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INLEIDING

Indien men streeft naar de ontwikkeling van een doelmatige organisatie van
het landbouwkundig onderzoek in Nederland, stuit men min of meer vanzelf op
de vraag wat onder een "doelmatige" organisatie moet worden verstaan.
"Doelmatig" wil volgens Van Dale (1) zeggen "in overeenstemming met, geschikt voor het doel waartoe het gemaakt is". Een doelmatige organisatie
van het landbouwkundig onderzoek zal derhalve een organisatie zijn, die
geschikt is om het doel van het landbouwkundig onderzoek te verwezenlijken.
Beantwoording van de vraag naar het doel van het landbouwkundig onderzoek
wordt daarmede essentieel. Aangezien de doelstellingen van het landbouwkundig onderzoek niet eens en voor altijd vastgelegd kunnen worden, dringt
zieh dan tevens en vooral de vraag op wat een optimale procedure is cm tot
vorming, realisatie en bijStelling van de doelstellingen van een organisatie te komen. Daarmede komt de problematiek van de-planningvan het landbouwkundig onderzoek centraal te staan.
Vorming, realisatie en bljstelling van de doelstellingen van een organisatie
vinden uiteraard niet in het luchtledige plaats. Het regiem van de organisatie is daarbij één van de belangrijkste bepalende factoren. Bij het ontwikkelen van een doelmatige organisatie van het landbouwkundig onderzoek
staat men dan ook tevens voor de opgave zieh een oordeel te vormen omtrent
de wenselijke ontwikkeling van het ovgeavisabieregiem van het landbouwkundig
onderzoek.

De wenselijkheid van een bezinning op de inhoud van de doelstellingen van
het landbouwkundig onderzoek en op de processen en middelen van doelstellingsvormlng en doelstellingsrealisatie, wordt nog versterkt door een aantal
ontwikkelingen in de laatste jaren. Een tweetal decennia geleden werd de
vraag naar het doel van het landbouwkundig onderzoek door de leiding van
een aanmerkelijk deel van dit onderzoek betrekkelijk simpel beantwoord met:
"Verbetering in guantltatieve of qualitatieve zin van de landbouwprodukten
is uiteindelijk het doel van het onderzoek" (2). De laatste 10 â 20 jaren
dienen zieh echter de nodige onzekerheden en vragen aan.
- In onze maatschappij groeit het bewustzijn dat de landbouw niet alleen
aandacht dient te geven aan de produktie van voldoende voedsel van goede
kwaliteit, maar dat ook andere waarden aandacht behoeven, zoals bijvoor-
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beeld: zuiverheid van water en lucht, beperking van net énergie- en grondstoffenverbruik, rijkdom van flora en fauna, welzijn van net dier, mogelijkheden voor zelfontplooiing van de mens en esthetisch aanzien van het
landschap. Zulks niet alleèn gelet op de wenselijkheid van een integraal
welzijn van mens (en dier) vandaag, maar vooral ter veiligstelling van het
welzijn op längere termijn. Dat stelt het landbouwkundig onderzoek voor
de vraag welke waarden en doëlstellingen de maatschappij eigenlijk nastreeft, welke relatieve betekenis door de maatschappij aan de verschillende doeleinden wordt toegekend, welke veranderingen in waarde-oordelen
en menselijke aspiraties in de maatschappij optreden en te verwachten zijn,
en wat dat alles betekent voor de eigen doëlstellingen en organisatie.
- De opvatting dat het de taak en bevoegdheid van de hoogste leiding in
een organisatie is om de doëlstellingen van de organisatie vast te stellen, wordt in toenemende mate aangevochten. Eisen van inspraak - van binnen en van buiten de organisatie - participatie, démocratisering en dergelijke, blijken geen eendagsvliegen. De vraag welke betekenis aan deze
verschijnselen moet worden toegekend en wat men er in de organisatie
mee aan moet, dringt zieh aan het landbouwkundig onderzoek - zoals aan
iedere arbeidsorganisatie - onontkoombaar op. Daarbij is het tevens de
vraag wie dan wel in de besluitvorming dienen te

partez eiperen.

