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Proloog
Over obers, fundamentele aspecten van de
self-fulfilling prophecy
en beslissen

Stel, een ober denkt dat alleen goed geklede klanten een fooi geven. Hij
zal er dan waarschijnlijk toe neigen om slecht geklede klanten 'minimaal'
te behandelen en goed geklede klanten een 'voorkeursbehandeling' te
geven. Juist het vertonen van dit gedrag zal er toe leiden dat de goed
geklede klanten inderdaad meer fooien geven. Zo'n constructie staat
bekend als een 'self-fulfilling prophecy71. In het algemeen spreekt men
van een self-fulfilling prophecy wanneer iemand een 'model van de
werkelijkheid' heeft, volgens dat model waarneemt en handelt, en wanneer het model wordt bekrachtigd juist omdat het als basis voor het
waarnemen en handelen is genomen. Waarnemen en handelen op basis
van het model bevestigen het model. Anders geformuleerd: Het model
wordt 'waar' omdat het wordt gebruikt als basis voor waarnemen en
handelen.
Stel nu, dat de ober van een bevriende collega een aanvulling op zijn
strategie te horen krijgt: niet alleen klanten die zich goed kleden, maar
ook slecht geklede klanten die een 'vriendelijke uitstraling' hebben, geven
fooien. Als de ober zijn strategie aanpast, is het niet denkbeeldig dat hij
meer fooien krijgt. Het oorspronkelijke model is nu vervangen door een
nieuw model dat ook weer het karakter van een self-fulfilling prophecy
heeft. Kortom, de ober neemt waar en handelt op basis van een model
waarvan hij (impliciet) aanneemt dat het de werkelijkheid adequaat weerspiegelt. Zodra er zich problemen voordoen (of verbeteringen mogelijk
zijn), zal de ober het model (en daarmee het waarnemen en handelen)
aanpassen.
Uit dit ober-verhaal kunnen, mijns inziens, twee fundamentele
aspecten worden 'gedistilleerd' met betrekking tot al het waarnemen en
handelen. Ten eerste dat er voortdurend met modellen wordt 'aangeploeterd' (i.e. er wordt waargenomen en gehandeld op basis van een model,
dat model wordt aangepast, er vindt opnieuw waarnemen en handelen
xi

plaats op basis van het model, er wordt verder aangepast, etc). Ten
tweede dat de 'waarheidsgetrouwheid' van een model niet zo ter zake
doet - als het model maar de mogelijkheid biedt om 'zonder al te grote
problemen' te opereren, is het voldoende2.
Deze fundamentele aspecten met betrekking tot het waarnemen en
handelen worden expliciet gethematiseerd door zogenoemde 'constructivisten' (bijvoorbeeld door Von Glasersfeld, 1992; Watzlawick, 1984; of Von
Foerster, 1985a). Zij geven aan dat de 'waarheidswaarde' van de modellen
die wij gebruiken om te kunnen waarnemen en handelen niet vastgesteld
kan worden. Daarnaast (of eigenlijk als gevolg daarvan) beweren constructivisten dat 'aanploeteren met modellen' (uitproberen, aanpassen, uitproberen, etc.) een fundamentele eigenschap is van 'waarnemende en handelende systemen'. Goede modellen zijn 'levensvatbare' modellen - in plaats
van 'waarheidsgetrouwe' modellen. Dat wil zeggen, dat ze het waarnemen
en handelen mogelijk maken zonder '(al te grote) problemen te ervaren'.
Indien er wel problemen worden ervaren, worden de modellen aangepast.
Telkens als een model wordt aangepast, is er echter weer sprake van een
ander model dat het waarnemen en handelen stuurt - daaraan is niet te
ontkomen.
Volgens constructivisten is het criterium voor een goed model dat het
'voldoef en niet dat het overeenkomt met 'de werkelijkheid', want, zo
beweren ze, het vaststellen van die overeenkomst is niet mogelijk. Hieruit
volgt eigenlijk dat de modellen (die ten grondslag liggen aan het waarnemen en handelen) net zolang moeten worden aangepast tot ze 'voldoen'.
Anders gezegd (meer in de taal van constructivisten): het 'aanploeteren'
kan soms stabiliseren, maar dat hoeft niet te betekenen dat 'hét model'
gevonden is. Verstoringen kunnen ervoor zorgen dat het model opnieuw
zal moeten worden aangepast. Samengevat: we kunnen niet ontsnappen
aan 'model-gestuurd' handelen en waarnemen, we kunnen niet vaststellen
of het model de 'werkelijkheid' goed representeert en zijn daarom 'veroordeeld' tot het continu zoeken naar 'levensvatbare' modellen - een zoektocht waarvan we nooit weten of die is volbracht.
De lezer zou nu kunnen zeggen: fascinerend allemaal - maar gaat het
hier niet om een modieuze vorm van academische paljasserij? En bovendien: wat heb je er aan als je iets over beslissen - het onderwerp van dit
boek - wilt weten? In dit boek wordt een poging gedaan om te laten zien
dat de constructivistische argumenten voor beslissen levensvatbaar zijn. Dat
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gebeurt door ze in te zetten voor het ontvouwen van een beslismodel.
Beslissers gebruiken modellen die waarnemen en handelen sturen. Het
probleem, dat om een beslissing vraagt, wordt waargenomen op basis van
een model. Dat model stuurt tevens de handelingen die worden uitgevoerd om 'het problematische' op te heffen. Het model dat de beslisser
hanteert, moet 'voldoende complex' zijn om 'het problematische' te
kunnen beschrijven (waar te nemen) en om adequaat te kunnen handelen.
Als het model niet complex genoeg is, zal het moeten worden bijgesteld in de hoop dat het nieuwe model wel een adequaat kader voor waarnemen en handelen zal bieden.
In de grond is ook onze ober een beslisser. Bij de ober staat (zoals bij
elke beslisser) het 'model-gestuurde' waarnemen en handelen centraal.
Zijn handelingen (en eventueel het gebruikte model) worden op basis van
de resultaten aangepast. Hogarth (1994, pp. 206-209) beschrijft hoe de ober
als beslisser kan worden gezien. De ober opereert op basis van een model,
dat bij Hogarth een 'schema' wordt genoemd. Dat schema bestaat uit
'beliefs concerning the task-environment and [the decision maker's]
representation of if. De 'task-environmenf heeft betrekking op de relevante aspecten met betrekking tot het 'problematische'. Bij de ober is de
opvatting dat goed geklede klanten fooien geven een deel van het schema.
Een ander relevant aspect heeft betrekking op de beoordeling van de
kleding van de aanwezige klanten. Hogarth geeft verder aan dat de ober
op basis van het schema besluit welke 'behandeling' een bepaalde klant
krijgt. Het geven van de behandeling is de actie die volgt op dit besluit.
De reactie van de klant op deze behandeling (waaronder het krijgen van
een fooi) kan als 'feedback' worden gezien. Dat wil zeggen: het schema
wordt waarschijnlijk versterkt door het gedrag van de ober. Hogarth
thematiseert niet expliciet dat het schema zelf ook aangepast zou kunnen
worden. Dat is iets waar we in dit boek juist wel op in zullen gaan.
Hoewel bedoeld als verduidelijking zal het bovenstaande ongetwijfeld
vragen oproepen. Duidelijk is wellicht dat op basis van het 'constructivisme' naar het beslisproces gekeken zal worden. Een selectie uit mogelijke
vragen is: Wat beweert het constructivisme? Hoe kan het constructivisme
als basis dienen voor een beslismodel? Hoe hangt een constructivistische
opvatting van beslissen samen met andere beslisopvattingen en -modellen?
Wat is een levensvatbaar model? Wanneer is een model complex genoeg?
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Hoe worden modellen aangepast? Op een deel van deze vragen hopen we
in de rest van dit boek een antwoord te geven.
Hoe wordt dat gedaan? Een antwoord op deze vraag is niet iets dat
ín een proloog kan worden behandeld. Toch zullen we een tipje van de
sluier oplichten, zodat een overzicht van het boek kan worden verkregen.
Om te beginnen zal het vermoeden worden geuit dat het zinvol is om
beslissen op te vatten als een 'constructieproces'. Deze opvatting zal
vervolgens worden uitgewerkt. Bij die uitwerking zal aandacht worden
besteed aan onderwerpen als de complexiteit van het beslisproces, constructieprocessen, het inbedden van dynamiek en (re-)constructieprocessen
in het beslisproces en aan de ondersteuning van beslissen. De opvatting
van het beslisproces sluit aan bij huidige ideeën over het beslisproces. Uit
die ideeën is aandacht voor complexiteit, 'frames', en zelfs voor constructieprocessen af te leiden - maar een integratief model is nog niet voorhanden. De aangegeven onderwerpen zijn als volgt verdeeld over de hoofdstukken.
Hoofdstuk 1:

Hoofdstuk 2:

Hoofdstuk 3:

Hoofdstuk 4:

Hoofdstuk 5:

Hoofdstuk 6:
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Werkt het 'vermoeden' uit dat het zinvol is om
beslissen als een constructieproces te zien en formuleert de doelstelling van het boek.
Geeft een overzicht van modellen van het beslisproces. Hier wordt de in dit boek gepresenteerde
opvatting van het beslisproces in de context van
beslisonderzoek geplaatst.
In dit hoofdstuk wordt een theorie van 'constructieprocessen' uitgewerkt met behulp van elementen uit de cybernetica en het constructivisme.
Verschillende vormen van complexiteit die bij
beslissen een rol spelen, staan in dit hoofdstuk
centraal.
Op basis van de ideeën uit hoofdstuk 3 wordt in
dit hoofdstuk een constructivistisch beslismodel
uitgewerkt.
Behandelt enkele hulpmiddelen voor beslissen als
constructieproces.

Voordat we verder ingaan op beslissen en constructivisme is het wellicht handig om een soort leeswijzer te presenteren. Het boek behandelt
twee kennisgebieden: 'beslissen' en 'cybernetica/constructivisme'. Afhankelijk van de voorkennis van de lezer ten aanzien van deze gebieden
kunnen sommige hoofdstukken sneller doorgewerkt worden dan andere.
Lezers die al bekend zijn met beslismodellen, zullen de eerste twee hoofdstukken waarschijnlijk 'ruim door de bochf vinden. In het eerste hoofdstuk wordt namelijk een grofmazige typering van onderzoek naar beslissen gegeven. In hoofdstuk 2 wordt meer gedetailleerd op bestaand
onderzoek ingegaan, maar kenners zullen de tekst (qua uitleg) waarschijnlijk iets te veel van het goede vinden. De boodschap is dat het bij het
nadenken over beslissen zinvol is het 'inbedden van constructie en reconstructie' te thematiseren - en dat is iets waarvoor zich misschien ook
mensen die bekend zijn met beslisonderzoek, kunnen interesseren. Voor
kenners van cybernetica/constructivisme geldt een 'teveel' aan informatie
wellicht in hoofdstuk 3. Vooral het eerste gedeelte van dat hoofdstuk
behandelt klassieke noties uit de cybernetica. De rest van het hoofdstuk
geeft echter een andere draai aan constructivisme en cybernetica dan
gebruikelijk, zodat zelfs doorgewinterde cybernetici/constructivisten daar
relatief onbekende zaken zullen tegenkomen. De laatste drie hoofdstukken
herbergen hopelijk voor alle lezers iets nieuws.
1 Zie bijvoorbeeld Merton, 1957; of Watzlawick, 1984 voor literatuur over self-tulfillmg prophecies Het ober-vernaai is overigens al eerder gebruikt als voorbeeld voor uiteenlopende zaken,
waaronder de self-fulfilling prophecy. Zo duikt het op bij de Jager en Mok (1971), die het
gebruiken als voorbeeld voor de self-fulfilling prophecy, en bij Einhorn (1980), die het aanhaalt
om te laten zien dat het leren van ervaringen soms problematisch is. Hogarth (1994)
'adopteert' de ober van Einhorn om het beshsproces te verduidelijken. Een recente versie van
het ober-verhaal wordt gegeven door Vennix (1996) - die ook weer naar Einhom verwijst.
2. Er is een verschil tussen het 'alledaagse aanploeteren' en het waarnemen en handelen
binnen een self-fultilling prophecy BIJ een selt-lullilling prophecy treden er namelijk meestal
geen problemen op - omdat het anders het karakter van een self-fulfilling prophecy verliest.
Als de ober geen collega-adviseur had gehad was er geen reden om de strategie aan te
passen Daarmee hangt samen dat het bij een self-fulfilling prophecy in principe mogelijk is
om er aan 'te ontsnappen' - zodra je er achter komt dat het om een self-fulfilling prophecy
gaat. Als waarnemers zullen de meesten van ons waarschijnlijk een strategie die een goede
behandeling van klanten centraal stelt als de beste strategie bestempelen. Het geven van een
goede behandeling is de reden dat het in het ober-verhaal om een self-fulfilling prophecy gaat.
Hoewel misschien is het wel zo, dat, omdat de meesten van ons dit vinden, het de beste
strategie wordt gevondenl Je zou kunnen zeggen dat de strategie alleen werkt omdat het
achterliggende model 'sociaal verankerd' is - i.e. omdat we geleerd hebben een goede behandeling te appreciëren en die in restaurants doorgaans te belonen. Er is dan eigenlijk sprake
van een soort self-fulfilling prophecy op een hoger niveau: 'self slaat dan op een sociale
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eenheid, waarbinnen bepaald gedrag is gestabiliseerd en dat daardoor bepaald (ander)
gedrag selecteert. Als we het er over eens kunnen worden dat sociaal verankerde ideeën over
de relatie tussen een goede behandeling in restaurants en het geven van looien de redenen
zijn voor de self-fulfilling prophecy, dan kunnen we de ober er op wijzen dat hij zijn leven kan
verbeteren door iedereen goed te behandelen. Zo'n reddende engel is er echter meestal niet
voor de problemen waarmee WIJ proberen om te gaan in ons dagelijks leven. Daar is
aanploeteren troef. De vraag is dan hoe je, zonder bevriende collega's en reddende engelen,
dat aanploeteren vorm geeft. Daarover gaat dit boek.
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Hoofdstuk 1
Inleiding: individueel beslissen
als onderzoeksobject

In dit boek zal worden geprobeerd om een 'descriptief, constructivistisch
model van individueel beslissen' te ontvouwen. In aansluiting op recente
opvattingen over beslissen zal met dit model worden getracht een aantal
'problemen' met bestaande beslismodellering het hoofd te bieden. Tevens
zal het model als leidraad dienen voor het onderzoeken van het ondersteunen van beslissen. Om dit te bereiken zal het een en ander aan werk
moeten worden verzet: er moet worden aangegeven wat er 'mis' is met
bestaande beslismodellering, waarom het constructivisme een geschikt
onderzoeksvehikel is, hoe het beoogde model er uit ziet en hoe de ondersteuning vanuit dat model gedacht kan worden. In dit hoofdstuk zullen
deze stappen met mijlslaarzen worden genomen, en er zal worden aangegeven hoe die stappen in de rest van het boek zullen worden ingevuld.
Beslissen is eigenlijk gemakkelijk te beschrijven: een probleem vraagt
om een oplossing; daartoe wordt een aantal alternatieven opgesteld en uit
die alternatieven wordt er een gekozen. Na het uitvoeren van dat alternatief zou het probleem opgelost moeten zijn. Klaar. Om iets meer zicht te
krijgen op het beslisproces (en op de complicaties die zich daarbij kunnen
voordoen) zou het kunnen worden vergeleken met het maken van een
legpuzzel. Stel, dat een gedeelte van de puzzel al klaar is en er ergens nog
een stukje moet worden aangelegd. Het probleem dat om een beslissing
vraagt, wordt weergegeven door het reeds gelegde gedeelte en de wens
om ergens een stukje aan te leggen. De alternatieven zijn de nog niet
gelegde stukjes. De beslissing om één stukje te prefereren is afhankelijk
van het reeds gelegde (waaruit de keuze-criteria naar voren komen). Om
die beslissing te nemen moeten de verschillende alternatieven met elkaar
worden vergeleken (op onder andere kleur- en vorm-aspecten) en uiteindelijk wordt dát stukje gekozen dat ook 'werkelijk past' qua kleur en
vorm. Als er over beslissen wordt gesproken, komt bij de meeste mensen
een beeld naar voren dat vergelijkbaar is met het beslissen-als-Iegpuzzelen: een beredeneerde keuze maken uit een verzameling alternatieven, die
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zijn opgesteld ten opzichte van een (gegeven) problematische situatie. Dat
een beslissing lastig gevonden wordt, heeft er dan meestal mee te maken
dat de alternatieven moeilijk te vergelijken zijn. Het overzien en het
vergelijken van alternatieven en hun consequenties kan lastig zijn omdat
er bijvoorbeeld veel alternatieven zijn, die alternatieven veel en niet altijd
even duidelijke consequenties hebben, en ze ook nog eens zijn opgebouwd
uit veel, vaak moeilijk te integreren aspecten. Deze opvatting van beslissen
is de basis van de meeste traditionele modelvorming, en op basis van deze
opvatting zijn ook veel hulpmiddelen ontwikkeld om met 'lastige' beslissingen om te gaan. Er kunnen echter problemen met deze opvatting
worden aangegeven. Als we wat beter naar beslissen kijken, blijkt dat veel
besliservaringen niet in overeenstemming zijn met deze beschrijving van
beslissen: Wat is er mis? Beslissen-als-puzzelen mist wellicht een aantal
essentiële aspecten: Welke?
Om te beginnen kan het beeld van beslissen-als-puzzelen worden
uitgebreid als we ons realiseren dat beslissen meestal plaatsvindt in een
omgeving die niet statisch is. Er verandert voortdurend van alles rondom
(en in) de beslisser en die veranderingen kunnen van invloed zijn op het
ervaren probleem en de relevante alternatieven. Als dat in termen van een
legpuzzel zou worden vertaald dan zou zowel het reeds gelegde stuk
kunnen veranderen als ook de stukjes, waaruit gekozen moet worden. De
oorspronkelijke puzzel-opvatting is dan niet bruikbaar. De nieuwe (dynamische) puzzel is een stuk lastiger. Hoe moeten beslissers omgaan met
deze dynamiek? Hoe kunnen we 'dynamisch beslissen' in kaart brengen?
Het antwoord kan worden gevonden in zogenaamde 'cybernetische'
modellen. Daaruit kan onder andere worden afgeleid dat beslissers
(moeten) zoeken naar probleemformuleringen en de daarbij behorende
alternatieven die op de een of andere manier robuust zijn voor veranderingen.
Het beeld van beslissen waarin ook dynamische aspecten worden
meegenomen, kan nog verder worden uitgebreid door rekening te houden
met de verschillende 'manieren van kijken' die beslissers kunnen hebben.
Verschillende interpretaties van een problematische situatie kunnen leiden
tot verschillende probleemformuleringen en verschillende verzamelingen
van alternatieven. De 'geschiktheid' -en überhaupt de formulering- van
verschillende alternatieven is afhankelijk van de interpretatie van het probleem. Als er meerdere interpretaties mogelijk zijn, dan is de vraag of de
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'gekozen' interpretatie van het probleem wel geschikt is - i.e. of die
interpretatie tot een oplossing leidt. Het is misschien beter om eerst 'door
de interpretane heen te prikken' en meteen aan de slag te gaan met het
werkelijke probleem. Dat is echter lastig, want, hoe kan worden vastgesteld wat het werkelijke probleem is? Is de beschrijving van een problematische situatie niet altijd, noodzakelijkerwijs, gekleurd? Of, 'erger' dan
dat, hoe weet je dat het om een interpretatie van iets gaat? Met andere
woorden, wat is de status van datgene wat wij interpretaties noemen?
Vaak wordt aangenomen dat het bij een interpretatie gaat om een (persoonlijke) vertekening van de werkelijkheid of dat de werkelijkheid
aanleiding geeft tot meerdere manieren van kijken en dat er daar één uit
'gekozen' wordt (zoals bij een ambigu figuur). Er wordt dan vaak aangenomen dat er een of andere voorgestructureerde 'werkelijkheidsbasis' is,
die echter op verschillende manieren kan worden gezien. Constructivisten
menen echter dat er goede redenen zijn om aan te nemen dat de assumptie van die voorgestructureerde werkelijkheidsbasis problematisch is. In
plaats van 'een interpretatie van de werkelijkheid' wordt dan gesproken
van 'de constructie van een mogelijke werkelijkheid'. Waarnemers maken
niet zozeer interpretaties van iets dat zich 'buiten' hen bevindt, maar
construeren zelf een werkelijkheid. Voor beslissen betekent dit dat de
problematische situatie (en de alternatieven die daarbij naar voren komen)
door de beslisser zelf worden geconstrueerd. De beslisser maakt zo -als
constructeur- zelf deel uit van de probleemsituatie. Beschrijvingen van het
beslisproces die aansluiten bij deze 'constructie-gedachte', kunnen worden
afgeleid uit het 'radicaal constructivisme' en de 'tweede-orde cybernetica'.
Het constructivisme behandelt de 'epistemologische status' van kennis
(waaronder de constructie van de problematische situatie waarvoor een
beslissing wordt genomen). De tweede-orde cybernetica geeft aan hoe
kennis ontstaat - en zou dus behulpzaam kunnen zijn bij het begrijpen van
de manier waarop constructies tot stand komen. Vanuit het constructivisme en de tweede-orde cybernetica zou over beslissen gezegd kunnen
worden dat het gaat om een actieve constructie van 'levensvatbare'
probleemformuleringen en alternatieven en niet zozeer om een passief
oplossen van een voorgestructureerd probleem. Probleemformuleringen en
alternatieven worden actief geconstrueerd en uitgeprobeerd totdat de
problematische situatie ophoudt te bestaan. Om 'actief construerend' met
een probleem om te gaan, moet de beslisser beschikken over voldoende

