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77 NEDERLANDSE SAMENVATTING 

Inn deze dissertatie zijn 18 artikelen verwerkt die ik in de afgelopen tien jaar heb 
gepubliceerdd en een nieuw artikel dat zijn weg naar publicatie nog moet vinden. 
Inn de jaren 1993-1997 stond het management- en organisatieconcept business 
reengineeringg centraal in mijn onderzoek, terwijl de aandacht de laatste jaren 
uitgaatt naar leren in organisaties. De hoofdstukken 2, 3 en 4 gaan over 
reengineeringg en de hoofdstukken 5 en 6 over leren. Elk hoofdstuk heeft een eigen 
vraagstellingg en kan als een zelfstandig verhaal worden gelezen. Er is echter ook 
eenn tweede manier waarop de hoofdstukken kunnen worden benaderd. Als 
businesss reengineering wordt beschouwd als een aanbeveling te "organiseren 
langss klantgerichte processen" en leren als "organiseren rond kennis en het 
construerenn van betekenis", dan kunnen beide onderwerpen worden opgevat als 
ontwikkelingenn in de organisatietheorie. Het eerste hoofdstuk gaat daarop in. Een 
overzichtt van de publicaties waarop dit proefschrift is gebaseerd, is opgenomen in 
hett voorwoord. Dat is ook de plaats waar ik al diegenen bedank die op een of 
anderee manier betrokken zijn geweest bij het totstandkomen van deze publicaties. 

Businesss Reengineering 

Dee publicaties over business reengineering zijn verdeeld over drie hoofdstukken 
diee overeenkomen met de fasen in de levenscyclus van dit management- en 
organisatieconcept.. Hoofdstuk 2 - Business Reengineering: The Early Days - is 
eenn samenvatting van vijf artikelen die in de jaren 1993-1995 zijn gepubliceerd en 
beschrijftt de opkomst van reengineering. Nadat de kenmerkende elementen van 
reengineeringg zijn toegelicht, wordt ingegaan op de noodzaak tot het 
fundamenteell  veranderen van organisaties. Daarna worden de strategische 
aspectenn van dit concept behandeld en gerelateerd aan organisatie-ontwerp en 
veranderingsmanagement.. In dit kader worden de klantgerichtheid, kernprocessen, 
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dee rol van informatietechnologie, menselijke en veranderingskundige aspecten, 
methodologiee en de rol van veranderingsmanagers in het kort besproken. Anders 
gezegd,, reengineering wordt opgevat als een integraal 
organisatieveranderingsconcept,, waarmee diverse ideeën en inzichten uit de 
modernee management- and organisatieliteratuur kunnen worden samengesmeed 
tott een coherent geheel. Deze bespreking mondt uit in het organisatieprincipe van 
reengineering,, dat wordt samengevat als "het organiseren langs klantgerichte 
processen",, waarna een voorbeeld volgt van een organisatie die dit principe met 
success heeft toegepast. 

Vervolgenss wordt een reengineering-typologie op basis van drie 
verschillendee procesdefinities gepresenteerd. In de praktijk is gebleken dat niet 
allee organisaties behoefte hebben aan fundamentele verandering en zogenoemde 
"breakthroughh reengineering". Door twee minder vergaande vormen van 
reengineeringg te onderscheiden wordt hieraan tegemoet gekomen. Het 
organisatieprincipee van reengineering wordt daarmee gedifferentieerd naar het 
ambitieniveauu dat met de beoogde veranderingen samengaat. Gesteld wordt dat 
elkk van de drie onderscheiden reengineering-typen gepaard gaat met een 
verschillendd risiconiveau en andere maatregelen rond organisatie-ontwerp en 
veranderingsmanagementveranderingsmanagement verlangt. Elke organisatie die overweegt reengineering 
toee te passen, staat dan ook voor de taak het type van reengineering te kiezen dat 
pastt bij het ambitieniveau dat door haar omgeving wordt ingegeven en dient dit 
ambitieniveauu te vertalen naar geschikte en adequate acties rond organisatie-
ontwerpp en veranderingsmanagement. Dit begrip van "gebalanceerde 
verandering""  wordt vervolgens voor de drie reengineering-typen op hoofdlijnen 
uitgewerktt tot ideaaltypische veranderingspatronen of veranderingsarchetypen. De 
stellingg van het hoofdstuk is dat deze veranderingsarchetypen kunnen helpen bij 
hett vormgeven en sturen van reengineeringstrajecten en dat afwijkingen van de 
geschetstee ideaaltypische veranderingspatronen ineffectieve 