Welke

groeperingen dienen als belanghebbenden te worden aangemerkt ? En lopen
de doëlstellingen van de verschillende personen en groepen in en betroki-

ken bij een arbeidsorganisatie wel gelijk, respectievelijk zijn ze in onderlinge harmonie te brengen ? Zo niet, wat heeft dat dan voor consequenties voor de processen van doelstellingsvorming en doelstellingsrealisatie?
- Het landbouwkundig onderzoek wordt in toenemende mate geconfronteerd met
de wensen die uit een zieh geleidelijk ontwikkelend riàtionaal wetenschapsbeleid naar voren komen. De Nota Wetenschapsbeleid stelt dat "het in de
eerstvolgende jaren ten aanzien van de wetenschapsbeaefening te voeren
beleid vooral gericht zal zijn op: afstemming van het onderzoek op de
prioriteiten van de samenleving, kwaliteitsbevorderirtg, bevordering van
de doelmatigheid en démocratisering" (3). En in de Dlscussienota Sectorraden vormt de wens dat de verschillende onderzoeksectoren voor hun gebied "meerjarenplannen-in-hoofdlijnen" gaan opstellen één der kernpunten
(4). Ook anderszins (5) wordt de laatste jaren in overheidsverband de
wenselijkheid van explicitering van doëlstellingen, rationalisering van
de beleidsvorming en beleidsanalyse in toenemende mate beklemtoond.
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Alhoewel deze wensen yoor het landbouwkundig onderzoek voor een deel niet
nieuw zijn, noodzaken zij tot een (hernieuwde) bezinning op de vraag in
hoeverre en hoe aan de gesignaleerde wensen gehoor dient en kan worden
gegeven.
- Het landbouwkundig onderzoek is zo complex en veelomvattend geworden en
het moet functioneren in een zo kaleidoscopische en veranderlijke omgeving,
dat de leiding in steeds mindere mate alle voor de besluitvorming in de
organisatie relevante informatie kan verzamelen, begrijpen en verwerken.
Het bewerkstelligen van een optimale inschakeling en handelingsvrijheid
van de vele deskundigen in het landbouwkundig onderzoek wordt voor een
effici§nte functionering van de organisatie steeds belangrijker. De vraag
is in hoeverre en op welke wijze deze wenselijkheid valt te verenigen met
idealen als een democratische en een voldoende coherente besluitvorming.

Het voorgaande indiceert dat er niet alleen behoefte is aan een verheldering
van de door het landbouwkundig onderzoek nagestreefde doelstellingen, maar
vooral ook aan een verkenning van de fundamentele vraagstukken die zieh bij
het proces van doelstellingsvorming en doelstellingsrealisatie voordoen.
Het gaat daarbij om Problemen die niet specifiek zijn voor het landbouwkundig
onderzoek, maar in alle complexe arbeidsorganisaties ' speien. De thans
+

voorliggende Studie rieht zieh op een verkenning van een aantal van die Problemen.

