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TECHNOLOGIE ,, ARBEID EN ORGANISATI E 

Inn Nederlands onderzoek op het gebied van 'technologie, arbeid en organsisatie' is een 
uitvoerigg debat gevoerd tussen aanhangers van de arbeidsprocesbenadering en de socio-
techniek1.. Daarnaast is onderzoek verricht naar nieuwe productieconcepten . Ook is 
aandachtt besteed aan het begeleiden van intergrale organisatieveranderingsprocessen3. Er 
zijnn studies uitgevoerd op het gebied van 'Technology Assessement' en 'Constructive 
Technologyy Assessment'4. Er is onderzoek verricht naar het succes en falen van automati-
seringsprojecten5.. In het onderzoek naar de gevolgen van informatietechnologie is aandacht 
besteedd aan de gevolgen voor de kwaliteit van de arbeid6. Ook is er belangstelling voor de 
medezeggenschapp bij technologische ontwikkeling en voor participatie van gebruikers bij 
systeemontwikkelingg . 
Inn veel van deze studies wordt het belang van een integrale benadering van 'technologie, 
arbeidd en organisatie' benadrukt. Technologie en organisatie blijken onlosmakelijk met 
elkaarr verbonden, maar inzicht in de samenhang ontbreekt. Om de samenhang tussen 
technologie,, arbeid en organisatie te kunnen onderzoeken is het van belang veranderings-
processenn centraal te stellen. In paragraaf 2 wordt een voorbeeld gegeven van een proces-
benaderingg voor het analyseren van ontwerp- en invoeringsprocessen van informatiesys-
temen.. In paragraaf 3 wordt ingegaan op onderzoek naar de wederzijdse aanpassing tussen 
dee technologie en de organisatie. In paragraaf 4 wordt de keuze voor het procesmodel 
gemotiveerdd als onderzoeksmethode voor de cases. Maar eerst wordt in paragraaf 1 een 
schemaa gepresenteerd om de effecten van kennissystemen te analyseren. 

3.11 Effecten van kennissystemen voor  arbeid en organisatie 

Dee centrale vraag van dit onderzoek betreft de relatie tussen ontwerp- en invoeringskeuzen ten 
aanzienn van kennistechnologie en de mogelijke effecten van kennistechnologie. In dit hoofd-
stukk wordt aandacht besteed aan de sociaal-organisatorische gevolgen van kennissystemen. In 
dee analyse ligt de nadruk op veranderingen in de kwaliteit van de arbeid. De gevolgen van 
kennistechnologiee worden onderscheiden in veranderingen als gevolg van beschikbaarheid van 
kennis,, gebruik van kennis, ontwikkeling van kennis en beheer van kennis. 

KwaliteitKwaliteit van de arbeid 
Hett begrip 'kwaliteit van de arbeid' wordt veelal als paraplu-begrip gehanteerd waarbij vier 
aspectenn worden onderscheiden: 
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ArbeidsinhoudArbeidsinhoud heeft betrekking op de taken die worden uitgevoerd. Het betreft onder andere de 
moeilijkheidsgraadd en volledigheid van een functie en de mate van autonomie in het werk. 
ArbeidsomstandighedenArbeidsomstandigheden zijn de fysieke en ergonomische omstandigheden die van invloed 
kunnenn zijn op de gezondheid, veiligheid en het welzijn van de medewerkers. 
ArbeidsvoorwaardenArbeidsvoorwaarden betreffen de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, regelingen rond 
arbeidsduurr en arbeidstijden, werkzekerheid, toekomstmogelijkheden en scholingsmogelijk-
heden. . 
ArbeidsverhoudingenArbeidsverhoudingen hebben betrekking op de machtsrelaties tussen werkgever en medewer-
kerss en op de relaties tussen medewerkers onderling. Van belang is in hoeverre medewerkers 
invloedd kunnen uitoefenen op beslissingen en of er sprake is van voldoende participatie- en 
medezeggenschapsmogelijkheden8. . 
Verschillendee niveaus kunnen worden gekozen voor een analyse van de kwaliteit van de 
arbeidd : de maatschappij: maatschappelijke arbeidsdeling, arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen; 
dede organisatie: invloed van technische en organisatorische processen op de arbeidssituatie; de 
individueleindividuele arbeidssituatie: de relatie tussen kenmerken van de individuele arbeidssituatie en 
kenmerkenn van de werknemer. 
Onderzoekk naar kwaliteit van de arbeid wordt uitgevoerd vanuit verschillende wetenschap-
pelijkee disciplines10, zoals psychologie, sociologie en organisatiekunde. Hier wordt gekozen 
voorr een organisatiekundig perspectief, met bijzondere nadruk op het aspect arbeidsinhoud. 
Veranderingenn in de kwaliteit van de arbeid worden geanalyseerd op basis van de arbeids-
situatie,, zowel op organisatie- als op individueel niveau. 
Onderzoekk op het gebied van de kwaliteit van de arbeid wordt uitgevoerd vanuit subjectieve en 
objectievee benaderingen van de kwaliteit van de arbeid. Bij subjectieve benaderingen wordt 
aann werknemers zelf naar de beleving van hun arbeid gevraagd. Bij objectieve benaderingen 
wordtt gekeken naar kenmerken van de arbeidssituatie die bepalend zijn voor de kwaliteit van 
dee arbeid. 
Inn deze studie wordt gekozen voor een objectieve benadering van kwaliteit van de arbeid. 
Keuzenn ten aanzien van de structuur van de arbeidsorganisatie en keuzen ten aanzien van 
dee productietechniek bepalen de structuur van de arbeidsdeling. De structuur van de 
arbeidsdelingg bepaalt de arbeidssituatie en de arbeidssituatie bepaalt vervolgens de 
psychischee belasting en de leermogelijkheden11. 
Dee keuze van de aspecten die in deze studie worden onderzocht (zie figuur 3.1) sluit aan bij de 
WEBA-methodeWEBA-methode1212.. WEBA staat voor 'WELzijn Bij de Arbeid'. Deze methode is ontwikkeld in 
opdrachtt van het Directoraat-Generaal van de Arbeid van het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid.. In de Arbeidsomstandighedenwet (ARBO-wet, 1990) is de werkgever naast 
dee algemene zorg voor veiligheid en gezondheid, belast met de zorg voor welzijn. Door toe-
voegingg van de zorg voor welzijn krijgt het begrip 'kwaliteit van de arbeid' in de wetgeving 
eenn bredere betekenis dan alleen aandacht voor goede arbeidsomstandigheden. De WEBA-
methodee is ontwikkeld om een objectieve beschrijving van de arbeidssituaties mogelijk te 
maken;; "Door 'welzijn bij de arbeid' los te koppelen van de beleving van (individuele) 
werknemerss en in verband te brengen met een beperkt aantal concrete aspecten van de werk-
situatie,, is het welzijn niet meer een vaag, ongedefinieerd begrip, maar is het geobjectiveerd en 
gelimiteerd."13 3 

WEBAA is een methode voor het beoordelen van arbeidssituaties op de aanwezigheid van wel-
zijnsrisico's.. Er worden twee welzijnsrisico's in een functie onderscheiden: 
Err is sprake van een stressrisico: het uitvoeren van een functie leidt tot psychische over-
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belastingg door een discrepantie tussen regelvereisten en regelmogelijkheden14. De eisen die het 
werkk stelt en de mogelijkheden die in het werk worden geboden om aan deze eisen te voldoen 
zijnn niet met elkaar in evenwicht. Een regelprobleem dat men in de arbeidssituatie tegenkomt, 
zoalss een storing, moet worden opgelost. Een stressrisico ontstaat wanneer er geen regelmoge-
lijkhedenn aanwezig zijn om een dergelijk probleem op te lossen. Regelmogelijkheden zijn 
bijvoorbeeldd aanwezig als er sprake is van autonomie in het werk of van functionele contacten. 
Eenn functie biedt te weinig leer- en ontwikkelingsmogelijkheden. In de WEBA-methode wordt 
hierbijj  een onderscheid gemaakt in vaktechnische kwalificaties, organisatorische kwalificaties 
enn communicatieve kwalificaties. 

