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1.

De inspanning die gemoeid is met het verkrijgen van
enigszins betrouwbare kennis in een discipline, zegt niets
over het wetenschappelijk karakter van die discipline.

2.

Opeenvolgende organisatietheorieen kunnen worden
gezien als een vorm van gescMedsclirijving.

3.

Omvangrijke reorganisaties zijn meestal van weinig
betekenis voor de efficiency van de organisatie, maar
veel meer voor de machtspositie van de veranderaars.

4.

Macht is macht door het ontbreken van tegenmacht.

5.

De noodzaak tot vorming van organisaties met een grote
flexibiliteit botst met de wens organisaties te vormen met
een sterke cultuur.

6.

Een steeds groter deel van de beschikbare tijd van de
moderne mens moet worden besteed aan het leren
beheersen van apparatuur, die verondersteld wordt zijn
leven te vereenvoudigen.

7.

De hoge productiviteit van het bedrijfsleven kost de
overheid handen vol geld.

8.

De rust die nodig is voor het schrijven van een proefschrift wordt ondersteund door een regelmatig verblijf in
de vrije natuur.

9.

De groei van ons vermögen met informatie om te gaan is
onvoldoende om de groeiende stroom informatie te
beheersen.

10.

In veel wetenschappen wordt een onevenredig groot
gewicht toegekend aan "natuurlijke ontwikkeling" als
verklaring voor waargenomen verschijnselen.

11.

De gebeurtenissen die achter ons liggen blijken pas achteraf, in het perspectief van de geschiedschrijver
plausibel.

12.

Babyfoon, GSM, camera's-in-openbare-ruimten, ze vormen even zo vele stappen op weg naar een maatschappij
waarin de Nederlander niet zo zeer wordt verzekerd als
wel gecontroleerd van de wieg tot het graf.
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Woord vooraf
Het schrijven van een proefschrift blijkt een vaak cenzame klus. Toch
komt zo'n boek niet af zonder de hulp en medewerking van velen. Dat was
ook nu het geval. Soms bestond die hulp uit het geheel of gedeeltelijk
meelezen, corrigeren en becommentarieren van mijn teksten, soms uit discussies over de dingen die ik meende ontdekt te hebben en soms uit het
alleen maar aanhoren van wat me bezighield. Aan allen die mij op een of
andere manier ondersteund en geholpen hebben mijn dank.
Twee mensen wil ik in het bijzonder bedanken. Dat zijn Nol Franken en
Dre Kampfraath. Zonder hun aanmoediging was ik zelfs niet aan het verhaal begonnen. En zonder hun constante en positieve kritiek was het boek
niet geworden zoals het nu voor u ligt.
Graag wil ik ook alle bestuurders en ambtenaren dank zeggen die bereid
waren zieh in het kader van dit boek te laten interviewen. Hun namen
vindt u terug bij de bronvermeldingen achter in dit boek. Aan deze Interviews, die vaak zeer openhartig waren, denk ik met plezier terug. Daarnaast is een woord van dank op zijn plaats aan het gemeentebestuur van
Breda, dat - mijn seepsis ten aanzien van de organisatie kennende - mij
zonder beperkingen toegang heeft gegeven tot de gemeentelijke archieven.
Behalve door deze bestuurlijke medewerking werd het werken in de gemeentelijke archieven een plezier door de spontane medewerking en hulp
van de medewerkers van de gemeentelijke archiefdienst en de bestuursdienst. Zonder deze medewerking was het onderzoek nauwelijks mogelijk
geweest.
Tenslotte wil ik ook graag mijn promotor prof. dr. Jan van Dalen danken
voor de begeleiding van dit proefschrift en voor de vele uren discussie die
we - veelal in stationsrestauraties - hebben gevoerd voordat het resultaat
acceptabel was.
Teteringen, September 1999.
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Deel 1 Inleiding
1

De aanleiding

Hij i s n o gm a a r e e n p a a r m a a n d e n g e m e e n t e s e c r e t a r i s v a n B r e d a . M a a r
v o o r B e r n a r d O u w e r k e r k (45) i sd a tl a n g g e n o e g o m zijn Stempel t e drukken. N o gm a a r amper ingeburgerd, is hij d e architekt v a n d e aardvers c h u i v i n g e n d i eambtelijk e n bestuurlijk B r e d a d o o r elkaar s c h u d d e n .
1