De opbouw van de publicatie is als volgt.
De bespreking van verschillende aspecten van de problematiek van de vorming
en de realisatie van doelstellingen in arbeidsorganisaties vormt de kern van
de studie. Daarbij (p. 74 -226) komen onder andere aan de orde: verschillende
visies op het proces van doelstellingsvorming, enige aspecten van het vraagstuk van de explicitering van doelstellingen, de tegenstelling tussen incrementele en rationele-alomvattende planning, de hoofdlijnen van een aantal benaderingen die trachten de aantrekkelijke kanten van de rationele en de in+) Arbeidsorganisaties (ook wel "inkomen verschaffende doelgemeenschappen"
genoemd) onderscheiden zieh van andere organisaties voornamelijk doordat
de organisatieleden werknemers z u n . Voorbeelden van arbeidsoraanisaties
zijn: onderneminoen, ministeries en onderzoekinstellinqen. Orcranisaties
zoals kerken, sportverenigingen en politieke partijen kennen uiteraard
ook leden, maar de meeste leden zijn voor nun levensonderhoud en voor
het verrichten van arbeid niet van deze organisaties afhankelijk (6).
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crementele planning te combineren, verschillende aspecten van de problematiek van de participatie van belanghebbenden, de vraag welke taktiek het
meest aangewezen is om doelstellingen te realiseren, en diverse aspecten
van het vraagstuk van het optimale organisatieregiem.
Daaraan vooraf gaat een aantal inleidende verkenningen waarin de soorten
doelstellingen die voor arbeidsorganisaties van belang zijn worden geinventariseerd, een overzicht wordt gegeven van de in de Nederlandse samenleving nagestreefde waarden en hoofddoelstellingen, verschillende aspecten van de aard van, de verhouding tussen en de vorming van de behoeften
en doelstellingen van het individu aan de orde kamen, en wordt ingegaan
op de verhouding tussen de doelstellingen van de bij een arbeidsorganisatie betrokkenen. Tevens worden in het inleidende gedeelte de in het
kader van de doelstellingsproblematiek gehanteerde begrippen verkend.
De Studie wordt besloten (p. 227 e.v.) met weergave van een aantal gedachten over een mogelijke toepassing voor het landbouwkundig onderzoek van
de resultaten van de verkenningen omtrent de doelstellingsproblematiek
in arbeidsorganisaties. Met name komen daarbij verschillende gevolgtrekkingen en suggesties voor de planning en de organisatie van het landbouwkundig onderzoek aan de orde.
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HOOFDSTUK I
OVERZICHT VAN DOELSTELLINGEN EN VERKENNING VAN BEGRIPPEN

1.1. Overzicht van voor arbeidsorganisaties van betekenis zijnde categorieen van doelstellingen
Bij alle verscheidenheid in opvattingen in de organisatieleer was er tot
voor betrekkelijk kort in ieder geval 66n belangrijke opvatting waar Velen van uitgingen, n.l. dat een organisatie*' gericht is op een bepaald
doel. Men hoeft er de definities van het begrip organisatie maar op na te
slaan (1). De laatste jaren groeit echter het inzicht dat de werkelijkheid aanzienlijk gecompliceerder is. We zullen in deze paragraaf op een
aantal aspecten van een organisatie als "multiple-goal-system"

(2) ingaan.

1.1.1. Doeleinden van externe belanghebbenden
Een arbeidsorganisatie is er onder andere op gericht belangen van personen en groepen buiten de organisatie te dienen. Men kan daarbij zowel
denken aan de kapitaalverstrekkers en leveranciers van grondstoffen en
hulpmiddelen als aan de afnemers van de door de arbeidsorganisatie geproduceerde goederen of diensten. Zo is het voor een onderneming onontkoombaar de belangen van de kapitaalverstrekkers in zekere mate te dienen.
De onderneming zal o.a. zorg moeten dragen voor een redelijke veiligstelling van, en op gezette tijden een bevredigende uitkering voor, de
ingebrachte geldmiddelen (het maken van winst is daartoe noodzakelijk).
Alleen onder die voorwaarden zullen de geldschieters bereid zijn ook in
de toekomst nog als financiers op te treden c.q. zal het lukken in de
toekomst nieuwe kapitaalverschaffers te interesseren.
Een arbeidsorganisatie moet daarnaast ook belangen van haar afnemers
dienen. Zij kent immers steeds kosten: zij dient investeringen te plegen,
haar personeel te betalen, hulpmiddelen aan te schaffen etc. Wil een arbeidsorganisatie tot ontwikkeling kunnen komen en kunnen blijven voortbestaan dan zal zij bij voortduring inkomsten moeten verwerven. En daarin zal zij slechts slagen Indien zij bepaalde belangen en behoeften van
Personen of groepen buiten de organisatie dient en vervult. Daarbij zal
+) In dit en volgende hoofdstukken zullen we kortheidshalve veelal van
"organisaties" of "arbeidsorganisaties" spreken als "complexe arbeidsorganisaties" worden bedoeld. Indien andere organisaties dan complexe
arbeidsorganisaties worden beoogd, zal dat expliciet worden vermeid.
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het voor vele organisaties aantrekkelijk zijn om zieh niet op &&a, maar
op verschallende behoeften en groepen in de maatschappij te richten. Dat
komt o.a. een efficient gebruik van de hulpmiddelen van de organisatie en
het veilig stellen van het eigen voortbestaan veelal ten goede.

