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PROBLEEMSTELLING,, ONDERZOEKSMETHODE EN 
ANALYSEKADER R 

Bijj  innovaties op het gebied van informatie- en communicatietechnologie worden in het 
wetenschappelijkee en publieke debat vragen aan de orde gesteld over de gevolgen van de 
nieuwee technologische ontwikkelingen voor mens en maatschappij. Er wordt gepoogd een 
inschattingg te maken van de positieve en negatieve effecten van de innovatie, waarbij 
onderzoekerss al snel worden ingedeeld in technologie-optimisten of technologiepessi-
misten.. Standpunten over de effecten van technologie worden tegen elkaar afgezet, maar 
ditt doet geen recht aan de complexe relatie tussen de technologie en de context waarin de 
technologiee wordt ingevoerd1. In dit proefschrift wordt deze complexe relatie onderzocht. 
Hett kader waarbinnen dit onderzoek is uitgevoerd is het vakgebied Sociaal-Wetenschappe-
lijk ee Informatica. Het onderzoek op dit terrein richt zich op complexe mens-machine-
systemen.. Het vakgebied bevindt zich op het raakvlak tussen de sociale wetenschappen en 
dee informatica: "Bij Sociaal-Wetenschappelijke Informatica gaat het om de samenhang 
tussenn de wijze waarop applicaties worden ontworpen en geïmplementeerd en de effecten 
diee ze (kunnen) hebben in het meestal complexe sociale systeem waarin ze gebruikt zullen 
off  moeten worden."2 Technische en organisatorische ontwerpvragen worden in samenhang 
bestudeerd.. Een van de centrale vragen is hoe bij het ontwerpen en invoeren van informa-
tiesystemenn in organisaties het informatiesysteem en het arbeidsproces zo goed mogelijk op 
elkaarr kunnen worden afgestemd. 

1.11 Probleemstelling 

Inn dit onderzoek wordt een analysekader uitgewerkt om de wisselwerking tussen technologie 
enn organisatie te onderzoeken. Het analysekader is tot stand gekomen door een integratie van 
theorieënn op het gebied van 'technologie, arbeid en organisatie' en theorieën op het gebied 
vann innovatie en diffusie van technologie. Dit analysekader wordt gehanteerd bij een secun-
dairee analyse van onderzoeksliteratuur met betrekking tot twee veel beschreven kennis-
systemenn en vervolgens wordt het analysekader toegepast in een case study. 
Hett analysekader wordt in de cases gebruikt om de effecten van kennissystemen te 
onderzoeken.. Het betreft niet alleen effecten voor de kwaliteit van de arbeid van de gebruikers 
vann de kennissystemen, er wordt ook gekeken naar de effecten voor de organisatie. Aan de 
handd van het analysekader wordt uiteengezet hoe de effecten samenhangen met technolo-
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gischee en organisatorische keuzemogelijkheden en welke actoren hierbij een rol spelen. De 
effectenn worden geanalyseerd als de resultante van een ontwerp- en invoeringsproces in een 
organisatie.. De hieraan ten grondslag liggende ontwerpbeslissingen worden onderzocht. 
Dee probleemstelling van het onderzoek luidt: 

WatWat zijn de relaties tussen handelingen van actoren gedurende het ontwerp- en het 
invoeringsprocesinvoeringsproces van een kennissysteem én de sociaal-organisatorische effecten van het 
kennissysteem? kennissysteem? 

OpOp welke manier wordt de wederzijdse aanpassing tussen een kennissysteem en de 
organisatieorganisatie waarin het systeem wordt ingevoerd, bevorderd door samenwerking tussen 
verschillendeverschillende actoren, in het bijzonder tussen de producenten en de gebruikers van het 
systeem? systeem? 

