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Abstract
Het handelen in de organisatie van vandaag is het resultaat van meer aandacht voor
menselijke aspecten, een open-systeembenadering en het aangaan van relaties met andere
ondernemingen. Van een wezenlijk andere invulling van de kenmerken (rationaliteit,
intentionaliteit en collectiviteit) is geen sprake.
In dit tweede van in totaal drie artikelen wordt het handelen in de organisatie van vandaag
geanalyseerd. Het beeld dat daaruit ontstaat is essentieel om een visie op het organiseren
van morgen te ontwikkelen.
Eerst komen de ontwikkelingen in het denken over de mens in de organisatie aan bod.
Vervolgens wordt de overgang van gesloten naar open systeembenaderingen besproken en
wordt aandacht besteed aan het ontstaan van netwerken. Tezamen vormen deze
ontwikkelingen de basis voor de organisatie van vandaag, waarvan uiteindelijk het
handelen zal worden besproken

Aandacht voor menselijke aspecten
In het vorige artikel werd betoogd dat in de organisatie van gisteren de aandacht primair
uitging naar het interne structureringsvraagstuk. Het handelen van de mens was volledig
gedefinieerd aan de hand van procedures, wetten en regels die tot het realiseren van het
organisatiedoel moesten leiden. Het menselijke aspect was ondergeschikt aan het
(gesloten) systeem. Als reactie op die ondergeschiktheid ontstond een tegenbeweging; de
human relationsbenadering. De human relationsbenadering is voortgekomen uit onderzoek
van met name Mayo [1933, 1945] en Roethlisberger en Dickson [1939] en stelt de mens in
relatie tot de anderen centraal. De belangrijkste bevinding van de onderzoeken was dat
sociale of groepsprocessen tot productiviteitsverhoging leiden. De focus op
groepsprocessen had een sociaal klimaat tot gevolg waarin mensen onder meer het gevoel
hadden ergens bij te horen, vriendschappen konden sluiten met collega’s en waardering
kregen voor hetgeen ze presteerden.
Deze benadering is opvallend afwijkend van de grondslagen van de organisatie van
gisteren. Daarin werd op basis van Weber’s beschrijving van de bureaucratie verondersteld
dat uitsluitend doelrationeel handelen wenselijk was. Hoewel Weber ook waardegericht
rationeel handelen, emotioneel handelen en traditioneel handelen onderscheidde, was
volgens hem alleen het doelgericht rationeel handelen nuttig in de bureaucratie. Met name
traditioneel handelen en emotioneel handelen waren volgens hem ongeschikt voor het
nastreven van een doel. Daartoe werden mensen geacht te worden gemotiveerd door
financiële prikkels. Door de mogelijkheid om op informele en zelfs vriendschappelijke
basis met collega’s om te gaan wordt via de human relationsbenadering alsnog
emotionaliteit op de werkvloer toegelaten. Waar aanvankelijk slechts verticale
communicatie tussen boven- en ondergeschikten wenselijk was, is nu (informeel)
horizontale communicatie mogelijk. Voorheen werd gesuggereerd dat mensen zich
uitsluitend door financiële prikkels lieten stimuleren zodat ze in hun fysiologische en



Handelen in de organisatie van vandaag

3

veiligheidsbehoeften konden voorzien1. De human relationsbenadering voorzag in andere
behoeften, want ging er vanuit dat motivatie met name afhankelijk was van de
mogelijkheid voor werknemers hun sociale behoeften en behoeften aan eigenwaarde te
kunnen vervullen.
De aandacht voor menselijke aspecten zette zich in de jaren zestig door onder invloed van
toegenomen welvaart en van politieke bewegingen zoals de civil-rights- en anti-war-
beweging. Bovendien werden de aandacht voor menselijke aspecten en de opvattingen van
het instrumenteel-technische ontwerpen van organisaties steeds meer geïntegreerd. Human
Resource Management (HRM) kan als resultaat van die integratie worden gezien. Het
combineert de aandacht voor menselijke motivatie met de doelen van de organisatie.
Initiatieven om inspraak en medezeggenschap te vergroten en grotere
verantwoordelijkheden moesten bijdragen aan het voorzien in de behoefte aan
zelfontplooiing en zelfontwikkeling.Dit betekende voor wat betreft de aandacht voor
motivatie een laatste stap in de hiërarchie van Maslow. Zowel direct verticale alsook
horizontale communicatie en zelfs communicatie met het topniveau in de hiërarchie werd
mogelijk. Bovendien werden de beloningsystemen steeds verfijnder en kregen secundaire
arbeidsvoorwaarden meer aandacht.