Zo'n uitspraak suggereert op zijn minst, dat de organisatieveranderingen
waarvan sprake was konden worden gerealiseerd door één sterke persoonlijkheid. Maar was het na die paar maanden inderdaad zo duidelijk dat er
wat veranderde in Breda? En als dat al het geval was: was dat wat Ouwerkerk inbracht wel zo nieuw of anders? Of waren de omstandigheden voor
Ouwerkerk toevalligerwijs bijzonder gunstig? Of nog anders: hoe komt het
dat in 1992 mogelijk was wat bij vroegere pogingen tot verandering niet
mogelijk was gebleken?
Verandering van de organisatie is voor velen een pijnlijke operatie. Plotseling geven de vertrouwde werkwijzen geen houvast meer in de positie die
men bekleedt en zelfs die positie komt ter discussie. Dat geldt zeker voor
hen die lange tijd in de organisatie werken, al een groot aantal veranderingen hebben meegemaakt en dachten dat zeker zij ervoor immuun waren.
De veranderingen in 1992 vormden voor mij aanleiding tot reflectie. Reflectie op de veranderingen, die zieh in organisatorisch opzicht hebben
voorgedaan in Breda gedurende de période vanaf 1965 die ik kon overzien, en waarbij ik in verschillende rollen was betrokken. In die période is
een aantal malen een bewuste poging gedaan de ambtelijke organisatie te
veranderen. Die pogingen waren wellicht niet steeds succesvol. Dat wil
zeggen de veranderingen die werden beoogd, werden niet of niet geheel
gehaald; de voorstellen die werden gedaan, werden niet of niet helemaal
uitgevoerd. De vraag die me bezighield was: Welke factoren bepaalden
feitelijk dat een beoogde verandering wel of niet kon worden gerealiseerd?
Dat leidde tot een Studie naar de geschiedenis van de organisatieveranderingen.

1

De Stern, Oktober 1992.
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1.1
De probleemstelling
Orgarusatieverandering wordt veelal gemotiveerd met een verwijzing naar
bekend geachte beginselen uit de organisatietheorie. Bij de Studie naar de
geschiedenis komen deze verwijzingen steeds weer naar voren. Ze vormden aanleiding om de verhouding tussen de organisatietheorie en de praktijk van de organisatieverandering nader te analyseren. Meer in het bijzonder een aspect van die verhouding, n.l. de wijze waarop in de praktijk
wordt omgegaan met de organisatietheorie. De analyse op dit punt bergt in
zieh de gedachte, dat in de praktijk van de organisatieverandering een onderliggende organisatietheorie kan worden herkend en dat een relatie kan
worden gelegd tussen die "particuliere" organisatietheorie en een meer
algemene organisatietheorie. De vraag naar een onderliggende organisatietheorie wordt gesteld bij de verschillende, opeenvolgende pogingen tot
organisatieverandering die in de hiervoor bedoelde geschiedenis worden
beschreven. Wat ontstaat is een beeld van de theorie die op een aantal opeenvolgende tijdstippen in de organisatie werd gehanteerd. Om de relatie
tussen deze "particuliere" organisatietheorie en de algemene theorie te
kunnen leggen moet ook de algemene theorie op een aantal opeenvolgende
tijdstippen in beeld worden gebracht. Men moet zieh rekenschap geven
van de veranderingen in de theorie op die tijdstippen.

1.2

Twee invalshoeken

Met deze beide vragen - welke omstandigheden bepaalden het resultaat
van veranderingspogingen en welke organisatietheorie werd gebruikt worden de organisatorische veranderingen benaderd vanuit twee invalshoeken: een historische en een organisatiekundige. In beide disciplines
speelt de discussie over het wetenschappelijk karakter van de voortgebrachte kennis. In de geschiedbeoefening wordt wel geconstateerd, dat de
vraag of geschiedenis wetenschap is, afhangt van de vraag welke reikwijdte men geeft aan het woord wetenschap en van de vraag van welke verklaringsrichting men aanhanger is. Daartegenover wordt ook gesteld: g e 2

schiedenis
woord?

is natuurlijk

geen

wetenschap

in d e normale z i nv a n h e t

De organisatietheorie in de zin zoals die in deze Studie wordt gebruikt,
omvat een groot aantal benaderingen en disciplines. Traditioneel was de
"leer van de interne en de externe organisatie" een onderdeel van de be-