Voorr het beoordelen van deze twee welzijnsrisico's zijn zeven vragen geoperationaliseerd 
omm een functie te beschrijven. In de WEBA-methode wordt een functie beoordeeld op basis 
vann zeven eigenschappen: 
Dee vaktechnische volledigheid van een functie; de functie is een samenhangend geheel van 
takenn die tot de functie behoren en er zijn leer- en regelmogelijkheden in het werk aanwezig. 
Dee organiserende taken hebben betrekking op zeggenschap over het werk dat boven de indivi-
duelee arbeidssituatie uitstijgt. Organiserende taken kunnen de vorm hebben van functionele 
contactenn (contacten met collega's over het werk), werkoverleg (periodieke bijeenkomsten) of 
werkoverlegg in een taakgroep (gezamenlijk een werkplanning en werkverdeling maken). 
Niet-kortcyclischeNiet-kortcyclische taken: men spreekt van kortcyclische taken wanneer de cyclustijd minder 
dann anderhalve minuut is. Kortcyclische taken dienen te worden vermeden; ze bevatten een 
zeerr kleine regelcapaciteit en bieden nauwelijks leermogelijkheden. 
Dee moeilijkheidsgraad van de functie: de verdeling tussen moeilijke en makkelijke taken dient 
evenwichtigg te zijn. Te veel moeilijke taken leiden tot psychische overbelasting, te veel makke-
lijkee taken beperken de leermogelijkheden. 
Doorr autonomie in het werk kan een werknemer zelf problemen in het werk oplossen. Autono-
miee heeft betrekking op de mate van zeggenschap in het werk ten aanzien van het tempo, de 
methode,, de volgorde van werken, de werkplek en de omstandigheden. 
Dee contactmogelijkheden hebben betrekking op ondersteuningsmogelijkheden, functionele 
contactenn en sociale contacten. 
Dee informatievoorziening heeft betrekking op de mate waarin informatie over doel en resul-
tatenn van het werk op werkplekniveau, op afdelings- en op organisatieniveau beschikbaar is . 

Kwaliteitt van de arbeid wordt vaak niet expliciet als ontwerpvariabele meegenomen in het 
ontwerpprocess van informatiesystemen16. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in 
veranderingenn in de arbeidssituatie als gevolg van de invoering van kennistechnologie . 
Startpuntt van de analyse zijn veranderingen in kennisintensieve taken (functieniveau) en ver-
anderingenn in kennisintensieve processen (organisatieniveau) als gevolg van veranderingen in 
hett gebruik van kennis. 
Veranderingenn in het gebruik van kennis kunnen leiden tot veranderingen in taakinhoud, de 
autonomie,, communicatiemogelijkheden en in de benodigde kwalificaties. Veranderingen in 
taakinhoudd kunnen van invloed zijn op leermogelijkheden. Bij het beschrijven van de sociaal-
organisatorischee gevolgen van kennissystemen wordt voor de beoordeling van de kwaliteit van 
dee arbeid aangesloten bij het begrippenkader van de WEBA-methode. Deze methode is voor 
ditt onderzoek het meest relevant, omdat veranderingen in de kwaliteit van de arbeid, als 
kenmerkk van de arbeidssituatie, op een objectieve manier beschreven kunnen worden. 
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EffectenEffecten van kennissystemen 
Dee effecten van kennissystemen worden beschreven als effecten van veranderingen in vier 
dimensiess van kennis: de beschikbaarheid van kennis, het gebruik van kennis, de ontwikkeling 
vann kennis en het beheer van kennis18. Deze dimensies zijn gekozen, omdat zij een goede 
indelingg vormen voor de ordening van sociaal-organisatorische gevolgen van kennis-
technologie.. Veranderingen in de vier onderscheiden dimensies van kennis kunnen leiden tot 
verschillendee sociaal-organisatorische effecten op functie- en op organisatieniveau (figuur 3.1). 
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Figuurr  3.1 Effecten van kennissystemen 

Dee effecten als gevolg van veranderingen in het gebruik van kennis staan hierbij centraal. 
Veranderingenn in het gebruik van kennis kunnen leiden tot veranderingen in de inhoud van 
takenn op het niveau van de functie die iemand uitoefent en tot veranderingen in kennisinten-
sievee processen op organisatieniveau. 
Doorr een kennissysteem treden veranderingen op in de beschikbaarheid van kennis. Hierbij 
kann weer een onderscheid worden gemaakt in vorm, tijd en locatie en inhoud van beschikbaar-
heidd van de kennis . Bij veranderingen in het gebruik van kennis als gevolg van een kennis-
systeemm zijn de volgende aspecten van belang: veranderingen in taken die iemand uitvoert, in 
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dee autonomie waarover iemand beschikt in het werk, in communicatiemogelijkheden en in de 
benodigdee kwalificaties20. Veranderingen in de dimensie ontwikkeling van kennis als gevolg 
vann een kennissysteem leiden tot veranderingen in leermogelijkheden21. De dimensie beheer 
vanvan kennis heeft betrekking op de andere drie dimensies. Het betreft het managen van de 
beschikbaarheidd over, het gebruik van en de ontwikkeling van kennis. 
Err wordt een onderscheid gemaakt tussen de dimensies 'beschikbaarheid van kennis' en 
'gebruikk van kennis', omdat een grotere toegang tot kennis niet impliceert dat deze beschikbare 
kenniss ook daadwerkelijk wordt toegepast. 
Dee veranderingen als gevolg van een kennissysteem worden geanalyseerd op basis van de as-
pectenn zoals vermeld in de kolommen onder 'effecten' (zie figuur 3.1). Naast effecten op 
fiinctie-fiinctie- en op organisatieniveau zijn ook effecten op de omgeving opgenomen. Het gaat hier 
omm interorganisationele beschikbaarheid en gebruik van kennis en om interorganisationele 
leerprocessen.. Het betreft effecten van een kennissysteem over de grenzen van één organisatie 
heen.. Bij 'beheer van kennis' kan een organisatie bijvoorbeeld door een kennissysteem invloed 
uitoefenenn op de omgeving. Wanneer er sprake is van een kennissysteem dat door meerdere 
organisatiess wordt gebruikt, kan er vanuit het perspectief van een afzonderlijke organisatie 
sprakee zijn van externe sturing vanuit de omgeving of vanuit het samenwerkingsverband 
waarvann de organisatie deel uitmaakt. Dit hangt af van de wijze waarop het beheer over een 
interorganisationeell  kennissysteem is geregeld. 
Dee verschillende aspecten uit figuur 3.1 worden kort toegelicht, eerst die op functieniveau, 
vervolgenss die op organisatieniveau. 

BeschikbaarheidBeschikbaarheid van kennis op functieniveau 
Dee beschikbaarheid van kennis wordt beschreven op basis van een aantal kenmerken van 
kennis: kennis: 
-- vorm: de wijze waarop de kennis is opgeslagen; de kennisdrager; 
-- tijd:  tijdelijke of continue beschikbaarheid van kennis; 
-- locatie: de plaats waar de kennisdrager beschikbaar is; 
-- inhoud: algemene of specifieke kennis, globale of gedetailleerde kennis, expliciete kennis 

of'tacitt knowledge', theoretische- of ervaringskennis, verouderde of actuele kennis. 