Hoewel de human relationsbenadering kritiek heeft gekregen vanwege de nogal eenzijdige
aandacht voor arbeidsvoldoening [Diest: 1997, p.39 en Moor: 1992, p.17] was het wel een
alternatief voor de eenzijdige aanpak van arbeidsorganisatie via instrumenteel-technische
weg. Het kan worden afgevraagd of zonder dat initiatief arbeidsvoorzieningen zo ver
ontwikkeld zouden zijn als tegenwoordig. Het toelaten van horizontale communicatie,
uitbreiding van het scala aan te realiseren behoeften en inspraak- en
medezeggenschapsmogelijkheden bracht de menselijke kant van organiseren op de kaart.
De vriendschappen die op de werkvloer mochten ontstaan kunnen als voorloper van de in
het volgende artikel te bespreken relationele rationaliteit worden gezien. Vriendschap komt
niet voort uit het nastreven van een opgelegd doel maar vanuit de behoefte om een
bepaalde relatie met een ander te onderhouden. Het handelen kan vanuit die behoefte
worden beïnvloedt. Bovendien kan gedacht worden dat het toelaten van groepsprocessen
een stap in de richting van collectiviteit in het handelen is. Toch is dat niet het geval want
om van collectiviteit te kunnen spreken, zo werd eerder [Male: 1999] gesteld, moet sprake
zijn van een door coördinatie tot stand gekomen gemeenschappelijke intentie. Daarvan was
geen sprake want, hoewel groepsprocessen wellicht anders doen vermoeden, was het
gemeenschappelijke doel niet door onderlinge coördinatie tot stand gekomen. Het doel van
afdelingen, groepen of individuen was nog altijd afgeleid van het door de leiding van de
organisatie bepaalde organisatiedoel. Het ging daarbij veelal om het verhogen van
productiviteit zodat financieel-economische doelen konden worden gerealiseerd. De
belangrijkste bijdrage van het human relationsbenadering was dat er aan meer dan alleen
fysiologische en veiligheidsbehoeften aandacht werd besteed.

Open systeembenadering
Het inzicht dat de menselijke factor van belang is in het organiseren is een eerste
onderkenning dat organiseren meer is dan een eenmalige structurering. De verschuiving

                                                
1 Deze twee behoeften(-groepen) zijn de laagste in de behoeftenhiërarchie van Maslow [1943].  Maslow onderzocht welke menselijke
behoeften bepalend waren voor bepaald menselijk gedrag. Hij rangschikte deze in vijf hiërarchisch gerangschikte groepen: fysiologische
behoeften, veiligheidsbehoeften, sociale behoeften, behoeften aan eigenwaarde en behoeften aan zelfontwikkeling. Daarbij ging hij er
vanuit dat een hogere behoefte pas wordt nagestreefd als in de lagere(n) is voorzien.
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van louter aandacht voor het structureren naar aandacht voor menselijke aspecten is
kenmerkend voor de overgang naar de organisatie van vandaag. De organisatie wordt niet
langer beschouwd als een gesloten systeem dat eenmalig wordt ingericht en zonder enige
invloeden een min of meer vaststaand doel nastreeft. Het besef ontstaat dat een organisatie
onderhevig is aan bepaalde invloeden. In het geval van de invloed die van de menselijke
factor uitgaat kan worden gesproken van invloeden uit de interne omgeving van de
organisatie. Als er van een ‘interne’ omgeving wordt gesproken betekent dat dat er aan de
andere kant ook een externe omgeving kan worden onderscheiden. De gedachte dat een
organisatie bewust rekening met ‘zijn’ omgeving moet houden is de basis voor het vormen
van organisaties als open systemen. De open systeembenadering houdt in dat een
organisatie uitwisselingsrelaties met zijn omgeving onderhoudt en de interne structuur
daarop moet aanpassen. Dat aanpassen kan te maken hebben met het herverdelen van
arbeid, het aanschaffen van nieuwe machines of andere productiemiddelen. Het aanpassen
van de structuur aan de eisen die door de omgeving aan de organisatie worden gesteld kan
als centraal aandachtspunt van de open-systeembenadering worden gezien [zie Diest: 1996,
p.40, In’t Veld: 1994, p.166 en Leeuw: 1994, p.69/117-118].

