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HANDELE NN EN STRUCTUUR 

Inn het voorgaande hoofdstuk is het belang van samenhang tussen technologische en organisa-
torischee veranderingen benadrukt. Er is echter nog weinig theoretisch inzicht in de mecha-
nismenn die zo'n samenhangende ontwikkeling in de praktijk bewerkstelligen. Om inzicht te 
krijgenn in de relatie tussen het handelen van mensen in veranderingsprocessen en de uit-
komstenn van deze processen is Giddens' structureringstheorie een goede basis. 
Inn paragraaf 4.1 wordt ingegaan op de structureringstheorie van de Engelse sociaal theoreticus 
Giddens.. Deze theorie heeft hij uiteengezet in zijn boek 'Central problems in social theory" 
uitt 1979 en nader uitgewerkt in zijn boek 'The constitution of Society' uit 19842. In zijn 
structureringstheoriee worden structuur en handelen met elkaar verbonden door het concept de 
'dualiteitt van de structuur'3. 
Dee Amerikaanse onderzoekster Orlikowski heeft de structureringstheorie toegepast bij onder-
zoekk naar automatisering in organisaties. Analoog aan Giddens' begrip van 'dualiteit van de 
structuur'' introduceert zij het begrip 'dualiteit van de technologie'. Haar werk wordt in 
paragraaff  4.2 en 4.3 besproken4. Vervolgens worden enkele kritiekpunten geformuleerd en 
wordtt het door haar gepresenteerde model in paragraaf 4.4 op onderdelen aangepast. In 
paragraaff  4.5 wordt het theoretisch gedeelte van deze studie met het analysekader afgesloten. 

4.11 De dualiteit van de structuur 

HandelenHandelen en structuur 
Inn de sociale wetenschappen bestaat een tweedeling tussen theorieën die het menselijk 
handelenn centraal stellen, zoals de interpretatieve sociologie, en theorieën die de structuur van 
socialee systemen vooropstellen, zoals het structuralisme en het functionalisme. Giddens vindt 
beidee stromingen eenzijdig: interpretatieve, voluntaristische benaderingen en benaderingen 
waarinn actoren centraal staan karakteriseert hij als 'strong on action, weak on institution', 
structurelee of institutionele benaderingen zoals het structuralisme en functionalisme noemt hij 
'strong'strong on institution, weak on action *. In het eerste geval wordt het handelen van actoren 
geanalyseerd,, maar heeft men weinig oog voor transformatieprocessen van structuren, in het 
tweedee geval wordt de sociale werkelijkheid verklaard op basis van structuren die los worden 
gezienn van het handelen van individuen. Giddens beoogt dit actor-structuurdualisme te over-
stijgenn door uit te gaan van de verhouding tussen structuur en handelen als elkaar wederzijds 
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producerend.. Dit heeft hij uitgewerkt in zijn structureringstheorie op het niveau van maat-
schappelijkee processen en structuren6. 
Eenn samenleving is in zijn visie opgebouwd uit sociale systemen. Met het begrip sociaal 
systeemsysteem verwijst Giddens naar ge(re)produceerde patronen van sociale relaties die in tijd en 
ruimtee gebonden zijn. Sociale systemen worden ge(re)produceerd in een proces van structure-
ring;; in het handelen van mensen worden structuren in tijd en ruimte gebonden. 
Socialee systemen bestaan in het hier en nu, structuren zijn in Giddens' visie daarentegen 
virtueell  aanwezig. In het handelen worden structuren geactualiseerd, dat wil zeggen aan tijd 
enn ruimte gebonden. Hierdoor worden structurele eigenschappen van sociale systemen 
bestendigdd of getransformeerd: "... structures refer to a virtual order of relations, out of time 
andd space. Structures exist only in their instantiation in the knowledgeable activities of 
situatedd human subjects, which reproduce them as structural properties of social systems 
embeddedd in spans of time-space."7 

Inn het handelen maken mensen gebruik van structuren (een samenhangend stelsel van regels 
enn hulpbronnen) waardoor sociale systemen geproduceerd en gereproduceerd worden. Deze 
structurenn noemt hij structureringsmodaliteiten: "The modalities of structuration are drawn 
uponn by actors in the production of interaction, but at the same time are the media of 
reproductionn of the structural components of systems of interaction."8 

Inn zijn structureringstheorie spreekt hij daarom over de dualiteit van de structuur: "Structure 
ass the medium and outcome of the conduct it recursively organizes; the structural properties of 
sociall  systems do not exist outside of action but are chronically implicated in its production 
andd reproduction."9 

Giddenss onderscheidt drie dimensies in het proces van structurering. In onderstaand schema 
staann drie typen structureringsmodaliteiten (regels en hulpbronnen). De structureringsmodali-
teitenn tonen het duale karakter van structuren. In interactieprocessen (handelen) worden regels 
enn hulpbronnen gebruikt, tegelijkertijd worden hierdoor institutionele eigenschappen van een 
sociaall  systeem bestendigd of getransformeerd. 
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Inn het handelen maken mensen gebruik van interpretatieve schema's, hulpbronnen en norma-
tievee regels. Hierdoor worden structurele eigenschappen van systemen, namelijk van bete-
kenisgeving,, overheersing en legitimering geproduceerd en getransformeerd. 
Giddenss onderscheidt twee analysemodellen van de sociale praktijk. De sociale praktijk kan 
beschouwdd worden vanuit een institutioneel perspectief en vanuit een handelingsperspectief' 
(resp.. pijl a en b in figuur 4.1): "In institutional analysis structural properties are treated as 
chronicallyy reproduced features of social systems. In the analysis of strategic conduct the 
focuss is placed upon modes in which actors draw upon structural properties in the constitution 
off  social relations."12 