RelevantieRelevantie van het onderzoek 
Gevolgenn van informatie- en communicatietechnologie hangen af van de keuzen die bij het 
ontwerpp en de invoering van de technologie worden gemaakt. In het verleden zijn tal van 
automatiseringsprojectenn mislukt omdat automatiseerders geen oog hadden voor sociaal-
organisatorischee aspecten. Van gebruikers van informatiesystemen werd verwacht dat ze zich 
aann de technologie aanpasten. De laatste jaren wordt in toenemende mate aandacht besteed 
aann sociaal-organisatorische aspecten bij automatisering. 
Inn het sociaal-wetenschappelijke onderzoek naar sociaal-organisatorische gevolgen van 
informatie-- en communicatietechnologie is nog nauwelijks onderzoek verricht naar kennis-
technologie.. De consequenties van artificiële intelligentie en kennistechnologie werden vooral 
alss een filosofisch probleem beschouwd. Toen in de jaren zeventig en tachtig de ver-
wachtingenn rond kennistechnologie hooggespannen waren, was er veel aandacht voor wat 
dezee ontwikkeling teweeg zou kunnen brengen. Over de gevolgen van kennistechnologie zijn 
voornamelijkk speculatieve uitspraken gedaan. Kennis over de feitelijke effecten van kennis-
systemenn was er niet. Slechts mondjesmaat lukte het om kennissystemen uit de laboratoria te 
krijgenn en in een praktijksituatie in te voeren. Nu kennistechnologie daadwerkelijk in 
organisatiess wordt ingevoerd, is het ook mogelijk de effecten van kennissystemen empirisch 
tee onderzoeken3. 
Inn onderzoek op het gebied van kennistechnologie is aandacht voor sociaal-organisatorische 
aspectenn onderbelicht gebleven. Er wordt weinig aandacht besteed aan de organisatorische 
contextt waarin kennissystemen worden ingevoerd. De in de jaren tachtig gangbare ontwikkei-
methodenn voor kennissystemen boden onvoldoende ondersteuning bij het ontwerp en de 
invoeringg van kennissystemen in organisaties. Pas de laatste jaren wordt aandacht besteed aan 
sociaal-organisatorischee aspecten bij het ontwikkelen van kennissystemen4. Ook krijgt het 
beheerr van kennis in organisaties een meer centrale plaats, zoals blijkt uit de aandacht voor 
kennismanagement5. . 
Sociaal-wetenschappelijkk onderzoek naar gevolgen van informatie- en communicatie-
technologiee leidt niet vaak tot verbetering van ontwerp- en invoeringsprocessen. Effecten 
wordenn in kaart gebracht zonder een koppeling te maken met de daaraan ten grondslag 
liggendee ontwerpkeuzen. In dit proefschrift staat het ontwerp- en invoeringsproces wel 
voorop6. . 
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1.22 De onderzoeksmethode 

OverzichtOverzicht van relevante theorieën 
Inn de hoofdstukken 2, 3 en 4 wordt op de verschillende voor dit onderzoek van belang 
zijndee theorieën en onderzoeksgebieden ingegaan. Het betreft: 
-- theorieën op het gebied van innovatie en diffusie van technologie uit de economische 

wetenschapp en de technologiedynamica; 
-- theorieën op het gebied van (informatie)technologie, arbeid en organisatie, met name 

mett betrekking tot de kwaliteit van de arbeid; 
-- theorieën over gebruikersgeoriënteerd systeemontwerp van informatiesystemen. 
Inn deze hoofdstukken worden eerst theorieën en resultaten van onderzoek op het gebied 
vann technologie en organisatie beschreven, bekritiseerd en geïntegreerd. Tevens worden 
dezee theorieën en resultaten van onderzoek toegepast op het domein van kennistechnologie. 
Err wordt aangegeven waarom de theorie voor deze studie relevant is en welke aspecten 
ervann in het bijzonder. Op grond van de probleemstelling van dit onderzoek worden modi-
ficatiesficaties en aanvullingen gemaakt. Deze theoretische verkenning langs diverse vakgebieden 
mondtt uit in een analysekader voor onderzoek op het gebied van 'technologie, arbeid en 
organisatie'' waarin elementen vanuit de organisatiekunde worden aangevuld met 
elementenn vanuit innovatie- en diffusietheorieën. 
Dee samenhang tussen technologische en organisatorische veranderingen komt in deze studie 
opp drie niveaus aan de orde: op sectorniveau, op organisatieniveau en op actorniveau. Op alle 
driee de niveaus wordt de samenwerking tussen producenten en gebruikers van kennistechno-
logiee geanalyseerd (figuur 1.1). 