Uitbreiding en nieuwe taken
Mensen werden in de organisatie als gesloten systeem alleen beschouwd als passieve
onderdelen van de ‘organisatorische machine’. Zojuist werd vermeld dat mensen via de
human relationsbenadering meer inspraak en medezeggenschap kregen. Hoewel ze nog
altijd als onderdeel van de organisatie werden beschouwd werd hun rol daardoor actiever.
Bovendien waren het diezelfde mensen die als consument deel uitmaakten van de externe
omgeving en als zodanig invloed op de organisatie uitoefenden. Consumenten (en later
belangen- en milieuorganisaties) stelden bepaalde eisen aan producten wat gevolgen had
voor de productie. De organisatie die daar het beste aan kon voldoen kon het grootste
marktaandeel verwerven en maakte de grootste kans om te overleven. Dit had tot gevolg
dat productiefaciliteiten moesten worden aangepast en er nieuwe taken ontstonden.
Marketing, kwaliteits- en strategisch management waren daarvan het gevolg.
Er kon niet langer worden volstaan met het massaal en zo goedkoop mogelijk produceren
van identieke producten; de consument verwachtte variatie en kwaliteit. Het was derhalve
nodig om de productiefaciliteiten uit te breiden die daaraan tegemoet konden komen. Naast
deze uitbreiding van faciliteiten ontstonden er zoals gezegd nieuwe taken. Om op de
hoogte van de veranderende eisen van de consument te blijven en daarop in te spelen was
marktonderzoek, -segmentatie en productdifferentiatie nodig. Deze taken werden onder
gebracht in nieuwe marketingfuncties. Om de kwaliteit te bewaken ontstonden
kwaliteitsafdelingen, die onder meer normen aan de kwaliteit van producten of diensten
stelden en bedrijfsprocessen probeerden vast te leggen waarmee dat kon worden
gegarandeerd. Tenslotte diende met behulp van de gegevens uit het marktonderzoek in
combinatie met gegevens van concurrerende organisatie keuzes te worden gemaakt voor
bepaalde product-marktcombinaties, moesten doelstellingen worden ge(her)formuleerd en
investeringsbeslissingen tegen elkaar worden afgewogen. Dat was de taak van het
strategisch en financieel management. De gekozen strategie had invloed op de vormgeving
en het handelen van de organisatie(leden). Tot slot bleek er naast de aanpassing van het
primaire proces op basis van omgevingseisen en door het strategisch beleid een derde
factor van invloed op de structuur. Die factor was de technologische ontwikkeling. Daaruit
ontstonden nieuwe kansen en mogelijkheden om op kansen in te spelen, die tegelijkertijd
voor de concurrenten golden. Die mogelijkheid voor de organisatie en haar concurrenten
om zich van nieuwe technologie te bedienen bracht kansen en bedreigingen met zich mee
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die eveneens strategische beslissingen vereisten en van invloed waren op taakverdeling en
organisatiestructuur.

Meer dan één structuur
Het gevolg van de invloed van omgeving, strategie en technologie in de open-
systeembenadering was dat de structuur werd aangepast op basis van de eisen die de
omgeving daaraan stelde. In de ‘contingentiebenadering’ ging men nog een stap verder
door die structuur situatieafhankelijk te maken. Elke organisatie bevindt zich in een andere
situatie en bovendien is er niet één structuur de beste in zo’n situatie. Daarbij zijn de, uit
onderzoek naar voren gekomen, situationele factoren van invloed op elkaar. Elke
bevinding kan daarmee een nieuwe betekenis aan de situatie geven en van invloed zijn op
de structuur van de organisatie en de taken van de medewerkers.

Niet langer was het eenmalige ontwerp van de organisatie heilig. De open-systeem- en
contingentiegedachten wezen op de invloed van en tussen omgevingsfactoren. De
belangrijkste bevinding die daaruit is voortgekomen is dat de continuïteit van een
organisatie afhankelijk is van aanpassing van de structuur aan de eisen die de omgeving
stelt. In een eerder artikel [Male: 1999] is gewezen op het feit dat een organisatie bestaat
bij de gratie van handelende mensen. Zojuist werd gesteld dat de verandering van de
structuur onder invloed van de omgevingsfactoren leidt tot een aanpassing in het handelen
van die mensen. Het handelen van mensen is in die benadering afhankelijk van de
aanpassingen die organisatieontwerpers nodig achten om de continuïteit van de organisatie
te waarborgen. Dit wordt ook wel als een instrumenteel-technische rationaliteit benoemd.
Instrumenteel omdat de mensen in de organisatie (en de organisatie zelf) als instrument
van de ondernemers worden beschouwd. Technisch omdat wordt aangenomen dat de
structuur van de organisatie en het handelen van de mens zo kan worden ontworpen en
gemaakt dat de geformuleerde doelen kunnen worden bereikt. Daarbij wordt verondersteld
dat het aanpassen van de proces- en taakbeschrijving voldoende is om het handelen van de
mensen te doen veranderen. De aanname van ontwerpbaarheid en maakbaarheid werd in
het eerder aangehaalde artikel reeds aangetroffen bij de organisatie van gisteren. Met name
Taylor’s opvattingen over technisch-economisch gedreven mensen wees daarop.
Verandering was toen weliswaar nog niet aan de orde.

