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Ten geleide
HET NIEUWE ORGANISEREN: DE ERVEN VAN ULBO DE SITTER

Nederland kent op gezette tijden een beweging om tot vernieuwing van orga-
nisaties te komen. Anno 2011 luidt het motto ‘sociale innovatie’. Het gonst 
over ‘Het Nieuwe Werken’, ‘flexwerken’, ‘anders leidinggeven’, ‘sturen op 
commitment’ (in plaats van op werknemerstevredenheid) en ‘netwerk organi-
seren’. Voor goede prestaties ten behoeve van klanten en burgers is vernieu-
wing nodig. Dat vraagt om anders organiseren en anders leiden!

Te midden van dit opgewekte gewoel overleed, eind 2010, de Nederlandse 
organisatie- en bedrijfskundige Ulbo de Sitter op tachtigjarige leeftijd. De Sitter 
was een markante man in het vakgebied van management en organisatie. 
Hij verzette belangwekkend organisatiekundig werk en inspireerde velen. 
Zijn drijfveer was vergelijkbaar met die van Frederick Taylor.

Van Taylor naar sociotechniek
Taylor stelde in 1911, 100 jaar geleden, zijn Principles of Scientific Manage-
ment op, vanuit de drive om verspilling tegen te gaan. Taylors concepten heb-
ben mede geleid tot een enorme groei van de productiviteit door verregaande 
arbeidsdeling. De negatieve bijeffecten zijn bekend: de ambachtelijke arbeid is 
leeggehaald en er is een moeilijk oplosbare motivatieproblematiek gecreëerd. 
In de jaren vijftig van de vorige eeuw is in de kolenmijnen van Durham in 
Engeland gezocht naar een alternatief voor de verregaande arbeidsdeling 
(zie Kuipers, Van Amelsvoort en Kramer, 2010, p. 30 e.v.). In plaats van 
mensen aan te passen aan bestaande – tayloristische – vormen van werk ver-
andert de leiding het systeem van arbeidsverdeling zelf. Teamwerk doet zijn 
intrede, onder de naam ‘sociotechniek’, met goede resultaten: meer productie 
en een beter gemotiveerde ‘workforce’. Naast verbetering van de prestaties 
van bedrijven en van de kwaliteit van de arbeid wordt de machtsbalans tussen 
werkgevers en werknemers evenwichtiger.
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Naar een nieuwe of moderne sociotechniek
De Sitter wil verstoring in het productieproces tegengaan. Een verstoring die 
leidt tot systeemverliezen, zoals verspilling van grondstoffen, tijd en geld, 
en verspilling van menselijk geluk. Naast verhoging van productiviteit (goede 
producten tegen lage kosten, dus geen verspilling) wil hij verhoging van kwali-
teit van arbeid en organisatie. Hij heeft veel lof voor het werk van de oude 
sociotechnici, maar op punten wil hij verbetering.
Ten eerste gaat hij op zoek naar een betere conceptueel-theoretische onder-
bouwing. De oude sociotechnici gaan uit van een onderscheid tussen een tech-
nisch en een sociaal subsysteem. Volgens De Sitter verheffen zij zo aspectsyste-
men tot subsystemen. Daarmee halen ze uit elkaar wat in de bedrijfspraktijk 
nauw met elkaar verweven is. Het doel van interventies is niet het optimalise-
ren van een technisch of een sociaal subsysteem; het gaat erom een systeem in 
al zijn aspecten te optimaliseren.
Ten tweede wil De Sitter het ontwerpen verbeteren. De oude sociotechnici 
gebruiken vooral de variantiematrix. Daarmee beschrijven zij waar verstoring 
in de productie optreedt en waar de regeling ervan plaatsvindt. Vanuit dat 
beeld is ingrijpen mogelijk door het regelen dichter bij het verstoren te plaat-
sen. Daaraan voorafgaand is er, volgens De Sitter, antwoord op twee vragen 
nodig: hoe komt het dat hier zo veel verstoringen optreden en hoe komt het 
dat hier – lokaal – de vereiste regelmogelijkheden ontbreken?
Een antwoord vinden vereist een structurele manier van kijken. De Sitter put 
daartoe uit de systeemtheorie. Hij zegt: ‘Kijk naar het primaire proces als een 
netwerk van onderlinge afhankelijkheden met individuele werkplekken als 
knooppunten. In dat netwerk kunnen verstoringen voorkomen. De mensen 
die de knooppunten bezetten absorberen die verstoring of geven de verstoring 
door als ze te weinig regelmogelijkheden hebben. Daarmee verspreiden de ver-
storingen zich over het hele netwerk.’
Volgens De Sitter gelden hierbij twee regels: hoe complexer de productiestruc-
tuur, des te groter de kans op verstoringen en hoe decentraler de besturings-
structuur, des te groter het vermogen om verstoringen te absorberen.
De ontwerpstrategie van De Sitter is dan ook gericht op het vereenvoudigen 
van de productiestructuur. Bij een eenvoudiger productiestructuur past ook 
een decentrale besturingsstructuur.