veranderingsprocessenn kunnen helpen verklaren. 
Hett hoogtepunt van reengineering in termen van bekendheid en 

toepassingg in de praktijk vond plaats rond 1995. In dat jaar is een kwantitatief-
empirischee studie verricht naar Nederlandse ervaringen met dit concept, waarover 
hoofdstukk 3 - Balance in Business Reengineering: An Empirical Study into Fit 
andand Performance - bericht. Dit hoofdstuk is een integrale herdruk van een artikel 
datt eerder is gepubliceerd (Huizing et al., 1997). Dit artikel, en daarmee dit 
hoofdstuk,, is representatief voor alle publicaties die naar aanleiding van deze 
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studiee zijn verschenen (nogmaals, voor een overzicht van deze en andere 
publicatiess wordt verwezen naar het voorwoord). 

Inn hoofdstuk 3 staat de relatie tussen gebalanceerd veranderen en de 
effectiviteitt waarmee reengineering wordt toegepast centraal. De drie 
veranderingsarchetypenn uit hoofdstuk 2 worden geoperationaliseerd en 
geanalyseerdd met behulp van een vragenlijst. De aandacht gaat daarbij uit naar de 
wijzee waarop organisaties in de praktijk hun ambitieniveau voor de veranderingen 
hebbenn vertaald naar concrete maatregelen rond organisatie-ontwerp en 
veranderingsmanagement.. De hypothese is dat organisaties die veranderen 
volgenss één van de drie aangegeven archetypen beter zullen presteren dan 
organisatiess die een daarvan afwijkend en dus inconsistent patroon volgen. De 
conclusiee van het hoofdstuk is dat deze hypothese niet kan worden verworpen op 
grondd van de verrichte studie. Het blijkt dat organisaties die "in balans" 
veranderenn over het algemeen succesvoller zijn dan organisaties die 
inconsistentiess in hun veranderingsproces vertonen. De resultaten die met 
reengineeringg worden geboekt, blijken bovendien samen te hangen met het aantal 
afwijkingenn of "misfits" van de gehanteerde ideaaltypische veranderingspatronen. 
Daarnaastt komt uit de studie naar voren dat slechts een minderheid van de 
onderzochtee organisaties erin slaagt het ambitieniveau om te zetten in bijpassende 
actiess van organisatie-ontwerp en veranderingsmanagement. Ook lijk t er een 
discrepantiee te bestaan tussen de literatuur (Hammer, 1990; Davenport and Short, 
1990;; Kaplan and Murdock, 1991), waarin de nadruk ligt op het belang en de 
potentiess van "breakthrough reengineering", en de praktijk, waarin 
veranderingsprocessenn met zulke hoge ambities relatief weinig voorkomen. 

Inn hoofdstuk 4 - Business Reengineering: A Critical Assessment - wordt 
dee neergang van reengineering beschreven op basis van een kritische evaluatie 
vann dit concept. Voortbordurend op een viertal eerdere publicaties rond dit 
onderwerpp worden twaalf kritiekpunten vanuit diverse wetenschappelijke 
discipliness en elf antwoorden van voorstanders van reengineering onder vier 
noemerss samengevat: (1) de weinig visionaire of strategische wijze waarop 
reengineeringg in het algemeen wordt ingezet, (2) de onderbelichting van de 
menselijkee en veranderingskundige kant van reengineering, (3) de moeizame 
relatiee tussen reengineering en informatie- en communicatietechnologie, en (4) de 
gebrekkigee theoretische onderbouwing en methodologische ondersteuning van 
reengineering. . 