Ankersmit 1993,202.
Wesseling, 1995,17.
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drijfseconomie. De onderwerpen en problemen die hier aan de orde waren,
werden al snel aangevuld met theorieen en opvattingen uit de sociologie
en de psychologie over het gedrag van groepen en Individuen. De organisatietheorie kreeg een mteraisciplinair karakter, hetgeen ook naar voren
kwam in de opzet van de interdiscipline bedrijfskunde. Desondanks wordt
wel getwijfeld aan het wetenschappelijk karakter van de organisatietheorie.
De wijze van de benadering in de geschiedschrijving is een andere dan die
in disciplines als de organisatietheorie. Mogelijk het meest kenmerkend
verschil is dat de geschiedschrijver tracht het specifieke te beschrijven van
dat waarop het onderzoek zieh rieht, terwijl de organisatiekunde bij het
opstellen van regels of wetmatigheden poogt het algemene te benadrukken.
4

1.3
De organisatorische problematiek bij de lokale overheid
De organisatorische problematiek van de lokale overheid valt uiteen in
verschillende dementen. Een eerste element vertoont grote overeenkomsten met de organisatorische problematiek van alle andere soorten organisaties. Het gaat om de geleidelijke dan wel schoksgewijze aanpassing aan
veranderde maatschappelijke omstandigheden. De lokale overheid reageert
op de ontwiHceling van de bevoüdng (die in de huidige tijd veelal gezien
wordt als klant) en de ontwikkeling van de economie door het veranderen
van de organisatie en het aanpassen van de aangeboden produeten. Ook
hier geldt dat de eis gesteld wordt dat de produetie van diensten doelmatig
plaatsvindt. Vanaf het begin van de jaren zestig ziet men dan ook een toenemende aandacht voor de manier waarop gemeentelijke organisaties zijn
gestruetureerd en funetioneren.
Een tweede element is meer speeifiek voor de lokale overheid. Het heeft
betrekking op de besturingsproblematiek waarvoor de lokale overheid zieh
ziet gesteld. Twee factoren speien hierbij een belangrijke rol. Het bijzondere karakter van de gemeentelijke organisatie - waarop in hoofdstuk 6 nader wordt ingegaan - en de omstandigheid, dat de opvattingen over de rol
van de overheid en meer in het bijzonder van de lokale overheid in de loop
van de hier onderzochte periode sterk zijn veranderd. In de eerste jaren na
de oorlog bestond nog een liberale opvatting over de rol van de overheid.
In de jaren zestig en het begin van de jaren zeventig met de groei van de
welvaartsstaat werd de overheid verantwoordelijk voor vrijwel alle maat5

De Man 1993.
Zie bijv. Van Zanden en Griffiths 1989, 61 e.v.
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schappelijk gebeuren. Daarna in de jaren tachtig en meer nog in de jaren
negentig ziet men de overheid vooral als régisseur en worden partijen in
net maatschappelijk veld in toenemende mate aangesproken op hun eigen
verantwoordelijkheid.
Botter constateert, dat voor net bedrijfsleven vraagstukken van strategjevorming vanaf ongeveer 1967, toen de période van vrijwel automatische
groei voorbij was, een rol gingen speien. Vanaf dat moment kwamen vragen aan de orde over de markten en producten waarin wel of niet geünvesteerd moest worden en welke producten moesten worden afgebouwd.
Dergelijke problemen speelden op dat moment voor de overheid in Nederland nog nauwelijks. Uit de gegevens van de voorjaarsnota van het rijk
van 1972 bleek o.m., dat 85 à 90% van de volumegroei van het nationaal
inkomen per werkende via verhoging van de belastingen en premies toevloeide aan de collectieve sector. De belangstelling voor vraagstukken
van strategievorming en planning was in die période bij de gemeentelijke
overheid beperkt. Van den Dam, gemeentesecretaris in Breda, was één van
de eersten die aandacht had voor deze aspecten. Toen aan het eind van de
jaren zeventig en het begin van de jaren tachtig de middelengroei van de
gemeenten geleidelijk tot staan werd gebracht en toen in de jaren daarna
fors op de uitgaven moest worden bezuinigd, kwam de besturingsproblematiek plotseling in de volle aandacht met vragen als: Hoe moet de groei
van de ambtelijke organisatie worden beheerst en hoe moeten de prioriteiten worden bepaald in het gemeentelijk takenpakket? In het begin van de
jaren tachtig kwam mede in verband daarmee een golf van gemeentelijke
reorganisaties tot stand, waarvan de meeste waren gebaseerd op het opensysteemmodel, dat Bekke in 1973 had voorgesteld. De met dit model samenhangende structuur, die later naar analogie met de opvattingen van
Mintzberg wel een divisiestructuur werd genoemd, is het grondpatroon
geworden van de meeste organisaties van de middelgrote gemeenten. In
deel 3 van deze Studie wordt op de gemeentelijke organisatieveranderingen aan de hand van één casus - de gemeente Breda - uitgebreider ingegaan.
De vraag die blijft is of met de pogingen de gemeentelijke overheid meer
bedrijfsmatig te laten functioneren niet een derde élément van de gemeentelijke organisatorische problematiek buiten beeld dreigt te verdwijnen.
Dat derde élément wordt gevormd door de typische vorm die de leiding
6