GebruikGebruik van kennis op functieniveau 
Bijj  veranderingen in het gebruik van kennis worden de volgende aspecten beschreven: 
InhoudInhoud van taken: Door een kennissysteem kunnen taken worden overgenomen of onder-
steund.. Door standaardisatie als gevolg van een kennissysteem kan het werk routinematiger 
wordenn en kan de creativiteit in het werk afnemen. Maar een kennissysteem kan ook routine-
takenn overnemen en de meer specialistische taken aan de eindgebruiker overlaten. Een kennis-
systeemm kan leiden tot taakverbreding of taakversmalling en tot taakverrijking of taak-
verarming. . 
Autonomie:Autonomie: Autonomie betekent dat men zelf problemen kan oplossen die zich in het werk 
voordoenn en dat men de uitvoering van het werk kan aanpassen aan de behoeften en omstan-
digheden.. Autonomie heeft betrekking op de mate van zeggenschap in het werk ten aanzien 
vann het tempo, de methode, de volgorde van werken, de werkplek en de omstandigheden22. 
Eenn kennissysteem kan leiden tot een afname van autonomie, omdat via het kennissysteem het 
volgenn van de in het systeem besloten procedures wordt afgedwongen. Een kennissysteem kan 
leidenn tot toename in autonomie wanneer vanwege het systeem beslissingsbevoegdheden 
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wordenn gedecentraliseerd. Door een kennissysteem kan kennis op decentrale niveaus in de 
organisatiee beschikbaar komen, waardoor ook bepaalde beslissingen kunnen worden gedecen-
traliseerd.. Ondersteund door een kennissysteem kunnen medewerkers voor de uitvoering van 
hunn werkzaamheden minder afhankelijk worden van experts. Met betrekking tot autonomie is 
ookk de vraag van belang of het gebruik van het kennissysteem door het management verplicht 
iss gesteld of dat medewerkers zelf kunnen bepalen in hoeverre zij gebruik maken van het 
kennissysteem. . 
Communicatie:Communicatie: Functionele contacten in het werk zijn van belang voor het oplossen van 
problemenn waar men in het werk tegen aanloopt en voor het leren tijdens het werk. Door een 
kennissysteemm kunnen functionele contacten in het werk afnemen, omdat minder overleg met 
experts,, leidinggevenden of collega's nodig is. 
Kwalificaties:Kwalificaties: Door een kennissysteem kunnen taken en daarbij behorende kwalificaties en 
vaardighedenn wegvallen of aan een functie worden toegevoegd. In de WEBA-methode wordt 
eenn onderscheid gemaakt tussen vaktechnische, communicatieve en organisatorische kwalifi-
caties.. Door het in kaart brengen van de kennis ten behoeve van een kennissysteem wordt 
inzichtelijkk wie over welke kennis en vaardigheden beschikt. Voor sommigen kan dit leiden tot 
eenn toename van de waardering, voor anderen kan dit de ontmaskering als non-expert 
betekenen23.. Omgaan met kennistechnologie vereist nieuwe vaardigheden. Niet alleen het 
kunnenn omgaan met het systeem, maar ook het effectief kunnen omgaan met de kennis en het 
kunnenn communiceren hierover. Gebruikers van een kennissysteem moeten bijvoorbeeld de 
uitkomstt waarmee een systeem komt, kunnen begrijpen en beoordelen en in sommige gevallen 
ookk kunnen uitleggen, bijvoorbeeld wanneer het kennissysteem gebruikt wordt in contact met 
klanten24. . 

OntwikkelingOntwikkeling van kennis op functieniveau 
Leermogelijkheden:Leermogelijkheden: Het ontwikkelen van kennis hangt samen met leermogelijkheden in het 
werk.. Leermogelijkheden kunnen afnemen wanneer een kennissysteem kennisintensieve taken 
vann de gebruiker overneemt. Ervaringskennis bij de gebruiker kan dan afnemen, omdat men 
zelff  de kennis niet meer toepast. Gebruikers kunnen door een kennissysteem toegang krijgen 
tott kennis die voorheen niet tot hun beschikking stond. Dit kan leiden tot een toename van leer-
mogelijkheden,, waarbij de vraag van belang is of de gebruiker zelfde kennis toepast of dat de 
gebruikerr wordt gestuurd door het systeem. 
Doorr informatieverstrekking in het werk wordt men ingelicht over de doelen en de resultaten 
vann het werk. Hierdoor worden leermogelijkheden geschapen. Door een kennissysteem kan de 
informatieverstrekkingg toenemen vanwege: de kennis in het kennissysteem, integratie met 
bijvoorbeeldd een databank en functionaliteiten van het systeem, zoals helpschermen. 
Leermogelijkhedenn van een functie hangen ook af van functionele contacten in het werk. Als 
doorr een kennissysteem de communicatie verandert, heeft dit gevolgen voor de leermogelijk-
heden. . 

BeheerBeheer van kennis op functieniveau 
Hett beheer van kennis heeft betrekking op het managen van de overige dimensies: beschik-
baarheid,, gebruik en ontwikkeling van kennis. Bij de keuzen ten aanzien van de verschillende 
dimensiess zijn machtsaspecten in het geding. Ten aanzien van de beschikbaarheid van kennis 
iss het van belang welke kennis voor wie in de organisatie beschikbaar is. Door de invoering 
vann een kennissysteem wordt de kennis van een expert expliciet. Organisatieleden die voor-
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heenn geen toegang tot de kennis en informatie hadden, hebben nu via het systeem toegang tot 
dezee kennis en informatie en zijn minder of niet langer afhankelijk van experts. 

BeschikbaarheidBeschikbaarheid van kennis op organisatieniveau 
Kennisgebieden:Kennisgebieden: Met kennisgebieden worden de voor de organisatie van belang zijnde 
kennisdomeinenn aangegeven. 
Kennisinfrastructuur.Kennisinfrastructuur. De verzameling kennisdragers is te beschouwen als de kennisinfra-
structuurr van de organisatie. In de organisatie kunnen verschillende kennisdragers zijn: 
bronnenn waarin kennis (en informatie) ligt opgeslagen, zoals boeken en rapporten, informa-
tiesystemen,, kennissystemen en mensen met verschillende kennisniveaus. Door de 
invoeringg van een kennissysteem kan de kennisinfrastructuur in een organisatie veranderen. 
Hett aantal menselijke experts in de organisatie kan bijvoorbeeld afnemen. 
Dee beschikbaarheid van kennis in de organisatie kan toenemen door invoering van een kennis-
systeem,, met name indien de gebruikers van het systeem niet degenen zijn die de kennis voor 
hett systeem hebben geleverd. In dit geval hebben zij kennis tot hun beschikking die zij 
voordienn niet hadden. De kennis kan wijd verspreid in de organisatie aanwezig zijn of er kan 
sprakee zijn van concentratie van kennis. De mate van verspreiding van kennis kan veranderen 
alss gevolg van een kennissysteem. Door de invoering van een kennissysteem kan bijvoorbeeld 
kenniss die voorheen alleen op centraal niveau beschikbaar was, nu via het systeem decentraal 
beschikbaarr komen. 