Aann de ene kant wordt in dit hoofdstuk geconstateerd dat de kritiek op 
reengineeringg veelal lijk t te worden ingegeven door commerciële motieven. Deze 
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kritiekk wordt meestal gebaseerd op de eerste, relatief onvolwassen publicaties 
overr reengineering, waarbij "gemakshalve" wordt voorbijgegaan aan de 
theoretischee ontwikkeling die dit concept de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. 
Aann de andere kant hebben de a-theoretische start van reengineering, de 
mechanistischee kijk op mensen en veranderingsmanagement, en de naïef 
optimistischee verwachtingen omtrent de productieve mogelijkheden van nieuwe 
informatie-- en communicatietechnologie een context gecreëerd, waarin het 
voortbestaann van reengineering als een gewaardeerd en geaccepteerd 
management-- en organisatieconcept uiterst onzeker is. Daarnaast is reengineering 
inn de praktijk dikwijl s geïnterpreteerd als een hard saneringsinstrument, waardoor 
hett inmiddels bij velen een negatieve connotatie oproept. Naar verwachting zal 
hett etiket business reengineering en alle synoniemen daarvoor alleen al daarom 
vann de voorgrond verdwijnen. Tegelijkertijd is het verrassend te ontdekken dat het 
organisatieprincipee van reengineering - het organiseren langs klantgerichte 
processenn - zelden wordt bekritiseerd. Het procesgericht organiseren lijk t niet 
meerr weg te denken, al blijf t er een behoefte bestaan aan verder onderzoek om dit 
organisatieprincipee beter te onderbouwen. 

Leren n 
Dee hoofdstukken 5 en 6 gaan over kennismanagement en leren in organisaties. 
Hoofdstukk 5 - Knowledge and Learning, Markets and Organizations: Managing 
thethe Information Transaction Space - is een volledige herdruk van een eerder 
verschenenn publicatie (Huizing en Bouman, 2002). Op basis van inzichten uit 
diversee economische organisatietheorieën wordt een raamwerk ontwikkeld met 
vierr manieren om leerprocessen in organisaties te ondersteunen. Hoofdstuk 6 -
TowardsTowards a Learning-Based Theory of the Firm - borduurt hierop voort en zet 
stappenn naar een nieuwe, op leren gebaseerde economische organisatietheorie. Dit 
hoofdstukk is nog niet elders gepubliceerd. 

Inn hoofdstuk 5 wordt eerst beargumenteerd dat kennis en leren zich 
moeilijkk laten organiseren. Wat tot op zekere hoogte wel kan worden 
georganiseerd,, zijn processen van informatie-uitwisseling tussen 
informatievragerss en -aanbieders. Individueel of collectief, mensen leren door 
informatiee te delen in sociale interactie. Kennismanagement wordt dan ook niet 
letterlijkk opgevat, maar beschouwd als een organisationele discipline die 
informatievraagg en -aanbod bijeenbrengt ter ondersteuning van leerprocessen in 
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organisaties.. In deze visie komt kennismanagement neer op het soepel afstemmen 
vann informatievraag en -aanbod door het coördineren van menselijke interactie. 

Hett object van kennismanagement wordt de "informatietransactieruimte" 
genoemd.. Daarmee wordt gedoeld op alle informatie-uitwisselingen die voor elke 
economischee actor op enig moment in de tijd openstaan. Deze 
informatietransactieruimtee kan worden opgevat als een markt die perfect werkt als 
allee informatie die op enig moment beschikbaar is, vrijelijk wordt gedeeld met 
allee actoren die deze informatie productief kunnen benutten. Informatiedeling 
vindtt dan voortdurend en zonder enige frictie plaats, waardoor iedereen te allen 
tijdee volledig is geïnformeerd. Zulke perfecte markten zijn volgens de 
neoklassiekee economische theorie maximaal efficiënt en zijn bijgevolg een 
ideaalbeeldd waarnaar kan worden gestreefd. 