^^"^^" ^\Sector 

Innovatie-- en diffusieprocessen x 

// van kennistechnologie 
ff ] ____ 
\\ Netwerken van producenten ^ ^ ^ - . Organisatie 
\\ en gebruikers- /  ̂ p r o c es y an w e d e r z i j d s7 \ 

organisatiesorganisaties  ̂ aanpassing tussen kennissysteem \ 
" \ -^ __ / en organisatie \ 

SamenwerkingSamenwerking tussen producent^^—— ——^^^ Actnr 
enen gebruikersorganisatie / - " " ^ / \ 

Systeemontwikkeling g 
// en proces van 

organisatie(her)) ontwerp 

InteractieInteractie tussen 
producenten producenten 
\\ en gebruikers 

Figuurr 1.1 Ontwikkeling en invoering van kennistechnologie 
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Inn hoofdstuk 2 staan de innovatie en diffusie van technologie op sectorniveau centraal. 
Hierbijj  wordt ingegaan op het belang van samenwerking tussen producenten van de tech-
nologiee en de gebruikersorganisaties voor innovatie en diffusie. In hoofdstuk 3 komt de 
wederzijdsee aanpassing tussen technologie en organisatie op het niveau van de arbeids-
organisatiee aan de orde. De samenhang tussen veranderingen in de (organisatie)structuur en 
hett handelen van actoren komt aan de orde in hoofdstuk 4. 
Alvorenss de case study wordt beschreven in de hoofdstukken 6, 7 en 8, wordt eerst in 
hoofdstukk 5 het analysekader toegepast in een secundaire analyse van de onderzoeks-
literatuurr van twee bekende kennissystemen. 

UitvoerenUitvoeren van een case study 
Voorr het empirisch gedeelte van deze studie is gekozen voor het uitvoeren van een case 
study.. Met behulp van een case study kan inzicht worden verkregen in een gecompliceerd 
sociaall  verschijnsel, waarbij zowel overzicht over het geheel als inzicht in de afzonderlijke 
karakteristiekenn behouden blijft . Een case study is een vorm van empirisch onderzoek 
waarinn een hedendaags verschijnsel in de dagelijkse praktijk wordt onderzocht, waarbij de 
grenzenn tussen het bestudeerde verschijnsel en de omgeving niet duidelijk zijn en waarin 
gegevenss uit verschillende bronnen, zoals documenten, interviews en observaties, als 
bewijsvoeringg dienen7. Yin stelt: "In general, case studies are the preferred strategy when 
'how'' or 'why' questions are being posed, when the investigator has littl e control over 
events,, and when the focus is on a contemporary phenomenon within some real-life 
context."8 8 

Inn een overzicht naar case study onderzoek op het gebied van informatietechnologie 
noemenn Benbasat e.a. soortgelijke redenen voor case study onderzoek: 
-- the research is interested in complex problems which cannot be removed from the 

settingg without destroying the phenomenon; 
-- littl e previous research can be built upon and the focus of the research is theory-

building; ; 
-- the research is interested in 'how' or 'why' questions, as opposed to 'how much', 