Het zijn die steeds vaker voorkomende veranderingen in de organisatie als open systeem
die het denken over maakbaarheid van handelen meer op de voorgrond heeft gezet. Het
verschil met de organisatie van gisteren is dat die aanname niet zonder meer wordt
gemaakt. Zojuist is immers geconstateerd dat in de loop der jaren een integratie tussen
menselijke en organisatorische aspecten is gemaakt. Human Resource Management
(HRM) werd als resultaat van die integratie gezien. Via HRM wordt het personeelsbeleid
op de strategische doelstellingen van de organisatie afgestemd. Daarbij wordt rekening
gehouden met de diverse menselijke behoeften zoals in de hiërarchie van Maslow (zie noot
1) is weergegeven. HRM speelt een wezenlijke rol in veranderingsprocessen in de
organisatie als open systeem. Door op de juiste manier aandacht aan individuele motivatie
te schenken wordt gepoogd veranderingen in het handelen te laten geschieden. Er wordt
Ook hier wordt duidelijk dat het handelen als maakbaar wordt beschouwd. Dit betekent dat
het organiseren van vandaag een paradox in zich houdt. Enerzijds wordt met HRM getracht
recht te doen aan individuele handelingsmotieven terwijl aan het aan de andere kant wordt
ingezet om de veranderingen, voortvloeiend uit de open-systeemgedachte, door en in het
handelen te maken [zie ook Diest: 1997, p.42]. Eigenheid van het handelen wordt op één
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lijn met het maken van handelen geplaatst. Het handelen van de mens is niet het gevolg
van bewust gemaakte keuzes, maar het resultaat van het ontwerp van de organisatie en haar
taken.

Netwerkorganisaties
Zojuist werd gesteld dat aanpassing van de organisatie aan de omgeving zich uitte in
aanpassing van productieprocessen en het ontstaan van nieuwe taken. Om aan de eisen uit
de immer wijzigende omgeving te kunnen voldoen werd steeds meer (reactie-)capaciteit
opgebouwd. Dat vond plaats door regelmatige uitbreiding van het productieproces en het
creëren van steeds meer nieuwe taken. “Toenemende complexiteit in de omgeving lijkt bij
te dragen aan de komst van steeds grotere organisaties, die door hun interne complexiteit in
staat zijn adequaat om te gaan met de omgevingscomplexiteit” [Dankbaar: 1997, p.11]. Het
gevolg van die interne complexiteit was dat organisaties logger werden. Logger omdat de
omvang en de strikte arbeidsdeling het veranderen van organisatie bemoeilijkte en
daardoor vertraagde. Met andere woorden was de complexiteit de oorzaak van een lage
reactiesnelheid. De toegenomen capaciteit stelde organisaties weliswaar in staat om in te
kunnen spelen op relatief voorspelbare omgevingseisen en op eerder voorgekomen eisen,
maar belemmerde het inspelen op nieuwe en onvoorspelbare eisen. De ontstane
organisaties schoten tekort op het vlak van efficiëntie als op dat van innovativiteit. Om de
organisaties van hun logheid te ontdoen werden activiteiten die niet tot de oorspronkelijke
kernactiviteiten van de organisatie behoorden uitbesteed. Met name de activiteiten die door
anderen beter of goedkoper konden worden gedaan werden uitbesteed en zo werd
teruggekeerd naar de kernactiviteiten [Prahalad & Hamel: 1990, p.79-91]. Deze
afslankingstendens betekende dat organisaties sneller konden reageren op veranderingen.

Het probleem was echter niet alleen de snelle verandering van de omgeving, maar ook
onvoorspelbaarheid van de veranderingen. Veel voorkomende onvoorspelbare
veranderingen worden aangeduid als ‘turbulentie’2 [zie Dankbaar: 1997]. Het uitbesteden
van activiteiten vond aanvankelijk plaats middels formele contracten, waarin doel,
middelen en tijdsduur strikt waren vastgelegd. In een tijd van onvoorspelbaarheid bleek dat
niet alleen lastig omdat het onmogelijk was voor langere tijd een doel te bepalen, het was
bovendien niet toereikend. Het uitbesteden van activiteiten bood weliswaar
bewegingsruimte, maar geen vernieuwing. Onvoorspelbaarheid vraagt juist om
vernieuwing en creativiteit. Een alternatief werd derhalve gezocht in
samenwerkingsvormen die minder strikt van aard waren, ofwel netwerkorganisaties. “De
netwerkorganisatie is een expliciet of impliciet samenwerkingsverband dat zich kenmerkt
door semi-stabiele relaties tussen autonome organisaties. Door gebruik te maken van
elkaars kerncompetenties en specifieke positioneringen ontstaat er meerwaarde voor de
gezamenlijke klantenkring” [Pullens: 1999, p. 75]. Kenmerkend aan de netwerkorganisatie
ten opzichte van het hiervoor besproken uitbesteden is het mogelijk impliciete karakter.
Het is niet persé nodig alle ‘ins en outs’ van de samenwerking contractueel voor langere
tijd vast te leggen. Samenwerking kan ook plaatsvinden als flexibele overeenkomst
waardoor interactieve en dynamische netwerkorganisaties kunnen ontstaan [zie Godfroij:
1992]. Interactiviteit houdt in dat door regelmatige afstemming het wederzijds nut van
netwerkpartners voor elkaar duidelijk wordt. Bij een mogelijke vergroting van dat nut
kunnen doelen en handelingswijzen worden aangepast. Dat dynamische aspect kan ook
                                                