3

constructieve mogelijkheden. Die zijn echter niet altijd (direct) voorhanden. Het constructieve karakter van het problematische en van de manier
waarop een beslisser er mee om gaat, is de tweede reden waarom de
metafoor van de legpuzzel niet voldoet. Er ontstaat namelijk een geheel
andere 'puzzel': zowel het gelegde als de te leggen stukken worden actief
geconstrueerd, en daarmee maakt de maker van de puzzel zelf deel uit
van de puzzel.
Een volgende complicatie is dat wij de wereld om ons heen - waar de
problematische situatie deel van uitmaakt- in een sociale context construeren. De omgeving van de beslisser lijkt bevolkt door 'eenheden' die zelf
ook bezig zijn om 'actief te construeren'. Om problematische situaties in
een sociale context op te lossen lijkt het zinvol om rekening te houden met
dergelijke construerende eenheden. Maar, hoe kan een beslisser ooit zicht
krijgen op het oplossen van een problematische situatie (door actief te construeren) als daarbinnen tegelijkertijd andere construerende eenheden
bezig zijn? Als we dit in puzzeltermen willen vertalen, dan moet de toch
al lastige puzzel nóg anders worden opgevat: niet alleen construeert een
deel van de puzzel (de maker/beslisser) de puzzel zelf, maar daarbij stuit
deze op andere puzzel-delen die dat ook doen. Krijg zoiets maar eens af!
De enige hoop lijkt dat er op de een of andere manier een afstemming
plaatsvindt tussen verschillende constructeurs. Moderne versies van
sociale systeemtheorie geven -in overeenstemming met constructivistische
zienswijzen- aan hoe zoiets mogelijk is.
Uit het bovenstaande kan worden afgeleid dat beslissen op vier
manieren 'lastig' of 'complex' gevonden kan worden. Ten eerste omdat er
sprake kan zijn van complexiteit in de zin van ingewikkelde probleemformuleringen met vele, onoverzichtelijke en moeilijk te integreren componenten. Daarnaast kan de verandering van elementen uit het beslisproces
(onder andere probleemformuleringen; alternatieven; preferenties, etc.) tot
problemen leiden. Ten derde kunnen problemen ontstaan omdat de
beslisser niet beschikt over 'voldoende constructieve mogelijkheden' om
bijvoorbeeld het problematische en de alternatieven te kunnen construeren. Op de vierde plaats kan beslissen lastig gevonden worden omdat het
meestal in een sociale context plaatsvindt. In dit boek zullen we deze 'vier
manieren' verder aanduiden als vier vormen van complexiteit. Als we nu
terugkijken naar de legpuzzel, dan kunnen we concluderen dat deze
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metafoor niet zo geschikt is omdat het eigenlijk alleen de eerste vorm van
complexiteit verdisconteert.
Door deze vier vormen van complexiteit lijkt beslissen een bijna
onmogelijke opgave. Toch lukt het -zo lijkt het tenminste- om beslissingen
te nemen. De vraag is dan: Hoe? Voor dit boek is de vraag of het mogelijk
is om een model op te stellen dat deze vormen van complexiteit verdisconteert. Over hoe zo'n model zou kunnen worden opgesteld zijn al enige
hints gegeven. De cybernetica, het radicaal constructivisme, de tweedeorde cybernetica en moderne sociale systeemtheorie zijn als mogelijke
theoretische kaders aangegeven. In dit boek zullen deze kaders gezamenlijk behandeld worden onder de noemer 'constructivisme'. Het doel is te
kijken of het mogelijk is om met behulp van deze kaders een (met betrekking tot de aangeduide complexiteit) 'adequaat' beslismodel te ontwikkelen.
De redenen om theorieën en modellen over beslissen te ontwikkelen
vallen uiteen in twee categorieën. Ten eerste is er behoefte aan 'descriptieve' modellen, dat wil zeggen, modellen die beschrijven wat 'beslissen nu
eigenlijk inhoudt'. Daarnaast is er de wens om beslissen 'in goede banen
te leiden'. Hierbij kunnen modellen worden ontwikkeld die aangeven hoe
beslissen zou moeten verlopen (zogenoemde 'normatieve' modellen). Ook
kan het bij het 'in goede banen leiden' gaan om de ontwikkeling van
hulpmiddelen die ter ondersteuning van het beslisproces dienen. De
descriptieve modellen leveren niet alleen een bijdrage aan het inzicht in
beslisgedrag, maar zijn tegelijkertijd een ankerpunt voor ondersteunende
modelvorming (hetzij normatief, hetzij in de vorm van hulpmiddelen). Als
een onderzoeker een opvatting heeft over 'het adequaat ondersteunen van
beslissen' kan een ondersteunend model ontwikkeld worden, dat de
pathologieën zou kunnen proberen te verhelpen die bij het descriptieve
model naar voren komen. Het in goede banen leiden van individueel
beslissen is dus gestoeld op een of andere opvatting van beslissen. Die
opvatting blijft echter vaak impliciet (zoals bij veel publikaties over
'decision support systemen'), en vaak is het een echo of bewerking van
Simons 'intelligence, design en choice'-fasentheorie (cf. Wood en WoodHarper, 1993). Er kunnen, in overeenstemming met het bovenstaande,
vraagtekens worden gezet bij de vooronderstellingen van dit soort opvattingen. De descriptieve vraag 'wat het beslisproces eigenlijk inhoudf
wordt dan opnieuw gethematiseerd. Vervolgens kan het antwoord op die
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descriptieve vraag als leidraad worden genomen voor het nadenken over
de ondersteuning van beslissen. In dit boek zullen zowel descriptie als
ondersteuning van beslissen aan bod komen.
In de rest van dit hoofdstuk zal de doelstelling van dit boek worden
geformuleerd en zal worden aangegeven hoe haar realisatie er uit ziet.
Daartoe zal eerst kort worden uiteengezet wat onder beslissen kan worden
verstaan en hoe er in eerder onderzoek met het onderwerp is omgesprongen. Ook zal worden aangegeven welke opvatting van het beslisproces in
dit boek zal worden gehanteerd, en hoe die opvatting aansluit op huidige
ontwikkelingen. De te presenteren opvatting van het beslisproces dient als
basis voor de rest van dit boek'.
1.1 Beslissen: een korte verkenning
Bij een analyse van beslissen zouden drie constitutieve elementen kunnen
worden aangewezen. Ten eerste is er bij beslissen sprake van een object datgene waar het beslissen zich op betrekt. Vervolgens kan een subject
worden aangewezen, i.e., de instantie die de beslissing neemt. Als laatste
element kan het beslissen als een te voltrekken handeling worden gezien.
De meeste definities van beslissen herbergen een of andere combinatie van
deze drie elementen. Neem bijvoorbeeld de volgende definitie van Steinbruner: 'A decision [...] is a choice made by either an individual or a
group of individuals [...] in pursuit of some purpose' (1974, p. 16). Alle
drie de elementen zijn in deze definitie te herkennen; naar het subject
wordt hier verwezen door 'individual or group of individuals'; de handeling is hier de keuze en het object wordt impliciet via de doelstelling
ingevoerd. Steinbruner verfijnt de definitie door aan te geven dat '... [one]
will generally assume as basic ingredients of a decision both options and
information' (p. 16). Met het object is derhalve een aantal opties verbonden, waaruit er één gekozen moet worden. Het subject is verbonden met
de handeling doordat de 'purpose' iets is dat wordt nagestreefd door het
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Hierbij moet worden opgemerkt dat de behandeling van het beslisproces (zowel de
behandeling van de 'voorlopige opvatting' als die van 'eerder onderzoek') in dit hoofdstuk
nogal grofmazig is. Het gaat in dit hoofdstuk om het formuleren van de doelstelling, om het
schetsen van de motivatie (ontwikkelingen met betrekking tot eerder onderzoek naar het
beslisproces), en om een schets van de uitwerking (de voorlopige opvatting van het beslisproces). Een diepgaander behandeling van onderzoek met betrekking tot het beslisproces volgt in
het tweede hoofdstuk.
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subject. Bovendien vergaart het object informatie om een keuze uit verschillende opties te kunnen maken.
In de loop van de tijd zijn de accenten in het onderzoek naar beslissen telkens anders gelegd. De aandacht verschoof daarbij zowel qua focus
(i.e. meer aandacht voor één van de constitutieve elementen - subject,
object of handeling) als qua behandeling. Als we met 7-mijlslaarzen door
de 'geschiedenis van het modelleren van beslisgedrag' lopen, wordt dit
verschil in accent duidelijk. Zo opende Simon, in 1960, een tekst over
beslissen met de vraag welk beeld 'de beslisser' opriep. Hij vermoedde dat
het meest verbreide beeld dat van 'a man at the moment of choice' was.
Zowel op individueel niveau als in een organisatorische context lag de
nadruk bij het modelleren van beslisgedrag op het kiezen uit verschillende
mogelijkheden. Dergelijke modellen gingen bovendien vaak uit van het
beeld van de 'rationele beslisser' die onbeperkt toegang had tot alle
relevante informatie, die voor het maken van de keuze nodig was. Simon
ondernam een poging om het beeld van het (rationeel) beslissen-als-keuze
uit te breiden. Niet alleen het kiezen was van belang, maar ook de vraag
waar de alternatieve mogelijkheden vandaan kwamen. De uitbreiding
hield in dat beslissen moest worden opgevat als het 'aangeven van wat
het probleem is waarover een beslissing moet worden genomen', het
'opstellen van alternatieve wijzen van het oplossen van het probleem' en
'de keuze van een alternatief'. Of, zoals Simon aangaf: 'Decision making
comprises three principal phases: finding occasions for making a decision;
finding possible courses of action; and choosing among courses of action'
(1960, p. 1). In de eerste fase (de 'intelligence-fase') wordt het probleem
geformuleerd, in de tweede fase (de 'design-fase') worden de mogelijke
opties ontworpen, waartussen in de derde fase (de 'choice-fase') wordt
gekozen. Simon introduceerde bovendien de notie van 'satisficing'. Het
subject uit de (tot dan toe) gangbare keuze-oriëntatie (de rationele beslisser) heeft niet langer toegang tot 'alle relevante' informatie om een keuze
te kunnen maken. Wat rest, is het maken van een keuze die derhalve niet
optimaal kan zijn maar 'goed genoeg' is. Beslissen wordt zo gekenmerkt
door 'bounded rationality' (geen compleet overzicht over alle relevante
aspecten) op basis waarvan een alternatief wordt gekozen dat 'goed
genoeg' is ('satisficing' in plaats van optimizing).
De verschuiving in aandacht, die door Simon is geïnitieerd, is te
beschrijven als een verandering in aandacht voor het object en subject van
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beslissen. Het object wordt explicieter gethematiseerd in de intelligenceen design-fase. De handeling wordt uitgebreid van alleen kiezen uit een
gegeven verzameling alternatieven tot het formuleren van het probleem en
het ontwerpen van de alternatieven. Het subject komt in beeld als instantie
die deze handelingen uitvoert. Bovendien geldt bij het kiezen dat het
subject geen Optimale' keuze maakt, maar genoegen neemt met een
alternatief dat 'goed genoeg7 is.
Deze opvatting van beslissen heeft het onderzoek naar beslissen en de
ondersteuning lang gedomineerd (zie onder andere Winograd en Flores,
1986, of Wood en Wood-Harper, 1993). Het is de verdienste van Simon
geweest om beslissen boven het beperkte rationele keuze-perspectief uit te
tillen. Maar daarmee was de keuze-slaap waarin het modelleren van
beslissen was gedommeld nog niet beëindigd. Hoewel de kritiek op de
keuze-georiënteerde modellen duidelijk was, werden pas veel later
pogingen ondernomen om ook eerdere fasen van probleemformulering bij
het modelleren van beslisgedrag te betrekken (zie bijvoorbeeld Tversky en
Kahneman, 1979; Beach en Mitchell, 1987; Hogarth, 1994)2. Orasanu en
Conolly merken in 1993 nog op dat het probleem met onderzoek naar
beslissen is dat het '...has invested most of its energy in only one part of
decision making ... In [which] ... the decision maker surveys a known and
fixed set of alternatives, weighs the likely consequences of choosing each,
and makes a choice' (p. 5). De keuze-oriëntatie bij het nadenken over de
ondersteuning van beslissen is nog zo pregnant aanwezig dat de komst
van Simon onopgemerkt lijkt te zijn geweest (zie onder andere Forgionne,
1991).
Hoewel Simon de aandacht op eerdere fasen richtte, en daarmee de
weg baande voor het beschouwen van dynamiek en 'perspectieven', is zijn
verdere uitwerking toch weer redelijk statisch en objectief. Hij beschouwde beslissen als een 'heuristisch zoekproces in een probleemruimte van
alternatieven, gekenmerkt door bounded rationality' (Simon, 1960). Het
probleem wordt gedefinieerd in 'toestanden en transformaties op die
toestanden', waarmee de probleemdefinitie weliswaar een rol speelt, maar
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Dit is een beetje overtrokken. Onderzoek naar beslissen kan worden onderverdeeld in
onderzoek naar 'kiezen' en naar 'beoordelen' (choice en judgment). Bij het judgment-onderzoek wordt al langer verder dan alleen het keuze-moment gekeken - zoals naar feedbackaspecten; leren en zelfs naar de invloed van 'frames' (zie o.a. Goldstein en Hogarth, 1997).
Toch gokt voor beide nchtingen een lange tijd de pre-occupatie met de keuze-fase.
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statisch (eenmalig vastgelegd) en beperkt (definiëren in termen van
toestanden en transformaties) wordt uitgewerkt (zie ook Newell en Simon,
1972). Winograd en Flores (1986, p. 145) vatten Simon's visie op het
beslisproces samen: 'Simon characterizes making a decision as a heuristic
search among alternatives in a problem space of possible courses of action,
with the aim of achieving a preferred set of consequences. It is a process
of bounded rationality, in which choices are made by applying formal
rules to partial information'. Deze uitwerking van het proces heeft een
grote invloed gehad, maar lijkt eveneens een hardnekkige slaapverwekker
te zijn geweest. Zo geven Winograd en Flores (1986, p. 145) aan dat indien
beslissen als een dergelijk heuristisch zoekproces moet worden gezien, er
vragen gesteld kunnen worden als 'Where do these alternatives come
from? Where do the preferences come from? Who is considering them?'
Uit Winograd en Flores' opmerkingen (en ook uit recent onderzoek naar
beslissen - zie onder andere Klein et al., 1993) kan worden opgemaakt dat
het mogelijk is om beslissen te beschouwen als een continue activiteit
waarin formuleringen van problemen worden getest, aangepast en/of
vervangen. Het ontwerpen van alternatieven en de keuze daaruit wordt
ondergeschikt aan het proces van formuleren en herformuleren van het
probleem. Hierbij is het twijfelachtig dat het mogelijk is om a priori
relevante alternatieven te kunnen aangeven. Deze komen pas naar voren
tijdens het proces van formuleren - dat op zijn beurt weer afhankelijk is
van waargenomen veranderingen in de omgeving van de beslisser en van
het proces van formuleren door andere beslissers. Door de interactie met
andere probleemhebbers/beslissers kan tijdens het formuleringsproces tot
inzicht gekomen worden dat het probleem eigenlijk anders was dan
oorspronkelijk werd aangenomen, en welke 'uitvoerbare alternatieven' in
aanmerking zouden kunnen komen. Beslissen is complex; het bestaat uit
zoveel moeilijk -of niet- te achterhalen elementen en relaties daartussen
dat Ackoff (1979) het heeft over het 'managen van messes' in plaats van
het oplossen van een probleem. Rittel en Webber (1973) spreken over 'wicked problems', en Toda (1976) -op één lijn met Ackoff- merkt op dat elk
probleem is ingebed in een netwerk van gerelateerde problemen. Onder
de belangrijke aspecten van deze kijk op beslissen scharen Klein et al.
(1993, p. vii): 'dynamic and continually changing conditions, real time
reactions to these changes, ill-defined goals and ill-structured tasks, and
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knowledgeable people'. Een simpele 'Intelligence, Design, Choice'-analyse
en -oplossing lijkt lastig...
Waar Simon de aandacht richtte op het object (het formuleren van het
probleem, waarop de alternatieven en de keuze betrekking hadden) en de
rol van het subject daarbij, geven verschillende auteurs (onder andere
Winograd en Flores, 1986; Klein et al., 1993) nu aan dat het object zo
complex en dynamisch is dat een eenmalige probleemformulering vaak
niet volstaat. Subject en object staan in een dynamische verhouding tot
elkaar. De object-beschrijving (probleem en alternatieven) wordt (constant)
aangepast, totdat er een manier wordt gevonden waarop met 'het problematische' kan worden omgegaan. Het accent met betrekking tot de
handeling lag in het pre-simonesque onderzoek op de keuze. Later verschoof de aandacht naar de deelhandelingen in de sequentie: 'het formuleren van het probleem', 'het genereren van de alternatieven' en vervolgens
'het kiezen'. Nu worden ook aspecten met betrekking tot de (dynamische)
constructie en reconstructie van problemen (en de bij elke probleemconstructie behorende verzameling alternatieven) relevant gevonden (zie
bijvoorbeeld Payne, Bettman en Johnson, 1992). De aandacht ligt in elk
geval niet meer uitsluitend bij het kiezen uit een aantal voorgestructureerde alternatieven3.
We kunnen nu, bij wijze van eerste omschrijving, het beslisproces opvatten als een 'dynamisch constructieproces, waarin vier vormen van complexiteit een rol spelen'. De vraag hoe beslissen als zo'n constructieproces
kan worden gezien, zal in de rest van dit boek verder worden uitgewerkt.
Een voorlopige uitwerking ziet er als volgt uit. Eerst worden de beslisser
geconfronteerd met een situatie die als problematisch wordt ervaren. Deze
situatie levert tevens een voorlopige constructie van het probleem. Die
constructie opent een veld aan mogelijke opties, die er voor zouden
kunnen zorgen dat 'het problematische' (uiteindelijk) als minder problematisch ervaren zal worden. Vanuit het beeld dat van het probleem
gevormd is, worden acties ondernomen die al naar (een) bepaalde oplossingsrichtingen) tenderen. Het resultaat van het uitvoeren van die acties
kan zijn dat de eerste constructie van het probleem wordt bijgesteld. Dat
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Dít wil overigens niet zeggen dat onderzoek naar 'het kiezen' alleen niet legitiem zou zijn.
Dat is echter niet gelijk te stellen met onderzoek naar het beslisproces.
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'bijstellen' kan in de vorm van een verdere verankering van de eerste
probleem-diagnose of van een verandering ervan. De bijgestelde probleemconstructie levert een (nieuw) veld aan mogelijkheden op, dat weer
zal leiden tot te nemen acties, die weer leiden tot bijstelling, etc. Nieuwe
acties leiden tot een gerichte reconstructie van het probleem. Het is de
hoop dat het proces van 'construeren van probleemdefinities en het van
daaruit uitvoeren van acties' uiteindelijk stabiliseert. Het probleem is dan
'behandeld'. Dat kan inhouden dat er een oplossing is gevonden, en dat
daarmee het 'problematische' is verdwenen. Het kan ook zijn dat er
berusting met het 'problematische' tot stand is gekomen. Dit stabilisatieproces kan worden beschreven als een proces waarin geschipperd wordt
tussen enerzijds het vergroten van het aantal mogelijkheden (door nieuwe
probleemformuleringen en daarbij horende nieuwe alterna tievenruimtes)
en anderzijds het beperken daarvan (onder andere door het uitvoeren van
acties, rekening houdend met andere probleemhebbers en met nieuwe
problemen die door die acties kunnen ontstaan). Deze dynamische verhouding tussen de constructie van een probleem en het op basis daarvan
uitvoeren van acties wordt in dit boek als leidraad voor (het onderzoeken
van) beslissen genomen.
In dit boek zal de voorlopige opvatting van het beslisproces -als een
constructieproces- verder worden uitgewerkt. De vraag daarbij is: hoe kan
die uitwerking plaatsvinden? Verschillende auteurs stellen voor om beslissen te onderzoeken met behulp van 'control-theorie' of cybernetica (zie
onder andere Steinbruner, 1974; Rapoport, 1975; MacKinnon en Wearing,
1985; Mitchell en Beach, 1990; Brehmer, 1991, 1992; Mein et al., 1993). De
cybernetica houdt zich bezig met 'effective methods for the study and
control of systems that are intrinsically extremely complex' (Ashby, 1958,
p. 5). Beslissen -zoals boven beschreven- kan worden opgevat als een
proces waarbij getracht wordt een complex systeem (de beslisser) te
controleren. Bij dit controleren wordt getracht de stabiele toestanden van
het systeem te achterhalen en acties uit te voeren die leiden tot stabilisatie
van het systeem. De inzichten uit de cybernetica zijn dan van toepassing,
en kunnen behulpzaam zijn bij het begrijpen van beslissen als controlerend proces en tevens bij het nadenken over het in goede banen leiden
van het beslissen. Hoewel Steinbruner in 1974 opmerkte dat er een
paradigma-wissel gaande was waarin het 'rationele' of 'analytische'
paradigma voor het beschrijven van beslissen zou worden verlaten ten
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gunste van het cybernetische paradigma (1974, hoofdstuk 1), heeft een
echte doorbraak van het cybernetisch gedachtengoed (bij beslisonderzoek)
nog niet plaatsgevonden. In de negentiger jaren wordt deze gedachte
opnieuw verwoord door onder andere Mitchell en Beach (1990); Brehmer
(1991, 1992) en Klein et al. (1993). In dit boek zullen we aansluiten op deze
'trend' en kijken of beslissen als een 'controlerend' constructieproces
waarbij vier complexiteitsvormen een rol spelen, kan worden beschreven
met behulp van de cybernetica.
Als we beslissen beschrijven als een proces van construeren en reconstrueren van relevante constructies met betrekking tot het opheffen van het
problematische, dan kunnen er twee belangrijke vragen worden gesteld:
Wat zijn die constructies precies? en: Hoe komen ze tot stand? Bij de
eerste vraag ligt de nadruk op de 'status' van de constructen, die in het
beslisproces een rol spelen. Hierbij wordt onder andere de vraag behandeld of een construct met betrekking tot het beslisproces iets reëels
(waarnemer-onafhankelijk) representeert, of dat elementen met betrekking
tot het beslisproces door een waarnemer geconstrueerd worden en zo hun
betekenis ontlenen aan een waarnemer-afhankelijk geheel van constructies.
De tweede vraag gaat in op het constructieproces. Dat is niet alleen
relevant voor het construeren van aspecten met betrekking tot het beslisproces, maar ook voor het reconstrueren daarvan. Meestal (en ook in dit
boek) worden deze vragen, in hun onderlinge afhankelijkheid, tegelijkertijd beantwoord.
Het 'traditionele' antwoord op beide vragen is dat het subject de
relevante aspecten voor het construeren van een probleemformulering (en
van daarbij behorende alternatieven) representeert en deze representaties
aanwendt voor de constructie. Dat wil zeggen: in de wereld buiten het
subject bevinden zich 'relevante aspecten', die op de een of andere manier
door het subject gerepresenteerd moeten worden en moeten worden
geïntegreerd tot een formulering van het probleem of van alternatieven (of