'what',, 'where', or 'how many'9. 
Voorr onderzoek naar actuele gebeurtenissen in een arbeidsorganisatie is de onderzoeks-
methodee van een experiment niet mogelijk. Een experiment berust op de veronderstelling 
datdat de onderzoeker de variabelen kan manipuleren en de condities waaronder het onder-
zoekk plaatsvindt kan beheersen. Er is ook niet gekozen voor een survey onderzoek. Een 
surveyy is een geschikte onderzoeksmethode voor het stellen van vragen van het type 'hoe 
vaak'' en 'hoe veel'. 
Dee onderzoeksvragen in deze studie zijn meer exploratief van aard. Voor dit onderzoek is 
hett uitvoeren van een case study daarom de meest geschikte onderzoeksmethode. In deze 
casee study wordt het ontwerp- en invoeringsproces van een kennissysteem beschreven en 
geanalyseerd.. Tevens worden de sociaal-organisatorische gevolgen gerelateerd aan de 
beslissingenn in dit proces. De scheidslijn tussen het onderzoeksobject en de omgeving is 
gradueel.. Beslissingen worden ingegeven door gebeurtenissen in de omgeving van een 
organisatiee en de effecten van een kennissysteem hebben ook invloed op de omgeving. Het 
betreftt een bestaande situatie, waarvan de onderzoeker de voorwaarden waaronder het 
verschijnsell  plaatsvindt, niet kan sturen. 
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Theorie-gestuurd Theorie-gestuurd 
Omm de rijkheid van de case study ten volle te kunnen benutten, is gekozen voor een 
beschrijvendee case study. De case study wordt uitgevoerd op basis van het analysekader, 
datt gebaseerd is op theorieën en onderzoeksresultaten van verschillende vakgebieden. Het 
betreftt vragen over innovatie en diffusie van technologie, de gevolgen voor de kwaliteit 
vann de arbeid, de samenwerking tussen producenten en gebruikers van technologie, 
ontwerpmethodenn van kennissystemen, de wederzijdse aanpassing tussen technologie en 
organisatiee en over de relatie tussen handelen en structuurveranderingen in organisaties. 
Toepassingg van theorie is bij beschrijvend case study onderzoek van belang voor het 
formulerenn van de onderzoeksvragen, het vergaren van de onderzoeksgegevens en voor het 
generaliserenn van de resultaten10. Op basis van de onderzoeksresultaten worden op theorie-
gestuurdee wijze conclusies getrokken. De resultaten van het onderzoek kunnen worden 
gebruiktt voor verfijning en eventuele aanpassing van de theorie. 
Bijj  de uitvoering van de case study in dit onderzoek is het niet wenselijk op voorhand 
specifiekee theoretische hypothesen op te stellen, omdat hierdoor de reikwijdte van het 
onderzoekk aanzienlijk wordt ingeperkt. Er is nog weinig empirisch onderzoek gedaan naar 
dee sociaal-organisatorische effecten van kennistechnologie. Binnen het onderzoeksgebied 
'technologie,, arbeid en organisatie' is de relatie tussen ontwerpbeslissingen en effecten van 
informatie-- en communicatietechnologie een nog nauwelijks onderzochte vraag. 
Bijj  onderzoek op basis van een case study is er sprake van analytische generaliseerbaarheid 
inn plaats van statistische generaliseerbaarheid, zoals bij surveys het geval is. Een case study 
iss generaliseerbaar naar theoretische beweringen en niet naar een onderzoekspopulatie. 
Casee study onderzoek is gebaseerd op 'repliceerbare logica': "An important step in all of 
thesee replication procedures is the development of a rich, theoretical framework. The 
frameworkk needs to state the conditions under which a particular phenomenon is likely to 
bee found (a literal replication) as well as the conditions when it is not likely to be found (a 
theoreticall  replication)."11 Bij 'literal replication' worden in meerdere cases dezelfde 
bevindingenn gedaan. Bij 'theoretical replication' worden in geval van meerdere cases 
tegengesteldee bevindingen gedaan, die theoretisch kunnen worden verklaard12. 
Doell  van deze case study is het specificeren van mechanismen die leiden tot de waarge-
nomenn effecten en niet het aantonen van bepaalde relaties tussen variabelen, waarvoor 
statistischee analyses kunnen worden gebruikt13. Voor de verdere ontwikkeling van theorie 
kann zowel geput worden uit de bevindingen in de literatuur uit diverse vakgebieden 
beschrevenn in de hoofdstukken 2 tot en met 4, de secundaire analyse in hoofdstuk 5 en van 
dee empirische resultaten van de case study. De conclusies van dit onderzoek zijn op de 
verschillendee typen onderzoeksresultaten gebaseerd. 