2 Die turbulentie kan als resultaat van de opkomst van de diensteneconomie worden gezien. Drucker gaf in 1969 de gevolgen van de
verschuiving van hand- naar hoofdarbeid door de komst van informatie- en communicatietechnologie al aan.
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betekenen dat de netwerkorganisatie wordt opgeheven als het nut niet meer aanwezig is.
Deze manier van samenwerken maakt dat de aandacht voor structuur zoals in de
organisatie van gisteren, plaatsmaakt voor een procesgerichtheid. Er wordt gefocust op wat
er door welke partij het beste kan worden gedaan om het wederzijdse nut zo groot mogelijk
te maken. Als wordt teruggedacht aan de gedachte dat organisaties bestaan bij de gratie
van samenwerkende mensen [Male: 1999] lijkt de netwerkorganisatie dat te benaderen. Het
zoeken van partners waarmee een wederzijds nuttige relatie kan worden aangegaan is
immers de basis van netwerkorganisaties.

Vrijheid van handelen?
Het toepassen van netwerkprincipes is afhankelijk van het handelen van met name de
ondernemers. Zij zijn het die met andere ondernemers rond de tafel zitten en het mogelijk
wederzijdse nut van een relatie bepalen. “Het zijn de personen, de actoren, de ondernemers
en hun persoonlijke relaties die de drijvende kracht achter deze flexibele netwerken
vormen!” [Godfroij: 1992, p. 374] Als er geen nut meer aanwezig is wordt de
netwerkorganisatie ontbonden en als via een andere manier van handelen meer nut kan
worden gerealiseerd worden afspraken gewijzigd en zal het werk dat door organisatieleden
moet worden uitgevoerd ook wijzigen. Het feit dat wordt gekeken naar ‘nuttige’ relaties
lijkt op het principe van relationele rationaliteit. Hoewel die vorm van rationaliteit pas in
het volgende artikel pas aan bod komt kan nu reeds worden gesteld dat er hier geen sprake
van is. Er wordt immers nog steeds vanuit de doelen van de ondernemers geredeneerd en
niet vanuit wenselijke relaties van de betrokkenen. Hier ligt dan ook de ‘tekortkoming’ van
deze opvatting van netwerkorganisaties. Nog steeds wordt het werk van organisatieleden
zonder meer afgeleid van de doelen die de ondernemers stellen of wijzigen. De
ondernemers kunnen wel hun relaties kiezen die ze zelf nuttig vinden, de werknemers
worden nog steeds als ‘asset’ van de organisatie beschouwd zonder eigen en relationele
behoeften. Daarmee lijkt er ten opzichte van de organisatie van gisteren niets te zijn
gewijzigd. Ook daar werden doelen door het management bepaald en door de
organisatieleden nagestreefd.

Toch kan er een wijziging in de interne organisatie worden waargenomen die is gebaseerd
op de eerder besproken aandacht voor menselijke aspecten. Mensen zijn in toenemende
mate hoger opgeleid en hebben, zoals hiervoor al is aangegeven, behoefte aan
zelfontplooiing. Vanuit de hiervoor besproken aandacht voor menselijke aspecten en het
daaruit voortgekomen Human Resource Management werd die behoefte erkend. Nu meer
mensen hoger zijn opgeleid kan daar invulling aan worden gegeven. Mensen zijn breder
inzetbaar en vertonen een grotere zelfwerkzaamheid. Men heeft minder sturing vanuit de
hiërarchie nodig en er vindt met andere woorden een verschuiving plaats van ‘imposed co-
ordination’ naar ‘self-co-ordination’ [Roest & Strikwerda: 1996, p.7]. Dit wil zeggen dat
mensen in plaats van hiërarchisch opgelegde coördinatie zelf hun werk kunnen
coördineren. Die zelfcoördinatie houdt in dat men overeenkomstig de (globale)
doelstellingen van de organisatie zelf taken formuleert, daaraan invulling geeft door de
juiste activiteiten te ontplooien en contacten te zoeken die daarvoor nodig zijn. Niet
onbelangrijk zijn daarbij de mogelijkheden die door technologische innovaties worden
geschept. Die maken het immers gemakkelijker om door de gehele (netwerk-)organisatie
en ongeacht de locatie contacten te onderhouden.

Hoewel in zelfwerkzaamheid en zelfcoördinatie een uitbreiding is van de behoeften die
men kan realiseren is er niet echt sprake van vrijheid in het handelen. Het is slechts een
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(andere) manier om mensen hun handelen te laten schikken naar de doelstellingen van de
organisatie. Intentionaliteit is beperkt tot het zelf kunnen kiezen uit de wijze waarop
voorgeschreven doelen worden gerealiseerd. Hetzelfde kan dan ook worden gezegd voor
de collectiviteit die eruit voortvloeit. Die collectiviteit is kunstmatig omdat de intenties niet
door gezamenlijke coördinatie tot stand zijn gekomen.