GebruikGebruik van kennis op organisatieniveau 
KennisintensieveKennisintensieve processen: Het invoeren van een kennissysteem kan ertoe leiden dat proces-
senn expliciet worden beschreven. Een kennissysteem kan leiden tot standaardisering van 
processenn en tot een consistente uitvoering van processen (standaardisering en uniformering). 
Hett kan ook leiden tot afsplitsing van een deel van het proces (specialisering). Door een 
kennissysteemm wordt kennis in een bepaald domein eenduidig vastgelegd. Handelings-
voorschriftenn worden in de technologie verankerd, waardoor normen en denkwijzen aan de 
taakuitvoerderss worden opgelegd. 
Organisatiestructuur:Organisatiestructuur: Invoering van een kennissysteem kan leiden tot veranderingen in de 
organisatiestructuur,, bijvoorbeeld veranderingen in het aantal hiërarchische niveaus als gevolg 
vann het decentraal beschikbaar stellen van kennis via het systeem; het opdelen of samenvoegen 
vann afdelingen (horizontaal of verticaal); verandering van de locatie van de stafafdeling van 
menselijkee experts. Invoering van een kennissysteem kan leiden tot invoering van nieuwe 
'businesss functions' (diversificatie), tot integratie van 'business' functions' of tot het aanboren 
vann nieuwe markten . 
Besluitvormingsstructuur:Besluitvormingsstructuur: Onder besluitvormingsstructuur wordt de formele en informele 
besluitvormingg in de organisatie verstaan. De invoering van een kennissysteem kan leiden tot 
centralisatiee of decentralisatie van de wijze waarop beslissingen in de organisatie worden 
genomen.. Door een kennissysteem kan standaardisatie van besluitvorming plaatsvinden ten 
behoevee van consistentie in beslissingen. 
Communicatiestructuur:Communicatiestructuur: Onder communicatiestructuur wordt formele en informele communi-
catiee verstaan. Bij de communicatiestructuur staat de ondersteuning centraal die verschillende 
actorenn elkaar bieden ten aanzien van kennis. De communicatiestructuur is van invloed op het 
lerendd vermogen van een organisatie. Door een kennissysteem kan communicatie tussen 
mensenn afnemen, bijvoorbeeld tussen een uitvoerende en ondersteunende afdeling. De 
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invoeringg van een kennissysteem kan bijdragen aan een 'gemeenschappelijke taal', door het 
hanterenn van eenduidige terminologie die door iedereen in de organisatie te begrijpen is. 
Functie-Functie- en kwalificatiestructuur. Ten aanzien van de functie- en kwalificatiestructuur worden 
tweee typen veranderingen onderscheiden: polarisatie of convergentie van de functiestructuur en 
regradatiee of degradatie van de functiestructuur26. Als het aantal functies met hoge en lage 
kwalificatiess toeneemt en functies met daar tussenin liggende kwalificaties wegvallen, vindt 
polarisatiee van de functie- en kwalificatiestructuur plaats; functies op het middenniveau vallen 
weg.. Bij convergentie worden functieniveaus juist gelijker. 
Err is sprake van regradatie van de functie- en kwalificatiestructuur indien het aantal hoog 
gekwalificeerdee functies toeneemt ten opzichte van lager en gemiddeld gekwalificeerde 
functies.. Bij degradatie van de functie- en kwalificatiestructuur is het juist andersom: 
functiess op hogere niveaus verdwijnen. Veranderingen in de functie- en kwalificatiestruc-
tuurr hebben gevolgen voor de loopbaanmogelijkheden. Het is de vraag of de eisen die 
gesteldd worden aan de taken en/of functies aansluiten op de kwalificaties van de functie-
bekleders.. De functie- en kwalificatiestructuur in een organisatie kan veranderen als gevolg 
vann de invoering van een kennissysteem. Hierbij is het van belang wie de gebruiker van het 
kennissysteemm is; de expert, wiens kennis in het kennissysteem is opgeslagen of andere 
gebruikers. . 

OntwikkelingOntwikkeling van kennis op organisatieniveau 
DeDe 'lerende' organisatie: Het ontwikkelen van kennis op organisatieniveau wordt bepaald door 
dee mogelijkheden tot kennisontwikkeling van de leden van de organisatie, maar is ook 
afhankelijkk van de manier waarop de leden van de organisatie kennis uitwisselen. Het gebruik 
vann kennissystemen in organisaties kan de uitwisseling van kennis stimuleren en sneller laten 
verlopen.. Bovendien bieden kennissystemen effectievere manieren om kennis op te slaan, te 
lokaliserenn of op te halen 

BeheerBeheer van kennis op organisatieniveau 
Dee dimensie beheer betreft kennismanagement ten aanzien van de beschikbaarheid over, het 
gebruikk van en de ontwikkeling van kennis. Verandering van beheer van kennis kan leiden tot 
eenn verandering in machtsstructuur. Deze is breder dan de macht gebaseerd op formele besluit-
vorming,, maar behelst bijvoorbeeld ook macht gebaseerd op deskundigheid en macht op basis 
vann communicatie. Een centrale vraag hierbij is hoe het beheer van kennis geregeld is: centraal 
off  decentraal? 
Invoeringg van een kennissysteem, waarin professionele of bedrijfsspecifieke kennis is opge-
slagen,, kan een autonomiestrategie van het management zijn. Op deze wijze kan het manage-
mentt minder afhankelijk worden van (dure) experts. Wanneer de kennis voor meerdere leden 
inn de organisatie beschikbaar komt, kan dit leiden tot afname van macht van experts, niet alleen 
tenn opzichte van het management, maar ook ten opzichte van de gebruikers. Bij invoering van 
eenn kennissysteem worden processen expliciet beschreven, waardoor de beheersing van die 
processenn kan toenemen. 

Veranderingenn in de dimensies van kennis als gevolg van de invoering van een kennissysteem 
leidenn tot een verandering ten aanzien van een bepaald aspect, bijvoorbeeld een verandering in 
taakinhoud.. Deze verandering kan leiden tot veranderingen in de andere aspecten, zoals een 
veranderingg in de leermogelijkheden. Effecten op functieniveau kunnen doorwerken op organi-
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satieniveau.. Zo kunnen veranderingen in de taakinhoud van verschillende functies resulteren in 
eenn verandering van de functiestructuur op organisatieniveau. Op organisatieniveau hangen de 
verschillendee aspecten ook samen. Standaardisering van een proces kan invloed hebben op de 
besluitvormingg en vice versa. 
Veranderingenn met betrekking tot de vier onderscheiden dimensies van kennis hoeven niet in 
eenn zelfde richting te wijzen. Centralisatie van het beheer van de kennis kan gepaard gaan met 
decentralisatiee van de beschikbaarheid en het gebruik van kennis. 

Technologischee en organisatorische keuzen met betrekking tot de ontwikkeling en de invoering 
vann een kennissysteem liggen ten grondslag aan de veranderingen in de vier dimensies van 
kennis.. In het linkergedeelte van figuur 3.1 wordt de relatie tussen keuzen en effecten weer-
geven. . 
Keuzemogelijkhedenn bij beschikbaarheid van kennis verwijzen naar de kennisdragers. Kennis 
kann zijn vastgelegd in boeken en rapporten, in informatiesystemen, in kennissystemen of zijn 
opgeborgenn in de hoofden van mensen. Bij de overige drie dimensies verwijzen de keuze-
mogelijkhedenn naar 'actoren', hetzij mensen, hetzij machines. Mensen of kennissystemen 
kunnenn kennis toepassen. Een mens kan kennis en informatie raadplegen uit beschikbare bron-
nen,, zoals boeken en rapporten, informatiesystemen en kennissystemen. Een kennissysteem 
kann in verbinding staan met een informatiesysteem. Ontwikkeling van kennis kan optreden bij 
mensenn en bij kennissystemen. Beheer kan worden gerealiseerd door informatiesystemen, door 
kennissystemenn en door mensen. 
Dee gevolgen van een kennissysteem hangen af van keuzen ten aanzien van het ontwerp. 
Veranderingenn in taakinhoud en veranderingen in de autonomie hangen af van de rol van 
eenn kennissysteem. Deze rol wordt bepaald door de mate waarin de beslissingsbevoegdheid 
vann de mens aan het systeem wordt overgedragen. Prerau heeft de rollen die een kennis-
systeemm kan vervullen, beschreven27: 
-- het kennissysteem analyseert de situatie, neemt een beslissing, voert een actie uit of 

geeftt hiertoe opdracht, zonder menselijke tussenkomst (autonome expert); 
-- het kennissysteem handelt als autonome expert, maar legt de beslissing voor aan een 

menselijkee expert, die de beslissing kan negeren of veranderen (autonome expert met 
eindoordeeleindoordeel van menselijke expert); 

-- het kennissysteem heeft een zelfde rol als een menselijke consultant, het adviseert in 
lastigee of ongebruikelijke situaties (expert consultant); 

-- het kennissysteem doet suggesties aan de gebruiker. Het systeem kan complexe alterna-
tievee oplossingen uitwerken terwijl de menselijke expert in eerste instantie de meest 
voorr de hand liggende weg bewandelt (collega); 
hett kennissysteem doet een aantal suggesties of maakt een lijst van aandachtspunten 
waarmeee gebruikers rekening moeten houden in specifieke gevallen (intelligente assis-
tent); tent); 

-- het kennissysteem voert relatief laagwaardige, maar tijdrovende taken uit, zodat de 
gebruikerr van het systeem tijd overhoudt voor moeilijker taken in het werk (intelligente 
assistentassistent op lager niveau). 