1.33 Opzet van het analysekader 

Inn deze paragraaf worden de elementen uit het analysekader geschetst. Uitwerking en 
onderbouwingg van het analysekader geschiedt in hoofdstuk 2, 3 en 4. Dit mondt uit in een 
beschrijvingg van het analysekader voor de case studies in paragraaf 4.5. 
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Kennissystemen Kennissystemen 
Eenn kennissysteem is een bepaald type informatiesysteem. Een kennissysteem bestaat uit een 
kennisbankk waarin domeinkennis en redeneerregels, (in de vorm van als ... dan) over die 
kennis,, zijn opgeslagen. Naast een kennisbank bestaat een kennissysteem uit een inferentie-
mechanismee waarmee op basis van de feiten en regels uit de kennisbank conclusies getrokken 
kunnenn worden. Door middel van een uitlegfaciliteit kunnen de door het systeem gemaakte 
redeneerstappenn worden toegelicht. Er wordt in een kennissysteem een scheiding aangebracht 
tussenn algoritmen, data en kennis. Bij conventionele informatietechnologie bestaat alleen een 
scheidingg tussen algoritmen en data14. Volgens de Hoog wordt de grens tussen conventionele 
systemenn en kennissystemen bepaald door de volgende drie kenmerken: 
"de"de functie voor de eindgebruiker; de kennis die in het systeem is geïmplementeerd, is in 
staatt om een complex probleem van de gebruiker te 'begrijpen' en daar zelfstandig een 
oplossingg voor te zoeken. 

dede herkomst van de kennis; de kennis die in het systeem is geïmplementeerd, was, voordat de 
systeemontwikkelingg aanving, slecht gestructureerd en moeilijk toegankelijk. Een groot 
deell  van de systeemontwikkeling is gewijd aan kennismodellering. 
dede manier van implementeren; bij de ontwikkeling en de bouw van kennissystemen wordt 
gebruikgemaaktt van technieken en programmeertalen die min of meer zijn toegesneden op de 
vereistenn die kennissystemen stellen wat betreft kennisrepresentatie en redeneerstrategieèn."15 

Dee termen kennisgebaseerde systemen en expertsystemen worden vaak door elkaar gebruikt. 
Hett verschil tussen deze twee begrippen ligt in de herkomst van de kennis. Indien de kennis 
mett behulp van kennisanalyse-technieken aan de expert onttrokken is, spreekt men van 
expertsystemen.. Bij aanvang van het systeemontwerpproces is deze kennis moeilijk toeganke-
lijk ,, omdat deze zich bevindt in de hoofden van experts. Wanneer de kennis voor het bouwen 
vann een kennissysteem bijvoorbeeld uit handboeken verkregen wordt, spreekt men van 
kennisgebaseerdee systemen. In het vervolg worden beide begrippen onder de noemer kennis-
systemenn gevangen. 
Bijj  het ontwerp van kennissystemen interviewt en observeert een kennisanalist één of meer 
experts.. Het onttrekken van kennis aan de expert wordt kenniselicitatie genoemd. De kennis-
analistt leert door deze kennis te analyseren welke kennis van belang is en hoe in dit kennis-
domeinn geredeneerd wordt. De kennisanalist modelleert de kennis zodat deze voor de 
computerr hanteerbaar is. Dit wordt kennisrepresentatie genoemd; de kennis wordt geformali-
seerdd in symbolische vorm. 
Dee kennisanalist ontwerpt een inferentiemechanisme. Dit is een redeneerstructuur, die de 
kenniss op de juiste wijze gebruikt. De kennisanalist bepaalt ook hoe onzekere kennis in het 
redeneerprocess gebruikt wordt en welke uitlegfaciliteiten de eindgebruiker geboden moeten 
worden. . 
Hett ontwikkelen van kennissystemen vereist speciale methoden. Deze 'knowledge 
engineering'-methodenn zijn software engineering-methoden die specifiek zijn bedoeld voor 
hett ontwikkelen van kennissystemen. Een voorbeeld is CommonKADS, een gestructureerde 
methodee voor het ontwikkelen van kennissystemen, die in het kader van een ESPRIT-project 
iss ontwikkeld16. 
Err is een grote variëteit aan domein-specifieke kennis die in het kennissysteem kan worden 
ingevoerd,, maar er zijn slechts enkele manieren om kennis te representeren, inferentiestruc-
turenn te maken en uitlegfaciliteiten te genereren. Daarom worden systemen gebouwd die 
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dezee methoden reeds bevatten en die alleen nog gevuld hoeven te worden met deze 
domein-specifiekee kennis. Zulke systemen worden 'shells' genoemd. Er zijn vele soorten 
commerciëlee 'shells' beschikbaar, van eenvoudig tot complex. Bij eenvoudige 'shells' kan 
eenn expert die getraind is in het gebruik van 'shells', zelf de domeinspecifieke kennis 
inbrengen.. Bij meer complexe systemen is hier vaak de hulp van een kennisanalist vereist. 