Inn communicatieprocessen kennen mensen betekenissen toe door gebruik te maken van inter-
pretatievee schema's. Hierdoor worden structuren van betekenisgeving geproduceerd en gere-
produceerd. . 
Mensenn maken gebruik van hulpbronnen om doelen te verwezenlijken. Verschil in macht 
wordtt veroorzaakt door verschillen tussen mensen in de mate waarin zij kunnen beschikken 
overr hulpbronnen. Via de allocatie en het gebruik van bronnen wordt macht uitgeoefend. In 
hett handelen wordt de bestaande overheersingsstructuur bestendigd of getransformeerd. 
Normatievee regels, zoals culturele normen, representeren rechten en plichten van mensen in 
dee dagelijkse omgang, zij bepalen welk gedrag als legitiem wordt beschouwd. Normatieve 
regelss reguleren het gedrag; wat mag en niet mag, wat al dan niet wenselijk is. Zo worden 
structurenstructuren van legitimering ge(re)produceerd. 
Hett onderscheid in de drie dimensies 'betekenisgeving, overheersing en legitimering' is analy-
tisch.. In werkelijkheid zijn de elementen in het schema zowel verticaal als horizontaal met 
elkaarr verbonden (de pijltjes in figuur 4.1 geven dit aan): "The communication of meaning in 
interactionn does not take place separately from the operation of relations of power, or outside 
thee context of normative sanctions. All social practices involve these three elements."13 

Giddenss terminologie geeft aanleiding tot verwarring. Giddens definieert structuren en 
structurelee eigenschappen van sociale systemen als volgt: "Structures: rule-resource sets, 
involvedd in the institutional articulation of social systems; structural properties: institutiona-
lizedd features of social systems, stretching across time and space."14 

Structuurr verwijst hier naar structureringsmodaliteit: "In structuration theory 'structure' is 
regardedd as rules and resources recursively implicated in social reproduction; institutionalized 
featuress of social systems have structural properties in the sense that relationships are 
stabilizedd across time and space".15 Over de structurele eigenschappen van sociale systemen 
schrijftt hij: "The structural properties of social systems exist only in so far as forms of social 
conductt are reproduced chronically across time and space. The structuration of institutions can 
bee understood in terms of how it comes about that social activities become 'stretched' across 
widee spans of time-space."16 

Maarr zelf noemt hij structurele eigenschappen van sociale systemen ook structuren, zoals 
blijktt uit onderstaand citaat: "Understood as rules and resources, structure is recursively impli-
catedd in the reproduction of social systems and is wholly fundamental to structuration theory. 
Usedd in a looser fashion, structure can be spoken of as referring to the institutionalized 
featuress (structural properties) of societies."17 Met structuur doelt hij op de structurerings-
modaliteiten,, maar de institutionele eigenschappen van 'sociale systemen' noemt hij ook 
structurenn (van betekenisgeving, overheersing en legitimering). Giddens gebruikt de term 

63 3 



structuurr zowel voor de 'motor' als voor het 'resultaat' van handelen18. Anders geformuleerd 
zijnn structuren zowel middel voor als uitkomst van het handelen. Structureringsmodaliteiten 
biedenn mogelijkheden en leggen beperkingen aan het handelen op ('enabling and con-
straining').. Resultaten van voorafgaande handelingen noemt hij ook structuren. 
Giddenss beoogt met dit duale structuurbegrip zowel het institutionele als het handelings-
perspectieff  van structuren te benadrukken. 

'Dialectic'Dialectic of control' 
Giddenss maakt een onderscheid tussen twee typen (machts-)bronnen; allocatieve bronnen ter 
beheersingg van materiële zaken en autoritatieve bronnen ter beheersing van personen: 
"Dominationn depends upon the mobilization of two distinguishable types of resources. 
Allocativee resources refer to capabilities - or, more accurately, to forms of transformative 
capacityy - generating command over objects, goods or material phenomena. Authoritative 
resourcess refer to types of transformative capacity generating command over persons or 
actors."199 Hoewel machtsbronnen ongelijk verdeeld zijn, stelt Giddens dat machtsver-
houdingenn nooit volledig overheersend zijn. Hoe scheef de machtsverhouding ook is, iemand 
kann altijd besluiten anders te handelen en heeft nog enige zeggenschap over het eigen 
handelen.. Dit wordt bedoeld met 'dialectic of control'. In Giddens' visie houdt een actor op te 
bestaann als hiertoe geen enkele mogelijkheid meer bestaat: "Power within social systems 
whichh enjoy some continuity over time and space presumes regularized relations of autonomy 
andd dependence between actors or collectivities in contexts of social interaction. But all forms 
off  dependence offer some resources whereby those who are subordinate can influence the 
activitiess of their superiors."20 

Inn Giddens' theorie is beheersing meerdimensionaal. Het betreft niet alleen macht door be-
schikkingg over en inzet van (materiële) hulpbronnen, maar heeft ook betrekking op betekenis-
gevingg en normering. De drie dimensies in het proces van structurering hangen immers 
samen.. Het heeft niet alleen direct betrekking op de beschikking over materiële hulpbronnen. 
Hett heeft bijvoorbeeld ook te maken met normatieve regels waarmee gedrag gereguleerd 
wordt.. Dit is verbonden met iemands sociale positie en identiteit. 
Passenn we figuur 4.1 toe op kennis, dan kan kennis worden opgevat als hulpbron, waarmee 
menn (eigen) doelen kan verwezenlijken; immers kennis is macht. Maar de samenhang tussen 
dee verschillende dimensies laat ook zien dat kennis niet uitsluitend als machtsbron kan 
wordenn ingezet. Kennis kan ook worden gebruikt ter legitimering en normering van gedrag. 
Giddenss besteedt in zijn theorie nauwelijks aandacht aan technologie. Hij beschouwt techno-
logiee als een allocatieve machtsbron, ter beheersing van materiële verschijnselen. 

Handelen Handelen 
Giddenss beschouwt mensen als 'knowledgeable agents'. Mensen worden beschouwd als 
kundigee actoren die hun handelen en de resultaten van het handelen op een reflectieve manier 
volgen.. Hiermee wordt bedoeld dat mensen routinematig waarnemen en begrijpen wat ze 
doenn gedurende het handelen. Giddens maakt een onderscheid tussen het discursieve 
bewustzijnn en het praktische bewustzijn. 
Onderr praktisch bewustzijn verstaat Giddens: "alles wat men weet (en moet weten) om zich te 
kunnenn bewegen in de uiteenlopende contexten van het sociale leven. Het betreft kennis die 
menn niet noodzakelijkerwijs hoeft te kunnen verwoorden, maar die desalniettemin gekend 
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wordtt en constitutiefis voor het handelen."21 "Het afleggen van verantwoording of het geven 
vann redenen voor het handelen verwijst naar de discursieve vaardigheden en neigingen van 
actoren."222 Voor het merendeel van hun gedrag weten mensen waarom ze handelen zoals ze 
handelen,, door stilzwijgende kennis met betrekking tot het routinematig handelen (het prak-
tischee bewustzijn) en door het kunnen aangeven van de redenen voor het handelen (het 
discursievee bewustzijn). 
Tochh is deze kennis niet onbegrensd: "The knowledgeability of human actors is always 
boundedd on the one hand by the unconscious and on the other by unacknowledged condi-
tions/unintendedd consequences of action."23 Mensen onderkennen niet altijd alle voorwaarden 
waaronderr het handelen plaatsvindt (niet-onderkende voorwaarden van handelen). En het 
gedragg leidt niet altijd tot het gewenste resultaat (onbedoelde gevolgen). 