Bepaaldee functionaliteiten in een kennissysteem ondersteunen leerprocessen: 
-- een uitlegfaciliteit verschaft de gebruiker inzicht waarom het kennissysteem met een 

bepaaldee uitkomst komt; 
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-- via faciliteiten voor 'trial  and error' kunnen relatief snel verschillende mogelijkheden 
wordenn getest; 

-- een 'what if-voorspelling laat de resultaten van een verandering van de uitkomst van het 
systeemm zien bij verandering van bepaalde factoren; 

-- door het vertalen en opslaan van ervaringen in referentie-cases kan van eerder voorge-
komenn situaties worden geleerd; 

-- een 'critiquing' systeem is een kennissysteem dat commentaar geeft naar aanleiding van het 
gedragg van een gebruiker; 

-- met een simulatie-module worden reële situaties nagebootst, waardoor het mogelijk is in te 
schattenn welke effecten in werkelijkheid zullen plaatsvinden bij een bepaalde verandering; 

-- een 'intelligent teaching system' is een kennissystemen dat de overdracht van kennis tot 
doell  heeft. 

Inn de case study worden de effecten van een kennissysteem geanalyseerd. Veranderingen in 
dee kwaliteit van de arbeid van kennisintensieve taken staan hierbij centraal. De beschrijving 
iss gebaseerd op een objectieve benadering van de kwaliteit van de arbeid; er wordt 
aangeslotenn bij het begrippenkader uit de WEBA-methode. De gevolgen voor de kwaliteit 
vann de arbeid worden gerelateerd aan keuzen in het ontwerp- en invoeringsproces. 

3.22 Procesbenadering28 

Inn het onderzoek naar ontwikkelingsprocessen van informatiesystemen onderscheiden 
Newmann en Robey factormodellen en procesmodellen29. 

(a)) Factor Model 

Independentt variables 

Resourcess -* 

Userr involvement -* 

Technicall quality -» 

Topp management 
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Figuurr  3.2 Factor- en procesmodel 
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Inn een factormodel worden factoren die succes en falen van een systeemontwikkelingsproces 
bepalenn van tevoren hypothetisch vastgesteld. De relaties tussen succes- en faalfactoren (de 
onafhankelijkee variabelen) en de gerealiseerde uitkomsten (de afhankelijke variabelen) worden 
statistischh getoetst. Het proces zelf wordt als een black box gezien. Gebeurtenissen die de 
onafhankelijkee variabelen met de afhankelijke variabelen verbinden worden in het model niet 
beschreven.. Er wordt geen uitleg verschaft over hoe en waarom uitkomsten tot stand komen. 
Mechanismenn die ten grondslag liggen aan de veranderingen worden niet geanalyseerd. 
Inn een procesmodel wordt het proces geanalyseerd op basis van opeenvolgende gebeurtenissen. 
Uitkomstenn worden niet beschouwd als afhankelijke variabelen, maar als het resultaat van 
eerderee gebeurtenissen. Er wordt geanalyseerd hoe en waarom uitkomsten tot stand komen. De 
dynamiekk van sociale verandering staat centraal. Het onderscheid tussen factor- en proces-
modellenn staat afgebeeld in figuur 3.2. 

Newmann en Robey hebben een procesmodel opgesteld om de dynamiek van systeemontwikke-
lingsprocessenn te beschrijven en te analyseren. Het procesmodel is algemeen van aard en 
bestaatt uit 'antecedent conditions', 'episodes', 'encounters' en 'outcomes'. Zij hebben hun 
modell  nader toegespitst op vormen van samenwerking tussen systeemontwerpers en gebrui-
kers.. Zij onderscheiden: 'analyst led development', 'user led development', 'joint develop-
ment'' en 'no significant pattern of development'. Zij nemen aan dat bij een door systeem-
ontwikkelaarss gedomineerd proces ('analyst led') conventionele, gestructureerde systeemont-
wikkelingsmethodenn worden gebruikt. In projecten die worden gedomineerd door gebruikers 
('userr led') worden gebruikersvriendelijke methoden gehanteerd, waarbij gebruikers met 
behulpp van tools zelf hun specificaties opstellen. Bij gemeenschappelijke ontwikkeling ('joint 
development')) gaan de auteurs er van uit dat er sprake is van prototyping, waarbij gebruikers 
reagerenn op voorstellen die door systeemontwikkelaars worden gedaan. 
Dee beschrijving van een systeemontwikkelingsproces vangt aan met 'antecedent conditions'. 
Dezee omstandigheden verwijzen naar de relatie tussen gebruikers en ontwerpers voordat een 
projectt begint. Vaak wordt deze relatie bepaald door ervaringen uit eerdere projecten. Bij 
aanvangg van het project, wanneer gebruikers en systeemontwikkelaars elkaar voor het eerst 
ontmoeten,, wordt door een of beide partijen aanspraak gemaakt op het projectleiderschap. Op 
eenn dergelijke claim kan op drie manieren worden gereageerd: de claim wordt geaccepteerd, de 
claimm wordt verworpen, of de partijen nemen een afwachtende houding aan. 
Hett verloop van een systeemontwikkelingsproces wordt beschreven als een opeenvolging van 
'episoden','episoden', die worden gescheiden door 'encounters'. Een episode bestaat uit een serie gebeur-
tenissen.. 'Encounters' vormen het begin- en eindpunt van een episode. Een encounter is een 
gebeurteniss waar systeemontwerpers en gebruikers elkaar ontmoeten. Dit kan een 'face to face' 
ontmoetingg zijn, maar ook bijvoorbeeld schriftelijke communicatie. Voorbeelden van een 
encounterr zijn de goedkeuring van specificaties of het evalueren van testresultaten. Gedurende 
eenn episode is een bepaalde relatie tussen gebruikers en systeemontwikkelaars dominant. 
Hoewell  gebruikers en systeemontwikkelaars elkaar ook gedurende een episode zullen treffen, 
wordenn alleen de contacten tussen beide partijen die van belang zijn voor het procesverloop 
aangeduidd met 'encounters'. In een 'encounter' kan de bestaande relatie worden bestendigd, 
maarr een 'encounter' kan ook een moment zijn waarop de partijen de gang van zaken ter 
discussiee stellen, waardoor het procesverloop een andere wending krijgt. Newman en Robey 
sprekenn dan van een 'critical encounter'. 
Dee auteurs geven aan dat het lastig is om het tijdstip te voorspellen waarop encounters plaats-
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vinden.. Bij een door ontwerpers gedomineerd systeemontwikkelingsproces zijn er formele 
reviews,, bij een door gebruikers gedomineerde of gezamenlijke ontwikkeling liggen deze ont-
moetingenn minder vast, maar zullen ze vaker voorkomen. 
Mett 'outcomes' van het proces wordt gerefereerd aan de gebruikers-ontwikkelaarsrelatie 
waaronderr het proces wordt afgesloten. Wanneer partijen bijvoorbeeld geen overeenstemming 
hebbenn bereikt over het projectleiderschap, zal een toekomstig project gekenmerkt worden 
doorr onzekerheid. 
Newmann en Robey stellen dat hun model niet alleen gebruikt kan worden voor het beschrijven 
enn analyseren van een proces na afloop. Het model biedt volgens hen ook mogelijkheden om 
voorspellingenn te doen. Met het model kan het voortbestaan van gevestigde patronen worden 
voorspeldd en kunnen 'encounters' worden geïdentificeerd als momenten in het proces waar 
veranderingg kan optreden31. Inzicht in het verloop van de gebeurtenissen biedt mogelijkheden 
voorr het managen van het systeemontwikkelingsproces. Betrokkenen bij systeemontwerp in de 
dagelijksee praktijk kunnen het model gebruiken om kritieke encounters te bepalen, waar het 
projectt in een andere richting kan worden gestuurd32. 
Hett algemene procesmodel biedt een raamwerk om gebeurtenissen te beschrijven en te beoor-
delen.. Het model kan worden gespecificeerd op basis van theorieën over de sociale processen. 
Newmann en Robey hebben hun model gespecificeerd op basis van de relatie tussen producent 
enn gebruikers. Theorievorming over conflicten staat hierbij centraal. Zij geven aan dat het 
modell  bijvoorbeeld ook gespecificeerd kan worden op basis van theorieën over leren of over 
communicatie. . 
Bijj  de uitvoering van de case study in dit onderzoek wordt niet gekozen voor een factormodel, 
maarr voor een procesmodel. Het doel van de case study is inzicht te verkrijgen in de samen-
hangg tussen technologische en organisatorische veranderingen. Dit kan worden gerealiseerd 
doorr de onderliggende dynamiek, de gemaakte technologische en organisatorische keuzen, te 
bestuderen.. In het model van Newman en Robey wordt het proces geanalyseerd aan de hand 
vann ontmoetingen tussen systeemontwerpers en gebruikers. De overgang van de ene naar de 
anderee episode wordt verklaard vanuit de relatie tussen ontwerpers en gebruikers. Ook in deze 
casee studie worden relaties tussen gebruikers en producenten onderzocht. Maar dit is niet de 
enigee samenwerkingsrelatie die ten grondslag ligt aan technologische en organisatorische 
keuzen.. In de case study wordt gekeken hoe technologische en organisatorische beslissingen 
wordenn genomen door actoren in een arena van actoren die qua samenstelling verandert al naar 
gelangg de keuzen die aan de orde zijn. 
Newmann en Robey's indeling van 'antecedent conditions', 'episodes', 'encounters' en 
'outcomes'' wordt niet gehanteerd, omdat hun procesmodel te sterk is gebaseerd op aansturing 
vann processen door gebeurtenissen. In de case study zullen opeenvolgende gebeurtenissen en 
activiteitenn meer vanuit een evolutionair perspectief worden beschreven. Het begrip 'episode' 
wordtt hierbij vervangen door het begrip cyclus. In de arena van actoren vinden diverse 
'encounters'' plaats. De 'outcomes' zijn de resultaten van de activiteiten binnen een cyclus. 
Dezee vormen de 'antecedent conditions' voor de volgende cyclus. 