HetHet ontwerp- en invoeringsproces van kennissystemen 
Hett ontwerp- en invoeringsproces van een kennissysteem wordt in deze studie geanaly-
seerdd op basis van technologische en organisatorische veranderingen. Deze veranderingen 
wordenn aangeduid als cycli. Technologische en organisatorische cycli krijgen gestalte door 
handelingenn van actoren. Dit kunnen ontwerpbeslissingen zijn ten aanzien van het 
kennissysteemm of bijvoorbeeld keuzen met betrekking tot het (her)ontwerp van functies in 
dee organisatie. Ook het gedrag van actoren om bepaalde beslissingen tegen te houden kan 
dee uitkomst beïnvloeden. De uitkomst van de beslissingen hangt af van welke actoren bij 
dee totstandkoming van deze beslissingen en keuzen zijn betrokken. Gedurende het 
ontwikkelings-- en invoeringsproces kan hierin verandering optreden. Bij de analyse wordt 
dee samenstelling van de 'arena van actoren' in beschouwing genomen. 

Actoren Actoren 
Err wordt gesproken over actoren omdat niet alleen individuele personen als handelende 
partijj  worden aangemerkt. Ook organisaties of delen van een organisatie kunnen als 
actorenn optreden. De belangrijkste organisaties in dit onderzoek zijn respectievelijk de 
organisatiee waar het kennissysteem wordt gebruikt (de gebruikersorganisatie) en de 
organisatiee die het kennissysteem (mede) heeft ontwikkeld. In de case study in dit onder-
zoekk is de externe producent een softwarebedrijf gespecialiseerd in kennistechnologie. Ook 
anderee samenwerkingsrelaties zijn mogelijk. In hoofdstuk 5 wordt een voorbeeld beschre-
venn waar een universitaire onderzoeksgroep een belangrijke rol heeft gespeeld bij het 
ontwerpp van het kennissysteem. 
Tenn aanzien van individuele actoren kan een aantal categorieën worden onderscheiden. In 
dee gebruikersorganisatie zijn managers, experts en eindgebruikers van het systeem voor dit 
onderzoekk de van belang zijnde actoren. Voor de externe producent van het systeem zijn 
ditt met name de kennisanalisten en de ontwerpers van het systeem. 

TechnologischeTechnologische en organisatorische cycli 
Inn dit onderzoek wordt de samenhang tussen ontwerpkeuzen en effecten als volgt 
beschouwd:: technologische of organisatorische keuzen leiden tot effecten die aanleiding 
vormenn tot nieuwe keuzen. Opeenvolgende effecten worden weergegeven als veranderings-
cycli17.. Gedurende het ontwerp- en invoeringsproces van het systeem worden beslissingen 
ingegevenn door veranderingen. Dit kunnen waargenomen veranderingen zijn, maar ook 
verwachtingen.. Beide beïnvloeden het gedrag van de betrokken actoren en geven hierdoor 
richtingg aan het verloop van het proces. Het handelen van actoren en de wijze van samen-
werkingg tussen die actoren, in een arena van actoren, bepalen de technologische en organi-
satorischee keuzen. Deze opeenvolging van keuzen resulteert in technologische en 
organisatorischee veranderingen, die hier worden weergegeven als voortschrijdende cycli 
(figuurr 1.2). 
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Figuurr 1.2 Technologische- en organisatorische veranderingen en arena van actoren 