Dee informatietransactieruimte werkt echter niet als een perfecte markt. 
Marktimperfectiess doen zich voor. Deze imperfecties kunnen worden verklaard 
doorr drie generieke informatie-uitwisselingsproblemen, die samenhangen met de 
beperktee rationaliteit van de mens en zijn neigingen informatie opportunistisch te 
gebruiken.. Vanuit het perspectief van de informatievrager geformuleerd zijn deze 
informatie-uitwisselingsproblemen:: (1) het vinden van geschikte en betrouwbare 
informatiebronnen,, (2) het op ondubbelzinnige manier stellen van relevante 
vragen,, en (3) het interpreteren van het antwoord en het vertalen ervan naar 
concretee praktijksituaties. Deze generieke problemen zorgen ervoor dat processen 
vann informatie-uitwisseling en daarmee leerprocessen inefficiënt verlopen. Het 
doell  van kennismanagement is zulke inefficiënties te helpen verminderen. De 
genoemdee informatie-uitwisselingsproblemen vormen daarvoor de 
aanknopingspunten. . 

Vervolgenss wordt een raamwerk voor het managen van de 
informatietransactieruimtee ontwikkeld, dat is gestoeld op inzichten uit diverse 
economischee organisatietheorieën: de transactiekostentheorie, de agency-theorie 
enn de meer recente resource-based of knowledge-based theorieën. Dit raamwerk 
overstijgtt de gebruikelijke dichotomie tussen markt en intern organiseren door 
vierr potentieel even efficiënte, maar verschillende organisatievormen voor 
kennismanagementt te onderscheiden. In elke organisatievorm wordt een ander 
organisatieprincipee gehanteerd om informatie-uitwisselingsprocessen te 
ondersteunen. . 

Tott slot wordt beargumenteerd dat de economische ontwikkeling van 
organisatiess mede afhankelijk is van de "interpretative flexibility" (Spender, 
1996)) waarmee managers omgaan met de informatietransactieruimte. 
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Organisatieledenn leren en managers staan voor de taak te leren hoe zij het beste 
leren.. Anders gezegd, het organiseren van informatie-uitwisselingsprocessen is 
zelff  een object van leren. Dit continue leerproces zou wel eens belangrijker 
kunnenn zijn voor het creëren en instandhouden van een concurrentievoordeel dan 
dee specifieke kennis die wordt opgedaan. Zo beschouwd is het managen van de 
informatietransactieruimtee een concurrentiefactor die voor elke organisatie van 
belangg is. 

Inn hoofdstuk 6 worden stappen gezet naar een nieuwe, op leren 
gebaseerdee economische organisatietheorie die een alternatieve verklaring geeft 
voorr het bestaan van organisaties. Twee assumpties ten aanzien van leren wijzen 
daarbijj  de af te leggen weg aan. De eerste assumptie is dat leren, gedefinieerd als 
hett construeren van nieuwe betekenissen die sturing geven aan het dagelijks 
handelenn (Berger en Luckmann, 1966; Dixon, 1997), fundamenteel verschilt van 
anderee economische activiteiten als gevolg van de moeizame overdraagbaarheid 
vann kennis en de beperkte beheersbaarheid van leren. Een gevolg van deze 
assumptiee is dat de mogelijkheden van het organiseren van leren relatief beperkt 
zijn.. Bescheidenheid ten aanzien van dit organisatievraagstuk is dan ook op zijn 
plaats.. Anders gezegd, organisaties kunnen de productie van individuele en 
collectievee betekenis slechts indirect beïnvloeden door (1) informatie-
uitwisselingsprocessenn tussen informatievraag en -aanbod te ondersteunen en (2) 
doorr een institutionele context te bieden waarin de potentiële toegevoegde waarde 
vann leren kan worden gerealiseerd. 