Bij overheidsorganisaties gaat de diversiteit in te dienen externe belangen enigszins schuil achter credo's als "het behartigen van het algemeen
belang" en "het dienen van de gemeenschap". Schubert (3) toont echter aan
dat het begrip algemeen belang nogal dubbelzinnig is. Ook uit de analyses
van Van Poelje (4) en Polak (5) komt naar voren dat 6en, duidelijk te
definieren, begrip algemeen belang niet bestaat. Dat, met de woorden van
Kleerekoper (6), het algemeen belang voor een belangrijk deel "een
fictie" is ' . Het algemeen belang blijkt bij nadere beschouwing uiteen
+

te Valien in tal van belangen. Anders gezegd, in het oog dient te worden
gehouden dat "de gemeenschap" geenszins een homogene groep vormt. Die
gemeenschap bestaat uit diverse groepen en individuen met een verscheidenheid aan belangen.
Met de diversiteit aan belanghebbenden en belangen wordt niet alleen de
overheid als totaal, maar worden ook vele individuele overheidsinstellin—
gen geconfronteerd. Bijvoorbeeld een arbeidsorganisatie als het landbouwkundig onderzoek heeft niet alleen te maken met producenten van landbouwprodukten, maar ook met consumenten en natuur- en dierenbeschermers. En
de producenten bestaan uit varkenshouders, bloembollentelers, graanverbouwers etc. Terwijl de te dienen waarden uiteenlopen van de zorg voor
voldoende en hoogwaardig voedsel voor de consument tot een voldoende
individueel inkomensniveau van de boeren, zuiverheid van water en lucht
en esthetisch aanzien van het landschap. Het landbouwkundig onderzoek
Staat voor de noodzaak met al deze waarden (en nog vele andere) en met
alle genoemde groepen (en nog diverse andere) rekening te houden.

+) Een fictie overigens die niet zonder waarde is omdat het idee van het
niet strijdig mögen zijn van overheidsactiviteiten met "het algemeen belang" stimuleert tot een afweging van de voor- en nadelen voor "de gemeenschap" van de belangen waartussen bij een besluit veelal een keuze
moet worden gemaakt (7) en zodoende o.a. tegengaat dat gezagsdragers en hun
helpers belangen van bepaalde personen of groepen onevenredig doen prevaleren. Terwijl voorts het gebruik van het begrip er toe bijdraagt dat
pressiegroepen en individuen bij het bepleiten van hun eigen belangen genoopt worden deze in bredere context te plaatsen; dat bevordert soms een
wijze van optreden die het gemakkelijker maakt tot een compromis tussen
divergerende belangen te komen, dan wel conflicten te besiechten (8).
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Er is voor vele organisaties - of dat nu ondernemingen zijn of overheidsinstellingen - dan ook geen sprake van het dienen van &&n bepaalde waarde
of &en speciflek extern belang of Sen bepaalde groep, maar het gaat cm
verschillende waarden, externe belangen en personen en groepen buiten de
organisatie die moeten worden gediend.