3.33 Proces van wederzijdse aanpassing tussen technologie en organisatie 

Leonard-Bartonn heeft onderzoek gedaan naar invoeringsprocessen van technologische innova-
tiess in organisaties . Zij heeft twaalf case studies uitgevoerd; in acht gevallen betrof het infor-
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matietechnologie,, waaronder drie kennissystemen, te weten: XCON en XSEL en Smartwave . 
Leonard-Bartonn stelt dat in onderzoek naar de invoering van technologische innovaties hetzij 
gekekenn wordt naar aanpassing van de technologie om deze te kunnen inpassen in de omge-
ving,, hetzij naar veranderingen in de organisatie als gevolg van de invoering van de technolo-
gie:: "Most of the innovation literature relevant to implementation issues, therefore, focuses on 
eitherr what can be done to the technology to adjust it to its environment or what is done to the 
organizationn by the technology.^5 Invoering van technologische innovatie moet volgens 
Leonard-Bartonn meer gezien worden als een voortzetting van het innovatieproces dan als het 
realiserenn van een van tevoren uitgestippeld plan. Zij beschouwt de invoering van een techno-
logischee innovatie in een organisatie als een proces van wederzijdse aanpassing tussen de tech-
nologiee en de organisatorische omgeving. 
Zijj  heeft een model ontwikkeld waarin de dynamiek tussen technologische en organisatorische 
veranderingenn centraal staat36. Haar analyse begint bij de invoering van een technologische 
innovatiee in een organisatie. Bij invoering blijkt de technologie meestal niet naadloos aan te 
sluitenn bij de omgeving waarin de technologie zal worden gebruikt. Leonard-Barton omschrijft 
driee soorten 'misalignments' die kunnen optreden bij invoering van een technologische innova-
tiee (figuur 3.3). 

Figuurr  3.3 'Misalignments' tussen technologische en organisatorische veranderingen 

Hett betreft 'misalignments' tussen: 
dede technologie en de technische vereisten ('technical requirements'): de technologie sluit 
niett goed aan bij de oorspronkelijke technische specificaties of bij het proces waarin de 
technologiee wordt ingevoerd; 
dede technologie en de ondersteuningsstructuur (het 'delivery system'): er is sprake van een 
'mismatch'' tussen de technologie en de ondersteuningsstructuur. Dit zijn technologische en 
organisatorischee faciliteiten, die nodig zijn voor het overbrengen van de technologische 
innovatiee naar de gebruikers. Hieronder worden ondersteunende hardware en software, 
maarr ook opleidingsprogramma's verstaan; 
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-- de technologie en de prestatiecriteria ('performance criteria'): de bijdrage die technologie 
levert,, sluit niet aan bij de prestatiecriteria in de gebruikersorganisatie. 

Omm deze 'misalignments' op te lossen is een aanpassingsproces nodig. De 'misalignments' 
kunnenn worden opgelost door aanpassing van de technologie, aanpassing van de organisatie, of 
doorr veranderingen in beide. Deze veranderingen duidt Leonard-Barton aan als technologische 
enn organisatorische aanpassingscycli ('cycles of adaptation'). Leonard-Barton spreekt over 
cycli,, maar geeft aan dat het proces nauwkeuriger wordt weergegeven door een spiraal38. Het 
begin-- en eindpunt van een cyclus zijn namelijk niet gelijk vanwege het verstrijken van de tijd 
enn de gebeurtenissen die plaatsvinden. Om het cyclische karakter van de technologische en 
organisatorischee veranderingen te benadrukken, geeft zij de voorkeur aan de term 'cyclus'. 

Naastt technologische en organisatorische cycli maakt Leonard-Barton een onderscheid in grote 
enn kleine cycli. Grote cycli verwijzen naar ingrijpende veranderingen, kleine cycli naar incre-
mentelee veranderingen. Als voorbeeld van een grote technologische aanpassing noemt zij de 
situatiee wanneer ontwikkelaars terug naar de tekentafel moeten. Een kleine aanpassing betreft 
bijvoorbeeldd een nieuwe software-module. Een voorbeeld van een grote organisatorische 
aanpassingscycluss is de herstructurering van een organisatie. Een voorbeeld van een kleine 
organisatorischee verandering is een verandering in taakinhoud. De omschrijving van de ver-
schillendee cycli staat weergegeven in figuur 3.4. 

TECHNOLOGYY ADAPTATION CYCLES 
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Figuurr  3.4 Technologische en organisatorische aanpassingscycli 

Eenn voorbeeld van een grote technologische aanpassingscyclus is de keuze van Digital Equip-
mentt Corporation (Digital) om het configuratieprobleem bij het vervaardigen van minicompu-
terss op te lossen met behulp van een kennissysteem, nadat eerdere pogingen met conventionele 
informatietechnologiee waren mislukt. Het management van Digital werd geconfronteerd met 
hett probleem dat 'technical editors' die de configuratietaak uitvoerden, dit in de toekomst niet 
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meerr handmatig zouden kunnen doen. Het aantal componenten waaruit een minicomputer is 
opgebouwdd en het aantal combinatiemogelijkheden om verschillende typen minicomputers te 
bouwen,, namen exponentieel toe. De configuratietaak nam hierdoor in complexiteit toe. Nadat 
menn eerst getracht had deze taak met conventionele software te ondersteunen, werd het kennis-
systeemm XCON (eXpert CONfigurer) ontwikkeld (zie hoofdstuk 5). 