van andere elementen uit het beslisproces). (Die aspecten kunnen ook uit
het geheugen worden gehaald - maar dan waren ze al gerepresenteerd.)
De rol van het subject is 'gering'; het kan alleen fouten maken bij de
representaties en derhalve tot een 'incorrecte' probleemformulering (of
alternatieven, etc.) komen. Een onderzoeksstroming binnen beslisonderzoek die hierbij aansluit, bestudeert de 'biases en shortcomings' van
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beslissers bij het formuleren van problemen en alternatieven (beslissers
maken bijvoorbeeld vaak foutieve inschattingen van de kans waarmee
consequenties zich voordoen, etc., zie Kahneman, Slovic en Tversky, 1982,
voor een overzicht). Er is ook onderzoek waarbij, in plaats van 'representaties', sprake is van interpretaties. Meerdere probleemhebbers/beslissers interpreteren dezelfde aspecten uit de werkelijkheid anders, en dat
verschil in interpretatie kan tot problemen leiden. Checkland en Scholes
(1991) hebben het bijvoorbeeld over de 'Weltanschauung' van een probleemhebber, die er voor zorgt dat een probleem op een specifieke manier
wordt geïnterpreteerd. De individuele geschiedenis van een beslisser en de
specifieke (sociale) context waarin een beslissing genomen wordt, zijn dan
mede verantwoordelijk voor interpreta tie-verschillen russen beslissers. Er
zijn verschillende auteurs, die interpretatiekaders expliciet bij beslissen
betrekken (zie Rediker, Mitchell, Beach en Beard, 1993, voor een overzicht). Hogarth (1994) geeft bijvoorbeeld aan dat beslissen plaatsvindt
binnen een 'task environment* (de 'omgeving* waarin zich de elementen
met betrekking tot het beslisprobleem bevinden). 'Within this task environment is what we call the person's schema. This symbolizes the person's
beliefs concerning the task environment and his or her representation of it;
that is, how he or she perceives the [...] task' (p. 206). Hogarth's 'schema'
bepaalt hoe iemand aspecten uit de omgeving ziet - en het kan zelfs
bepalen op welke aspecten er überhaupt gelet wordt. Dit schema is een
instantie van een interpretatiekader.
Als er sprake is van een interpretatie, dan wordt er meestal van uit
gegaan dat er 'iets' is dat geïnterpreteerd kan worden. Meestal wordt dat
'iets' als een reëel object beschouwd. Het radicaal constructivisme (zie
onder andere Watzlawick, 1984; Gumin en Maier, 1992) stelt echter dat we
geen directe kennis kunnen hebben van dat 'iets'. Er is sprake van 'de
constructie van een mogelijke werkelijkheid' in plaats van 'een interpretatie
van de werkelijkheid'. Centraal in het constructivisme staat het inzicht dat
de 'werkelijkheid' door de waarnemer (in dit boek: de beslisser) niet
wordt gerepresenteerd of geïnterpreteerd maar wordt geconstrueerd.
Beslissers hebben gedurende hun phylo- en ontogenetische ontwikkeling
een netwerk opgebouwd van levensvatbare 'ideeën' of 'constructies' over
wat zich 'buiten' hen bevindt, en dat stuurt ze bij het formuleren van
nieuwe constructies. Er is principieel geen mogelijkheid om de 'constructen van de werkelijkheid' te toetsen op een correspondentie met 'iets
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buiten ons' (zie Von Glasersfeld, 1992). Zo'n toets kan namelijk alleen
maar via (andere) constructen verlopen - er is geen andere toegang tot
'iets buiten ons'. De werkelijkheid, zoals wij die ervaren, wordt volgens
het radicaal constructivisme door ons zelf geconstrueerd. De vraag kan
dan gesteld worden waarom we (als we de ervaren werkelijkheid zelf
construeren) dan geen 'betere werkelijkheid' construeren dan die, welke
we ervaren. Inzicht in de 'basale circulariteif van 'een waarnemend en
handelend systeem' maakt een antwoord duidelijk. Een dergelijk systeem
heeft een geheel van constructies opgebouwd, dat zijn 'werkelijkheid'
weergeeft. Op basis van die constructies wordt gehandeld. Deze handelingen leiden onmiddellijk tot ervaringen (nieuwe constructies), die
aanleiding kunnen geven tot aanpassing van het netwerk van constructies
dat reeds was opgebouwd. Op basis van het (eventueel aangepaste)
netwerk worden weer handelingen uitgevoerd, die opnieuw kunnen
leiden tot aanpassing, etc. Constructen op basis waarvan ons handelen
lijkt te lukken (die niet tot een ervaring van een belemmering leiden),
worden 'levensvatbare constructen' genoemd. Bij de constructie van
kennis worden telkens constructies getoetst op hun levensvatbaarheid.
Daarbij is het mogelijk dat meerdere constructen levensvatbaar kunnen
zijn: onze kennis (het netwerk van constructen) is dan geen weergave van
de werkelijkheid, maar een mogelijke (geconstrueerde) werkelijkheid.
Constructies hoeven 'de werkelijkheid' niet te 'matchen'; een 'fif is
voldoende (zie von Glasersfeld, 1992).
De beide vragen (status van het construct en hoe het (reconstructieproces verloopt) zijn nu -in een notedop- beantwoord: het gaat bij het constructivisme om 'levensvatbare constructen', waarvan de correspondentie
met ontische eenheden niet aangetoond kan worden. Levensvatbaarheid is
het criterium voor (re)constructie - zodra zich problematische ervaringen
voordoen, dient er gereconstrueerd te worden (eventueel gemedieerd door
het uitvoeren van handelingen). In overeenstemming met deze gedachten,
koppelt Piaget (1927) de cognitieve ontwikkeling aan het construeren van
een werkelijkheid waarin 'zinvol' gehandeld kan worden. Uiteindelijk
'stabiliseerf zich in de cognitieve ontwikkeling een werkelijkheid, vol
constructen (statische en dynamische objecten; wetmatigheden met
betrekking tot die objecten, etc), die zó stabiel lijkt, dat er, voor ons als
volwassen waarnemers, meestal geen noodzaak tot reconstrueren wordt
ervaren. Wat is dan de reden dat er met behulp van dergelijke constructi-
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vistisene ideeën naar beslissen wordt gekeken? Objecten en situaties waar
we van kinds af aan mee hebben leren omgaan lijken vaak stabiel, maar
bij vele beslissituaties ervaren we die stabiliteit niet. Problemen, alternatieven en preferenties, etc, zijn (onderdelen van) constructen, waarvan de
levensvatbaarheid nog aangetoond moet worden. De vraag voor beslissen
is hoe die constructies tot stand komen (onder andere ten opzichte van
andere beslissers en de individuele achtergrond) en de beslisser in staat
stellen 'levensvatbaar te opereren'. De veronderstelling in dit boek is dat
het beslisproces kan worden beschreven als een (re)constractieproces.
Tijdens het beslisproces worden relevante aspecten (probleemformuleringen, alternatieven, preferenties, etc.) geconstrueerd en gereconstrueerd net zolang totdat het problematische ophoudt te bestaan (i.e. totdat weer
een levensvatbaar geheel van constructies gevonden is). Tijdens het proces
vindt niet alleen constructie van relevante aspecten plaats - maar ook de
reconstructie ervan. Daarmee valt bijvoorbeeld de reconstructie van
alternatieven, van preferenties of van doelstellingen binnen het bereik van
het beslisproces. Ook kan de reconstructie van het beslisprobleem - of
zelfs van het 'interpretatiekader' (of het 'schema' - zoals Hogarth beschrijft) tot het beslisproces gerekend worden. Neem bijvoorbeeld het
beslisproces van de ober uit de proloog: niet alleen kunnen 'constructies'
binnen één manier van kijken worden aangepast - maar ook de manier
van kijken zelf.
Constructivistische inzichten zijn langzaam terrein aan het veroveren
in verschillende wetenschappelijke disciplines (zoals cognitie- en managementwetenschappen, zie onder andere Stangl, 1989, of Espejo, 1994) maar
toepassingen op het gebied van beslissen zijn schaars. Uitzonderingen zijn
onder andere Payne, Bettman en Johnson (1992) en Winograd en Flores
(1986). Hoewel de laatste auteurs het constructieve element niet expliciet
thematiseren, geven ze aan dat bij beslissen twee zaken van belang zijn: de
'thrownnes in a situation' en de 'importance of background'. Hieruit zou
moeten blijken dat beslissers geen toeschouwers zijn van de problematische situatie waar een uitweg uit gevonden moet worden, maar er zelf
actief deel van uitmaken; i.e. deze situatie 'beleven', 'enacteren', of in de
bovenstaande terminologie: 'construeren'. De problematische situatie is
daarmee iets dat geheel afhankelijk is van de achtergrond van de beslisser.
Hoe zoiets precies gedacht moet worden, behoeft echter nog enige uitwerking...
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Tijdens het construeren van de problematische situatie zal een beslisser
vaak gedwongen worden om ook andere 'construerende eenheden' te
verdisconteren. Het is nuttig om in onze constructies aan bepaalde eenheden een eigen interne dynamiek toe te schrijven, die ze in staat stelt om
ook te construeren. Op deze manier kan rekening gehouden worden met
de sociale context, waarin een beslissing wordt genomen. Doordat we
anderen ook uitrusten met het vermogen tot construeren, maken die
anderen niet alleen deel uit van onze constructen, maar zijn ze ook in staat
die constructen te beïnvloeden. Dit heeft een aantal consequenties voor
onderzoek naar beslissen. Ten eerste kan worden gevraagd hoe het
mogelijk is dat meerdere beslissers tot een schijnbaar overeenstemmende
probleemformulering komen, op basis waarvan (gezamenlijke) acties
mogelijk zijn. Ten tweede kan worden gevraagd hoe een sociale eenheid
van invloed is op de acties van een 'individuele beslisser' - i.e. hoe deze
beslissingen neemt in een sociale context en daarmee rekening houdt met
de 'interactie-partners'. In het kader van dit boek, die individueel beslissen
centraal stelt, zal voornamelijk naar een antwoord op de tweede vraag
worden gezocht. Daarbij wordt echter ook inzicht in een antwoord op de
eerste vraag verlangd. De 'moderne' sociale systeemtheorie (cf. Luhmann,
1984, Willke, 1993) geeft aan hoe deze vragen beantwoord kunnen worden. Daarbij wordt min of meer op een cybernetische gedachte gesteund:
individuele constructen in een sociale context zijn het resultaat van een
proces van wederzijds stabiliseren van constructen. Hoe die wederzijdse
stabilisatie van invloed is op beslissen, zal in dit boek aan de orde worden
gesteld.
Als het constructieve element bij beslissen gethematiseerd wordt, en er bij
stilgestaan wordt hoe de beslisser er toe komt om bepaalde constructies
aan te wenden en hoe de beslisser reconstrueert, dan lijkt de 'cybernetica
van de tweede orde' een geschikt onderzoekskader. Zoals al kort is
aangestipt, heeft de (eerste orde) cybernetica als onderwerp hoe systemen
gedefinieerd en gecontroleerd kunnen worden. De tweede-orde cybernetica heeft als onderwerp de waarnemer/constructeur van systemen die bij
de eerste-orde cybernetica onderzocht worden. Het probeert de constructeur van het object uit de eerste orde cybernetica cybernetisch te onderzoeken. De hoofdvraag is: Hoe komt een waarnemer er toe om iets te zien
zoals het wordt gezien? Anders geformuleerd: hoe ziet het constructiepro-
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ces van een waarnemer er uit? Dit constructieproces wordt weer als een
cybernetisch proces gezien - vandaar de term tweede-orde cybernetica.
Voor onderzoek naar beslissen is het relevant om na te gaan hoe de
beslisser de relevante aspecten met betrekking tot het beslisproces (probleemformuleringen, alternatieven, preferenties, etc.) construeert en
reconstrueert. De uitkomst van dat dynamische constructieproces is
uiteindelijk dat het beslisprobleem is verwerkt. Het constructieproces moet
dus op een bepaalde manier gecontroleerd worden - i.e. het moet tot
'verwerking van het probleem' leiden. Het beslisproces kan zo worden
gezien als een controlerend constructieproces, en zowel de cybernetica van de
eerste als van de tweede orde lijken geschikte instrumenten om dat proces
te onderzoeken.
Als het beslisproces bovendien wordt beïnvloed door de sociale
context waarin de beslissing wordt genomen, zal ook het proces van het
'wederzijds stabiliseren van constructen' moeten worden besproken. De
moderne sociale systeemtheorie werkt deze vragen uit, en sluit daarbij aan
bij de tweede-orde cybernetica en het constructivisme.
De bovenstaande uiteenzetting over wat bij het nadenken over beslissen
van belang is, kan worden samengevat aan de hand van de ontwikkeling
die de aandacht voor de constitutieve elementen van beslissen doormaakte. Het object van beslissen begon als een 'eenmalig vastgelegd' probleem
met daarbij horende alternatieven. Later bleek echter dat het object door
de 'dynamiek van de elementen en relaties' beter als iteratief geconstrueerd kon worden opgevat. De aandacht verschoof bovendien van het
'correct weergeven van alterna heven' naar het formuleren van het probleem. Het accent bij de handeling die met beslissen samenhangt, lag in
eerste instantie op het kiezen. Vervolgens werden daar ook het nadenken
over de probleemformulering en het genereren van alternatieven bij
betrokken. De handeling had bij de Simon-geïnspireerde opvatting betrekking op het sequentieel doorlopen van de 'IDC'-reeks en het zoeken in de
alternatieven-ruimte die daarbij werd gegenereerd. Later werd het iteratieve constructieproces van het object eigenlijk de belangrijkste component
van het 'handelen'; de keuze is hieraan ondergeschikt gemaakt. Zowel het
object als de handeling namen in complexiteit toe. Het subject, tenslotte,
maakte een zeer radicale verandering door. In de rationele traditie begon
het zijn besliscarrière als de rationele homo economicus, die alle relevante
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aspecten van de werkelijkheid met betrekking tot de problematische
situatie kon overzien om tenslotte met een optimaal alternatief voor de
dag te komen. Simon ontnam het subject zijn 'goddelijke' vermogens en
schreef het slechts een beperkt overzicht toe; bounded rationality en
satisficing werden zijn deel. Aansluitend werd de 'werkelijkheidsgetrouwheid' van de probleemconstructies gethematiseerd. Daarbij had het subject
eerst 'volledige' toegang tot de werkelijkheid en waren zijn constructies
representaties. Vervolgens werd opgemerkt dat die representaties niet
volledig konden zijn, vanwege de gelimiteerde vermogens van de beslisser. Daarna werd aangegeven dat het subject niet zozeer 'onvolledigheden
in zijn representaties' toestaat, maar dat de representaties door een subjectspecifieke interpretatie tot stand kwamen. Uit het constructivisme, tenslotte, kan worden afgeleid dat het subject geen geïnterpreteerde representaties maakt maar de probleemformuleringen en bijbehorende alternatievenruimten actief (re)construeert. Het subject is veranderd van een 'representerende toeschouwer' tot het 'construerende middelpunf.
Om beslissen (in het licht van deze veranderingen) te kunnen modelleren, lijkt de cybernetica een geschikt onderzoeksvehikel. De cybernetica
biedt mogelijkheden om beslissen als complex, dynamische proces te
beschrijven. Bovendien lijken het constructivisme en de cybernetica van de
tweede orde geschikte onderzoekskaders om, naast de complexiteit en de
dynamiek, ook het constructieve en het sociaal-constructieve element te
behandelen. Met behulp van deze onderzoekskaders zal worden getracht
om het beslisproces te beschrijven als een continu (re)constructieproces
waarin probleemformuleringen en alterna nevenruimtes iteratief gedefinieerd worden, en waarin verschillende vormen van complexiteit verdisconteerd worden. Bij die beschrijving zal worden aangegeven dat het
problematische op meerdere manieren complex wordt gevonden, en dat
de beslisser tracht om te gaan met deze complexiteit. Zowel het ervaren
van de complexiteit als het omgaan er mee is (zoals gesteld zal worden)
afhankelijk van de 'constructiemogelijkheden' van de beslisser. Deze
mogelijkheden, waaronder ook het wisselen van 'interpretatiekader' (of
'frame' of 'schema', etc.) valt, zullen expliciet bij het model van het
beslisproces betrokken worden.
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1.2 Ondersteuning van beslissen
Het (eventueel geautomatiseerd) ondersteunen van beslisgedrag is afhankelijk van een model van beslissen. De bovenstaande ontwikkeling over
wat beslissen inhoudt, heeft derhalve consequenties voor het ontwikkelen
van ondersteunende hulpmiddelen. De ontwikkeling van hulpmiddelen
lijkt, qua theoretische ontwikkeling, een paar stappen achter te lopen bij
die van beslismodellering. Als bij de modelvorming van beslisgedrag
sprake was van een 'keuze-slaap', moet bij de ondersteuning van een
'keuze-coma' gesproken worden. Tot op heden wordt het onderzoek naar
geschikte hulpmiddelen gedomineerd door een keuze-oriëntatie (zie onder
andere Forgionne, 1991; Wood en Wood-Harper, 1993; Winograd en
Flores, 1986). De vele rekenkundige hulpmiddelen, die de afgelopen
decennia zijn ontwikkeld (lineaire programmering, multi-criteria analyse,
decision-analysis, etc.) zijn hier voorbeelden van. Deze hulpmiddelen zijn
veelal gericht op optimalisatie van de keuze. Pas recent dringt ook bij de
ontwikkeling van hulpmiddelen door dat het wellicht meer vruchten
afwerpt als de aandacht gevestigd wordt op het ondersteunen van het in
kaart brengen van de problemen van de beslisser, in plaats van de focus te
richten op de berekening van een optimale strategie. Zo is bijvoorbeeld
binnen de systeem-dynamica een verschuiving van het gebruik van
systeem-dynamische modellen als 'reken-modellen' naar het gebruik als
'modellen-voor-het-in-kaart-brengen-van-problemen' zichtbaar (zie onder
andere Vennix, 1996). Naast het anders gebruiken van rekenkundige
modellen zijn ook modellen ontwikkeld voor de ondersteuning van de
fase van de probleem-formulering. Young (1988) behandelt deze onder de
term 'idea-processing'. Hierbij wordt geprobeerd om de processen die
verantwoordelijk worden geacht voor de probleem-formulering te achterhalen en (eventueel geautomatiseerd) te ondersteunen. Voorbeelden
daarvan zijn: 'metafoor-analyse' (onder andere Schön, 1979), 'morphologische analyse' en 'systematische generalisatie'. MacCrimmon en Taylor
(1976) en Hogarth (1994, hoofdstuk 8) geven expliciet aan dat dit soort
methoden ook bij het beslisproces gebruikt kan worden. De vraag is nu of
en hoe ondersteuning van beslissen als een constructieproces kan worden
gezien. In hoofdstuk 6 zullen we ingaan op 'constructieve ondersteuning'.
Daarbij zullen niet alle ondersteuningsmogelijkheden uitputtend worden
behandeld. Er zullen enkele algemene uitspraken worden gedaan over de
rol van ondersteuning van beslissen als een constructieproces en er zullen,
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bij wijze van voorbeeld, twee hulpmiddelen in concept worden uitgewerkt. Die hulpmiddelen hebben betrekking op de ondersteuning van de
reconstructie (reframing) tijdens het beslisproces, op het flexibel genereren
van alternatieven en het omgaan met sociale complexiteit.
1.3 Onderzoeksopzet
De 'moderne' modelvorming wordt gekenmerkt door een toename van de
erkenning van complexiteit en constructieve elementen. Een systematische
behandeling van deze elementen lijkt echter te ontbreken. In dit boek zal
een poging worden ondernomen om na te gaan hoe een model dat deze
elementen verdisconteert, er uit zou kunnen zien. De doelstelling kan dan
voorlopig worden opgevat als het formuleren van een model van individueel beslissen dat de 'complexe' aspecten incorporeert en nagaat of en
hoe ondersteuning van beslissen op basis van een dergelijk model kan
worden gedacht.
Wanneer is zo'n onderneming geslaagd? Er zal duidelijk gemaakt
moeten worden wat de 'complexe' aspecten zijn die moeten worden
gedekt door het te ontwikkelen model. Deze aspecten zijn in de inleiding
behandeld als de complexiteit met betrekking tot de hoeveelheid en aard
van de te verdisconteren probleemkenmerken, de dynamiek, de constructieve aspecten en de sociale context (in de rest van dit boek zullen deze
aspecten onder de term 'complexiteif worden behandeld). Beslissen, zo
werd opgemerkt, is iets dat door deze 'complexe aspecten' wordt gekenmerkt, en dus moet de modellering daar rekening mee houden. Als is
geconstateerd dat huidige modellering geen of weinig aandacht besteedt
aan die aspecten, dan is de vraag: hoe kan een model van beslissen
worden ontwikkeld dat wel met die aspecten rekening houdt? Hiervoor
moet een instrumentarium gekozen worden dat de hoop biedt op het
adequaat afronden van die ontwikkelingstaak. In de vorige paragrafen
kwam al naar voren dat de cybernetica, (zowel van de eerste als van de
tweede orde), het radicaal constructivisme en de moderne sociale systeemtheorie geschikte kandidaten zijn om zo'n model te bouwen. Deze
kandidaten zullen samen in de rest van deze these onder de noemer 'con-
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structivistisch kader' worden behandeld4. De veronderstelling is dat het
aanwenden van dit kader tot een model van beslissen kan leiden waarin
met 'de complexiteit van beslissen' wordt rekening gehouden. Die veronderstelling wordt hier uitgewerkt. Het opstellen van een constructivistisch
beslismodel heeft ook gevolgen voor het nadenken over de ondersteuning
ervan. De doelstelling kan nu worden aangescherpt tot: het formuleren
van een constructivistisch beslismodel en op basis daarvan aangeven of en
hoe ondersteuning van beslissen zinvol is. Onderzocht zal worden of het
zinvol is om een 'constructivistisch beslismodel' te formuleren en van
daaruit naar de ondersteuning te kijken.
Net zoals het beslisproces is ook de formulering en de uitwerking van
deze doelstelling te beschouwen als een proces van constructie en reconstructie. De lineariteit in het bovenstaande is bedrieglijk. Enerzijds kan
beslissen op een bepaalde manier worden opgevat, waaruit dan moet
blijken dat er 'complexiteitsaspecten' verdisconteerd moeten worden bij de
modellering. Er wordt vervolgens verondersteld dat het ontwikkelen van
zo'n model geschikt kan plaatsvinden met behulp van het constructivistisch kader. Anderzijds is het zo dat inzicht in het constructivistisch kader
heeft geleid tot het formuleren van deze opvatting van beslissen. Door
kennis van het constructivistisch kader konden überhaupt bepaalde
aspecten van beslissen gethematiseerd worden. Er is, bij het nadenken
over de opvatting van beslissen en het verwoorden van de relevante
aspecten, een 'Vorverstehen' aanwezig, dat in een zekere richting wijst.
Het constructivistisch kader is deels het 'Vorverstehen' op basis waarvan
de opvatting van beslissen kon worden geformuleerd, en deels het kader
dat de richting van de oplossing aangeeft (i.e. het instrumentarium). Er is
dus sprake van een wederzijdse beïnvloeding tussen 'de opvatting van
beslissen' en 'het constructivistisch kader' (zie figuur 1.1). Het is de
veronderstelling dat uit dat geheel een model kan voortvloeien dat
enerzijds een beschrijving van het beslisproces geeft en anderzijds als
leidraad kan worden genomen voor het onderzoeken van de ondersteuning van beslissen.