7

8
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Woltjer 1992,412.
Botter 1985,77.
Kesesings Historisch Archief 1972,620.
Van Raay, 1987.

van lokale overheidsorganisaties heeft aangenomen. De combinatie van
een vertegenwoordigend bestirar en een management dat zieh in toenemende mate professionaliseert, leidt tot een voortdurende spanning tussen
bestuur en management. De pogingen voor veranderingen in de collegevorming - gekozen burgemeester en wethouders-niet-raadsleden - kunnen
mogelijk de positie van het college versterken. Er is echter aanleiding te
twijfelen of de andere kant van dit element - de als probleem ervaren grote
afstand tussen burger en bestuur - daarmee wordt aangepakt.

1.4

De onderzoeksvragen

Tussen 1965 en 1996 werden in Breda verschillende pogingen gedaan de
gemeentelijke organisatie te veranderen. Deze pogingen waren meer of
minder succesvol. Naar aanleiding van de veranderingsprocessen worden
in deze Studie de volgende vragen onderzocht:
a Hoe en onder welke omstandigheden vonden de veranderingen plaats?
b Is uit het beschikbare materiaal af te leiden welke opvattingen werden
gehanteerd bij de veranderingen die werden nagestreefd?
c Kan uit deze opvattingen een (samenhangende) organisatietheorie
worden gereconstrueerd?
d Kan de aldus gereconstrueerde theorie in verband worden gebracht
met de algemene organisatietheorie?
e Werd de nagestreefde organisatieverandering ook gerealiseerd? Welke
factoren waren bepalend voor het resultaat?
Met de vragen c. en d. wordt impliciet de vraag aan de orde gesteld naar
de synchroniciteit van de gereconstrueerde en de algemene organisatietheorie.

1.5

Opzet van de srudie

In deze studie staan twee benaderingen naast elkaar. In de ene benadering
staat de vraag naar de toepassing van de organisatietheorie in de praktijk
centraal. Deze vraag verwijst zowel naar de organisatietheorie als naar de
praktijk van organisatieverandering. In deel 2 wordt daarom eerst ingegaan
op de aard van organisatietheorie. Betoogd wordt dat de aard van de theorie plaats biedt aan een particulière organisatietheorie voor de veranderaars. Daarnaast wordt ingegaan op de praktijk van de organisatieverandering en wordt betoogd dat organisatieveranderingen kunnen worden
getypeerd met behulp van een driedimensioneel model van de organisatie.
Betoogd wordt dat de omgeving van de organisatie een voorname, maar
15

veelal verwaarloosde rol speelt in de praktijk. Uitgaande van een driedimensioneel model wordt nader ingegaan op de toegepaste werkwijze bij
de verschillende onderzoeksvragen. Tenslotte wordt ingegaan op het - in
vergelijking met private organisaties - bijzondere karakter van de gemeentelijke organisatie.
In de tweede benadering gaat het vooral om de vraag hoe de organisatieveranderingen plaatsvonden en welke omstandigheden en factoren van
belang waren voor het resultaat. In deel 3 wordt daartoe een historische
beschrijving gegeven van vier pogingen tot organisatieverandering. Centraal staan hierin drie (groepen van) spelers. Het gemeentebestuur, vooral
vertegenwoordigd door het College, de secretarie die later bestuursdienst
zou gaan heten en de diensten. In deze geschiedenis verliezen ambtenaren
hun anonimiteit. Zij speien hun rol net als de bestuurders, gegeven de omstandigheden waaronder zij moesten optreden. Die omstandigheden speien
in dit verhaal een belangrijke rol.
In deel 4 komen de beide benaderingen bij elkaar. Met behulp van de in
deel 2 ontwikkelde werkwijze en aan de hand van een deel van de stukken
die gebruikt werden voor de in deel 3 beschreven veranderingen wordt gepoogd een antwoord te formuleren op de verschillende onderzoeksvragen.
In deel 5 wordt een körte samenvatting gegeven en de conclusies waartoe
deze Studie aanleiding geeft.
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Deel 2 Organisatie: theorie en praktijk
2