Hoogtepunten
Als hoogleraar in Eindhoven werkt De Sitter, samen met zijn medewerkers, 
aan het systeemtheoretisch herformuleren van de sociotechniek (zie het proef-
schrift van De Zwaan (1973) en een serie van vijf artikelen in M&O (1974; 
1975, zie www.tijdschriftmeno.nl). Zij baseren zich op de systeemtheorie van 
Ashby.
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De Sitter schrijft in 1981, in opdracht van de WRR, de wetenschappelijke 
studie Op weg naar nieuwe fabrieken en kantoren: productieorganisatie en 
arbeidsorganisatie op de tweesprong. Dat werk zit op een goede golf. In die 
tijd richten, bijvoorbeeld, FME en het ministerie van Economische Zaken de 
organisatie MANS op (Management en Arbeid Nieuwe Stijl, 1982). Zij doen 
dit met zichtbare steun van minister Lubbers en tal van captains of industry. 
Kenmerk van die beweging is het samenhangend (en dus niet gescheiden!) 
denken over processen en gedrag. Oftewel: processen en gedrag zijn geen 
aparte subsystemen, maar aspecten.
De Sitter schrijft een praktisch vervolg op dat WRR-rapport Het flexibele 
bedrijf (1986). Hij gebruikt de inzichten van de groepentechnologie. Hij 
onderscheidt twee hoofdstructuren van een productieorganisatie (bewerkings-
gewijs en stroomsgewijs). Hij werkt zijn analytisch kader consequent verder 
uit, formuleert zijn ontwerpstrategie en ontwikkelt regels voor de volgorde 
van het ontwerpen en ontwerpinstrumenten.
In 1990 stapt hij over naar de Universiteit van Nijmegen. In het boek Synerge-
tisch produceren (1994) verweeft hij al zijn, in de loop van de tijd, verworven 
inzichten. Aan het eind van dat boek voegt hij een stap in het onbekende toe. 
Daar plukken wij nu de vruchten van. Dat laatste hoofdstuk gaat namelijk 
over de vraag hoe processen zijn in te richten waarvan het resultaat iets nieuws 
en dus iets onbekends is. In dit hoofdstuk geeft hij in feite antwoord op de 
vraag wat de structuur van een lerende organisatie is.

Bijzonder
De Sitter heeft ons geleerd waarom er een bepaalde relatie is tussen structuur-
configuraties en het presteren van organisaties. Het gaat om een relatie in ter-
men van kwaliteit van de organisatie, van de arbeid en van de arbeidsrelaties 
én over de wijze waarop een organisatie praktisch aan kwaliteitsverbetering 
kan werken. Daarom is De Sitter voor velen een leermeester. Zijn inzichten 
hebben een hele generatie bedrijfskundigen, arbeidssociologen, A&O-psycho-
logen, organisatieadviseurs en HRM’ers gevoed. Zijn denken klinkt door in 
het Nederlandse overheidsbeleid dat via de Arbowet de kwaliteit van de arbeid 
wil bevorderen. Vanaf 1994 leidt dat tot een nieuwe beroepsgroep: de arbeids- 
en organisatiekundigen in arbodiensten. Vele organisatieadviseurs en managers 
maakten, geïnspireerd door de benadering van De Sitter, nieuwe aanpakken 
en methodieken. In de stamboom van menige hedendaagse management- en 
trainingsaanpak zijn dan ook de sporen van het sociotechnische gedachte goed 
te vinden. En de fakkel wordt doorgegeven! Nog bij leven geeft Ulbo de Sitter 
toestemming voor het gebruiken van zijn naam voor een coöperatieve kennis-
organisatie. Dit Ulbo de Sitter-Instituut i.o. zet zijn werk voort in de Lage 
Landen met een groep van zestig instituutsleden. In de zomer van 2011 
betreedt dit instituut, met een openbaar toegankelijke website, het speelveld 
van regimetransformaties. In het recent ontwikkelde Sioo-programma 
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Designing Complex Organisations (DCO) verbinden staf en deelnemers het 
werk van Ulbo de Sitter met andere ontwerpmethoden, doen ervaringen op in 
action learning-herontwerpprojecten en bouwen zo aan een eigentijdse organi-
satieontwerpmethodologie.
In Vlaanderen pikte een klein aantal wetenschappers, consultants en onder-
nemers de ontwikkelingen omtrent de moderne sociotechniek op. Sinds de 
oprichting van de taskforce Flanders Synergy groeit de belangstelling. Via vijf 
rondetafelconferenties (2006-2007) is de Vlaamse regering opgeroepen om te 
investeren in een organisatienetwerk rondom de innovatieve arbeidsorganisa-
tie. Het Vlaams Innovatie Samenwerkingsverband van meer dan honderd 
organisaties uit alle sectoren van de economie investeert volop in opleiding 
(consultants, middenmanagement en bedrijfsleiders, vakbondskaders, project-
leidersdiversiteit), concrete projecten en wetenschappelijk onderzoek. Het 
geheel wordt gekaderd en gemonitord via een actieonderzoek dat moet leiden 
tot ‘evidence-based consulting’. Er loopt ook fundamenteel onderzoek dat 
moderne sociotechniek empirisch valideert. De consensus in Vlaanderen over 
een strak ‘sociale-innovatieconcept’ staat onder druk. Betekenisfocus vasthou-
den lijkt dan ook de opdracht.