4
Als in de rest van de tekst sprake is van een 'constructivistisch' element, dan wordt
verwezen naar (één van de) elementen uit het constructivistisch kader; i.e. het geheel van de
eerste en tweede orde cybernetica, het radicaal constructivisme en de moderne sociale
systeemtheorie.
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Geheel levert: beslismodel
Figuur 1.1 De wederzijdse beïnvloeding van de beslisopvatting en het constructivistisch kader
In de rest van dit boek zal de opvatting van 'beslissen als een controlerend constructieproces met betrekking tot vier soorten complexiteif
worden uitgewerkt. Om dat te doen zal eerst duidelijk gemaakt worden
hoe deze opvatting aansluit bij het 'huidige denken' over het beslissen.
Daartoe wordt in hoofdstuk 2 een overzicht gegeven van beslismodellen
en van ontwikkelingen op het terrein van individueel beslissen. Deze
exercitie geeft aan hoe er over beslissen gedacht wordt en geeft daarmee
inzicht in hoe een 'constructivistisch beslismodel' aansluit bij bestaande
modellering. De motivatie van deze studie kan dan in het licht van
huidige discussies over beslissen worden geplaatst. Aan het einde van
hoofdstuk 2 zal de opvatting van beslissen aan de hand van de gesignaleerde ontwikkelingen iets verder worden uitgewerkt.
Als het beslisproces wordt opgevat als een controlerend constructieproces, dan moet voorts worden uitgewerkt wat er onder 'controlerende
constructieprocessen' kan worden verstaan. Dat vindt plaats in hoofdstuk
3, door het 'constructivistisch kader* te analyseren. Dit hoofdstuk geeft
eigenlijk een 'theorie van het controlerend construeren'. Bij deze behan-
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deling zal gekeken worden naar de traditionele (eerste orde) cybernetica,
omdat daarin wordt besproken hoe systemen gecontroleerd kunnen
worden. Daarna zal naar de tweede-orde cybernetica en naar het constructivisme worden gekeken, omdat hierbij het construeren centraal staat.
Een 'combinatie' van deze twee levert een model op van 'controlerend
construeren'. Als laatste zullen elementen uit de moderne sociale systeemtheorie worden behandeld om te laten zien hoe controlerende constructieprocessen in een sociale context gestalte krijgen.
Na dit 'voorwerk', zal in de hoofdstukken 4 en 5 nader op beslissen
worden ingegaan. In hoofdstuk 4 zullen eerst de complexiteitsaspecten
(het 'inhoudelijke aspecf) van beslissen worden uitgewerkt. De vier
vormen van complexiteit zullen eerst algemeen besproken worden, en
daarna worden ingevuld voor beslissen. Er wordt in dit hoofdstuk getracht zicht te krijgen op de vraag wat beslissen 'complex' maakt. Daarbij
wordt nadruk gelegd op de ervaring van complexiteit en de rol van de
constructieve vermogens van de beslisser met betrekking tot die ervaring.
In hoofdstuk 5 zal een constructivistisch model van het beslisproces (het
'proces-aspecf van beslissen) worden geformuleerd. De ideeën uit hoofdstuk 3 zullen daarbij worden ingezet om dit model vorm te geven. Hierbij
zal extra aandacht worden besteed aan de rol van reconstructie in het
beslisproces.
In hoofdstuk 6 zal (kort) naar de ondersteuning van beslissen gekeken. Na een algemene beschouwing van ondersteuning in 'constructivistisch perspectief', zal worden ingegaan op twee hulpmiddelen, die de
ondersteuning van beslissen als een constructieproces gestalte kunnen
geven. Hoofdstuk 7 vat, ten slotte, de hoofdredenering van dit boek
samen.
Samengevat, om beslissen als een controlerend constructieproces met
betrekking tot vier soorten complexiteit uit te werken, zal in de komende
hoofdstukken het volgende worden behandeld:
- overzicht van beslismodellen (in hoofdstuk 2)
- de 'theorie' van de controlerende constructieprocessen (hoofdstuk
3)
- de vier soorten complexiteit van beslissen (hoofdstuk 4)
en - een 'constructivistisch' beslismodel (hoofdstuk 5)

23

Hoofdstuk 6 behandelt bovendien hoe de ondersteuning van beslissen als
een controlerend constructieproces kan worden gezien, en het laatste
hoofdstuk geeft een samenvatting.
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Hoofdstuk 2
Beslissen: overzicht en ontwikkelingen