'Misalignments''Misalignments' tussen de technologie en de technische vereisten 
Bijj  invoering kan blijken dat de gerealiseerde innovatie niet overeenkomt met de oorspronke-
lijkee specificaties. Door tijdsdruk of door een verkeerde inschatting wordt een technologische 
innovatiee soms gelanceerd, voordat alle fundamentele problemen zijn opgelost. Ook kunnen er 
'scalee up' problemen voorkomen, omdat de gebruikersomgeving niet altijd in zijn geheel kan 
wordenn nagebootst in een laboratorium. Deze 'misalignments' ten aanzien van de eerder 
bepaaldee technologische specificaties komen naar voren wanneer men de technologie voor het 
eerstt daadwerkelijk wil gaan toepassen. 
Hett management zou verschillende maatregelen kunnen nemen om deze 'misalignment' op te 
lossen.. Een technologische aanpassing kan inhouden dat men het ontwikkelwerk voortzet 
totdatt de van tevoren opgestelde specificaties wel gerealiseerd worden (indien haalbaar), door 
meerr in het ontwikkelwerk te investeren en zo nodig externe deskundigen aan te trekken. 
Eenn organisatorische maatregel kan inhouden dat men niet de innovatie zelf verandert, maar de 
daaraann gestelde specificaties. Oorspronkelijke specificaties kunnen irrelevant blijken, omdat 
anderee voordelen met de innovatie behaald kunnen worden, die aanvankelijk niet waren 
voorzien. . 
Eenn 'misalignment' tussen technologie en de technische vereisten kan ook optreden wanneer 
dee specificaties van de technologie niet aansluiten bij het niveau waarop kennis over het 
productieprocess gespecificeerd kan worden. Leonard-Barton spreekt hier over 'beneficial mis-
alignment':: "A perfect match between technology and the production process is not desirable. 
Usuallyy technologies are introduced into processes to increase the quality of output or increase 
efficiencyy and this improvement depends upon introducing more systematic order into the 
process."400 Een innovatie kan echter een dusdanige standaardisatie van het proces vereisen dat 
organisatorischee maatregelen ten aanzien van stroomlijning van het proces meer voor de hand 
liggenn dan aanpassing van de technologie om een dergelijke 'misalignment' te verhelpen. 

'Misalignments''Misalignments' tussen de technologie en de ondersteuningsstructuur 
Leonard-Bartonn omschrijft 'delivery systems' (ondersteuningsstructuur) als volgt: "The tech-
nicall  characteristics with which an innovation was endowed by its inventors are augmented 
(eitherr positively or negatively) by technical attributes of the system (hardware, software or 
educationall  programs) through which it is delivered to the users."41 

Voorr gebruikers is het vaak moeilijk een onderscheid te maken tussen de eigenschappen van de 
innovatievee technologie en die van de ondersteuningsstructuur. Aspecten met betrekking tot de 
ondersteuningsstructuurr die door gebruikers als negatief worden ervaren, worden soms ten 
onrechtee toegeschreven aan de innovatie. Dit kan ertoe leiden dat gebruikers de innovatieve 
technologiee weigeren te gebruiken of niet optimaal gebruiken. Een voorbeeld hiervan is de 
invoeringg van het kennissysteem XSEL. Het systeem was in eerste instantie nogal traag door 
dee hardware waarop het systeem geïnstalleerd was. De gebruikers dachten dat dit door het 
kennissysteemm kwam, in plaats van door de computer waarop het systeem draaide en door de 
communicatieverbindingen.. Het geringe gebruik van XSEL is voor een deel toe te schrijven 
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aann de 'misalignment' tussen het kennissysteem en het 'delivery system' (zie hoofdstuk 5). 
'Misalignments'' tussen technologie en de ondersteuningsstructuur in de organisatie worden 
volgenss Leonard-Barton onderschat en krijgen te weinig aandacht van het management. Veelal 
kunnenn ze volgens haar door kleine aanpassingscycli worden opgevangen. Het kan dan gaan 
omm investeringen in ondersteunende hardware, maar ook om opleiding en training van 
gebruikers. . 

'Misalignments''Misalignments' tussen de technologie en de prestatiecriteria 
Leonard-Bartonn onderscheidt vier niveaus in de gebruikersorganisatie van waaruit men de 
prestatiee van een innovatie kan beoordelen: 'individual operators', 'the operations manage-
ment',, 'the business unit management' en 'corporate management'. De prestatiecriteria op deze 
vierr niveaus kunnen tegenstrijdig zijn. Een technologische innovatie kan bijvoorbeeld goed 
passenn bij criteria gesteld door het 'business unit management', maar niet stroken met criteria 
diee individuele gebruikers aan de technologie stellen. Conflicterende beoordelingen van de 
innovatievee technologie kunnen de invoering ervan bemoeilijken. 
Wanneerr er sprake is van een 'mismatch' tussen de technologie en de waardering van de tech-
nologiee op basis van de gestelde criteria, zijn een aantal aanpassingsmaatregelen mogelijk. 
Menn kan de technologie aanpassen, waardoor de technologie tot andere gevolgen leidt. Men 
kann ook de criteria aanpassen waarop in een organisatie bijvoorbeeld de 'job performance' 
wordtt beoordeeld van een of meer gebruikersgroepen. Een derde mogelijkheid is noch de 
technologie,, noch de organisatie te veranderen, maar de zichtbaarheid te verbeteren van het 
verbandd tussen de technologie en prestatiecriteria die reeds als positief worden beschouwd. Een 
voorbeeldd hiervan is te laten zien dat de innovatie bijdraagt aan kwaliteitsverbetering. 

HetHet managen van 'technology transfer' 
'Misalignments'' vragen om een oplossing. Een dergelijke oplossing houdt in dat eerdere 
beslissingenn moeten worden heroverwogen: "...reopening issues of technical design that the 
developerss assumed were resolved, redesigning delivery systems in the user environment or 
'unfreezing'' organizational routine to reexamine the goals implied by current performance 
criteria."422 Het opnieuw ter discussie stellen van beslissingen geeft het invoeringsproces van 
eenn innovatie een cyclisch karakter. 
Dee kosten van aanpassingscycli kunnen worden beperkt als ontwikkelaars van technologie zich 
eenn zo goed mogelijk beeld van de gebruikersomgeving vormen. Om op 'misalignments' te 
anticiperenn kunnen ontwerpers bijvoorbeeld besluiten een gebruikers-adviesgroep in te stellen 
off  gebruikers op te nemen in het ontwerpteam. Desalniettemin zullen er volgens Leonard-
Bartonn ook gedurende de 'technology transfer' nog leerprocessen optreden. 
Leonard-Bartonn laat aan de hand van haar case studies zien hoe 'mismatches' tussen tech-
nologiee en organisatie er toe kunnen leiden dat de 'technology transfer' mislukt of niet 
optimaall  wordt gerealiseerd. Aan het eind van haar betoog komt ze nog met een aantal impli-
catiess voor het management. Het is een pleidooi voor het in ogenschouw nemen van de dyna-
miekk tussen technologie en organisatie, waarbij ontwerpers en gebruikers gezamenlijk het 
invoeringsprocess vormgeven: "The range of managerial options for achieving successful 
technologyy transfer includes changes in the user environment as well as in the technology itself 
andd frequently the same misalignment can be addressed either way. Recognition of this fact 
requiress that developers acknowledge some responsibility for identifying adaptation options 
evenn after they have, at least in their opinion, brought the technology to an acceptable stage of 
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developmentt and, on the other hand, that users share some of the uncertainty and risk that new 
technologiess involve. A major proposition implied by the framework is that change in both 
technologyy and user environment is more beneficial than holding one constant and changing 
thee other. (...) Thus the success of technology transfer depends not only on the technology but 
alsoo on the degree to which both developers and users want to make the transfer succeed. The 
wil ll  to make it succeed is more likely to be present if both sides of the transfer start with the 
premisee that they are co-creating change - change that will benefit both sides."43 