Verandering van regime
We zitten nu midden in een verandering van ‘regime’, in een beweging naar 
een keten- en netwerksamenleving. Naast organisatiewaarde (productiviteit) 
en medewerkerwaarde (kwaliteit van arbeid en arbeidsrelaties) tellen vandaag 
de dag juist ook klantwaarde en omgevingswaarde (ecologie). In Nederland is 
op dit moment 20 procent van de beroepsbevolking zzp’er. Het aantal hoger 
opgeleiden is enorm gestegen. We leven bovendien in een tijd van herwaarde-
ring van vakmanschap.
Dit vraagt om nieuwe organisatieconcepten en herwaardering van bestaande 
concepten. Het overlijden van Ulbo de Sitter was voor ons, gastredactie, dan 
ook aanleiding om te kijken naar de waarde van zijn gedachtegoed voor 
hedendaagse vraagstukken van management en organisatie.
Een aantal vakgenoten ging ons voor:
• Herman Kuipers, Pierre van Amelsvoort en Eric-Hans Kramer publiceer-

den onlangs het uitstekende handboek Het nieuwe organiseren (in dit num-
mer van M&O gerecenseerd door Marc Peeters).

• Jan Achterbergh en Dirk Vriens publiceerden Organizations: Social 
Systems Conducting Experiments (in M&O 2010/5 gerecenseerd door 
Brechtje Kessener).

• Geert Van Hootegem c.s. publiceerde in 2008 De Synergy-trilogie.

Deze werken geven ons de gelegenheid om vooral de reflectie op te zoeken en 
om collega’s daartoe uit te nodigen. Zo’n twintig organisatiekundigen klom-
men in de pen. De special telt negen artikelen. De leidende vragen bij de keuze 
van de redactie uit de artikelen voor de special zijn:
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• Welke vruchtbare kaders biedt het, door systeemtheorie en praktijk geïn-
spireerde, werk van Ulbo de Sitter voor hedendaagse organisatievraagstuk-
ken?

• Waar zitten controverses en fricties in zijn werk die nog onopgelost zijn, 
maar juist ook een bijdrage leveren aan de organisatiekundige agenda voor 
de komende tijd?

Herman Kuipers en zijn collega’s openen. Zij situeren het denken van De Sitter 
als een aanpak die werknemersbetrokkenheid en het ontwikkelen van intrin-
sieke motivatie mogelijk maakt.
Jan Achterbergh en Dirk Vriens beargumenteren dat de kwaliteitseisen die 
De Sitter hanteert uitbreiding behoeven. Bij, wat zij noemen, ‘rijk organiseren’ 
hoort de eis van kwaliteit van de maatschappelijke bijdrage.
Mark Govers en Pim Südmeier laten zien hoe de ontwerptheorie van De Sitter 
een kader biedt om ICT te gebruiken in organisaties, zonder dat er ongewenste 
bureaucratisering ontstaat. Iets wat vaak het geval is bij het toepassen van 
ERP-systemen.
Geert Van Hootegem, Rik Huys en Jos Benders kijken, met het gedachtegoed 
van De Sitter, naar de naaste toekomst en laten zien waar sociotechniek aan-
dacht en toepassing verdient, zowel in Nederland als in Vlaanderen.
Pierre van Amelsvoort en Makkie Metsemakers houden een pleidooi voor het 
verder ontwikkelen van de sociotechniek, vooral inzake de veranderkundige 
kant.
Ben Fruytier zet daartoe een volgende stap. Hij onderzoekt in zijn bijdrage de 
veranderkundige openingen in het werk van De Sitter. En hij gaat na hoe die 
zich verhouden tot de configuratieve integratietheorie, zoals verwoord door 
Van Dongen c.s.
Guido Maes gaat samen met Geert Van Hootegem in op de vraag of de socio-
technische benadering niet meer aandacht moet geven aan de politieke dimen-
sies van organiseren. Regelcapaciteit veranderen lijkt technisch, maar impli-
ceert ook verandering van de machtsbalans.
Jac Christis legt de moderne sociotechniek naast de aanpak van ‘lean produc-
tion’ en constateert belangrijke overeenkomsten. Beide vullen elkaar aan en 
kunnen elkaar versterken.
Marc Peeters sluit het nummer af met een bespreking van het boek Het nieuwe 
organiseren.

Met deze selectie hopen wij de vakbeoefening in Nederland en Vlaanderen te 
inspireren. Zelf kijken we terug op een inspirerend proces van herlezing, dis-
cussie, (her)waardering en vooruitzien met vakgenoten.

Geert Van Hootegem
Brechtje Kessener
Harrie Regtering
Gerhard Smid
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