Samenvatting van dit deel

Organisatietheorie heeft betrekMng op organisaties. En organisaties zijn in
de moderne maatschappij een dusdanig verspreid verschijnsel, dat niemand meer ontkomt aan betrokkenheid bij of beinvloeding door organisaties. Het verschijnsel organisatie is al oud. Zo oud, dat het deel lijkt uit te
maken van de menselijke natuur. Daartegenover is de organisatietheorie
met zijn geschiedenis van nauwelijks 100 jaar nog betrekkelijk jong. De
organisatietheorie werd aanvankelijk vooral ontwikkeld vanuit de bedrijfspraktijk van leidinggevende ingenieurs en was gericht op het verbeteren
van de leiding van organisaties. De kennis die de pioniers in de praktijk
hadden opgebouwd had betrekking op de organisaties zoals zij die kenden
en kan met evenveel recht managementtheorie als organisatietheorie worden genoemd.
Organisaties veranderen, dat is wel duidelijk. Voor een deel zijn de veranderingen organisch, want organisaties veranderen met hun omgeving mee.
De organisatietheorie houdt zieh met dit soort veranderingen niet of nauwelijks bezig. De organisatietheorie houdt zieh wel bezig met verandering,
maar dan in hoofdzaak met de bewust gewilde en bewust gestuurde verandering van organisaties. Die gestuurde veranderingen behoren tot de primaire verantwoordelijkheid van de leiding en worden rationed gemotiveerd en gelegitimeerd door de positie die de organisatie inneemt binnen
haar sociaal-economische omgeving. Die positie moet tenminste behouden
blijven. Daardoor nemen voor de leiding bij het beoordelen van de organisatie economische criteria een belangrijke plaats in. De organisatietheorie
is dan ook van belang voor zover ze richtlijnen geeft met behulp waarvan
de organisatie enerzijds beoordeeld kan worden en anderzijds gestuurd
kan worden naar een verbeterd ontwerp.
De theorie van management en organisatie heeft zieh na de hiervoor
aangegeven praktische start in twee richtingen ontwikkeld. De ene richting
is een meer normatieve en praktijkgerichte, waarin regels worden opgesteld met behulp waarvan managers en hun organisatie-adviseurs een doelmatige organisatie kunnen ontwerpen. De kennis is veelal uit de praktijk
afkomstig. En nog steeds worden hier bijdragen geleverd door managers
en Consultants. De andere richting is meer beschrijvend en verklärend van
aard. Bij deze richting gaat het om het begrijpen en verklaren van organisaties en hun funetioneren. Deze richting wordt beoefend vanuit de univer17

siteiten. Het onderzoek heeft een wetenschappelijk karakter. De vraag die
zieh daarbij voordoet, is of de residierende kennis ook wetenschappelijk
kan worden genoemd. Velen zajn geneigd organisatietheorie te zien als de
verzamelde kennis (body of knowledge) die betrekMng heeft op organisaties. Organisatietheorie wordt ontwikkeld vanuit verschillende disciplines,
die weliswaar alle hetzelfde ervaringsobject hebben n.l. de organisatie,
maar een verschillend kenobject hanteren. Dit vergroot de mogelijkheden
voor het beschrijven en verklaren van (aspecten van) het functioneren van
organisaties. Er ontstaan daardoor ook verschillend gerichte opvattingen
en theorieen. Of anders gezegd: als men een ander kenobject voor het bestuderen van organisaties hanteert, ontstaat ook een andere organisatietheorie.
Onderzocht wordt de vraag hoe de algemene organisatietheorie wordt toegepast in de praktijk. Gekeken wordt daartoe naar gewilde en gestuurde
(pogingen tot) organisatieveranderingen. Uitgangspunt is dat de actoren
die organisatieveranderingen tot stand trachten te brengen (in het vervolg
kortweg veranderaars genoemd), die veranderingen motiveren met normatieve opvattingen over organisaties. Het onderzoek tracht deze opvattingen
- de particulière organisatietheorie van de veranderaars - op te Spören en
ze te vergelijken met de op dat moment bestaande algemene organisatietheorie. De hypothèse is dat de opvattingen die deel uitmaken van de
particulière théorie van de veranderaars, naar voren komen in de stukken
die de veranderaars opstellen ten behoeve van analyse en diagnose van de
organisatie en advies over de wenselijke veranderingen.
Voigt men de historische ontwikkeling van de organisatietheorie dan is de
aandacht achtereenvolgens gericht op de leiding (taak, bekwaamheden van
de leiding), structuur (specialisatie, differentiatie, taakinhoud) en de cultuur (de wijze waarop mensen met elkaar omgaan). In de praktijk van de
organisatieverandering kunnen deze drie dimensies van de organisatie:
management, structuur en cultuur eveneens worden herkend als aangrijpingspunt voor verandering. De opvattingen over deze dimensies hangen
samen met de context waarin de veranderaars werken. Men kan de particulière organisatietheorie op een bepaald moment typeren met behulp van
een aantal kernachtige uitspraken (kernconcepten) die, gegroepeerd naar
de drie zojuist genoemde dimensies: management, structuur en cultuur,
uitgangspunt vormen voor de vergelijking met de algemene théorie.
Het onderzoeksmateriaal wordt gevormd door documenten die werden gehanteerd bij de voorbereiding en uitvoering van organisatieonderzoek en
organisatieverandering op een viertal momenten in de dertigjarige praktijk
in de gemeente Breda. Deze aanpak brengt behalve de veranderingen van
18