KritiekpuntenKritiekpunten op het model van Leonard-Barton 
Impliciett worden in de weergaven van de cycli in figuur 3.3 een aantal veronderstellingen 
gemaakt.. Zo wordt door de weergave van de pijlen convergentie tussen technologie en organi-
satiee verondersteld. Het niet tijdig corrigeren van 'misalignments' kan echter leiden tot een 
grilligerr verloop van de in de figuur weergegeven 'spiralen'. Dit geldt zowel voor de grote als 
voorr de kleine veranderingscycli. In onderstaande figuren staan één grote technologische en 
éénn grote organisatorische verandering afgebeeld. 
Naastt convergentie zoals weergeven in figuur 3.5 kan er divergentie optreden zoals weergege-
venn in figuur 3.6. In dit geval is er sprake van een blijvende en toenemende 'mismatch' tussen 
technologiee en organisatie. 
Hett model van Leonard-Barton veronderstelt convergentie van technologie en organisatie. De 
achterliggendee veronderstelling is dat succesvolle invoering van technologie in een organisatie 
plaatsvindtt door gelijktijdige veranderingen in technologie en organisatie. Leonard-Barton stelt 
datt het proces van wederzijdse aanpassing zowel positieve als negatieve vormen kan aanne-
men.. In de figuur staat echter alleen het procesverloop afgebeeld, waarbij technologische en 
organisatorischee ontwikkelingen convergeren. Het weerspiegelt haar standpunt dat aanpas-
singsprocessenn het beste gestalte kunnen krijgen door verandering van technologie én organi-
satie.. In werkelijkheid kan het ook voorkomen dat de technologie zich aanpast aan de organisa-
tiee of de organisatie aan de technologie. 

Figuurr 3.5 Convergentie russen technologie en organisatie 
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Figuurr  3.6 Divergentie tussen technologie en organisatie 

Inn figuur 3.7 wordt een situatie weergegeven waarin de organisatorische keuzen technologische 
keuzenn afdwingen. In figuur 3.8 staat het geval afgebeeld waarin technologische keuzen 
organisatorischee keuzen afdwingen. 

Figuurr  3.7 Aanpassing van de technologie aan de organisatie 
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Figuurr  3.8 Aanpassing van de organisatie aan de technologie 

Uitt de beschrijving van 'delivery systems' blijkt dat Leonard-Barton onder ondersteunings-
structurenn zowel technologische als organisatorische ondersteuningsstructuren verstaat, bij-
voorbeeldd hardware en software, maar ook opleiding. Om de wisselwerking tussen organisato-
rischee en technologische beslissingen helder in kaart te brengen is het beter een duidelijk 
onderscheidd te maken tussen de technologische en organisatorische ondersteuningsstructuur. 
Hett technologische 'delivery system' is dan bijvoorbeeld ondersteunende hardware en soft-
ware.. Opleiding en training wordt dan opgevat als onderdeel van de organisatorische onder-
steuningsstructuur. . 

3.44 Keuze voor  een procesmodel 

Inn de cases wordt het ontwikkelings- en invoeringsproces van een kennissysteem geanalyseerd 
opp basis van een procesmodel, waarin het procesverloop wordt beschreven als technologische 
enn organisatorische veranderingscycli. De ontwikkeling van een kennissysteem wordt als een 
grotee technologische verandering beschouwd. Hierbinnen worden de volgende activiteiten ver-
wacht: : 
-- behoeftenbepaling; bepalen van de functionaliteit van het systeem; 
-- R&D en/of ontwikkelen van een prototype; 
-- kennisanalyse en ontwikkeling van een operationeel systeem; 
-- invoering: aanpassingen aan het systeem als gevolg van de invoering; 
-- gebruik: aanpassing aan het systeem als gevolg van het gebruik. 
Dee invoering van een kennissysteem wordt beschouwd als een organisatorische veranderings-
cyclus,, met de volgende activiteiten: 
-- behoeftenbepaling; 
-- organisatie-analyse; 
-- (her)ontwerp van processen en/of taken; 
-- invoering van een systeem; 
-- aanpassing van processen en/of taken als gevolg van systeem. 
Dezee cycli staan weergegeven in figuren 3.9 en 3.10. 
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Figuurr  3.9 Technologische subcycli bij  de ontwikkeling en invoering van een kennissysteem 
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Figuurr  3.10 Organisatorische subcycli bij  ontwikkeling en invoering van een kennissysteem 

Inn de cases wordt onderzocht in hoeverre de beschreven activiteiten meerdere keren worden 
uitgevoerd.. Met andere woorden: in hoeverre het ontwerp- en invoeringsproces een cyclisch 
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karakterr heeft. De 'lussen' in de hierboven weergegeven figuren worden meerdere keren door-
lopen.. Uit de software-engineering literatuur is bekend dat taken vaak iteratief worden uitge-
voerd44. . 

Figuurr  3.11 Technologische en organisatorische veranderingen krijgen vorm via arena van 
actoren n 

Hett ontwikkel- en invoeringsproces wordt geanalyseerd als een wisselwerking tussen technolo-
gischee en organisatorische keuzen. Technologische keuzen kunnen organisatorische keuzen af-
dwingenn en vice versa. 
Dee door Leonard-Barton onderscheiden 'misalignments' worden in de beschrijving van de case 
gehanteerd.. Leonard-Barton verstaat onder ondersteuningsstructuren ('delivery systems') 
zowell  opleiding en training als ondersteunende hard- en software. In de cases zal bij ondersteu-
ningsstructurenn een onderscheid worden gemaakt tussen technologische en organisatorische 
ondersteuningsstructuren. . 
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Leonard-Bartonn schetst maatregelen die kunnen worden genomen om 'misalignments' op te 
lossen.. Eén daarvan is het veranderen van de specificaties als blijkt dat de innovatie andere 
winstpuntenn oplevert dan vooraf werd verwacht. In de cases zal worden onderzocht of de 
specificatiess waaraan het systeem moet voldoen in de loop van het proces veranderen en 
waarom.. Met name is het interessant om te zien of er sprake is van verschuiving in de doelstel-
lingenn die met het systeem worden beoogd. 
Leonard-Bartonn beschrijft prestatiecriteria op verschillende hiërarchische niveaus. Criteria die 
wordenn gehanteerd op de verschillende hiërarchische niveaus kunnen tegenstrijdig zijn. Dit kan 
ookk voorkomen bij criteria die worden gehanteeerd door verschillende actoren op een zelfde 
hiërarchischh niveau. Bij Leonard-Barton's model blijf t dit enigszins onderbelicht, omdat zij 
nauwelijkss aandacht besteedt aan het handelen van actoren. In de case study wordt geanaly-
seerdd in hoeverre verschillende groepen actoren met verschillende belangen, al dan niet op ver-
schillendee hiërarchische niveaus in de organisatie, verschillende prestatiecriteria hanteren. 
Technologischee en organisatorische veranderingen zijn het gevolg van keuzen en beslissingen 
vann actoren. De arena van actoren kan gedurende het veranderingsproces van samenstelling 
wisselenn (zie figuur 3.11). 
Mett het model van Leonard-Barton kunnen wederzijdse aanpassingsprocessen tussen techno-
logiee en organisatie worden beschreven. Het handelen van actoren dat ten grondslag ligt aan 
dezee veranderingsprocessen, komt in het model niet aan de orde. Orlikowski probeert deze 
onderliggendee mechanismen wel te beschrijven op basis van Giddens' structureringstheorie. 
Giddens'' theorie en de toepassing hiervan door Orlikowski worden in hoofdstuk 4 besproken. 
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