Meta-theorie Meta-theorie 
Giddens'' structureringstheorie moet opgevat worden als een meta-theorie24. De theorie ver-
schaftt een ontologisch model over de werking van de sociale werkelijkheid. De theorie dient 
tee worden geconcretiseerd met theorieën over de werking van sociale systemen om vanuit 
dezee zienswijze verschijnselen empirisch te onderzoeken. In een interview zegt Giddens dat 
voorr het uitvoeren van empirisch onderzoek zijn theorie moet worden verbonden met 'een 
meerr substantiële theorie van sociale organisatie en sociale verandering'25. 
Giddenss heeft zijn structureringstheorie gehanteerd om ontwikkelingen op maatschappelijk 
niveauu te beschrijven. Een aantal onderzoekers op het gebied van de organisatiewetenschap 
heeftt zich door deze theorie laten inspireren. Ook in enkele studies op het gebied van automa-
tiseringg in organisaties is dee theorie als conceptueel kader gebruikt26. 
Hoewell  Giddens zijn structureringstheorie vooral toepast op macroniveau, kan zijn theorie op 
verschillendee analyseniveaus worden gehanteerd. Structureringsprocessen kunnen ook 
wordenn beschreven op organisatieniveau, groepsniveau en op individueel niveau27. 
Tenn aanzien van de handelingsvrijheid van actoren is het van belang te benadrukkenn dat het in 
ditt hoofdstuk om ontwikkelingen op organisatieniveau gaat. Structureringsprocessen van tech-
nologischee ontwikkeling op macro-niveau zijn van een andere orde dan die op micro-niveau28. 
Ookk de betrokken actoren verschillen per analyseniveau. 

4.22 De dualiteit van de technologie 

Inn het onderzoek op het gebied van 'technologie, arbeid en organisatie' wordt technologie 
opgevatt als een objectief gegeven of als een sociaal geconstrueerd product. In het eerste geval 
wordtt gekeken naar de effecten van de technologie, waarbij de technologie zelf als een 
gegevenn wordt opgevat. In het tweede geval staan ontwerpprocessen centraal. Orlikowski 
vindtt beide visies - technologie als objectieve realiteit en als een sociaal constructie -
incompleet. . 
Technologiee wordt fysiek geconstrueerd door actoren werkend vanuit een bepaalde context. 
Technologiee wordt sociaal geconstrueerd door verschillende betekenissen die actoren aan de 
technologiee toekennen. Wanneer een technologie eenmaal ontwikkeld is en wordt gebruikt, 
raaktt de technologie geïnstitutionaliseerd. De verbinding met de menselijke actoren die de 
technologiee geconstrueerd hebben, raakt verloren. De technologie komt naar voren als een 
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objectievee en structurele eigenschap van de organisatie29. 
Orlikowskii  beschouwt technologie als het resultaat van menselijk handelen, terwijl het ook 
structurelee eigenschappen vertoont. Ze komt met een herdefiniëring van het begrip techno-
logiee dat met beide perspectieven rekening houdt. Voor een theoretisch begrip van deze 
dialectischee relatie gaat ze te rade bij Giddens' structureringstheorie. Orlikowski benadrukt het 
dualeduale karakter van de technologie. Informatietechnologie wordt beschouwd als geconstrueerd 
doorr menselijke actoren en als drager van institutionele eigenschappen die menselijk handelen 
zowell  mogelijk maken als inperken: "Characterizing the dual nature of information techno-
logyy emphasizes that information technology shapes human action through its provision of 
structurall  opportunities and constraints, while on the other hand information technology is 
itselff  the product of human action and prior institutional properties."30 

Informatietechnologiee is zowel het product van als het middel voor menselijk handelen. In 
navolgingg van Giddens tracht Orlikowski de kloof van het actor-structuur dualisme te over-
bruggen:: "The duality of technology allows us to see technology as enacted by human agency 
andd as institutionalized in structure. It further focuses attention on the physical and historical 
boundednesss of any technological innovation. Technologies are products of their time and 
organizationall  context, and will reflect the knowledge, materials, interests, and conditions at a 
givenn locus in history." 31 

Naastt de verbinding tussen handelen en structuur benadrukt ze tegelijkertijd de wederzijdse 
beïnvloedingg tussen informatietechnologie en organisatie(structuur): "It is the explicit tenet of 
myy research that the relationship between information technology and organization is 
reciprocal,, that is, that while information technology enables and constrains organizational 
actionn and so shapes organizational characteristics, the existing organizational structures, 
featuress and contingencies influence the form and use of information technology."32 

Giddenss beschouwt actoren als kundig en handelend op basis van discursief en praktisch 
bewustzijn,, maar hij houdt ook rekening met niet gekende voorwaarden voor en onbedoelde 
gevolgenn van het handelen. Orlikowski refereert aan Giddens' zienswijze over menselijk 
handelen.. Informatietechnologie maakt handelen mogelijk, maar conditioneert dit handelen 
tegelijkertijd:: "Actors in organizations draw on the rules and resources of information techno-
logyy in their daily interaction and production tasks, treating the information technology as an 
objective,, structural, technical resource: yet in their very use of this information technology 
theyy subjectively reaffirm its importance, form and content, by taking it for granted and 
orientingg their practices around it. It is this dual nature of information technology, as structural 
constraintt and facilitator of action, that generates unacknowledged conditions and unintended 
consequencess from its use in organizations."33 

Hoewell  technologie de voorwaarden bepaalt waaronder het handelen plaatsvindt, zal de tech-
nologiee het handelen niet volledig determineren: "The notion that technology needs to be 
appropriatedd by humans retains the element of control that users always have (however slight) 
inn interacting with technology."34 Orlikowski zet zich hiermee af tegen opvattingen waarin 
technologiee uitsluitend als beperkend wordt geschouwd: "The ongoing interaction of 
technologyy with organizations must be understood dialectically, as involving reciprocal 
causation,, where the specific institutional context and the actions of knowledgeable, reflexive 
humanss always mediate the relationship."35 Analoog aan Giddens' visie op 'dialectic of 
control'' stelt Orlikowski dat mensen altijd de keuze hebben anders te handelen. Informatie-
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technologiee wordt niet altijd gebruikt op de manier zoals bedoeld door ontwikkelaars of door 
diegenenn die de technologie hebben ingevoerd. 