Dee tweede assumptie is dat het organiseren van leren zowel betrekking 
heeftt op het uitwisselen van informatie als op het produceren van individuele en 
collectievee betekenis. Een op leren gebaseerde economische organisatietheorie 
dientt daarom de uitwisselings- en productie-aspecten van het organiseren van 
leeractiviteitenn te integreren. Een dergelijke integrale benadering is echter niet 
gebruikelijkk in economische theorieën. Door de transactie als eenheid van analyse 
tee nemen, reflecteert de transactiekostentheorie de neoklassieke preoccupatie met 
ruill  of uitwisseling als de voornaamste economische activiteit (Williamson, 1985; 
Grant,, 2001). Het gaat daarmee goeddeels voorbij aan het vraagstuk hoe 
resources,, resource combinaties en (kern-)competenties het beste kunnen worden 
ontwikkeldd en benut om waarde te creëren en te realiseren. Omgekeerd ligt de 
nadrukk in de zogenoemde knowledge-based theories of the firm op de productie-
aspectenn van het organisatievraagstuk, waardoor de relatie tussen uitwisseling en 
economischee ontwikkeling wordt onderschat (Madhok, 2002). 
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Voorr het ontwikkelen van kennis en de daarmee verbonden 
leercompetentiess is dus zowel de markt, waarop informatie wordt geruild, als 
internee organisatie van belang. Leren zonder dat daarbij informatie uit de 
buitenwereldd wordt betrokken, is niet goed denkbaar. Omgekeerd kan leren ook 
gebaatt zijn bij interne organisatie. De markt bestaat in deze visie, omdat zij een 
rijkee schakering aan organisaties biedt die tezamen een grote variëteit aan 
leerprocessenn kunnen ondersteunen. Deze rijke schakering kan het ontdekken en 
beoordelenn van nieuwe mogelijkheden tot waardecreatie en -realisatie faciliteren 
opp een manier die voor individuele organisaties niet is weggelegd. En organisaties 
zijnn nodig, omdat zij de nodige sturing geven aan de verbeeldingskracht en 
creativiteitt van hun medewerkers en een context bieden waarin de potentiële 
waardee van hun ideeën en inzichten gerealiseerd kan worden. De efficiëntie van 
individuelee en collectieve leerprocessen kan daardoor worden verhoogd. 

Inn het tweede deel van hoofdstuk 6 wordt een aanzet tot 
operationaliseringg van de hiervoor genoemde visie op markten en organisaties 
gegeven.. In sommige situaties zal leren via de markt de voorkeur verdienen, 
terwijll  in andere situaties interne organisatie het voordeel geniet. Een op leren 
gebaseerdee theory of the firm dient deze verschillen tussen beide 
organisatievormenn te expliciteren. Wanneer kunnen leerprocessen beter via de 
marktt plaatsvinden en wanneer beter via interne organisatie? Voor het 
ontwikkelenn van proposities wordt dus, net zoals in de transactiekostentheorie, de 
wegg van "comparative institutional analysis" oftewel "discriminating alignment" 
bewandeld.. De hypothese is dat leerprocessen efficiënter verlopen als de 
attributenn van leren, informatie-uitwisseling en organisatievormen goed op elkaar 
zijnn afgestemd. Deze attributen worden beschreven, waarna diverse proposities de 
revuee passeren die aangeven in welke situaties de markt dan wel interne 
organisatiee de voorkeur geniet. Tot slot worden drie implicaties voor 
theorievormingg beschreven op basis waarvan een agenda voor toekomstig 
onderzoekk wordt samengesteld. Deze implicaties betreffen niet alleen de 
economischee organisatietheorie, maar hebben ook betrekking op strategisch 
managementt en het resource-based denken. 

Organiseren n 

Alss business reengineering wordt opgevat als een aanbeveling te "organiseren 
langss klantgerichte processen" en leren als "organiseren rond kennis en het 
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construerenn van betekenis", dan kunnen beide onderwerpen worden gezien als 
bijdragenn aan de organisatietheorie en vanuit dit perspectief met elkaar worden 
vergeleken.. De vraag die in hoofdstuk 1 - Introduction - centraal staat is: wat 
kunnenn we leren van de onderwerpen business reengineering en leren in 
organisatiess als we ze plaatsen in de bredere context van organisatietheorie en het 
debatt tussen "rigor and relevance" dat in deze context plaatsvindt? 