Naast het dienen van externe belangen Staat een organisatie veelal in
zekere mate voor de noodzaak schade aan de belangen van personen en groepen buiten de organisatie te vermieden, of althans zoveel mogelijk te
beperken. De organisatie moet bij haar doelstellingskeuze en blj haar
functioneren rekening houden met bepaalde "randvoorwaarden" d.w.z. met
grenzen die de vrijheid van handelen van de organisatie beperken.
In feite wordt in onze maatschappij al vele decennia in zekere mate onderkend dat arbeidsorganisaties schade aan externe belangen kunnen toebrengen en er zijn reeds verschillende voorzieningen getroffen teneinde
deze te vermijden of te beperken. Er behoeft bijvoorbeeld voor wat de
voedselproducerende bedrijven betreft slechts te worden herinnerd aan de
wetgeving met betrekking tot de "afwezigheid" van schadelijke bestanddelen in het voedsel.
Vooral de laatste jaren groeit echter het inzicht dat de produktie van
goederen en diensten en de ontwikkeling van nieuwe technische mogelijkheden niet alleen de belangen van vele mensen dienen, maar vaak gepaard
+)

gaan met negatieve neven-effecten

, met schade aan - andere - be-

langen van de mensheid. Te denken valt aan het soms gepaard gaan van industriele produktie met water- en luchtverontreiniging, van de Sterke
economische groei met een zeer omvangrijk verbruik van grondstoffen en
energie, van de uitbreiding van het wegennet met aantasting van recreatiegebieden, van de rationalisatie in het bedrijfsleven met vermindering
van de werkgelegenheid, en van de modernisering van de landbouw met opoffering van landschappelijk schoon en met sociale Problemen voor een
deel van de boerenstand. In dit verband doen - overigens voor het merendeel niet nieuwe - begrippen als "externe effecten", "maatschappelijke
kosten en baten" en "technology assessment" 'opgang.
+) Door ons wordt met "neven"-effect niet bedoeld een minder belangrijk
effect maar een ander dan het beoogde effect.
++

++) Met technology assessment wordt bedoeld: het onderzoeken en beoordelen van de directe en indirecte gevolgen - voordelen en gevaren - voor
de maatschappij van nieuwe wetenschappelijk-technische mogelijkheden, alvorens deze toe te passen; het gaat daarbij niet alleen om de technische
en economische gevolgen van nieuwe mogelijkheden, maar vooral ook om de
ecologische, pianologische, fysieke, psychische, sociale, culturele en
eventueel nog andere gevolgen van in overweging zijnde vernieuwingen (9).
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Ten aanzien van de te volgen wegen om de schade aan diverse belangen te
vermijden of zoveel mogelljk te beperken, bestaat in onze maatschappij
nog veel verschil van mening en is nog veel onduidelijk. Niet in het
minst omdat milieubederf in het algemeen niet als zo maar een domheid of
vergissing kan worden beschouwd, maar omdat het in het bijzonder ontstaat
bij het voorzien in bepaalde noden en Verlangens van de mens. Hofstee
wijst erop, dat dit feit met zieh meebrengt dat "in de regel bestrijding
van milieubederf op weerstanden zal stuiten en wel op weerstanden,
waarvoor motieven vallen aan te voeren, die niet zonder meer ter zijde
kunnen worden geschoven. In de regel zal men immers gemakkelijk als
motief kunnen aanvoeren, dat het belemmeren of verhinderen van milieubederf ook in meerdere of mindere mate de voldoening aan bepaalde menselijke behoeften belemmert" (10) . Ongetwijfeld echter zien arbeidsorganisaties zieh vandaag reeds - en in de toekomst nog in sterkere
mate - geplaatst voor de opgave schade aan de ecologische, fysieke,
psychische en sociale waarden in onze maatschappij te vermijden of
zoveel mogelijk te beperken. De arbeidsorganisaties zullen zieh bij de
keuze van hun doelstellingen en de door hen te volgen handelwijzen meer
dan vroeger moeten invoegen in "de ecologie van de samenleving" (11).