4.33 Orlikowski' s model 

Opp basis van de structureringstheorie ontwikkelde Orlikowski een model om de relatie tussen 
technologiee en organisatie te onderzoeken36. Het model omvat de volgende componenten: 

Figuurr  4.2 Orlikowski' s model 

-- menselijke actoren, met als belangrijkste groepen: ontwerpers, gebruikers en managers; 
-- technologie; 
-- institutionele eigenschappen, zowel interne krachten (te weten structuren, strategieën, 

ideologie,, cultuur, beheersingsmechanismen, procedures, arbeidsdeling, kennis en com-
municatiepatronen)) als krachten vanuit de omgeving (zoals overheidsregulering, mate van 
concurrentie,, strategieën van verkopers, professionele normen, stand van technologische 
kenniss en sociaal-economische omstandigheden)38. 

Tussenn deze componenten bestaan een aantal relaties: 

InformatietechnologieInformatietechnologie is het product van menselijk handelen (pijl  a) 
Technologiee wordt ontwikkeld door mensen en technologie wordt ingezet als middel in werk-
processen.. De technologie belichaamt aannamen en doelen van ontwerpers, regels die kennis 
reflecterenn over de werkzaamheden die worden geautomatiseerd (interpretatieve schema's) en 
regelss die definiëren hoe het werk dient te worden uitgevoerd (normatieve regels). 
Ookk gedurende het gebruik wordt technologie geconstrueerd: gedurende het gebruik kennen 
mensenn betekenissen toe aan de technologie. Ook kunnen gebruikers wijzigingen aanbrengen 
aann de technologie. Dit is afhankelijk van de mate waarin gebruikers de mogelijkheid hiertoe 
onderkennenn en van de mogelijkheden die de technologie hiertoe biedt (de 'interpretatieve 
flexibiliteit') . . 
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InformatietechnologieInformatietechnologie is een medium voor het handelen van mensen (pijl  b) 
Technologiee beïnvloedt het handelen van mensen. Het kan dit handelen zowel mogelijk 
makenn als inperken ('enabling and constraining'). 

InstitutioneleInstitutionele eigenschappen beïnvloeden interactie met de technologie (pijl  c) 
Menselijkk handelen in organisaties is gesitueerd handelen; het wordt vormgegeven door de 
organisatorischee context. Technologie wordt ontwikkeld, gebruikt en aangepast binnen 
bepaaldee sociale en historische omstandigheden. 

InstitutioneleInstitutionele gevolgen van de interactie met de technologie (pijl  d) 
Doorr interactie met de technologie worden structuren van betekenisgeving, overheersing en 
legitimeringg bevestigd of getransformeerd. Wanneer gebruikers van de technologie zich 
conformerenn aan de regels die in de technologie besloten liggen, bestendigen zij de institutio-
nelee eigenschappen van de organisatie: "These effects - compromising the institutional 
consequencess of interaction with technology - are often not reflected on by users, who are 
generallyy unaware of their role in either reaffirming or disrupting an institutional status quo. 
Whenn users conform to the technology's embedded rules and resources, they unwittingly 
sustainn the institutional structures in which the technology is deployed."39 

ToepassingToepassing van het model van Orlikowski op CASE tools 
Orlikowskii  heeft haar model toegepast in een onderzoek naar 'Computer-Aided Software 
Engineering-tools'' (CASE-tools)40. CASE-tools bieden computerondersteuning in het sys-
teemontwikkelingsprocess en bij het onderhoud van informatiesystemen; zij automatiseren 
voorr een deel de automatisering. Door toepassing van de structureringstheorie is het volgens 
Orlikowskii  mogelijk de context van en de redenen voor het ontwikkelen van CASE-tools te 
relaterenn aan de gevolgen van deze tools voor de organisatie en voor de gebruikers. Het 
onderzoekk werd uitgevoerd bij 'Beta Corporation'41, een multinationaal software consultancy 
bedrijf.. In 1987 behaalde het bedrijf een omzet van 600 miljoen dollar en had het ruim 13.000 
consultantss in dienst in zo'n 200 kantoren in meer dan vijfti g landen. Consultants bouwen 
maatwerk-applicatiess voor klanten. Technische consultants, 3% van het totaal, verlenen tech-
nischee ondersteuning aan de consultants. 
Inn de beginjaren zestig werden systemen gebouwd op basis van 'trial and error'. Formele 
ontwikkelrichtlijnenn waren in de organisatie niet voor handen. Consultants wisselden hun 
ervaringenn uit en er circuleerden enkele informele checklists in het bedrijf. In verband met 
toenemendee productiegroei en het groter en complexer worden van projecten stelde het mana-
gementt een taakgroep in om de informele systeemontwikkelingsheuristieken te codificeren en 
omm te zetten in formele richtlijnen. Zo ontstond Beta's systeemontwikkelingsmethode waarin 
perr fase onder andere de uit te voeren taken en de op te leveren documenten stonden beschre-
ven.. In de praktijk werd de methodologie meer gezien als richtlijn dan als voorgeschreven 
werkwijze. . 
Omm de standaardisatie verder door te voeren en in de praktijk af te dwingen, gaf het manage-
mentt aan de technische consultants de opdracht om CASE-tools te ontwikkelen. Om het 
systeemontwikkelingswerkk te kunnen automatiseren, moesten de technische consultants de 
handmatigee procedures die de consultants in hun dagelijks werk gebruikten, rationaliseren en 
omzettenn in routines. De technische consultants baseerden zich hierbij op de voorgeschreven 