Inn dit inleidende hoofdstuk wordt eerst een overzicht gegeven van de 
academischee disciplines waarin organisatievraagstukken worden bestudeerd. 
Daarbijj  wordt een onderscheid gemaakt tussen "organization studies" and 
"organizationall  economics". Er wordt ingegaan op enkele inhoudelijke verschillen 
tussenn deze organisatietheorieën alsook op het rigor versus relevance debat dat 
tussenn en binnen deze theorieën wordt gevoerd. Vervolgens worden de vijf 
hoofdstukkenn ingeleid en samengevat. Tot slot trek ik enkele conclusies uit mijn 
ervaringenn met de onderwerpen business reengineering en leren in organisaties. 

Doorr diverse theoretici wordt beweerd dat de organisatietheorie zich in 
eenn slechte staat bevindt (Pfeffer, 1993; Spender, 1998; Grant, 2001). Zo wordt 
onderr meer opgemerkt dat innovatieve ideeën en concepten eerder ontstaan in 
adviesbureauss of binnen organisaties dan in de academische wereld. Daarnaast 
wordtt gesteld dat de ontwikkelingen in het vakgebied zo snel gaan dat de 
capaciteitenn van academici om erover te theoretiseren stelselmatig tekortschieten. 
Academicii  zouden daardoor continu achter de feiten aanlopen. Bovendien zou er 
nauwelijkss worden samengewerkt binnen en tussen de betrokken 
wetenschappelijkee disciplines. In plaats van samen te werken wordt het vakgebied 
eerderr gekenmerkt door gespecialiseerde theoriegroepen die gescheiden 
optrekken.. En wanneer deze groepen hun gefragmenteerde theorieën met rigor 
bouwen,, gericht op de top wetenschappelijke tijdschriften, dan wordt 
geconstateerdd dat men zich daarmee steeds verder verwijdert van de praktijk van 
managerss en organisatie-adviseurs die men zegt te willen ondersteunen. In de 
woordenn van organisatietheoreticus Pfeffer (1993: 1): "...there are thousands of 
flowersflowers blooming but nobody does any manicuring or tending." In zijn ogen 
ontbreektt het aan "a grand theory of organization" en een scherp ontwikkeld 
paradigmaa waarmee velen uit de voeten kunnen. Hij stelt vervolgens voor de 
economischee wetenschap met haar formele en mathematische precisie te 
gebruikenn als rolmodel voor organisatietheorie. 

Terugkijkendd op business reengineering ("looking back on 
reengineering")reengineering") herken ik veel van de genoemde kritiek op de stand van zaken in 
organisatietheorie.. Reengineering was een nieuw concept dat is gecreëerd en in 
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eerstee instantie vooral is ontwikkeld door organisatie-adviseurs. Bovendien 
duurdee het inderdaad enige jaren voordat er rijkere, al dan niet gevalideerde 
modellenn uit de academische wereld werden gepubliceerd. Het verrichten van het 
onderzoekk dat daarvoor nodig is duurt veelal lang en daarbovenop komt nog eens 
dee lange doorlooptijd van de topwetenschappelijke tijdschriften, waarin dit soort 
publicatiess meestal worden opgenomen. Het gevolg is dat dergelijke publicaties 
dikwijl ss (te) laat verschijnen. De publicatie die in hoofdstuk 3 is overgenomen 
vormtt hierop helaas geen uitzondering. Ook kan worden gezegd dat een 
gebrekkigee samenwerking met andere theoriegroepen reengineering parten heeft 
gespeeld.. Dit concept is bij mijn weten nergens buiten de management- en 
organisatieliteratuurr besproken, niet in andere organization studies, noch in de 
economischee organisatietheorie. Er werden weliswaar raakvlakken met andere 
vakgebiedenn gesignaleerd, onder andere met het resource-based denken 
(Davenportt and Short, 1990; Earl, 1994), maar deze suggesties zijn niet of 
nauwelijkss opgepikt en uitgewerkt. Terugblikkend kan dan ook worden 
geconstateerdd dat er collectief allerlei kansen onbenut zijn gebleven, wat 
ongetwijfeldd heeft bijgedragen aan de neergang van reengineering. 