1.1.2. Doeleinden van interne belanghebbenden
In het bovenstaande is niet toevallig gesproken van externe belanghebbenden in plaats van gewoon van belanghebbenden. Door een arbeidsorganisatie moeten n.l. ook de belangen van personen en groepen binnen de
organisatie in zekere mate worden gediend.
De werknemer, die een arbeidsorganisatie binnentreedt, rekent erop in en
door de organisatie een aantal van zijn behoeften min of meer te kunnen
bevredigen; de arbeidsorganisatie op haar beurt rekent erop dat de werknemer na zijn intrede zal bijdragen aan de realisatie van de op de externe belanghebbenden gerichte doelstellingen van de organisatie. Of,
met de woorden van Mey: "Maatschappelijke instellingen, zowel ondernemingen als overheidsorganen en andere non-profit instellingen zijn naar
moderne inzichten in de organisatiekunde te zien als een geheel van gecompliceerde formele en informele relaties, waarin de samenwerkenden,
bij de realisatie van het doel der samenwerking, een ook voor zichzelf
bevredigend resultaat en een ook voor zichzelf bevredigende positie zullen willen bereiken" (12).
Schein (13) duidt deze wisselwerking tussen werknemer en organisatie aan
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als een "psychological contract", een contract dat wordt afgesloten door
zowel de werknemer als de organisatie. Het psychologisch contract houdt
in dat de betrokken persoon verscheidene dingen van de organisatie verwacht, en dat de organisatie het een en ander van hem verwacht. Vele van
deze verwachtingen staan niet in de formele overeenkomst tussen werknemer en organisatie, maar bepalen toch in sterke mate het gedrag. Zo kan
de werknemer verwachten dat de organisatie hem na een aantal dienstjaren
niet zal ontslaan, hem redelijk zal honoreren en hem voldoende mogelijkheden zal bieden om zieh te ontplooien. De organisatie kan van de werknemer o.a. een goede taakvervulling en het niet zwart maken van de
organisatie verwachten. Van Doorn (14) wijst er dan ook op dat het
onjuist is het ruilproces tussen arbeidsorganisatie en werknemer beperkt
te zien tot "loon naar arbeid". Het gaat immers om een veel meer omvattende ruil, waarin enerzijds, naast loon, het sociaal aanzien, de machtspositie, de autonomie, de sociale contactmogelijkheden, de ontplooiingsmogelxjkheden en de promotiekansen meespelen, anderzijds naast arbeid,
ook loyaliteit, representativiteit, algemene ontwikkeling, sociale
herkomst en zoveel meer worden ingebracht. Dat betekent overigens niet
dat alle economische, fysieke, psychische en sociale aspecten van het
werk zelf tot volle tevredenheid van de werknemer moeten zijn, wil hij
bereid zijn deel te blijven uitmaken van de arbeidsorganisatie. Het is
zelfs mogelijk dat de werknemer de organisatie niet verlaat ondanks het
feit dat het werk zelf hem niet veel meer oplevert dan een zekere hoeveelheid loon. Niet alleen omdat hem - betere; — alternatieve mogelijkheden eiders kunnen ontbreken, maar ook omdat hij de bevrediging van
zijn psychische en sociale behoeften vooral buiten zijn werk kan zoeken
en het werk zien als middel -

door het geld dat het oplevert, doordat

aan het werk een bepaalde woonomgeving verbonden is e.d. - daartoe. In
het algemeen kan echter worden gesteld dat indien de arbeidssituatie
naar de mening van de werknemer onvoldoende mogelijkheden biedt om zijn
persoonlijke doeleinden in en/of buiten het werk te realiseren, zijn bereidheid om deel te blijven uitmaken van de organisatie c.q. een veeleisende arbeidsprestatie te leveren gering zal zijn (15). Daarmede Staat
een arbeidsorganisatie voor de noodzaak minstens een of enkele doeleinden
van haar leden in zekere mate te dienen.
Voor de arbeidsorganisatie als geheel betekent dat de noodzaak tot het
realiseren van een diversiteit aan doeleinden van interne belanghebbenden. Immers, vele werknemers zullen niet een maar verschillende behoeften in hun werk wensen te realiseren, terwijl daarnaast - zoals we in
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hoofdstuk 4 zullen zien - de arbeidsmotivatiestructuur niet voor alle
werknemers gelijk is.