Handelen in de organisatie van vandaag
Bovenstaande ontwikkelingen worden in dit artikel als bepalend voor de vorm van de
organisatie van vandaag gezien. In het kort zijn er drie ontwikkelingen waargenomen. In
onderstaande tabel staan de organisatiekenmerken van vandaag vergeleken met die van
gisteren. Ten eerste werd een verschuiving van structuur- naar mensgerichtheid
beschreven. Als reactie op het negeren van het menselijk aspect in de organisatie van
gisteren is de human relationsbenadering ontstaan. Die wat eenzijdige benadering van
productiviteitsverhoging via aandacht voor groepsprocessen heeft zich ontwikkeld tot het
human resource management. Mensen worden gemotiveerd door aan alle menselijke
behoeften uit de hiërarchie van Maslow aandacht te besteden. De tweede ontwikkeling is
de bewustwording dat de organisatie onderhevig is aan omgevingsinvloeden; de open-
systeembenadering. Het gevolg van die visie op organisaties is dat het overleven van een
organisatie afhankelijk wordt gesteld van het vermogen om de structuur aan te passen aan
de eisen die de omgeving stelt. De derde ontwikkeling, dat als uitwerking van het
contingentieperspectief kan worden gezien, is de vorming van netwerken. In dat
perspectief op organiseren is het van belang om in de alsmaar competitiever en
dynamischer wordende omgeving op kosten te besparen en flexibeler te worden. Die
besparingen en vergroting van flexibiliteit kunnen via uitbesteding en het aangaan van
relaties met andere organisaties worden gerealiseerd. De aanpassingen die door toepassing
van de open-systeembenadering en het vormen van netwerken ontstaan, worden via het
human resource management doorgevoerd. Ideaaltypisch kan de organisatie van vandaag
worden geformuleerd als een open systeem waarin aandacht aan een breed scala
menselijke behoeften wordt besteed om de structuurwijzigingen die door het aangaan of
wijzigen van relaties met andere organisaties worden geïnitieerd te realiseren.

Gisteren Vandaag

Focus: Structuurgericht Mensgericht
Systeemopvatting: Gesloten Open

Werkwijze: Autonoom In netwerken
Taakuitvoering: Voorgeschreven Zelf in te vullen

Tabel 1. Organisatiekarakteristieken; gisteren en vandaag

Vandaag is niet wezenlijk anders
Er kan nu worden nagedacht over de vraag hoe er in de organisatie van vandaag wordt
gehandeld. Dat wordt gedaan aan de hand van de kenmerken van het handelen die in het
eerste artikel zijn geïntroduceerd. Die kenmerken zijn: rationaliteit, intentionaliteit en
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collectiviteit. In onderstaande tabel is de invulling van de kenmerken samengevat en
vergeleken met die in de organisatie van gisteren.

Rationaliteit
In de organisatie van vandaag is aan de gehanteerde rationaliteitopvatting die in de
organisatie van gisteren werd gehanteerd niet veel veranderd. Het voortbestaan van de
organisatie moet worden gegarandeerd door het behalen van (veelal financieel-
economische) doelstellingen. Die doelen worden nog altijd door de leiding van de
organisatie geformuleerd en ter realisatie overgedragen op de medewerkers. Deze
opvatting komt voor uit Weber’s doelrationaliteit en Taylor’s technisch-economische
rationaliteit. In het vervolg zal de rationaliteit in de organisatie van vandaag ‘doelgericht
technisch-instrumentele rationaliteit’ worden genoemd. De verklaring voor het technisch-
instrumentele is eerder in dit artikel gegeven. Bewijzen dat vandaag een gelijksoortige
rationaliteit als in de organisatie van gisteren wordt gehanteerd blijkt uit de opvatting dat
de structuur (nog steeds) van wezenlijk belang is voor het ‘gepast’ functioneren van de
organisatie. Die structuur moet gezien de open-systeembenadering echter vaak worden
aangepast aan de dynamiek van de omgeving. Het gevolg is dat ook taken en functies
regelmatig kunnen wijzigen. Die wijzigingen zijn in feite aanpassingen van het handelen
van de mensen. Via het Human Resource Management wordt gepoogd de mensen te
motiveren tot die veranderingen; hieruit blijkt de technisch-instrumentele of
maakbaarheidopvatting van het handelen. Het zijn bovendien de ondernemers, zoals in
netwerkorganisaties, die relaties aangaan met andere ondernemers. Relaties binnen de
organisatie zijn vaak het gevolg van ingevoerde groepsprocessen of van de mogelijkheid
van werknemers om hun taakuitvoering en de relaties die daarbij nodig zijn zelf te kiezen.
Het zouden met enige goede wil beginselen van een relationele rationaliteit kunnen worden
genoemd, maar wezenlijk anders is het niet. De huidige rationaliteit blijft vooralsnog
doelgericht technisch-instrumentele rationaliteit.