Doorr het proces te beschrijven als cycli is het mogelijk om op bepaalde tijdstippen de 
effectenn van de tot dan toe genomen beslissingen te analyseren. Op een bepaald moment in 
dee tijd worden deze veranderingen beschreven als sociaal-organisatorische effecten van de 
technologiee op functie- en organisatieniveau. Zo kunnen bijvoorbeeld op het moment na de 
invoeringg van het kennissysteem de effecten op de organisatie en op het werk van personen 
wordenn geanalyseerd. 
Bijj  de beschrijving van het proces staat de wederzijdse beïnvloeding van technologische en 
organisatorischee veranderingen centraal. Bij de evaluatie op een bepaald tijdstip gaat het 
omm sociaal-organisatorische effecten van kennistechnologie. 

HandelenHandelen van actoren 
Handelingenn van verschillende actoren kunnen de aanpassing tussen technologie en 
organisatiee bevorderen of juist bemoeilijken. Dit is van invloed op het al dan niet slagen 
vann het ontwikkelen en invoeren van een kennissysteem en bepaalt de effecten van het 
systeem.. Welke actoren bepalen bijvoorbeeld de functionaliteit van het kennissysteem: de 
externee kennisanalisten of betrokkenen uit de gebruikersorganisatie? En wat betekent dit 
voorr de uitkomst? De handelingen van de actoren worden beïnvloed door de omgeving van 
dee organisatie en opgetreden effecten kunnen doorwerken in de omgeving. 
Voorr het analyseren van de relatie tussen de effecten van een veranderingsproces en het 
handelenn van betrokken actoren wordt Giddens' structureringstheorie als conceptueel kader 
gehanteerd.. Met deze theorie beoogt Giddens een verbinding te leggen tussen structuur en 
handelen.. Het is een metatheorie, waarin handelingen worden beschouwd op basis van 
structurenn van betekenisgeving, dominantie en legitimering (zie hoofdstuk 4). 
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Ookk wordt de manier van samenwerking tussen de actoren onderzocht. Geanalyseerd wordt 
inn hoeverre wederzijdse aanpassing tussen een kennissysteem en een organisatie wordt 
beïnvloedd door samenwerking tussen verschillende actoren, met name tussen de gebruikers 
enn de producenten van het systeem. Er wordt gekeken bij welke beslissingen samenwerking 
tussenn producenten en gebruikers plaatsvindt. 

Inn de cases wordt aandacht geschonken aan de samenhang tussen technologische en 
organisatorischee veranderingen. De vraag is op welke wijze technologie en organisatie 
wederzijdss op elkaar afgestemd kunnen worden en welke actoren hierbij betrokken zijn. Per 
cycluss wordt aandacht besteed aan de context, de beslissingen en keuzen, de actoren en hun 
motievenn en ten slotte aan de effecten van de beslissingen en keuzen. Deze effecten worden 
beschrevenn in termen van een 'match' of 'mismatch' tussen technologie en organisatie. 

EffectenEffecten van kennissystemen op functie- en organisatieniveau 
Effectenn van kennissystemen worden beschreven op functie- en organisatieniveau. De 
effectenn die optreden door de invoering van een kennissysteem worden geanalyseerd op 
basiss van veranderingen in vier dimensies van kennis: de beschikbaarheid, het gebruik, de 
ontwikkelingg en de beheersing van kennis (zie hoofdstuk 3). Bij de analyse van de effecten 
wordtt gekeken naar de veranderingen in kennisintensieve taken en kennisintensieve proces-
senn als gevolg van de invoering van het kennissysteem. Tevens wordt onderzocht welke 
ontwerpkeuzenn ten aanzien van de technologie en organisatie ten grondslag liggen aan de 
effecten. . 