2.1 Inleiding
Het vorige hoofdstuk besloot met een voorlopige aanduiding van beslissen
als 'een controlerend constructieproces' waarbij vier vormen van complexiteit van belang werden geacht (hoeveelheid en aard van de probleemkenmerken; dynamiek; constructieve aspecten en de sociale context). Mede op
basis van een zeer kort overzicht van onderzoek naar beslissen werd
gesteld dat het zinvol is om deze opvatting van beslissen verder uit te
werken. In dit hoofdstuk zal deze 'zinvolheidsstelling' nader worden
onderzocht in het licht van bestaande beslismodellen. Dat wil zeggen, dat
wordt nagegaan wat de stand van zaken is op het gebied van
beslistheorieèn, welke 'lacunes' met deze theorieën kunnen worden
aangegeven en, daarmee, welke behoefte er aan theorievorming bestaat.
Uiteindelijk zal dan naar voren komen hoe de gegeven opvatting over
beslissen aansluit bij bestaande modelvorming en hoe deze in (een deel
van) de 'theorie-behoefte' voorziet. Tevens zal duidelijk worden hoe een
verdere uitwerking van deze opvatting gestalte gegeven moet worden.
De te volgen weg lijkt redelijk onproblematisch: geef een overzicht
van de relevante beslismodellen, geef aan wat daarmee mis is en leid
daarvan af wat je nodig hebt. Helaas is dit niet zo gemakkelijk. Om te
beginnen is er erg veel gepubliceerd over individueel beslissen. De meeste
reviews beginnen met een verontschuldiging voor de noodzakelijke
selectiviteit vanwege de enorme hoeveelheid publicaties. Zo klagen
Abelson en Levi (1985, p. 231) over het verschijnen van meer dan 250
publicaties per jaar. Bovendien wordt er vanuit verschillende disciplines
over beslissen geschreven. Payne, Beltman en Johnson (1992, p. 88)
merken op: 'the area is intensely interdisciplinary' met bijdragen uit
economie, psychologie, sociologie, statistiek, geografie, geneeskunde, etc.
(zie onder andere reviews van Tallman en Gray 1990; Timmermans, 1984,
1988; Rabinowitz, 1993 en Goldstein en Hogarth, 1997), waarbij elke
discipline eigen nuances aanbrengt. Naast de 'disciplinaire proliferatie'
worden ook nog eens vele indelingen gepresenteerd om beslismodellen te
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ordenen. Een veel voorkomende indeling maakt onderscheid tussen
normatieve en descriptieve beslismodellen (zie bijvoorbeeld Slovic, Fischhoff en Lichtenstein, 1977; Einhorn en Hogarth, 1981). Daarnaast worden
formele (of structurele) modellen van procesmodellen onderscheiden
(onder andere Wallsten, 1980; Pitz en Sachs, 1984; Abelson en Levi, 1985);
worden modellen ingedeeld naar het soort 'integratieregel' dat wordt
gebruikt (onder andere Timmermans, 1984; Stevenson, Busemeyer en
Naylor, 1990; Payne, Beltman en Johnson, 1992) en worden modellen
onderverdeeld al naar gelang ze rekening houden met risico of onzekerheid (onder andere Vlek en Wagenaar 1975; Keeney en Raiffa, 1976). Ook
wordt er onderscheid gemaakt tussen modellen die betrekking hebben op
alternatieven met één of met meerdere attributen (onder andere Keeney en
Raiffa, 1976). Tenslotte is de indeling in gestructureerde (well-defined) vs.
ongestructureerde beslissingen (ill-defined) niet ongebruikelijk (zie onder
andere Abelson en Levi, 1985; MacCrimmon en Taylor, 1976). De lijst stopt
hier niet en de vraag komt naar voren hoe een 'adequaat overzicht van
relevante modellen' kan worden gegeven.
Een redelijk gebruikelijke manier om toch zoiets op te zetten is om
enkele onderscheidingen aan de hand waarvan beslismodellen kunnen
worden ingedeeld centraal te stellen en op basis daarvan een overzicht te
presenteren, waarin -globaal gezien- recentere modellering een antwoord
is op problemen met eerdere. Aan het einde van zo'n overzicht komen
dan de problemen met huidige modellering naar voren en daarmee eisen
aan te ontwikkelen modellen. Om dit uit te voeren wordt in de volgende
paragraaf het 'behandelingskader' gepresenteerd. Hierin wordt eerst een
typering van het beslisproces gegeven die als leidraad zal worden gebruikt voor het overzicht. Verder wordt aangegeven welke onderscheidingen zullen worden gebruikt om binnen die typering beslismodellen te
behandelen en zal worden geschetst hoe het 'overzicht van het denken
over beslissen' er ongeveer uitziet. Vervolgens zullen in paragraaf 2.3 de
relevante modellen (op basis van de gegeven typering en onderscheidingen) worden behandeld, waarbij de problemen van de afzonderlijke
modellen alsook de meer fundamentele bezwaren tegen bepaalde typen
modellen zullen worden besproken. In paragraaf 2.4 zullen uiteindelijk
enkele nieuwe ontwikkelingen worden besproken en zal worden aangegeven hoe nieuwe modellen kunnen aansluiten bij bestaand beslisonderzoek.
Daarbij zal vooral worden gekeken hoe een uitwerking van de hier
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gegeven opvatting van beslissen aansluit bij huidige ontwikkelingen in
beslisonderzoek.

2.2 Behandelingskader
2.2.1 Typering van het beslisproces
Het aangeven van relevante onderscheidingen en een overzicht vereist een
typering van beslissen. Beslissen werd in het eerste hoofdstuk beschreven
als 'een continu, controlerend constructieproces'. Om als leidraad te
dienen voor een overzicht van beslismodellen, zullen we deze kenschets
nader uitwerken. Daartoe kan de zogenoemde 'cybernetische reeks'
dienen. Deze staat afgebeeld in figuur 2.1. De reeks geeft de 'systemische
afwisseling van stabiliteit en instabiliteif weer. Dat wil zeggen, dat een
stabiele toestand van een systeem (1) kan worden verstoord (2), waarna
een periode van instabiliteit optreedt (3) waarin gezocht wordt naar een
(nieuwe) stabiele toestand (4).

2
Verstoring

4
Stabiliteit

1
Stabiliteit

Instabiliteit;
zoek-periode
3

"tijd"

Figuur 2.1 De cybernetische reeks
Deze reeks kan als een eenvoudige weergave van het 'ervaren en oplossen
van problemen' worden geïnterpreteerd. Daarbij is de eerste stabiele
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periode op te vatten als de 'normale gang van zaken', waarin een individu
is 'ondergedompeld'. De handelingen die worden verricht, vinden in deze
periode schijnbaar probleemloos plaats. In de loop van de geschiedenis
van het individu is een repertoire van handelingen opgebouwd dat het in
staat stelt om in verschillende contexten ongestoord te handelen. Een
verstoring markeert de omslag van de normale gang van zaken waarin
probleemloos handelen op basis van het opgebouwde repertoire mogelijk
is, naar een instabiele periode. De verstoring geeft aan dat iets als problematisch wordt ervaren; dat wil zeggen, dat er niet direct een (reeks)
handeling(en) voorhanden is die de normale, probleemloze gang van
zaken kan laten voortgaan. Winograd en Flores (1986, p. 147) spreken bij
verstoringen over '...situations of irresolution, in which we sense a conflict
about an answer to the question "What needs to be done?" [...This] question arises in a breakdown, in which the course of activity is interrupted by
some kind of unreadiness'. Wat als problematisch ervaren wordt, is
afhankelijk van de voorgeschiedenis van het individu (waaronder het
opgebouwde repertoire valt). Hoe het problematische wordt ervaren, in de
vorm van een min of meer gearticuleerde probleemformulering is ook
afhankelijk van de individuele voorgeschiedenis. Winograd en Flores
hierover: '[the question] is always oriented to a certain direction of
possibilities. This pre-orientation appears as an exclusionary bias' (p. 147).
In de periode die volgt op de verstoring wordt getracht om het problematische te verwerken. Het doel is uiteindelijk in een nieuwe onproblematische gang van zaken te belanden. Dat is mogelijk door na te gaan wat iets
tot een problematische situatie maakt, en daaropvolgend het handelingsrepertoire aan te passen en/of uit te breiden1. Ook is het mogelijk dat een
andere manier van het beschouwen van het problematische kan leiden tot
resolutie van het probleem, i.e. dat de situatie niet langer als problematisch ervaren wordt (Winograd en Flores, p. 148, spreken dan van 'dissolving problems'). Het is ook mogelijk om de verstoring te verwerken door
'berusting'; de nieuwe 'normale gang van zaken' blijft dan het problematische omvatten.
De cybernetische reeks is gemakkelijk te vertalen naar beslissen.
Tijdens en na de verstoring wordt een beslisprobleem ervaren en voorlo-

1

Het nagaan wat iets tot een problematische situatie maakt, hoeft niet altijd expliciet plaats
te vinden. In de volgende hoofdstukken zal hierop worden teruggekomen.
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pig geformuleerd. Vervolgens wordt het probleem nader onderzocht,
worden alternatieven geformuleerd, en worden de alternatieven geëvalueerd (in hoeverre leiden bepaalde alternatieven tot een nieuwe onproblematische gang van zaken?). In deze evaluatie spelen doelen, preferenties,
en verwachte consequenties een rol. Op de evaluatie van alternatieven
volgt de keuze van één alternatief, die vervolgens wordt uitgevoerd
(geïmplementeerd) - waarna feedback optreedt en er geleerd kan worden.
Er is nu met betrekking tot de verstoring en het verwerkingsproces een
(analytisch) onderscheid te maken tussen vijf 'activiteiten':
12345-

de
de
de
de
de

probleemformulering (PF);
alternatieven-formulering (AF);
alternatieven-evaluatie (AE);
keuze van een alternatief (K)
implementatie van het gekozen alternatief (I).

Het is belangrijk om op te merken dat de activiteiten alleen analytisch
te scheiden zijn en dat ze niet strikt sequentieel doorlopen (hoeven te)
worden: op meerdere punten in de 'reeks' zijn iteraties en recursies mogelijk. Het beslisproces is opgebouwd uit de genoemde activiteiten, maar de
volgorde ligt niet (geheel2) vast, en activiteiten kunnen vaker voorkomen.
Zo kan, na het formuleren van alternatieven worden teruggekomen op de
probleemformulering. Als die verandert, zullen ook de mogelijke alternatieven veranderen. Ook een keuze kan aanleiding zijn voor het herformuleren van de probleemsituatie - als bijvoorbeeld blijkt dat er door het
implementeren van een alternatief onvoorziene conflicten ontstaan. Desondanks zullen we de activiteiten voorlopig in de gegeven volgorde behandelen; het is zoals Mintzberg, Raisinghani en Théorêt opmerken: 'We find
logic in delineating distinct phases in the [...] decision process, but not in
postulating a simple, sequential relationship between them' (1976, p. 252).
In figuur 2.2 staat, onderaan, de afkorting voor de vijf activiteiten van
het beslisproces; de 'beslistypering'. De activiteiten staan achter elkaar om
een zekere ordening te suggereren, en de pijlen-configuratie boven de

2
Natuurlijk is er een logische begrenzing: er moet op de een o) andere manier een
formulering van het problematische hebben plaatsgevonden voordat alternatieven opgesteld
kunnen worden en voordat er gekozen kan worden, moet er een aantal alternatieven
voorhanden zijn.
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activiteiten geeft aan dat vanuit de activiteiten teruggesprongen kan
worden naar eerdere activiteiten; i.e. ze geeft aan dat recursies en iteraties
mogelijk zijn. Verder staat in de figuur de relatie met de cybernetische
beslisreeks aangegeven: de vijf gerelateerde activiteiten kunnen worden
gezien als een 'uitvergroting' van de cybernetische reeks: als een beschrijving van datgene wat zich tussen twee stabiele periodes afspeelt. Als in
het vervolg van dit boek verwezen wordt naar de typering van het
beslisproces worden deze beslisactiviteiten in hun onderlinge dynamische
relatie bedoeld.

1

I

1 1 I

PF~AF~AE~ K~ I

Figuur 2.2 Typering van het beslisproces en de cybernetische reeks
Het bovenstaande geeft een typering van het beslisproces weer die als
leidraad voor het overzicht van beslismodellen kan dienen. Traditioneel
wordt een dergelijke reeks activiteiten gebruikt om probleemoplossen te
beschrijven. Het is daarom van belang stil te staan bij de verhouding
tussen beslissen en probleemoplossen. Een typische beschrijving van
probleemoplossen is de Simon-reeks 'intelligence, design en choice' (zie
ook hoofdstuk 1). Deze wordt soms ook uitgebreid met de implementatie
van een gekozen alternatief (zie bijvoorbeeld Thierauf, 1988; hoofdstuk 3).
In deze reeks is de bovenstaande typering gemakkelijk te herkennen. De
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vraag is nu of probleemoplossen gelijk te stellen is met het beslisproces.
Deze vraag komt ook naar voren in beslisonderzoek, waarbij soms bevestigend geantwoord wordt. De vraag duikt al op bij Vlek en Wagenaar in
1975, die aangeven dat het verschil tussen beslissen en probleemoplossen
vooral ligt aan de Onzekerheid en de ernst van de [...] consequenties,
waardoor het testen van een handelwijze [bij beslissen] niet mogelijk is en
men met het begrip 'verwachting' moet gaan werken' (p. 449). Het testen
van alternatieven zou bij probleemoplossen -vanwege de geringere
consequenties- wel mogelijk zijn. Een ander onderscheid wordt gemaakt
door Tallman en Gray (1990), waarbij een beslissing wordt opgevat als een
'deliberate choice' (een choice staat hierbij voor het 'sorting out of options') en probleemoplossen een gefaseerd proces is, 'that is driven by
decisions but not synonymous with decisions' (p. 423). Stevenson et al.
(1990) merken op dat, hoewel de termen probleemoplossen en beslissen
'...are often used interchangeably...', de nadruk bij probleemoplossen ligt
op de constructie van nieuwe alternatieven, terwijl bij beslissen de selectie
uit een gegeven set alternatieven centraal staat (p. 285). De opvatting dat
beslissen eigenlijk gelijk te stellen is met 'het kiezen uit alternatieven' is de
meest gangbare afbakening van beslissen ten opzichte van probleemoplossen. Als probleemoplossen wordt opgevat als opgebouwd uit de
fasen probleemformulering, alternatieven-formulering, alternatievenevaluatie, keuze en implementatie van de keuze, dan wordt beslissen vaak
gezien als een deelverzameling van deze fasen: de alternatieven-evaluatie
en de keuze. De meeste beslismodellen hebben dan ook betrekking op
deze subset. Zo geven Bell, Raiffa en Tversky (1988) aan dat beslissen
doorgaans werd behandeld binnen wat zij het 'canonical paradigm of
decision making' wordt genoemd. Dat paradigma vooronderstelt (in
navolging van March's 'willful choice model', zie onder andere March en
Olson, 1986, p. 12-13):
-

an identified decision agent;
a prescription of alternative choices in the purview of the decision
agent;
a set of potential consequences that can be anticipated and evaluated (ranked) in terms of stable, well-defined objectives;
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-

-

a partition of the possible states of the world - an articulation of
mutually exclusive, collectively exhaustible, possible resolutions of
uncertainty with no unanticipated surprises;
information and evidence that can be accumulated for the relevance it has for the choice process. (Bell, Raiffa en Tversky, 1988, p.
18).

March geeft in 1978 aan dat dit paradigma het denken over beslissen
beheerst. Dat wil zeggen, dat het beslisonderzoek zich, gegeven de
vooronderstellingen die het paradigma aangeeft, voornamelijk concentreerde op het evalueren van alternatieven en de keuze daaruit. Bij de gegeven
vooronderstellingen is geen plaats voor veranderingen in de probleemformulering: de alternatieven zijn al geformuleerd en de preferenties zijn
stabiel en 'well-defined'.
Hoewel het meeste onderzoek naar beslissen zich binnen het gegeven
paradigma afspeelt, is er ook onderzoek waarbij het onderscheid tussen
probleemoplossen en beslissen niet wordt gemaakt. Daarbij wordt bijvoorbeeld niet alleen gekeken naar het evalueren van alternatieven en de
keuze daaruit, maar ook naar andere activiteiten elementen uit de gegeven
typering. MacCrimmon en Taylor (1976) maken bijvoorbeeld expliciet geen
onderscheid tussen probleemoplossen en beslissen. Abelson en Levi (1985,
p. 270) geven -in navolging van Simon- als de vier fasen van het beslisproces aan: problem recognition, identification of alternatives, evaluation of
alternatives en de selection of alternatives. In de eerste fase staat het
beslisprobleem centraal. Hierbij is 'the key characteristic [...] the perception
of a discrepancy between the existing state and a desired state'. Daarnaast
moet het individu 'also be motivated to resolve the problem and must
perceive that there exist the necessary abilities and resources to do so (p.
271)'. In de tweede fase probeert de beslisser alternatieven te definiëren
(Abelson en Levi, p. 271) die in de derde fase worden geëvalueerd. Bij de
evaluatie staan drie aspecten centraal: 'The decision maker must clarify the
criteria by which to judge the alternatives, then identify the possible
outcomes of the decision, and estimate the probabilities that the alternatives will produce these various outcomes' (p. 275). De uiteindelijke selectie
of keuze vindt plaats op basis van een vergelijkingsregel, die aangeeft
welk alternatief (het best) aan de gestelde criteria voldoet. Het gekozen
alternatief wordt vervolgens geïmplementeerd waarna door feedback een
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leerproces gestart wordt - dat kan leiden tot een uitgebreider repertoire
aan handelingsmogelijkheden in een nieuwe 'normale gang van zaken'.
Het belang van feedback en leren, volgend op de implementatie, wordt
door verschillende auteurs bij beslissen besproken (zie onder andere
Einhorn en Hogarth, 1981; Payne, 1982; en Brehmer, 1992).
Hoewel er bij beslisonderzoek wel aandacht voor andere aspecten
naar voren gekomen is, verzuchten Orasanu en Connolly (1993, p. 5) nog
steeds dat er niet veel is veranderd: '[...] traditional research has invested
most of its energy in only one part of decision-making [...] the decision
event. In this view, the crucial part of decision making occurs when the
decision maker [...] surveys a known and fixed set of alternatives, weighs
the likely consequences of choosing each and makes a choice'. De kritiek
op onderzoek dat alleen 'decision events' als object heeft, slaat voornamelijk op het vooronderstelde, goed gedefinieerde karakter van beslisproblemen. Maar Orasanu en Connolly (1993, p. 19) geven aan het 'decision
event' geen goede basis is voor het onderzoek naar het beslisproces.
Redenen daarvoor zijn onder meer dat het er bij, wat zij 'natural decision
making' noemen, onder andere om draait dat
en -

problems are ill-structured;
information is incomplete, ambiguous or changing;
goals are shifting, ill-defined, or competing;
decisions occur in multiple event-feedback loops.