Eenn verschil tussen reengineering en leren is dat het laatstgenoemde 
onderwerpp al decennia lang wordt bestudeerd in diverse academische disciplines. 
Mett de recente ontwikkeling van knowledge-based theories of the firm strekt deze 
studiee zich ook uit tot de economische organisatietheorie. Dit doet Spender (1998: 
x)) opmerken dat "...when it comes to making managerial sense of the concept of 
knowledge,, the academics have a head start." Het is de vraag of dat wat uitmaakt. 
Eenn antwoord op de bovengenoemde gang van zaken in organisatietheorie is dat 
academicii  zich met name zouden moeten bezighouden met de meer fundamentele 
onderwerpen.. Leren is zo'n onderwerp. Van reengineering kunnen we evenwel 
ookk opsteken dat uiteindelijk wellicht geen enkel concept het zonder een gedegen 
theoretischee onderbouwing en methodologische ondersteuning kan stellen. Het 
belangg van goede theorievorming wordt nog duidelijker als we de hype rond 
Internett erbij betrekken. De effecten van zulke ontwikkelingen, of dat nu 
reengineering,, kennismanagement of Internet betreft, zijn zonder uitzondering 
ingrijpendd te noemen, zowel op macro- als microniveau. Stevige theorieën en 
bewezenn methodologieën zijn dan geen overbodige luxe. Dat betekent in ieder 
gevall  dat academici zich niet volledig zouden moeten terugtrekken op de meer 
fundamentelee onderwerpen. 

Reagerendd op de veronderstelde povere stand van zaken in 
organisatietheorie:: er wordt inderdaad weinig samengewerkt tussen en binnen de 
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verschillendee wetenschappelijke disciplines. Een "grand theory of organization" 
behoortt daardoor vermoedelijk tot de onmogelijkheden. Maar anders dan Pfeffer 
(1993)) zie ik de vele verschillen tussen de disciplines en de individuele theoretici 
niett als een teken van zwakheid. Ook ben ik geen voorstander van rigiditeit in 
onderzoeksmethoden.. Integendeel, al doen de hoofdstukken 3 en 6 wellicht anders 
vermoeden.. We hebben juist behoefte aan diversiteit en creativiteit alsook aan 
verschillendee soorten onderbouwing van de vele ideeën en inzichten die worden 
gepresenteerd.. Wat dit betreft, zou het rigor versus relevance debat wel eens 
onproductieff  kunnen zijn. Het is niet "of maar "en" waaraan behoefte bestaat: 
"rigor""  en "relevance". Ik ben het dan ook van harte eens met Robey en Markus 
(1998:: 14) die concluderen dat: "If academies and practitioners go their separate 
ways,, we anticipate an impoverished future for both parties". Dat betekent dat we 
rigorr en relevance moeten weten te combineren. 

Vooruitkijkendd naar leren {'Hooking ahead to learning") sta ik dus voor 
dezee taak. Ik heb ervoor gekozen te vertrekken vanuit economische 
organisatietheorieën,, omdat ik word aangetrokken door de "rigorous habitat" in 
ditt vakgebied, de centrale positie die hierin is weggelegd voor mensen en hun 
gedragg en de taal die door economen reeds is ontwikkeld. Er blijf t echter nog veel 
werkk te verzetten, vooral als het gaat om de relevantie van de knowledge-based of 
learning-basedd views of the firm, die nog incompleet zijn en behoefte hebben aan 
eenn dieper inzicht in menselijk gedrag. Als het waar is dat kennis steeds 
belangrijkerr wordt voor de ontwikkeling van (supra-)nationale economieën en 
individuelee organisaties, dan vindt de vervanging van de neoklassieke "economie 
man""  door Simon's "administrative man" en de vervanging van "administrative 
man""  door Williamson's "contractual man" een logisch vervolg in het vervangen 
vann "contractual man" door "learning man". Organization studies kunnen daarbij 
behulpzaamm zijn; samenwerking is dus nodig en gewenst. Op deze persoonlijke 
wijzee reageer ik op de staat waarin de organisatietheorie zich momenteel bevindt. 
Ikk zou echter niet durven beweren dat dit de beste manier is voor iedereen. Laat 
daaromm die 1000 bloemen maar bloeien en ons gezamenlijk via een gezond debat 
uitmakenn welke voor- en nadelen elke bijdrage heeft. 
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