SecundaireSecundaire analyse en de case study 
Opp basis van het analysekader wordt een secundaire analyse uitgevoerd van het onder-
zoeksmateriaall  over de kennissystemen XCON en XSEL (zie hoofdstuk 5). Doel van deze 
secundairee analyse is het toetsen van het analysekader. Op basis van het analysekader 
wordtt het bestaande onderzoeksmateriaal geherinterpreteerd, met name ten aanzien van de 
wederzijdsee beïnvloeding van technologische en organisatorische veranderingen en ten 
aanzienn van de relatie russen ontwerpbeslissingen en de effecten van de kennissystemen. 
Eenn zorgvuldige toepassing van het analysekader vereist een minutieus onderzoek naar de 
procesgangg en de opgetreden effecten. Daarom is er in het kader van dit onderzoek voor 
gekozenn om naast de secundaire analyse van twee case studies nog één case study volledig 
uitt te voeren op basis van eigen bronmateriaal. Om de relatie tussen het procesverloop en 
dee effecten van het kennissysteem te analyseren, is het nodig het ontwikkel- en invoerings-
process en het gebruik van het systeem diepgaand te analyseren. 
Inn hoofdstuk 6 wordt de aanpak en context van de case study geschetst. De case study is het 
onderzoekk naar het ontwerp en de invoering van het kennissysteem OpEx (Operationeel 
Expertsysteem)) bij de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, geestelijke en maatschappe-
lijk ee belangen (BVG)18. 
Eenn belangrijk selectiecriterium voor het kiezen van de case is geweest dat het kennis-
systeemm daadwerkelijk in een organisatie wordt gebruikt. Wanneer een kennissysteem nog 
inn ontwikkeling is, is het speculatief om uitlatingen te doen over effecten. Wel kunnen dan 
tee verwachten tendensen worden aangegeven. Gedurende het afnemen van de interviews bij 
dee BVG was het systeem één jaar in gebruik. Deze periode is lang genoeg om zinvolle 
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uitsprakenn te kunnen doen over effecten. 
Retrospectieff  wordt gekeken naar het ontwerp- en invoeringsproces. Een voordeel van het 
gegevenn dat het systeem pas een jaar in gebruik is, is dat betrokken actoren nog traceerbaar 
zijn,, het projectmateriaal nog vrijwel volledig beschikbaar is en de respondenten de 
gebeurtenissenn nog in behoorlijke mate kunnen herinneren. 
Bijj  de case study worden de effecten van het kennissysteem beschreven (hoofdstuk 7). 
Dezee effecten worden gerelateerd aan de keuzen die hieraan ten grondslag liggen, de 
actorenn die deze keuzen hebben vormgegeven en de motieven die ze hierbij hadden 
(hoofdstukk 8). 
Dee beschrijving van cycli in de case study is een analyse achteraf: het is een 'post hoc' 
beschrijvingg van ontwerpkeuzen ten aanzien van technologie en organisatie. Deze keuzen 
zijnn bepalend geweest voor sociaal-organisatorische effecten op organisatie- en functie-
niveau.. Met behulp van het analysekader worden de onderliggende mechanismen inzichte-
lij kk gemaakt. 
Inn de case study worden de effecten van een kennissysteem op functie- en organisatie-
niveauu beschreven, nadat het systeem een jaar in gebruik is. Deze effecten worden ver-
klaardklaard op basis van de belangrijkste technologische en organisatorische cycli. Het toepas-
senn van het analysekader in de case study zal resulteren in een beschrijving van het 
ontwerp-- en invoeringsproces van een kennissysteem op basis van cycli en in een interpre-
tatiee van de effecten van een kennissysteem in termen van handelingen van actoren. 
Dee resultaten van de cases worden teruggekoppeld naar de theorie en onderzoeksresultaten 
inn diverse vakgebieden zoals beschreven in de hoofdstukken 2, 3 en 4. Het onderzoek 
wordtt afgerond met conclusies in hoofdstuk 9. 
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