68 8 



methodologie,, hoewel de feitelijke werkwijze van de consultants hiermee niet overeenkwam. 
Dee bestaande systeemontwikkelingsmethodologie, die gedetailleerde routines om de taken uit 
tee voeren voorschreef, was een belangrijke voorwaarde om het systeemontwikkelingsproces 
verderr te rationaliseren. Standaardisatie ging aan de ontwikkeling van de tools vooraf. 
Orlikowskii  past haar model toe bij de beschrijving van het ontwikkelproces en het gebruik 
vann de tools (zie figuur 4.2). De tools werden intern ontwikkeld door technische consultants 
bijj  Beta (pijl a). De technische consultants werden beïnvloed door institutionele eigenschap-
penn (pijl c). Het management altoceerde hulpbronnen, zoals tijd en geld, om de tools te 
bouwenn (overheersingsstructuur). De technische consultants baseerden de tools op de 
bestaandee systeemontwikkelingsmethode, geïnstitutionaliseerde kennis en normen werden in 
dee tools verwerkt (structuren van betekenisgeving en legitimering). De ontwerpbeslissingen 
diee ten grondslag liggen aan de tools weerspiegelen de aannamen van het management en de 
technischee consultants. Zij beschouwen het systeemontwikkelingsproces als een rationeel, 
sequentieell  en eenduidig proces, ze zijn van mening dat consultants de tools moeten 
gebruikenn en dat consultants over weinig technische kennis over computersystemen beschik-
ken.. Als gevolg van deze ontwerpbeslissingen is de beheersing door de technologie over de 
taakuitvoeringg van de consultants toegenomen (pijl b). De tools zijn zo ontwikkeld dat het 
werkk op een gestandaardiseerde, gestructureerde en voorspelbare wijze verloopt. De autono-
miee in de uitvoering van het werk van de consultants is hierdoor afgenomen. Het werk is via 
dee tools geformaliseerd. Consultants volgen de in de tools vastgelegde routines42. Junior 
consultantss kunnen met de ondersteuning van de tools worden ingezet als experts43. 
Dee consultants gebruiken de tools (een verzameling regels en hulpbronnen) in het systeem-
ontwikkelingswerkk (pijl a). Giddens volgend, stelt Orlikowski dat de tools het werk zowel 
kunnenn beperken als mogelijk maken. Door het wegvallen van routinetaken kan een interface 
snellerr worden ontworpen ('enabling'). De autonomie in het ontwerpen van een interface is 
afgenomenn ('constraining'). De schermopbouw moet voldoen aan de mogelijkheden die in de 
tooii  zijn vastgelegd. Een afwijkende schermopbouw kan niet met de tools worden gereali-
seerd.. Vanuit de organisatie wordt druk uitgeoefend om deze standaardwerkwijze te volgen 
(pijll  c). Consultants worden ontmoedigd handmatig een op de klant afgestemde scherm-
opbouww te realiseren. Bij het niet volgen van de tooi, c.q. het afwijken van deze organisato-
rischee norm, volgt een reprimande. Maar ook productiviteitseisen en een strakke werkplan-
ningg dwingen een standaardwerkwijze af. Consultants melden niet aan de klanten dat een 
schermm ook handmatig, zonder gebruik te maken van de tools op hun wensen kan worden 
afgestemd.. Zo oefenen ze druk uit de automatisch door de tools gegenereerde ontwerpen te 
accepteren.. Hieruit blijkt volgens Orlikowski dat technologisch determinisme ook sociaal 
wordtt geconstrueerd: vanwege de werkdruk zorgen de consultants ervoor dat een scherm-
opbouww geproduceerd met een CASE-tool wordt geaccepteerd door de klant. 
Tijdenss het gebruik van de tools, met de daarin besloten interpretatieve schema's, normen en 
bronnen,, komen ook percepties over de werkelijkheid tot stand, zoals over het werk, de tools 
enn over de klanten. De tools disciplineren het gedrag van de consultants (pijl b). De manier 
waaropp de consultants de tools gebruiken wordt beïnvloed door Beta's institutionele context 
(pijll  c). Het gebruik van de tools is voor alle projecten verplicht gesteld. Wanneer het gebruik 
vann de tools als vanzelfsprekend wordt beschouwd worden Beta's institutionele eigenschap-
penn bestendigd, zoals tot uitdrukking komt in betekenisgevings-, overheersings- en legitime-
ringsstructurenn (pijl d), aldus Orlikowski. 
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Orlikowskii  beschrijft een voorbeeld waar de consultants de tools wilden aanpassen (pijl a), 
omdatt zij vonden dat de tools te veel beperkingen oplegden. De in de technologie verankerde 
interpretatievee schema's, normen en hulpbronnen worden niet door de gebruikers geaccep-
teerd.. De consultants konden niet eerder aan bepaalde taken beginnen, tenzij andere taken in 
voldoendee mate waren voltooid, zoals in de tool was gespecificeerd (pijl b). De consultants 
vondenn dit tijdrovend en zij omzeilden de tools, door het onderliggende systeem (van de tooi) 
aann te passen (pijl a). Zij hebben het management ervan kunnen overtuigen dat de tools te 
beperkendd waren. Dit leidde tot een aanpassing van de managementstrategie (pijl c). Tech-
nischee consultants kregen vervolgens de opdracht de functionaliteit van de tools te veranderen 
(pijll  a). Wanneer deze vernieuwde tools eenmaal gebruikt worden, kunnen deze tools geïnsti-
tutionaliseerdd raken en de voorwaarden van het werk van de consultants bepalen (pijl b), 
terwijll  ook Beta's institutionele eigenschappen (structuren van betekenisgeving, overheersing 
enn legitimering) getransformeerd worden. 

Dee mate waarin de consultants de tools in het gebruik aanpassen, hangt af van de interpreta-
tievee flexibiliteit van de tools. Aan de ene kant stelt Orlikowski dat de interpretatieve flexibili -
teitt van de tools laag is. De toolss zullen eerder als gegeven worden beschouwd dan dat men de 
interpretatievee flexibiliteit ervan onderkent. Dit komt door de relatief lage technische 
ervaringsniveauss van de consultants, door de centrale beheersing, de gestandaardiseerde werk-
proceduress en door het rigide ontwerp van de technologie. Aan de andere kant hebben de 
toolss bij Beta nog niet het stadium bereikt van volledig gestandaardiseerde producten. Er 
komenn nog storingen voor en voor sommige projecten worden de tools soms aangepast. 
Enkelee consultants zijn in staat het geconstrueerde karakter van de tools te onderkennen 
omdatt ze academisch geschoolde informatici zijn of omdat ze systeemontwikkelingservaring 
hebbenn zonder de tools. Soms proberen deze ervaren consultants de interactie met de tools te 
veranderen.. Consultants, die zijn opgeleid met tools en geen technische vaardigheden of sys-
teemontwikkelingservaringg zonder tools hebben, zijn minder gauw geneigd om de tools aan te 
passen. . 