De ontwikkeling, die het beslisonderzoek lijkt door te maken, loopt van
aandacht van een subset van het 'traditionele' probleemoplossen (evaluatie
en keuze) tot aandacht voor het betrekken van meerdere activiteiten uit de
beschrijving van de probleemoplossing. Het gaat dan óók om het 'omgaan
met een problematische situatie', waarin naast aandacht voor meer
activiteiten (ook probleemformulering, alternatievenformulering, implementatie) tevens aandacht is voor meerdere relaties tussen de activiteiten
(i.e. aandacht voor iteraties en recursiviteit). Het lijkt daarom terecht om
de typering zoals in het begin van deze paragraaf is gepresenteerd, te
handhaven, en bij het overzicht naar beslissen naast aan traditionele
beslismodellen ook aandacht te besteden aan benaderingen met betrekking
tot probleemoplossing. Vanwege deze ontwikkeling zal de bespreking van
modellen van 'binnen' (in de probleemoplossingsreeks, de evaluatie en
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keuze: het 'decision-evenf) naar 'buiten' (meerdere activiteiten en relaties
uit de typering betrokken) verlopen. Eerst zullen beslismodellen worden
behandeld die binnen het 'canonical choice-paradigm' vallen; i.e. onderzoek, met als focus het 'decision-evenf. Daarna zullen modellen worden
behandeld die ook aandacht hebben voor andere activiteiten c.q. voor
iteraties en recursies in de beslisprocesreeks.
2.2.2 Relevante onderscheidingen
De typering van het beslisproces uit de vorige paragraaf geeft een handvat
voor het overzicht van beslismodellen. Het probleem is echter dat dat
overzicht nog steeds op vele manieren kan worden gegeven. Om dat in te
perken zal in deze paragraaf een aantal onderscheidingen worden gegeven
aan de hand waarvan beslismodellen kunnen worden ingedeeld. (Zie voor
de gehanteerde onderscheidingen onder andere Abelson en Levi, 1985; en
Kühberger, 1994.)
Onderscheid 1: (goed) gestructureerde vs. (slecht of) ongestructureerde
beslisproblemen
Het -vervagende- onderscheid tussen probleemoplossen en beslissen geeft
aanleiding tot het bespreken van de eerste dimensie: de gestructureerdheid van (beslis)problemen. Hoewel deze voorheen voornamelijk voor een
indeling bij onderzoek naar probleemoplossen werd gehanteerd (zie onder
andere Simon, 1960; Ackoff, 1978), wordt ze tegenwoordig ook binnen
beslissen gehanteerd (cf. MacCrimmon en Taylor, 1976; Abelson en Levi,
1985). De gestructureerdheid van een probleem heeft -ruwweg- te maken
met de mate waarin de elementen van het probleem en het omgaan
daarmee door de beslisser te overzien en vast te leggen zijn. Zo representeert Reitman (1964) probleem-oplossen als een transformatie (=>) van (een
problematische situatie) A in (een gewenste, onproblematische, situatie) B:
Ά => В'. Als één of meer van de drie dementen niet, of gedeeltelijk
gespecificeerd is, is sprake van een 'ill-defined' of 'ill-structured' probleem. Uitgaande van Reitman kunnen problemen (in principe) op 8
manieren worden geclassificeerd: van defined of structured (alle drie de
elementen gespecificeerd) tot 'het meest ill-defined' (alle drie niet gespeci-
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ficeerd)3. Eigenlijk is er in de situatie 'alle drie gespecificeerd' niet echt
sprake van een probleem; de transformatie is bekend en kan worden
uitgevoerd. Meestal verwijzen goed-gestructureerde problemen dan ook
naar de situatie waarin A en В vastliggen en er een aantal alternatieven
voorhanden is waaruit een keuze kan worden gemaakt (zie ook Kolb,
1983, p. 121). Bij slecht-gestructureerde problemen is er nog sprake van
een gradatie van de mate van specificatie van de afzonderlijke elementen
(A, => en B). De Reitman-classificatie is te vertalen in Simons IDC-fasen:
de intelligence-fase levert de probleemformulering (A), de design- en
choice-fase hebben te maken met de transformatie (=*) en reflecteren de
'gewenste situatie' (B). Evenals Reitman geeft ook Simon een invulling van
de structuur van problemen. Hij spreekt (1960) van een schaal waarop
problemen van 'programmed' tot 'nonprogrammed' geordend kunnen
worden. Deze twee uitersten geven voornamelijk aan in hoeverre een
beslissing door middel van bestaande routines kan worden opgelost.
Simon haast zich er aan toe te voegen dat de meeste problemen waar
schijnlijk 'programmed-' èn 'nonprogrammed-aspecten' zullen bevatten.
Later zouden Keen en Scott-Morton (1978) deze indeling aanscherpen door
voor elke Simon-fase (I, D en C) de mate van 'gestructureerdheid' aan te
geven (hun indeling in gestructureerdheid vs. niet-gestructureerdheid
komt overeen met Simons onderscheid tussen programmed vs. nonprogrammed beslisproblemen). Zij geven daarmee een verfijning van Simons
opmerking dat de meeste problemen elementen van beide aspecten in zich
hebben, en spreken dan van 'semi-structured decisions'.
Er zou nu onderscheid gemaakt kunnen worden tussen gestructureerde en niet-gestructureerde beslisproblemen. Bij onderzoek binnen de
gestructureerde beslisproblemen geldt dat de probleem- en alternatievenformulering is gefixeerd, de beslisser weet wat hij/zij wil (doelen en
preferenties zijn bekend en liggen vast), de alternatieven kunnen worden
geëvalueerd, de wereld is op te delen in onafhankelijke toestanden en dat
de beslisser weet naar welke informatie gezocht moet worden om het
beslisproces uit te voeren. Kortom, bij gestructureerde beslisproblemen,
bevinden we ons binnen het 'canonical paradigm of decision-making'
waar het onderzoek is gericht op het 'decision evenf. Deze indeling komt

3

Deze acht mogelijkheden zijn, vanwege de onderlinge afhankelijkheid, niet allemaal even
waarschijnlijk.
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overeen met de bovengegeven opvatting van 'goed-gedefinieerde' problemen en sluit bijvoorbeeld aan bij wat Abelson en Levi (1985) onder 'welldefined decision problems' verstaan. Veel (alledaagse) beslissingen hebben
echter betrekking op slecht-gestructureerde beslisproblemen. Dat wil
zeggen, problemen, waarbij één of meer van de vooronderstellingen
(vastliggende problemen, alternatieven, preferenties, de mogelijkheid tot
evaluatie, etc.) worden opgegeven. Zoals aangegeven, is het meeste
onderzoek verricht naar 'gestructureerde beslisproblemen'. Er is echter ook
aandacht besteed aan modellen die problemen met minder structuur
behandelen (zie onder andere Klein et al., 1993).
Onderscheid Ъ structurele modellen vs. procesmodellen
Een volgend, veel voorkomend, onderscheid verdeelt beslismodellen in
structurele (of ook: formele) modellen en procesmodellen (zie onder
andere Wallsten, 1980; Pitz en Sachs, 1984; Abelson en Levi, 1985). De
structurele modellen houden zich bezig met 'describing the relation
between [...] input and output' (Abelson en Levi, p. 235). De input is dan
meestal een voorgestructureerd probleem (in termen van een aantal
alternatieven, waar uit moet worden gekozen), en de output het gekozen
alternatief. Doorgaans wordt gezocht naar een algebraïsche weergave van
de input-output relatie. Structurele modellen zijn ontwikkeld bij onderzoek naar gestructureerde beslisproblemen. In plaats van het zoeken naar
een (algebraïsche) weergave van de input-output relatie kan er bij gestructureerde problemen ook gekeken worden naar het beslisproces dat zich
afspeelt: 'Process models, in contrast, focus on the transformation that
occurs between the stimulus and the response' (p. 235). Dergelijke procesmodellen werden ontwikkeld als antwoord op het ontbreken van de
proces-component bij structurele modellen. Daarbij werd eerst aandacht
besteed aan het beslisproces in het kader van gestructureerde beslisproblemen. Later werd ook naar het proces bij slecht-gestructureerde beslisproblemen gekeken.
Onderscheid 3: zekerheid vs. onzekerheid
Een ander veel gebruikt onderscheid is in hoeverre er rekening wordt
gehouden met onzekerheid. Binnen de klasse van structurele modellen
kan rekening worden gehouden met de onzekerheid met betrekking tot
het optreden van consequenties, verbonden met een alternatief. Bij structu-
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relè modellen wordt meestal een onderscheid gemaakt tussen 'risico' en
'onzekerheid'. Er is sprake van 'risico' als de kans op dat optreden bekend
is, en er wordt van onzekerheid gesproken als de kans niet bekend is (zie
voor dit onderscheid: Abelson en Levi, 1985; Fishburn, 1988a; en Stevenson et al., 1990). Bij 'risico-vrij' beslissen spelen die kansen geen rol4. Het
al dan niet incorporeren van risico (in termen van kansaspecten) is een
belangrijk onderscheid in vele reviews ten behoeve van de indeling van
structurele modellen (zie onder andere Pitz en Sachs, 1984; Keeney en
Raiffa, 1987; Payne, Bettman en Johnson, 1992; Goldstein en Hogarth,
1997). Bij de procesmodellen is het onderscheid russen risico/onzekerheid
en risico-vrij niet zo belangrijk (zie Abelson en Levi, 1985, p. 232). Het
gaat bij procesmodellen niet zozeer om het 'omgaan met kansen' maar om
het omgaan met onzekerheid, gedefinieerd in termen van bijvoorbeeld
(verwachte) veranderingen of het niet goed kunnen structureren van
problemen (zie bijvoorbeeld Lipshitz en Strauss, 1997, voor deze benadering van onzekerheid).
Onderscheid 4: normatief vs. descriptief
Het laatste onderscheid, dat veel wordt gehanteerd, is dat tussen normatieve en descriptieve modellen. Slovic, Fischhoff en Lichtenstein (1977)
gebruiken dit onderscheid bijvoorbeeld als leidraad voor hun beslisreview.
Normatieve beslistheorieèn zijn '[...] concerned with prescribing courses of
action that conform most closely to the decision maker's beliefs and
values. Describing these beliefs and values and the manner in which
individuals incorporate them into their decisions is the aim of descriptive
decision theory' (p. 1). Dus, simpel gezegd, descriptieve modellen beschrijven hoe mensen beslissen en normatieve modellen geven aan hoe ze het
zouden moeten doen. Bell, Raiffa en Tversky (1988, hoofdstuk 1) voegen
aan deze tweedeling nog een derde element toe: prescriptieve modellen.
Deze modellen houden zich bezig met de vraag hoe een individu tot
betere beslissingen kan komen. Dat onderzoek heeft een descriptieve (hoe
een beslisser het in een bepaalde context doet) en normatieve component
(hoe de beslisser het in die context zou moeten doen). De voorstellen die

4
Er zijn veel meer definities van nsico en onzekerheid. Bovendien worden risico en
onzekerheid niet altijd als aparte begrippen onderscheiden. Zie bijvoorbeeld Vlek en Keren
(1992) voor verschillende definities van risico, en Lipshitz en Strauss (1997) voor een
overzicht van onzekerheidsdefimties.
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worden gedaan om het gat tussen deze twee componenten te dichten
horen tot de prescriptieve modellen (zie ook hoofdstuk 6 van dit boek).
Het onderscheid in normatieve en descriptieve modellen speelt een
belangrijke rol bij beslisonderzoek (zie onder andere Keren, 1996). Een
aantal normatieve modellen wordt ook descriptief gebruikt (zoals zogenaamde 'utility'-modellen) en veel onderzoek is verricht naar de afwijkingen van beslisgedrag (descriptief onderzoek) van normatieve modellen
(zie bijvoorbeeld Kahneman, Slovic en Tversky, 1982; en Nisbett en Ross,
1980). Hierbij zijn opvattingen over rationaliteit relevant: als een beslisser
zich niet gedraagt zoals een normatieve theorie voorschrijft, gedraagt deze
zich dan irrationeel? Wat zijn precies de criteria voor rationaliteit? Zijn
normatieve modellen wel superieur aan hoe mensen zich gedragen?
Einhorn en Hogarth (1981) hebben deze discussie zelfs als uitgangspunt
voor een overzicht van beslisonderzoek genomen. De discussie duurt nog
steeds voort, waarbij nieuwere modellen het standpunt innemen dat (de
klassieke) normatieve modellen geen adequate toetssteen bieden (zie
onder andere Beach en Lipshitz, 1993; Frisch en Clemen, 1994).
2.2.3 Overzicht van de behandeling
Na de bespreking van de typering van het beslisproces en het presenteren
van een aantal onderscheidingen, kan nu worden aangegeven hoe in de
rest van dit hoofdstuk ideeën over beslissen de revue zullen passeren. Dit
zal worden verduidelijkt aan de hand van figuur 2.3. Het overzicht begint
met gestructureerde beslisproblemen. Daarbij zullen modellen worden
behandeld die de aandacht richten op de alternatieven-evaluatie en de
keuze, i.e. op het 'decision evenf (zie figuur 2.3, links). Bij het bespreken
van onderzoek binnen gestructureerde beslisproblemen zal aandacht
worden besteed aan structurele en procesmodellen. Zoals gezegd geven
structurele modellen aan hoe de relatie tussen in- en uitvoer (algebraïsch)
is weer te geven. Daarbij zal onderscheid worden gemaakt tussen structurele modellen waarbij het 'kansaspecf (onzekerheid/risico) wordt opgenomen en modellen die dat niet doen. Binnen het onderzoek naar gestructureerde beslisproblemen kan ook worden nagedacht over het beslisproces; iets dat achterwege blijft bij de structurele modellen.
Door de beslisser te beschouwen als 'bounded rational' wordt de aandacht gericht op het proces van beslissen. Daarbij komen twee 'modelstromingen' naar voren: een stroming modellen die zich richt op de
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Figuur 2.3 Overzicht van de behandeling van beslismodellen
heuristieken (vuistregels) die een beslisser gebruikt en een stroming die
het verschil tussen het feitelijk beslisgedrag en normatieve modellen (de
'biases and shortcomings of human judgment/) probeert te verklaren
onder verwijzing naar het proces. Deze twee stromingen zullen onder de
noemer 'procesmodellen' worden behandeld. Aandacht voor het proces
vanwege de afwijking tussen gedrag en norm veronderstelt dat die norm
vastgesteld kan worden. Dit leidt tot de 'rationaliteit-discussie' zoals
boven al is aangegeven. De vraag die daarbij centraal staat, is hoe de
'biases' en 'shortcomings' eigenlijk geïnterpreteerd moeten worden. Payne,
Beltman en Johnson (1992) zien beslissen als een 'constructieve activiteif
waarin beslistaak-elementen en de 'beliefs' en 'values' van de beslisser
telkens anders kunnen worden verwerkt, afhankelijk van de taak, de
context en de verschillen tussen individuen. Het is dan logisch dat er
afwijkingen ontstaan russen gedrag en norm. Ook kan de afwijking tussen
gedrag en norm iets te maken hebben met het niet adequaat zijn van de
norm. Klassieke normatieve modellen (zoals utility-modellen) worden niet
(langer) geschikt geacht als toetssteen voor beslisgedrag. Een van de
redenen is dat de vooronderstellingen van die modellen de complexiteit
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van het beslissen geen recht doen. De meeste (complexe) 'real-life'-beslissingen kenmerken zich door hun slecht-gestractureerdheid. De vraag is
dan wat dat precies inhoudt en hoe je daar mee moet omgaan. Modellen
die hier iets over zeggen, zullen in het laatste gedeelte van het overzicht
worden gepresenteerd - zie figuur 2.3 (rechts). Hierbij wordt de aandacht
onder andere gericht op meerdere fasen in het beslisproces, op iteraties,
recursies, feedback, en op veranderingen in waarden en doelstellingen.
Modellen die zich bezighouden met meerdere fasen van het beslisproces
en waarin feedback, recursies, etc. (de dynamiek van het beslisproces)
worden toegestaan, komen dus aan bod bij de behandeling van 'slechf - of
niet-gesrrucrureerde problemen. Daarbinnen worden vooral proces-modellen aangetroffen, die iets zeggen over 'het omgaan met complexe problemen'.
Tijdens de presentatie van de verschillende modellen zal telkens
worden aangegeven wat de ondervonden problemen zijn en zal een
terugkoppeling plaatsvinden naar de typering van het beslisproces. Op die
manier ontstaat een beeld van hoe huidige modelvorming die typering
'dekf. Ook kan daarmee worden aangegeven waar verdere modelvorming
zich op zou kunnen richten. Dit maakt de weg vrij om uiteindelijk (in
paragraaf 2.4) te kunnen concluderen dat de vier vormen van complexiteit,
zoals die in de inleiding al kort zijn aangestipt, te maken hebben met de
ongestructureerdheid van beslisproblemen en dat het zinnig is om de
opvatting van beslissen als een constructieproces, verder uit te werken.
2.3 Overzicht van beslismodellen en -onderzoek
2.3.1 Gestructureerde beslisproblemen
Onderzoek bij gestructureerde beslisproblemen wordt gekarakteriseerd als
(experimenteel) onderzoek waarbij het 'decision evenf centraal staat. De
vraag komt op wat er nog onderzocht kan worden als er al zoveel vastligt,
zoals bij het decision event het geval is. Abelson en Levi (1985) merken
daarover op dat bij gestructureerde problemen: '[...] the decision alternatives and their outcomes are experimentally specified, and researchers have
been able to develop detailed models of how the information available in
the task is encoded and processed' (p. 269). Om te onderzoeken hoe
alternatieven worden geëvalueerd en hoe uit de geëvalueerde alternatieven een keuze wordt gemaakt, wordt een probleem aan een beslisser
gepresenteerd. Meestal bestaat dit 'presenteren van een probleem' uit niet
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meer dan het geven van een aantal alternatieven, waaruit de beslisser een
keuze moet maken. De alternatieven zijn bovendien zo geconstrueerd dat
er een aantal relevante aspecten aan te onderkennen is, die een beslisser
moet verwerken ten behoeve van de evaluatie van het alternatief. Dergelijke aspecten zijn bijvoorbeeld de attributen waaruit een alternatief is
opgebouwd, de waarde van die attributen, de consequenties van een
alternatief (of van de attributen) en de kansen die verbonden zijn met het
optreden van de attribuutwaarden of met de consequenties van een
alternatief.
In figuur 2.4 staat de 'basisconfiguratie' met betrekking tot beslisonderzoek in een gestructureerde situatie weergegeven. Aan een beslisser
wordt eerst een probleem gepresenteerd (i.e. de alternatieven waaraan
relevante aspecten, ook wel 'cues' genoemd, zijn te onderkennen). Vervolgens wordt de informatie die over de alternatieven is aangeboden door de
beslisser verwerkt. Daarbij worden subjectieve inschattingen van de
relevante aspecten gemaakt (onder andere: welke aspecten zijn relevant?
hoe is de samenhang tussen de aspecten? hoe worden kansen en consequenties ingeschat?). De aspecten worden vervolgens geïntegreerd tot
'subjectieve' alternatieven die worden geëvalueerd, hetgeen weer leidt tot
een keuze. Tijdens het proces (verwerken van informatie; integreren;
evalueren en keuze) spelen de individuele inschattingen met betrekking
tot het optreden van consequenties (beliefs) en de waarden (values) van
consequenties van alternatieven een rol. Uiteindelijk leidt de keuze tot een
bepaalde response (de uitvoer).
Zoals al aangegeven, is onderzoek met betrekking tot gestructureerde
beslisproblemen op te delen in twee 'richtingen'. De eerste richting (de
structurele modellen) is gericht op het vinden van de (algebraïsche) relatie
tussen in- en uitvoer. De volgende vragen worden daarbij behandeld. Ten
eerste wordt onderzocht wat de aard van de integratie van de informatie
is. Bijvoorbeeld: hoe verwerken beslissers kans-aspecten? Of: hoe worden
multi-attribuut alternatieven uit de attributen samengesteld? Daarnaast is
er ook aandacht voor de evaluatie: hoe worden de alternatieven vergeleken? Ook zijn er modellen die een -algebraïsche- relatie ter beschrijving
van het gehele beslisproces proberen te geven. Structurele modellen zullen
worden behandeld in paragraaf 2.3.1.1. De tweede richting (de procesmodellen) houdt zich bezig met het gehele proces van informatie-verwerking,
integratie, evaluatie en keuze. Daarbij staat vooral de beschrijving centraal:
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Figuur 2.4 'Basisconfiguratie' m.b.t. beslissen in een 'gestructureerde
situatie'
hoe verloopt dat proces nu eigenlijk? Zowel afwijkingen van normatieve
beslistheorieën als beslisheuristieken zullen worden behandeld in paragraaf 2.3.1.2.
2.3.1.1 Structurele modellen
2.3.1.1.1 Structurele modellen - risicoloos
Zoals aangegeven, staat bij structurele modellen de relatie tussen de in- en
uitvoer centraal. Een belangrijke onderzoeksstroming gaat na hoe informatie (de relevante aspecten, of 'cues') uit het gegeven probleem door een
beslisser wordt geïntegreerd tot een totaal-oordeel - dat vervolgens wordt
ingezet ten behoeve van een keuze. Het gaat er bij dit onderzoek om te
zoeken naar de 'rule by which the subject combines or integrates the input
information' waarbij verschillende modellen zich onder andere onderscheiden door het 'theoretical [algebraic] model of the composition process'
(Slovic en Lichtenstein, 1971, p. 673). Omdat de meeste structurele modellen de subjectieve compositieregels voorstellen door (eenvoudige) algebraïsche regels, is ook vaak sprake van algebraïsche modellen (zie onder