Gisteren Vandaag

Rationaliteit: Doelgericht en technisch-
economisch

Doelgericht instrumenteel-
technisch

Intentionaliteit: Geen Beperkt tot taakinvulling

Collectiviteit: Geen Kunstmatig

Tabel 2. Kenmerken van handelen; gisteren en vandaag

Intentionaliteit
Zoals gezegd is de wijze waarop de doelen worden nagestreefd wel verandert; dit vraagt
om een beschouwing van intentionaliteit in het handelen. Het bewustzijn dat de organisatie
onderhevig is aan omgevingsinvloeden heeft geleid tot regelmatige aanpassing van de
structuur en dientengevolge het handelen in de organisatie. Daarbij krijgen de
medewerkers meer dan voorheen de vrijheid om veranderende taken invulling te geven.
Die eigen invulling is begonnen vanuit de human relationsbenadering waardoor de
mogelijkheid tot informele contacten en groepsprocessen ontstonden. Bovendien werden
inspraak- en medezeggenschapsmogelijkheden geschapen die indirect de intenties van het
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personeel konden overbrengen. De open-systeembenadering liet echter de ware aard van de
organisatie van vandaag blijken. Door veranderingen in de omgeving werd de
organisatiestructuur en de taken regelmatig aangepast. Het gevolg was dat het handelen net
zo vaak moest worden gewijzigd. Als middel daartoe wordt in de organisatie van vandaag
het Human Resource Management ingezet. Daarmee worden de behoeften van de
werknemer zoveel mogelijk benaderd zodat hij zijn handelen aan de wensen van de
organisatie kan aanpassen. Wat onder meer in de netwerkorganisatie bleek, wordt de
mogelijkheid gegeven om zelf invulling aan de taken te geven. Waar in de organisatie van
gisteren het handelen nog gedetailleerd was vastgelegd in procedures, regels en wetten,
mag men in de organisatie van vandaag zelf bepalen hoe bepaalde doelen worden
nagestreefd, welke activiteiten daarvoor nodig zijn en welke contacten ervoor moeten
worden onderhouden. Deze ‘vrijheid’ moet ertoe bijdragen dat er meer creativiteit ontstaat
die de aanpassing van de organisatie aan de veranderingen in de omgeving bevorderen en
de continuïteit garanderen. Van echte mogelijkheden om bewuste keuzes uit gelijksoortige
opties te maken [Male: 1999a] is nog geen sprake. Intentionaliteit blijft (zeer) beperkt tot
de mogelijkheid om een geschikte taakuitvoering te kiezen.

Collectiviteit
Collectiviteit is in het eerste artikel aangeduid als handelen van meerdere personen met een
door onderlinge coördinatie tot stand gekomen gedeelde intentie. In de organisatie van
gisteren kon daar geen sprake van zijn omdat er zelfs in het individuele handelen al geen
sprake van intentionaliteit was, laat staan in het gezamenlijk handelen. De organisatie van
vandaag, zo bleek hiervoor, biedt die ruimte voor intentionaliteit gedeeltelijk wel. Is
daarmee dan ook ruimte voor collectiviteit? ‘Nee’ is het antwoord op die retorische vraag.
De intentionaliteit is beperkt tot het kiezen van een geschikte taakuitvoering. De groepen
die daar het gevolg van zijn blijven op dat niveau ‘steken’. Bovendien zijn er groepen of
teams (en wellicht –processen) die bewust door het management als nieuwe structuur zijn
ingevoerd of als onderdeel van HRM worden gebruikt3. Dit betekent dat onderlinge
coördinatie zich slechts op het niveau van de taakuitvoering bevindt en niet door
onderlinge coördinatie van (individuele) intenties tot gedeelde intenties is ontstaan. Voor
zover er collectiviteit lijkt te bestaan is dat ‘kunstmatig’ want niet voortkomend uit
gedeelde intenties.