Dee tools dragen bij aan Beta's betekenisgevingsstructuur, omdat de concepten en procedures 
diee in de tools besloten liggen, aangeven hoe problemen van klanten moeten worden geïnter-
preteerdd en hoe het werk moet worden uitgevoerd. Wanneer de consultants de tools 
gebruiken,, reproduceren ze deze 'interpretatieve schema's' die deel uitmaken van de kennis 
overr systeemontwikkeling in het bedrijf. Niet alleen de taakuitvoering zelf, maar ook het 
denkenn over de manier waarop een taak moet worden uitgevoerd wordt beïnvloed. 
Dee tools dragen bij tot Beta's overheersingsstructuur, omdat zij gebruikt worden ter beheer-
singg van het werk van de consultants. Het management wilde door de tools grotere consisten-
tiee bereiken en autonoom handelen op projectniveau tegengaan. De tools zijn centraal ont-
worpenn en worden decentraal ingezet in projecten. Via de veronderstellingen, eigenschappen 
enn gestandaardiseerde procedures die in de tools besloten liggen, oefenen zij controle uit over 
dee aard van het werk van de consultants in projecten. De technische infrastructuur die door de 
toolss per project wordt verschaft, is een mechanisme voor centrale beheersing binnen de 
organisatie.. Hoewel de tools ertoe leiden dat meer werk gedelegeerd wordt, is er sprake van 
centralisatiee door directe elektronische controle over de voortgang en de resultaten van het 
werk. . 

Indienn de consultants de tools niet zouden gebruiken, dan zou deze beheersing echter 
ineffectieff  zijn. Volgens Orlikowski is het een niet bedoeld gevolg van het gebruik van de 
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toolss dat de institutionele beheersing over de consultants wordt bestendigd of versterkt. 
Wanneerr de consultants ervoor zouden kiezen de tools niet te gebruiken of niet op de voorge-
schrevenn manier, dan zouden ze het systeem van overheersing ondermijnen. Orlikowski geeft 
hierr aan dat de structurerende werking van de tools altijd loopt via het handelen. Daarom dient 
pijll  d in het model (figuur 4.2) komen te vervallen. Effecten van de technologie op de institu-
tionelee eigenschappen van een organisatie kunnen alleen via het handelen van actoren gerea-
liseerdd worden. In de volgende paragraaf wordt aan de hand van een herzien model weerge-
gevenn hoe deze structurerende werking verloopt. 
Dee tools dragen bij tot Beta's legitimeringsstructuur, omdat zij normen overdragen over wat 
well  en wat niet als een professionele werkwijze wordt beschouwd. Prioriteiten, veronderstel-
lingenn en waarden liggen in de tools besloten. Het gebruik van de tools is bij alle grote 
projectenn verplicht gesteld. De regels die in de systemen zitten, dragen bepaalde normen over 
tenn aanzien van de criteria en prioriteiten die gehanteerd moeten worden bij systeemontwik-
kelingg en de wijze waarop het werk moet worden uitgevoerd. 
Dee tools structureren het proces in normatieve zin; normen voor handelen liggen in de tools 
besloten.. Door het gebruik van de tools worden deze waarden in de organisatie gedragen. De 
toolss dragen bij tot uniformiteit en voorspelbaarheid in gedrag en denken van de consultants. 
Hierdoorr zijn de consultants ook gemakkelijker vervangbaar. 
Doordatt informatietechnologie in het productieproces wordt ingezet, zijn de regels die de uit 
tee voeren taken definiëren ingebed in het middel waarmee de taken worden uitgevoerd. De ac-
ceptatiee van procedures en routines wordt bevorderd, omdat ze als gegeven worden be-
schouwdd en in de tools zijn verankerd. 
Voordatt de tools waren ingevoerd, was er sprake van een conceptueel en fysiek onderscheid 
tussenn de geschreven regels van de systeemontwikkelingsmethodologie en de handelingen die 
werdenn uitgevoerd door de consultants. Het negeren of herinterpreteren van geschreven regels 
iss gemakkelijker dan het omzeilen of aanpassen van de tools. Dit valt immers eerder op, 
vereistt technische vaardigheden, is niet toegestaan en het heeft gevolgen voor taken die met 
dee tools geïntegreerd zijn: "The active application of the methodology's rules to production 
taskss has been replaced with a passive use of the rules as they mediate the execution of 
productionn tasks through the tools. While facilitating practical action, use of the tools 
constrainss reflection. By being embedded in technology the production rules become reified 
andd taken for granted, diminishing the potential for workers to reflect on their action."44 

DeDe plaats van technologie in Giddens en Orlikowski's model 
Giddens'' structureringstheorie richt zich op het niveau van macro-ontwikkelingen in de 
samenleving.. Giddens gaat niet expliciet in op de rol van technologie. In Giddens' theorie 
wordtt technologie als een allocatieve hulpbron opgevat45. Orlikowski beschouwt technologie 
niett alleen als een allocatieve hulpbron, maar ook als autoritatieve hulpbron. Door technologie 
wordtt ook macht over mensen uitgeoefend; het werk wordt er door gestructureerd, het ver-
schaftt de middelen waardoor taken kunnen worden volbracht, het schrijft een bepaalde werk-
volgordee voor en het verschaft een technisch vocabulair om betekenissen toe te kennen46. 
CASE-toolss zijn niet alleen een allocatieve hulpbron, die gebruikt wordt in het proces. Via de 
toolss wordt ook het handelen van gebruikers gestructureerd, worden betekenissen toegekend 
enn normatieve regels gerepresenteerd. 
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4.44 Aanpassingen aan Orlikowski' s model 