42

andere Walkten, 1980; Timmermans, 1988). De nadruk van de 'risicoloze'
structurele modellen ligt op het integreren van informatie tot een totaaloordeel (in termen van de beslistypering dus op de 'evaluatiefase'). Hierbij
speelt de kans op het optreden van consequenties van alternatieven (of het
inschatten daarvan) geen expliciete rol. Uit de literatuur komen vier
belangrijke modellen naar voren: het 'Lens model', 'lineaire modellen',
'informatie integratie theorie' en 'conjunct meten'. Deze zullen in het
onderstaande aan bod komen. Tevens zal de 'conjunct analyse' worden
besproken; een benadering die het gehele beslisproces met behulp van de
besproken structurele modellen te lijf gaat.
I Het Lens model
Een van de oudste modellen die zich bezighouden met de integratie van
informatie tot een oordeel over objecten is het zogenoemde 'Lens model'
van Brunswik (zie onder andere: Brunswik, 1955; Slovic en Lichtenstein,
1971; Hammond, 1993). Brunswik was van mening dat de omgeving 'to
which the organism must adjust, presents itself as semierratic' (Brunswik,
1955, p. 193) en de vraag was 'how the organism achieves a stable relation
with its environment despite the uncertainty engendered by the irregular
conditions at the surface' (Hammond, 1993, p. 208). Een onderdeel van het
bereiken van zo'n stabiele relatie is het vormen van oordelen over entitei
ten in de 'ambigue' omgeving.
Het lens model (figuur 2.5; zie ook Slovic en Lichtenstein, 1971, en
Hammond, 1993) geeft aan hoe dat verloopt. Het model representeert de
'probabilistic interrelations between organismic and environmental
components of the judgment situation' (Slovic en Lichtenstein, 1971, p.
655). Om te beginnen bestaat een stimulus-object (de criterium-variabele
Ye) uit verschillende 'cues' X, t/m Χη (ook wel 'information-sources'
genoemd). De relatie tussen cue X, en criteriumvariabele Ye is onzeker. De
mate van (on)zekerheid wordt uitgedrukt in de correlane tussen cue i en
criterium Ye: r ie . Deze correlatie drukt de 'ecologische validiteit' van een
cue uit. De cues kunnen ook onderling samenhangen (uitgedrukt in de
correlatie r1}). Deze correlaties representeren het 'quantitative environmen
tal model'. Voorts wordt door een subject een inschatting gemaakt van de
criterium-variabele op basis van de cues (Y5). De correlaties tussen cue i en
Ys (rw) geven het gebruik van de cue door een subject aan (de 'cue-utiliza
tion'). Als maat voor de verhouding tussen de inschatting en de criterium-
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Figuur 2.5 Het Lens model
variabele geldt de 'achievement index' ra; dat wil zeggen de correlatie
tussen Ye en Y9. Hammond (1993, p. 212) geeft als voorbeeld van een
criterium-variabele de veiligheid van een snelweg-segment (gemeten in
gemiddeld aantal ongelukken per jaar). Van een aantal snelweg-segmenten
moest door ingenieurs de veiligheid worden ingeschat op basis van
verschillende cues (breedte van de rijstrook; aantal bochten; scherpte van
de bochten; etc). Op basis van 'omgevingsgegevens' konden de verschil
lende Omgevingscorrelaties' worden berekend (i.e. hoe de cues met de
veiligheid samenhingen) en op basis van de inschattingen konden ook de
'cue-u tilization'-correlatíes worden nagegaan. Door vergelijking van de
inschattingen en de 'werkelijke veiligheid' van de verschillende segmenten
kon voorts de 'achievement-index' voor de inschatters worden vastgesteld.
Het Lens model gaf aanleiding om door correlationele statistiek de
'strategie' die een beslisser bij het integreren van informatie gebruikt, weer
te geven als een algebraïsche functie:
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Deze formule is een 'model of the subject's decision-making strategy or
policy" (Slovic en Lichtenstein, 1971, p. 657), waarmee de inschattingen
van het subject kunnen worden voorspeld. De gewichten (Ь1Л) kunnen
door (multiple-)regressie technieken worden geschat. Deze manier van het
in beeld brengen van de inschattingsstrategie van een beslisser wordt
'policy-capturing' genoemd (zie Hammond, 1993, p. 214)5.
II Lineaire modellen
De nadruk bij het lens model lag oorspronkelijk op de invloed van de
omgeving op de inschattingen van de beslisser. Daarbij was vooral de
'achievement-index' een belangrijke statistiek (zie Slovic en Lichtenstein,
1971, p. 659). Een andere onderzoeksrichting stelde juist de beschrijving
van het integreren van informatie in termen van een lineair model cen
traal. Hierbij staat het vaststellen van de gewichten in zo'n model voorop.
Dat kan intuïtief (door een beslisser), door regressie-procedures (zoals
bijvoorbeeld bij policy-capturing), of door het toewijzen van 'unit weigths'
(zie Dawes en Corrigan, 1974, p. 96). De gewichten die verkregen worden
op basis van een regressie-analyse kunnen worden geïnterpreteerd als 'the
relative influence of the cue dimension on the judge's evaluations' (Abelson en Levi, 1985, p. 238). De vraag is echter wat de descriptieve waarde
van een lineair model is. Ondanks dat dergelijke modellen de inschattingen van de beoordelaar (redelijk) goed voorspellen (Dawes en Corrigan,
1974, p. 98; Abelson en Levi, 1985, p. 241), wil dat nog niet zeggen dat
essentiële eigenschappen van het beslisproces (i.e. met betrekking tot de
integratie/evaluatie) gevangen zijn. Sterker, in situaties waar de eigenschappen van het beslissen volgens een lineair model (additief, compensatorisch beslissen) geen rol spelen, lijken ze toch een goede voorspelling
van de beoordelaar te geven (zie Einhorn, Kleinmuntz en Kleinmuntz,
1979). Lineaire modellen blijken 'often good approximations in many
decision-making situations' (Dawes en Corrigan, 1974, p. 99). Dit hangt

9
Hammond (1993) geeft aan dat, naast de gegeven lineaire vorm, ook niet-lineaire
modellen mogelijk zijn.
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samen met de 'robuustheid' van lineaire modellen6. Dawes en Corrigan
geven aan: 'Such models fit, [...], because the contexts in which they are
evaluated tend to be conditionally monotone contexts in which there is
much error' (p. 99). Het is daarom niet verbazingwekkend dat 'decisionmakers' (in sofar as they are behaving appropriately) are paramorphically
well represented by linear models (p. 105)' - terwijl de modellen het
eigenlijke proces niet adequaat hoeven weer te geven. Als de in te schatten
data niet voldoen aan de voorwaarden, zoals Dawes en Corrigan die
noemen, is het de vraag hoe goed lineaire modellen een beschrijving
geven. Brehmer (1994) geeft aan dat er ook psychologische redenen zijn
om aan te nemen 'why linear models are appropriate, and why they fit
human judgmenf (p. 140). Die reden heeft te maken met het feit dat
inschattingstaken vaak gebaseerd zijn op een aantal 'intersubstitutable'
aspecten. Meerdere combinaties van cues kunnen leiden tot dezelfde
inschatting (equifinaliteit van de cues). Lineaire modellen kunnen die
onderlinge uitwisselbaarheid weergeven omdat ze trade-offs tussen cues
toestaan en er bij het bepalen van de gewichten (via regressie-analyse) ook
met de intercorrelaties rekening wordt gehouden (zie Brehmer, 1994, pp.
139-142). Een ander nadeel van lineaire modellen is dat curvilineaire en
configurale (interactie-effecten) relaties tussen variabelen 'weg-gelineariseerd' worden. Toch worden bij de integratie van informatie ook andere
dan additieve regels gebruikt (cf. Krantz en Tversky, 1971; Anderson,
1981). Bovendien wordt bij het lens-model en bij lineaire modellen van de
objectieve schaalwaarden van de cues uitgegaan. Het is echter de vraag in
hoeverre objectieve waarden met subjectieve inschattingen overeenkomen.
III Informatie integratie theorie
Aandacht voor subjectieve waarderingen en het toestaan van andere dan
additieve integratie komt naar voren in de 'informatie integratie theorie'
(ITT) van Anderson (1974, 1981). Zoals in figuur 2.6 is aangegeven, maakt
Anderson onderscheid tussen de objectieve stimuli (S,) en response (R)
enerzijds, en anderzijds de subjectieve inschattingen van de stimuli (s,) en

" De 'robuustheid' houdt in dat lineaire functies goede benaderingen zijn van conditioneel
monotone functies (waar vanabelen 'can be scaled in such a way that higher values on each
can predict higher values on the crrtenon, independently of the values of the remaining
variables' p. 99), dat afwijkingen m de criterium-vanabele de gewichten (bij een regressieanalyse) niet beïnvloeden, en dat conditioneel monotone functies bij veel afwijkingen een
lineaire functie benaderen.
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van de response (r). De subjectieve inschatting van de stimuli komt tot
stand door de 'valuation function' V; i.e.: s¡ = V(S,). De subjectieve integratie van deze inschattingen (door de integra tiefuntie) leidt tot een subjectieve response (r), die weer via een 'motor-functie' de objectieve, waarneembare response R genereert (zie ook Anderson, 1981, pp. 4-5). De valuationfunctie levert een subjectieve inschatting, en is een combinatie van de
subjectieve schaalwaarde en een gewicht (de 'weigth-value representation
[...] of the stimulus' p. 6). De integratiefunctie kan verschillende vormen
hebben; b.v. additief, multiplicatief of middelend. Voorts wordt verondersteld dat de waarneembare response R een lineaire functie van de subjectieve response r is.

valuation

integration

response

V(S) = s

l{s} = г

M(r) = R

Figuur 2.6 Relatie tussen grootheden in de Informatie Integratie Theorie
IIT probeert via het zogenoemde 'functioneel meten' tegelijkertijd drie
vragen te beantwoorden, namelijk: wat de aard van de integratiefunctie is;
en hoe de subjectieve inschattingen en de responses kunnen worden
achterhaald. Om die vragen te beantwoorden wordt een factorieel design
opgesteld. Daarin worden verschillende niveaus van stimulus-variabelen
(de factoren of dimensies) met elkaar gecombineerd en aan proefpersonen
voorgelegd. Die geven op elke combinatie een reactie (de waarneembare
47

response). Als we geïnteresseerd zouden zijn in de waardering van een
supermarkt, zouden we bijvoorbeeld de variabelen 'bereikbaarheid' en
'assortimenf kunnen nemen en deze kunnen onderverdelen in de niveaus
'goed', 'gemiddeld' en 'slechf. Met behulp van een factorieel design
zouden dan responses gevraagd worden op vier stímulus-combinaties.
Meer algemeen levert een factorieel design met twee variabelen7 een
matrix op waarin de rij-ingangen (Sr, t/m Sm) de niveaus van één variabele en de kolom-ingangen (SM t/m S^) de niveaus van de andere variabele
zijn. (In het voorbeeld hebben beide variabelen drie niveaus). In de cellen
worden de waargenomen responses gezet. Nadat de matrix is opgesteld
kan worden nagegaan welke integratieregel met de gevonden resultaten
overeenkomt. Voor elke vooronderstelde regel geldt dat de data in de
matrix aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. Voldoen ze daaraan,
dan kan geconcludeerd worden dat de subjectieve integratie te beschrijven
is met behulp van die regel. Zo kan een onderzoeker de hypothese hebben
dat de inschatter de subjectieve stimulus-waarden door een additieve regel
combineerde. De data in de matrix moeten dan voldoen aan de zogenaamde 'parallellisme-tesf, dat wil zeggen 'the factorial data plot will
form a set of parallel curves' (zie Anderson, 1981, pp. 15-17). Die test komt
overeen met een 'analysis of variance'-analyse waarin geen interactieeffecten naar voren komen (zie Louviere, 1988, p. 17). Voor andere regels
gelden andere tests. (Zo moeten de data, bij een veronderstelde multiplicatieve regel, voldoen aan de zogenoemde 'linear fan'-test, zie Anderson, 1981, p. 41-42.) Mochten de data de test doorstaan, dan kan de matrix
gebruikt worden om de subjectieve inschattingen van de stimuli en de
response te achterhalen: de rij- en kolomgemiddelden kunnen namelijk als
een lineaire combinatie worden opgevat van de subjectieve stimulusniveaus; en de waargenomen response als een lineaire combinatie van de
interne response. Het gaat er dan om, de subjectieve waarden zó te
schatten, dat het model (de veronderstelde regel) opgaat (cf. Louviere,
1988, p. 21).