In de organisatie van vandaag valt een zekere spanning te ontdekken. Die spanning is
zichtbaar in het feit dat weliswaar aandacht wordt besteed aan de menselijke behoeften,
maar dat organisatiedoelen nog altijd leidend zijn voor het handelen. Vanuit de open-
systeembenadering bestaat de opvatting dat de continuïteit van de organisatie afhankelijk
wordt geacht van het vermogen zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden in
de omgeving. Om daartoe te komen wordt de organisatiestructuur regelmatig aangepast,
worden er samenwerkingsverbanden aangegaan, maar moet bovenal het menselijk
handelen worden aangepast. Om dat te realiseren wordt het HRM ingezet dat mensen
motiveert tot aanpassing. vereist aanpassingen van het menselijk handelen. Mensen worden
ook geacht zich flexibel op te stellen en krijgen daartoe steeds meer vrijheden. Die
vrijheden blijven echter zoals gezegd beperkt tot het invullen van hun taken. Zojuist werd
                                                
3 Tussen groepen en teams kan ook een verschil worden aangebracht dat nauw samenhangt met intentionaliteit en collectiviteit. Dit
wordt bijvoorbeeld door Brenters [1999, p.62-67]  gedaan. In het kort komt het verschil er op neer dat men door de organisatieleiding
kan worden ingedeeld in een groep, maar zelf besluit (intentie) om al dan niet deel uit te maken van een team en daarin actief mee te
werken.
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gesteld dat de intentionaliteit en derhalve collectiviteit op dat niveau blijft steken. Op dit
punt wordt de genoemde spanning zichtbaar, namelijk die tussen gewenste flexibiliteit van
een onderneming en de wenselijkheid het handelen daarin te sturen. Eerder werd al
gewezen op creativiteit dat voortkomt uit ‘vrij’ menselijk handelen. Indien handelen, al is
het via HRM, maakbaar wordt verondersteld zal het nooit de creativiteit tot gevolg hebben
die wenselijk is. De doelstellingen komen immers van één of enkele personen (het
management dat bovendien vaak door aandeelhoudersverwachtingen wordt ‘geïnspireerd’)
waardoor niet het perspectief van alle mensen op ‘de’ omgeving wordt gebruikt. Nieuwe
ideeën krijgen zo nauwelijks de kans naar voren te komen en het vermogen om zelf
veranderingen teweeg te brengen in plaats van te reageren op veranderingen blijft beperkt.
De bijdrage van organisaties aan een samenleving waarin alle mensen leven blijft zo
beperkt tot het beeld dat enkelen daarvan hebben. Het valt te bezien of dat een wenselijke
situatie is; iets wat in een volgend artikel nader aan bod komt.
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Conclusie
De bijdrage van dit artikel is het geven van inzicht in het handelen in de organisatie van
vandaag. De belangrijkste kenmerken van die organisatie zijn de aandacht voor menselijke
aspecten, omgevingsgerichtheid, het werken in netwerken en de vrijheid van werknemers
om hun taken zelf in te vullen. Hoewel er sprake is van een meer mensgerichte benadering
ten opzichte van de organisatie van gisteren zijn de gevolgen voor de kenmerken van het
handelen beperkt.

De mogelijkheden om individuele behoeften te vervullen zijn aanzienlijk verbeterd door de
ontwikkelingen volgend op de human relationsbenadering; meer ruimte voor informele
contacten, groepswerk en inspraakmogelijkheden. Die ontwikkelingen mondden uit in het
tegenwoordige human resource management. HRM wordt in de organisatie van vandaag
gebruikt om mensen te motiveren zich aan te passen aan de regelmatig wijzigende
activiteiten van de organisatie. Die aanpassingsbehoefte ligt bij de ondernemers en komt
voort uit de open-systeembenadering waarin de continuïteit van een onderneming
afhankelijk wordt gesteld van het vermogen zich aan te passen aan
omgevingsveranderingen. Om beter met de steeds vaker onvoorspelbare
omgevingsveranderingen om te gaan worden netwerken van organisaties gecreëerd.
Ondernemers gaan daarin relaties aan met andere ondernemers om meer grip op die
omgeving te krijgen. Het gevolg is dat de activiteiten van organisaties wijzigen en mensen
hun handelen aan moeten passen. Die aanpassingen worden via het HRM gestimuleerd.
Van een wezenlijk andere invulling van de kenmerken van het handelen is (nog) geen
sprake. Het handelen wordt nog steeds vanuit de organisatiedoelen geïnitieerd en is
derhalve niet intentioneel. Slechts op het niveau van de taakinvulling krijgt men
keuzemogelijkheden. Aangezien collectiviteit daaruit voortvloeit is ook dat beperkt.
Bovendien worden groepsprocessen vaak door het management ingevoerd waardoor een
‘kunstmatige collectiviteit’ ontstaat. Dit alles is het gevolg van een doelgericht
instrumenteel-technische rationaliteit waarop de organisatieopvatting is gebaseerd. Men
ziet de organisatie en de mensen waaruit het bestaat als maakbaar instrument dat ter
realisering van veelal financieel-economische doelen wordt gehanteerd. Dit gaat voorbij
aan de essentie van het menselijk handelen dat een voortvloeisel van intenties behoort te
zijn. Slechts wanneer mensen de ruimte krijgen om hun eigen handelen te kiezen is er
sprake van intentionaliteit en kan collectiviteit een kans krijgen. Als continuïteit van
organisaties daarvan afhankelijk is lijkt het tijd om een andere rationaliteitopvatting te
hanteren.