Walshamm en Han vinden dat Orlikowski in haar onderzoek naar CASE-tools te veel nadruk 
legtt op de technologie in plaats van op het handelen van menselijke actoren47. Ook 
Vehvilainenn is van mening dat Orlikowski in haar onderzoek onvoldoende aandacht besteedt 
aann de eigen dynamiek van de veranderingsprocessen48. Volgens Vehvilainen komt dit omdat 
Orlikowskii  Giddens' structureringstheorie verkeerd interpreteert. Giddens' analyse begint bij 
hett onderzoeken van sociale praktijken; op basis hiervan kan een proces van structurering 
wordenn beschreven. Hoewel Orlikowski een dynamische benadering probeert toe te passen, 
behandeltt zij structuur en menselijk handelen gescheiden. Hoewel zij aangeeft dat dit een 
analytischh onderscheid is, leidt dit ertoe dat haar structuren soms statisch worden. In Giddens' 
structureringstheoriee kunnen structuren los van individuele actoren bestaan, maar niet onaf-
hankelijkk van sociale praktijken49. Giddens' structuren zijn virtueel, zij worden in het 
handelenn gereproduceerd of getransformeerd. Orlikowski onderkent dit, maar tegelijkertijd 
kunnenn bij haar structuren een statisch karakter krijgen. 
Orlikowskii  besteedt vooral aandacht aan vormgeving en gebruik van de technologie. Organi-
satorischee aspecten komen met name aan bod rond het ontwerp en gebruik van de techno-
logie.. Institutionele eigenschappen van een organisatie worden echter ook bestendigd of 
veranderdd door menselijk handelen. In het schema moet daarom een pijl worden toegevoegd 
vann menselijke actoren naar institutionele eigenschappen (pijl e). 
Iaconoo en Kling hebben laten zien dat de technologie zich door institutionalisering onttrekt 
aann de beïnvloeding van actoren50. In het perspectief van Giddens' structureringstheorie is 
institionaliseringg een (bedoeld of onbedoeld) gevolg van het gebruik van de technologie. 
Dee institutionalisering verloopt via het handelen van actoren, zoals Orlikowski zelf aangeeft. 
Bestaandee structuren worden via het gebruik van de technologie bestendigd of getrans-
formeerd.. In Giddens' gedachtengang lopen dergelijke mechanismen via het handelen van 
actoren.. Alleen door het gebruik van technologie worden bestaande institutionele eigenschap-
penn bestendigd of veranderd. In een dergelijk interpretatiekader is er geen sprake van een 
rechtstreeksee beïnvloeding van de technologie op de institutionele eigenschappen van een 
organisatie.. Dit is de reden waarom pijl d mijns inziens moet komen te vervallen. 

Figuurr  4.3 Aanpassing I Figuur  4.4 Aanpassing II 
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Dezee kritiekpunten leiden tot de volgende wijzigingen in het oorspronkelijke model: pijl d 
wordtt weggelaten en pijl e wordt toegevoegd. Dit resulteert in figuur 4.3. Institutionele 
eigenschappenn kunnen zowel technologie als organisatie betreffen. Daarom zet ik deze in 
figuurr 4.4 op gelijk niveau. 
Omm aan te sluiten bij de terminologie van Giddens' structureringstheorie geef ik de voorkeur 
aann de term structurele eigenschappen in plaats van institutionele eigenschappen (figuur 4.5). 
Inn haar case study naar CASE tools richt Orlikowski zich in haar analyse mijns inziens te veel 
opp de pijlen afzonderlijk in plaats van op de samenhang. Achter de pijlen kunnen onderlig-
gendee structureringsprocessen worden beschreven. In figuur 4.4 komt de samenhang tussen de 
institutionelee eigenschappen van de organisatie en de technologie niet tot uiting. Processen 
vann wederzijdse aanpassing krijgen vorm door het handelen van mensen. De wederzijdse 
beïnvloedingg van technologie en organisatie vindt plaats via de processen die verlopen via de 
pijlenn b en e, en c en a. 

Figuurr 4.5 Aanpassing II I 

Dezee processen zijn weergegeven in de pijlen I en II van figuur 4.5. In plaats van de pijlen b, 
e,, c en a afzonderlijk in ogenschouw te nemen, dient naar de samenhang tussen de pijlen 
gekekenn te worden. Het betreft de samenhang tussen processen van organisatorische adaptatie 
(viaa pijl c en a) en technologische adaptatie (via de pijlen b en e). 
Dee pijlen I en II in deze figuur verwijzen naar de organisatorische en technologische veran-
deringscyclii  zoals beschreven in het analysekader (zie figuur 1.2, paragraaf 1.3). Pijl I verwijst 
naarr organisatorische processen die 'constraining' en 'enabling' zijn voor de technologische 
processen.. Pijl II verwijst naar de technologische processen die 'constraining' en 'enabling' 
zijnn voor de organisatie. De pijlen I en II tonen de wederzijdse beïnvloeding tussen organisatie 
enn technologie. 
Opp basis van deze figuur kunnen twee dichotomieën in één keer worden overbrugd: niet al-
leenn die tussen organisatie en technologie, maar ook die tussen structuur en handelen. Zowel 
organisatorischee als technologische structurele eigenschappen van een organisatie kunnen via 
eenn proces van structurering worden beschreven. Daarnaast gaat het om de wederzijdse beïn-
vloedingg van deze organisatorische en technologische veranderingsprocessen. Hoe dergelijke 
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processenn verlopen heb ik door aanpassing van Orlikowski's model duidelijk proberen te 
maken.. Dit kan worden gevisualiseerd door in figuur 4.5 een horizontale en verticale as te 
tekenen.. Dit staat weergegeven in figuur 4.6. Spiegelen ten opzichte van de horizontale as laat 
dee (re)producerende relatie zien tussen structurele eigenschappen van een organisatie - zowel 
organisatorischh als technologisch - en het handelen van actoren (het structureringsproces). 
Spiegelenn ten opzichte van de verticale as toont de wederzijdse beïnvloeding tussen organi-
satiee en technologie. 

Figuurr  4.6 Wederzijdse beïnvloeding van technologie en organisatie via structurerings-
proces s 

Hoewell  Orlikowski in haar case study verschillende groepen actoren onderscheidt, zoals ont-
werperss en gebruikers, is dit onderscheid in haar model weggevallen. Individuen en groepen 
actorenn hanteren verschillende interpretatieve kaders en normen en verschillen in de mate van 
beschikkingg over middelen. In het gewijzigde model is een 'arena van actoren' opgenomen, 
diee gedurende een ontwikkelings- en invoeringsproces van samenstelling kan wisselen. 