de organisatie zelf ook de veranderingen in de organisatietheorie in beeld.
Meer in net bijzonder is steeds de vraag: Wat is er in de organisatietheorie
sedert de vorige momentopname veranderd?
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3

Organisaties

In de moderne maatschappij is het organisatieverschijnsel volstrekt vanzelfsprekend geworden. Organisaties zijn overal en begeleiden ons van de
wieg tot het graf. Zie bijv. Etzioni (1974:9), Keuning en Eppink (1993: 3).
Kast en Rosenzweig (1974:5) benadrukken, wat zij noemen, de p e r v a s i v e n e s s o f o r g a n i z a t i o n . Naar hun mening is de neiging om te organiseren en
samen te werken in onderling afhankelijke relaties inherent aan de menselijke natuur. Zeker is het, dat mensen al heel vroeg organisaties hebben
voortgebracht om meer of minder complexe opgaven te verrichten. Desondanks lijkt de term organisatie zelf van betrekkelijk récente datum. Berteis
(1993: 113) plaatst het ontstaan ervan in het midden van de 18e eeuw. In
de 19e eeuw vindt volgens hem een vorm van verwetenschappelij king van
de term plaats. Berteis onderscheidt in de ontwikkeling van de term organisatie een eerste fase, waarin het begrip een technisch-economische betekenis krijgt. In de tweede fase die hij plaatst vanaf de Tweede Wereldoorlog heeft een aantal sociale wetenschappers d e e m a n c i p a t i e v a n h e t
o r g a n i s a t i e b e g r i p b e w e r k s t e l l i g d en h e t v e r b r e e d e n v e r d i e p t [ d o o r ] d e
h o m o - e c o n o m i c u s e r u i t t e v e r d r i j v e n (Berteis, 1993: 110). Berteis meent

dat de organisatiesociologie de meeste rechten kan doen gelden als 'eigenaar' van het begrip organisatie.
Wat is eigenlijk een organisatie?
Het hangt er maar van af, zegt Morgan (1992: 12), wat men als metafoor
hanteert. Morgan probeert aan te tonen d a t o n z e t h e o r i e ë n o v e r e n v e r k l a ringen van het functioneren van organisaties uitgaan van een metafoor die
o n s d e organisatie leert zien e n begrijpen o p een duidelijke m a n i e r die
s l e c h t s e e n g e d e e l t e b e l i c h t . Verschillende metaforen (de organisatie als

machine, als politiek systeem, als cultuur) leiden tot verschillende analyses en beschouwingen en daarmee tot verschillende organisatietheorieën,
die aile hun mogelijkheden en beperkingen hebben. De metaforen van
Morgan leiden niet tot een duidelijke omschrijving van het begrip organisatie. Ze zijn in de eerste plaats bedoeld aannemelijk te maken dat in organisaties verschillende aspecten tegelijkertijd een roi spelen. Het toepassen
van verschillende metaforen bij de analyse van een organisatorische situatie zou leiden tot een beter begrip van het complexe functioneren van organisaties en het vermögen ze te leiden vergroten (Morgan 1992:13).
Voor deze Studie zijn hoofdzakelijk twee typen omschrijving van het begrip organisatie van belang. In de eerste plaats omschrijvingen met een
beschrijvend karakter, die met name vanuit de sociologie worden voorge20