Evenals voor de belangen van externe belanghebbenden, geldt voor de belangen van interne belanghebbenden dat de organisatie zieh niet alleen
geplaatst ziet voor de opgave deze belangen in zekere mate te dienen,
maar ook om schade eraan zoveel mogelijk te vermijden of te beperken.
Herinnerd zij hier slechts aan de vele, reeds lang bestaande, voorschriften m.b.t. de veiligheid en rechtszekerheid van werknemers, en aan
de, zieh de laatste jaren herhaaldelijk manifesterende, druk op arbeidsorganisaties om bij overweging van ingrijpende veranderingen (verplaatsing van het bedrijf, fusie, inkrimping, sluiting, e.d.) tevens te letten op de eventuele nadelige gevolgen van de overwogen maatregelen voor
de werknemers en nun gezinnen (doorbreking van bestaande sociale verbanden, verlies aan werk en inkomen, verlies aan maatschappelijk prestige,
e.d.).

1.1.3. Conclusies.
a. Een organisatie is niet gericht op een bepaald doel, maar zij staat
voor de opgave een diversiteit aan doelstellingen van verschillende
groeperingen in meerdere of mindere mate te realiseren. Daarnaast staat
een organisatie veelal voor de opgave in zekere mate rekening te houden
met de wensen en eisen van individuen, groeperingen en organisaties
waarvan de belangen door het doen en laten van de organisatie geschaad
(zouden kunnen) worden.
b. Groeperingen, wier belangen door een arbeidsorganisatie in zekere
mate moeten worden gediend zijn: de afnemers van de goederen en diensten
van de organisatie, de kapitaalverstrekkers en leveranciers van grondstoffen en hulpmiddelen, en de leden van de organisatie.
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1.2. Overzicht van döelstellingen binnen de Nederlandse samenleving en
behoeften van de mens
In de vorige paragraaf constateerden we dat een arbeidsorganisatie wordt
geconfronteerd met zowel wensen en eisen uit de samenleving waarvan zij
deel uitmaakt als met wensen en eisen van haar werknemers. Tegen die
achtergrond lijkt het ons inzicht in de doelstellingsproblematiek in
arbeidsorganisaties ten goede te kunnen komen indien wij ons nader
verdiepen in de döelstellingen binnen de samenleving en de behoeften van
de mens. Deze paragraaf rieht zieh op die nadere verkenning; daarbij
beperken we ons, voor zover het de döelstellingen in de samenleving
betreft, tot de Nederlandse samenleving (16).
1.2.1. Waarden en hoofddoelstellingen in de Nederlandse samenleving
Er is betrekkelijk recent een aantal pogingen ondernomen een overzicht
op te stellen van in de Nederlandse samenleving nagestreefde waarden en
hoofddoelstellingen. De resultaten van die pogingen worden hieronder
kort besproken.

Interimadvies van de RAWB
De Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid (RAWB) onderscheidt in
zijn Interimadvies 1968 "een aantal voor het wetenschapsbeleid relevante
en in het algemeen in de Nederlandse samenleving aanvaarde döelstellingen" (17). De Raad rangschikt in hâar rapport deze "maatschappelijke
doeleinden" naar een aantal "referentiekaders" (tabel 1 ) .
De RAWB wil de door hem gegeven ordening zien "als een eerste stap in de
richting van een systeem van criteria voor prioriteitsbepalingen" (18).
Hij wijst er daarbij op "dat de volgorde waarin deze criteria in dit advies zijn opgenomen geenszins een volgorde naar belangrijkheid is" (19).
Voorts merkt de Raad op dat zijn opsomming van döelstellingen "niet uitputtend is" (20).