4.55 Het analysekader 

Inn dit onderzoek wordt getracht inzicht te krijgen in de dynamiek tussen technologische en 
organisatorischee veranderingen. Tevens staat de relatie tussen veranderingsprocessen en effec-
tenn van deze veranderingen centraal. De structureringstheorie van Giddens biedt een concep-
tueell  kader om de samenhang te onderzoeken tussen processen van ontwikkeling en invoering 
vann informatietechnologie en de sociaal-organisatorische gevolgen van informatietechnologie. 
Inn de case study die in dit onderzoek is uitgevoerd, gaat het om de relatie tussen ontwerp- en 
invoeringskeuzenn ten aanzien van een kennissysteem en de sociaal-organisatorische gevolgen 
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vann dit kennissysteem. 
Omm niet in determinerende zin te spreken over de effecten van een technologische ontwik-
keling,, is het nodig een relatie te leggen met de keuzen die ten grondslag liggen aan die ont-
wikkeling.. Eenmaal gemaakte keuzen hebben een structurerende werking. Een interpretatie 
vann veranderingsprocessen op basis van Giddens' structureringstheorie maakt het mogelijk 
eenn procesbeschrijving op te stellen waarin voorwaarden tot handelen, het handelen zelf en de 
gevolgenn van het handelen aan elkaar worden gerelateerd. Daarom is in dit onderzoek 
gekozenn voor een procesbenadering, waarin zowel recht wordt gedaan aan de invloed van 
structurenn als aan de invloed van het handelen van actoren. 
Inn de hoofdstukken 2 tot en met 4 zijn verschillende elementen uit het analysekader van deze 
studiee beschreven. In figuur 4.7 staan de belangrijkste figuren uit het analysekader nogmaals 
weergegeven. . 
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Figuurr 4.7 Centrale figuren van het analysekader 
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Inn dit onderzoek is gekozen voor een procesbenadering (zie paragraaf 3.2 tot en met 3.4). 
Technologischee en organisatorische veranderingen worden vormgegeven door het handelen 
vann actoren (zie figuur linksboven in het schema). Bij het ontwikkel- en invoeringsproces van 
eenn kennissysteem zijn grote en kleine veranderingscycli te onderscheiden (zie figuur rechts-
bovenn in het schema). De volgende figuur brengt duidelijker tot uiting dat het handelen van 
actorenn het verloop van de cycli vormgeeft en hiermee de wederzijdse beïnvloeding van de 
technologischee en organisatorische veranderingen. 
Voorr het analyseren van de sociaal-organisatorische effecten van een kennissysteem is een 
schemaa ontwikkeld waarin kennis een centrale plaats inneemt (zie paragraaf 3.1). Er zijn vier 
dimensiess onderscheiden: beschikbaarheid, gebruik, ontwikkeling en beheer van kennis. Op 
eenn bepaald moment in de tijd kunnen de effecten van de technologische en organisatorische 
veranderingenn op basis van dit schema worden beschreven. 
Gedurendee het verloop van de processen kan de samenstelling van de arena van actoren 
wijzigen.. Het is daarom van belang te analyseren welke actoren bij welke veranderingsproces-
senn betrokken zijn. Hierbij wordt in het bijzonder aandacht geschonken aan de samenwerking 
tussenn producenten en gebruikers van de technologie (zie paragrafen 2.6, 2.7 en 2.9). Het 
handelenn van actoren wordt geïnterpreteerd op basis van Giddens' structureringstheorie. 
Veranderingsprocessenn worden beschreven als structureringsprocessen van betekenisgeving, 
overheersingg en normering (zie paragraaf 4.1). De combinatie van deze verschillende 
elementenn leidt tot de onderste figuur in figuur 4.7. De pijlen Iov en Htv geven de technolo-
gischee en organisatorische veranderingen weer. 
Dee dynamiek tussen technologische en organisatieverandering is geanalyseerd op basis van 
Leonard-Barton'ss model van cycli (zie figuur 3.3 paragraaf 3.3). Dit model is echter bekriti-
seerdd vanwege de geringe aandacht die wordt besteed aan de rol van actoren. Daarom is in het 
analysekaderr een actorperspectief in de cycli aangebracht. In het model van Orlikowski (zie 
paragraaff  4.3 en 4.4) staat de samenhang tussen structuur en handelen bij het ontwikkelen en 
dee invoering van informatietechnologie centraal, maar blijven de procesmatige aspecten 
onderbelicht.. Door aanpassing van Orlikowki's model is het cyclische karakter aangegeven, 
ontleendd aan het model van Leonard-Barton. 
Naa een kritische beschouwing van de modellen van Leonard-Barton en Orikowski zijn enkele 
wijzigingenn aangebracht. In de onderste afbeelding van figuur 4.7 zijn beide modellen geïnte-
greerd.. Twee dichotomieën worden tegelijkertijd overbrugd, die tussen organisatieverandering 
enn technologische ontwikkeling, en die tussen structuur en handelen. Dit wordt in de onderste 
afbeeldingg weergegeven door te spiegelen om beide assen. 
Inn dit onderzoek zijn innovatie en diffusie van kennistechnologie en het ontwerp en de 
invoeringinvoering van kennissystemen op organisatieniveau aan de orde gekomen. Voor beide niveaus 
geldtt dat er gekozen is voor een theoretische invalshoek waarin de dichotomie tussen hande-
lenn en structuur wordt overbrugd. Daarom is gekozen voor evolutionaire benaderingen van 
technologischee ontwikkeling, waarbij innovatie en diffusie worden geanalyseerd op basis van 
dee dynamiek tussen technologische trajecten en selectieomgevingen (zie paragraaf 2.5). 
Omm de relatie tussen handelen en structuur bij kennistechnologie te onderzoeken, is aandacht 
besteedd aan het handelen van actoren. Bij kennistechnologie blijkt nauwe 'user-producer' 
samenwerkingg van belang. Bij innovatie treden gebruikersorganisaties op als 'leading edge 
consumer'' (zie paragraaf 2.6). 
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