7
Voor het gemak zal hier met twee vanabelen worden gewerkt; er zijn er natuurlijk meer
mogelijk.
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IV Conjunct meten
Informatie integratie theorie gaat voornamelijk uit van responses op een
interval-schaal. Als de data in een ordinale vorm beschikbaar zijn, kan de
gebruikte integraÜeregel óók worden onderzocht. Dit staat centraal bij
'axiomatisch conjunct meten' (zie Krantz en Tversky, 1971). Ook hierbij
worden stimulusparen gecombineerd aangeboden, alleen wordt nu de
response niet numeriek geschaald, maar wordt naar een ordening gevraagd (bijvoorbeeld door paarsgewijze vergelijking). Vervolgens wordt
getracht om zowel schaalwaarden voor de relevante variabelen als voor de
compositieregel te vinden. Als een compositíeregel wordt voorgesteld,
wordt er gekeken 'whether there exist scales of measurement [...] that
satisfy the proposed composition rule' (Krantz en Tversky, 1971, p. 152).
Zij vervolgen: '[...] one starts with an ordering of the dependent variable
and investigates what properties this order should satisfy so that it can be
represented numerically according to the proposed composition rule' (p.
152). Conjunct meten geeft methoden om, (net zoals bij functioneel meten
bij interval data) aan de hand van ordinale data te kijken of er sprake is
van bijvoorbeeld additieve, multiplicatieve of middelende compositieregels. (Waaraan de data-ordeningen moeten voldoen om van een specifieke
compositieregel te spreken (i.e.: onafhankelijkheid, dubbele cancellane,
etc.) wordt onder meer besproken in Krantz en Tversky, 1971; en Van der
Ven, 1977.) Daarnaast zijn algoritmen ontwikkeld om de numerieke
representaties van de subjectieve schaalwaarden te genereren (zie Louviere, 1988).
V Conjunct Analyse
Tot nu toe zijn modellen behandeld die betrekking hebben op het integratie-proces; dat wil zeggen op de compositie van een totaal-oordeel op
basis van de deel-oordelen. De modellen geven aan hoe die integratie
verloopt en hoe waarden van de (al dan niet subjectieve) deel-oordelen (en
eventueel van de gebruikte gewichten) ingeschat kunnen worden. Dergelijke modellen worden ook wel 'decompositionele modellen' genoemd (zie
Louviere en Timmermans, 1990). Deze decompositionele modellen worden
in het 'conjoint analysis'-paradigma ingezet om beslisgedrag te beschrijven
c.q. te voorspellen. Bij conjunct-analyse wordt het gehele beslisproces algebraïsch- onder de loep genomen. Er wordt daarbij een aantal alternatieven verondersteld die zijn op te delen in een aantal kenmerken. Net
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zoals bij Anderson's valuation en integration-function worden vervolgens
de objectieve scores op de kenmerken door een subjectieve 'waarderingsfunctie' tot subjectieve scores getransformeerd. Dan worden de subjectieve
scores op de kenmerken geïntegreerd tot een totaal-oordeel met betrekking
tot een alternatief en kan de kans worden bepaald dat een alternatief
gekozen wordt. Het gaat er bij conjunct-analyse om, de verschillende
functies (waardering, integratie en kansbepaling) en de individuele scores
in te schatten. Daartoe wordt gebruik gemaakt van een of meer decompositionele modellen. Louviere en Timmermans: 'Conjoint analysis [...] refers
to the use of one or more decompositional modeling procedures to
estimate part-worth values from individuals' overall evaluations of
designed multiattribute alternatives' (p. 215). De 'part-worth' utilities (de
subjectieve waarden van de kenmerken) worden gebruikt in een beslisregel om een keuze te genereren. Als de waarden van de part-worth utilities
en de keuze-regel bekend zijn, kan beslisgedrag worden beschreven c.q.
voorspeld. Conjunct analyse beschouwt dus zowel de informatie-verwerking, de integratie als de keuze.
VI Problemen met risicoloze structurele modellen
De genoemde structurele modellen zijn meestal niet normatief bedoeld
(hoewel ze normatief ingezet zouden kunnen worden), maar trachten
beslissen te beschrijven. Dat wil zeggen, ze geven een beschrijving van de
input-output relatie. Lineaire modellen, waarvan de gewichten en waarden
met behulp van regressie-technieken zijn geschat, hebben als nadeel dat ze
eigenlijk 'te robuusf zijn om die input-output relatie te beschrijven; ze
passen bijna altijd redelijk (zie boven). Wallsten (1980) merkt op: 'The
criticism has mounted against the descriptive use of the linear regression
model because its robustness makes it difficult to falsify' (p. 216). Functioned en conjunct meten maken onderscheid tussen verschillende compositieregels en proberen te testen of een voorgestelde regel opgaat. Ze zijn, in
tegenstelling tot lineaire regressie modellen, gevoeliger voor interactieeffecten en zijn beter in staat om voorgestelde regels te verwerpen. Om de
adequaatheid van regels te testen steunt conjunct meten meestal op
zogenaamde 'badness-of-fif-indices (Louviere, 1988, p. 26). Door de
besproken robuustheid van additieve lineaire modellen kunnen die indices
lage waarden krijgen, ondanks dat de fit niet op hoeft te gaan. Functioneel
meten kent daarentegen wel een 'error theory7, waarmee het testen van de
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regels ondersteund wordt (Louviere, p. 27). Wallsten (1980) vraagt zich
echter af, of eventuele interactie-effecten toe te schrijven zijn aan een
ander dan het additieve model, of dat herschaling van de data toch een
additief model (met nieuwe parameters) kan opleveren (p. 216). (Zie voor
een bespreking van andere problemen met risicoloze structurele modellen
en hun gebruik onder andere Louviere en Timmermans, 1990).
De belangrijkste bezwaren hebben te maken met de descriptieve
waarde van de modellen. Hoewel het soms lijkt dat de input-output
relatie met behulp van een bepaalde regel te beschrijven is, blijft de vraag
onbeantwoord hoe het achterliggende beslisproces verloopt. Wallsten: 'the
models have been criticized because they emphasize the description of
observable input-output relationships of decision behavior rather than the
description of processes' (1980, 216/7). Bovendien leveren de modellen
vaak beschrijvingen op een geaggregeerd niveau (door onder andere
regressie-analyse over een aantal subjecten of taken). Daarmee worden
voorspellingen voor een groep subjecten/taken wellicht mogelijk, inzicht
in het proces wordt echter 'weg-regressed'. Bij de beschrijvende waarde
van de modellen moet dan ook rekening gehouden worden met de aard
en het doel van de beschrijving. Er kan een onderscheid worden gemaakt
tussen 'first-cut descriptions', die op een geaggregeerd niveau beschrijvingen van beslisgedrag geven en 'second-cut descriptions', die kijken naar
individueel beslisgedrag (vrij vertaald naar Bell, Raiffa en Tversky, 1988).
Als model voor het leveren van 'first-cut descriptions' bewijst het conjunct-analyse paradigma bijvoorbeeld diensten met betrekking tot voorspellen van het beslisgedrag van consumenten, etc. (zie bijvoorbeeld Green
en Srinivasan, 1978; 1990). Claims van dergelijke modellen op het niveau
van de 'second-cuf-descriptions zijn echter twijfelachtig. We zullen bij het
bespreken van problemen van structurele modellen in het algemeen nog
terugkomen op het probleem van de descriptieve waarde.
2.3.1.1.2 Structurele modellen met risico
Bij beslissen heeft risico, zoals opgemerkt, meestal betrekking op de kans
van het optreden van de consequenties van een alternatief. Het gaat om
het verwerken (representeren, integreren en evalueren) van kansaspecten
bij het nemen van een beslissing. Als de kansen van de consequenties
bekend zijn, wordt wel gesproken van 'decision making under risk' en als
de kansen niet bekend zijn van 'decision making under uncertainty' (zie

51

onder andere Fishburn, 1988b). Bij de structurele modellen die het kans
aspect incorporeren, gaat het in principe om een additief lineair model,
waarin de kansen op het optreden van de consequenties (ca t/m c„) van
een alternatief (p(ca) t/m p(cn)) worden gecombineerd met de waarden die
met die consequenties worden geassocieerd (u(c,) t/m u(cn)). Het oordeel
over een alternatief kan dan worden samengevat door de som:

Σ P(c¡>*u(c¿
Dit oordeel (de score) geeft dus een combinatie van de (ingeschatte)
kansen en de waarden (de utility; het nut) van de consequenties van een
alternatief. Het 'keuze-principe' stelt dat het alternatief met de hoogste
score gekozen moet worden.
Het onderzoek met betrekking tot structurele modellen waarin
kansaspecten een rol spelen, heeft een sterk normatieve focus. Meestal
wordt dan onderzocht of het mogelijk is 'to impose a mathematical or
logical structure on the task that defines the consistency of a set of responses' (Pitz en Sachs, 1984, p. 140). Als zo'n structuur is gevonden, dan dient
deze als normatieve achtergrond voor een response. Twee van dergelijke
'structuren' zullen hier worden uitgewerkt: de Bayesiaanse inferentietheorie (waar de nadruk ligt op het verwerken van probabilistische
informatie) en de nutstheorie ('utility-theory'; waar axioma's worden
opgesteld om consistent met waarden (utilities) en kansen om te gaan).
I Baysiaanse inferentie
Bij Bayesiaanse inferentie ligt het accent op het verwerken van probabilistische informatie. Iets nauwkeuriger geformuleerd: op het veranderen van
de kansinschattingen op grond van nieuwe gegevens. De optimale verandering van deze kansinschattingen '...in the light of relevant new information, should be accomplished via Bayes' Theorem. [...Which...] specifies
certain internally consistent relationships among probabilistic opinions and
serves to prescribe, in a sense, how men should think' (Slovic en Lichtenstein, 1971, pp. 665/6). Hoe werkt dat? Een beslisser heeft een aantal
hypothesen met betrekking tot het zich voordoen van een aantal 'toestanden-van-de-wereld', zeg, Hj t/m Hn. De toestanden doen zich voor met de
kansen p(Ha) t/m p(Hn). Dat geheel van kansen wordt ook wel de 'a priori
kansverdeling' genoemd. Vervolgens komt nieuwe informatie (I) beschikbaar, en moet de kansverdeling worden herzien. De vraag is dan wat de
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nieuwe verdeling is, gegeven de informatie. Meer specifiek, er moet voor
elke hypothese worden vastgesteld wat de 'a posteriori kans' is. Dat houdt
in voor elke i na te gaan wat de kans op hypothese i is, gegeven de
nieuwe informatie I; p(H,II). Het theorema van Bayes geeft aan hoe de
nieuwe verdeling kan worden bepaald:

In de formule staat p(I I H,) voor de kans op de informatie I gegeven dat
hypothese i het geval is. Een veel gebruikt voorbeeld laat zien hoe de
regel van Bayes werkt9: 'In een stad rijden op een avond 100 taxi's: 85
rode en 15 gele. Diezelfde avond is een taxi betrokken bij een ongeluk,
maar de taxi reed meteen door. Een ooggetuige verklaarde dat het om een
gele taxi ging. Een test wees vervolgens uit dat deze ooggetuige in 80%
van de gevallen de juiste kleur van een auto onder gelijke omstandigheden kon benoemen.' De vraag is nu wat de kans is dat de taxi inderdaad
geel was, zoals de ooggetuige had verklaard. De a priori kansverdeling
heeft betrekking op de situatie zonder de verklaring van de ooggetuige:
p(gele taxi) = 0.15 en p(rode taxi) = 0.85. De verklaring van de getuige en
de betrouwbaarheid daarvan (de I) verandert deze kansverdeling. Er kan
nu onderscheid gemaakt worden tussen vier voorwaardelijke kansen:
1234-

p(ooggetuige
p(ooggetuige
p(ooggetuige
p(ooggetuige

zegt geel
zegt rood
zegt geel
zegt rood

I een gele taxi)
I een gele taxi)
I een rode taxi)
I een rode taxi)

=
=
=
=

0.8
0.2
0.2
0.8

Waarmee de Bayes-formule kan worden ingevuld en blijkt dat:
p(een gele taxi I ooggetuige zei geel) =
(0.15*0.8)/(0.15*0.8 + 0.85*0.2) = 0.41.
Er is veel onderzoek uitgevoerd naar hoe 'goed' beslissers de a priori
kansverdelingen aanpassen. Aan het eind van de 60-er jaren heerste de

8

Het voorbeeld stamt, volgens Wallsten, 1983, van Tversky en Kahneman.
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mening dat mensen redelijke 'intuïtieve statistici' waren (Peterson en
Beach, 1967). Dat wil zeggen, dat onder andere veranderingen van de
kansverdelingen redelijk overeenkwamen met de Bayesiaanse norm,
hoewel vaak bleek dat de kansverdeling meestal te weinig werd aangepast
(een effect dat 'conservatisme' werd genoemd). In de jaren die daarop
volgden, bleef er maar weinig heel van die opvatting. Slovic, Fischhoff en
Lichtenstein (1977) merken op dat 'In his evaluation of evidence, man is
apparently not a conservative Bayesian: he is not Bayesian at all' (p. 3).
Het wordt nu algemeen aangenomen dat de descriptieve status van het
Bayesiaanse model gering is, '[...] because it is possible to demonstrate
strong and systematic violations' (Wallsten, 1980, p. 217). Die 'violations'
komen er op neer dat mensen niet goed met de benodigde statistische
aspecten voor een Bayesiaanse inferentietaak kunnen omgaan. Eén van die
aspecten is dat de 'base-rates' (de 'a priori kansverdelingen') niet goed
worden meegenomen in een inschattingstaak (zie onder andere Bar-Hillel,
1980). Het taxi-voorbeeld toont dat effect aan. Op de vraag wat de kans is
dat het om een gele taxi gaat, zoals de getuige verklaarde, antwoorden de
meesten 'rond de 0.8' (terwijl het correcte, Bayesiaanse, antwoord 0.41 is).
De reden daarvoor is dat de (lage) a priori kans op een gele taxi (0.15)
wordt genegeerd. Er is veel onderzoek naar dit soort afwijkingen uitgevoerd (zie onder andere Slovic, Fischhoff en Lichtenstein, 1977; Kahneman,
Slovic en Tversky, 1982; en Stevenson et al., 1990, voor samenvattingen).
Op dat onderzoek zal bij de bespreking van de normatieve status van
modellen worden teruggekomen.
II Nutstheorie
Het 'Bayesiaanse' onderzoek stelt de aanpassing van kansverdelingen
voorop. Die kansen worden vervolgens gebruikt bij het beoordelen van
een alternatief, waar die kansen betrekking op hebben. Uit de vergelijking
uit het begin van de paragraaf blijkt echter dat bij het beoordelen van een
alternatief niet alleen kansen een rol spelen maar ook de waarden van de
consequenties van een alternatief (ook wel 'nutswaarde' of 'utility' genoemd). 'Nutstheorie' (of ook 'utility'-theorie) is de noemer voor een
aantal theorieën die zowel kansen als nutswaarden verenigen met de
formule Tp(c¡)u(c¡)' als uitgangspunt. In dit exposé is het de eerste groep
modellen (naast de 'conjunct analyse') die zowel de alternatieven-evaluatie
als de keuze behandelt.
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Fishbum (1988b, p. 79) geeft aan wat het uitgangspunt van de
nutstheorie is: 'The primitive notions of a theory of expected utility are an
individual's preference relation '>' ('is preferred to') on a set of risky - or
uncertain - decision alternatives'. De 'expected utility'-theorie geeft
vervolgens een aantal axioma's aan waar die preferentierelatie aan moet
voldoen: 'The guidelines or principles of the theory are statements about >that are commonly referred to as axioms'. Door dit axiomastelsel is het
mogelijk om de preferenties numeriek uit te drukken en een 'maat voor
verwachting' van een alternatief te geven: '[the axioms] how preferences
correspond to a numerical structure that gives rise to an expectation
operator that lies behind the name "expected utility" (Fishburn, 1988b, p.
79).
De historie van de nutstheorie begint bij de 'verwachte waarde' (EV,
expected value). Als een alternatief η uitkomsten heeft: χ, t/m x r (bijvoor
beeld verlies of winst in geld uitgedrukt) en die uitkomsten hebben
kansen p(x,) t/m p(xn), dan wordt is de verwachte waarde van zo'n
alternatief:
*xì*xi

EV = Σ

Stel, dat je kunt kiezen uit twee alternatieven: alternatief 1, waarbij een
kans van 0.5 bestaat op fl 100,- winst en een kans van 0.5 op fl 30,- verlies
en alternatief 2 waar je zonder meer fl 30,- krijgt. Welk alternatief zou dan
gekozen moeten worden? Volgens de verwachte waarde-gedachte zijn er
drie uitkomsten en twee kansverdelingen:

Χι

(100,-)

x2
(-30,-)

x3
(30,-)

p(x,)

0.5

0.5

0

ρ'(χ,)

0

0

1

Alternatief 1 heeft de kansverdeling ρ(χ,) en alternatief 2 ρ'(χ,). De ver
wachte waarde van de twee alternatieven is:
1- EV(alternatief 1) = 0.5*100 - 0.5*30 + 0*30 = 35,2- EV(alternatief 2) = 0*100 + 0*30 + 1*30 = 30,55

Volgens deze berekeningen moet alternatief 1 boven 2 geprefereerd
worden.
Bernoulli trekt in de 18e eeuw de descriptieve waarde van de 'expec
ted value'-gedachte in twijfel. Zijn bezwaar was dat in de berekening van
de verwachte waarde werd uitgegaan van de objectieve waarde (bijvoor
beeld winst of verlies van een bepaalde hoeveelheid geld). De subjectieve
waarde van geld, zo stelde Bernoulli, neemt niet op dezelfde manier toe
als de objectieve waarde. Dat wil zeggen, dat bij een toename van dezelfde
hoeveelheid geld de toename van het nut van dat geld afneemt. In de
economie staat dit sindsdien bekend als het principe van het afnemend
marginaal nut. Als in plaats van de objectieve waarde χ de subjectieve
waarde u(x) van belang is, moet die ook in de verwachte waarde worden
betrokken. Er is dan in plaats van 'expected value' sprake van 'expected
utility' (EU):

EU = £ Р(*,)*«Ц)
Als er bijvoorbeeld gekozen kan worden uit 'niets krijgen' of het alterna
tief: 'fl 21.000,- winnen met een kans van 0.5, en fl 20.000,- verliezen met
een kans van 0.5' dan kiezen de meesten voor de 'niets'-optie. Dat is
strijdig met het EV-principe, want de verwachte waarde van het tweede
alternatief is fl. 500,- terwijl de 'niets'-optie een verwachte waarde van fl
0,- heeft. Als w 0 de status quo aangeeft, geldt kennelijk dat [u(w0 + 21.000)
+ u(w0 + 20.000)1/2 < u(w0) (voorbeeld uit Fishburn, 1988a, p. 2).
In de jaren '40 is door von Neumann en Morgenstern een aantal
axioma's opgesteld met betrekking tot de (subjectieve) preferentie-relatie.
Uit die axioma's is vervolgens de 'expected utility operator' (de boven
staande formule) af te leiden. Kort gezegd, deze axioma's '[...] formalize
notions of order, independence and continuity' (Fishbum, 1988a, p. 80).
Een consequentie hiervan is, dat als de axioma's niet gelden, de formule
op grond waarvan de alternatieven vergeleken worden ook problematisch
is. De axioma's zijn -in descriptieve zin- aan twijfels onderhevig. Uit het
'order'-axioma is bijvoorbeeld af te leiden dat preferenties transitief
zouden moeten zijn. Dat wil zeggen, als X een verzameling alternatieven
is, dan:
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Ybwer К* =- У Л у > г) - χ > г]
Bekende schendingen van deze aanname worden gegeven door May
(1954) en Tversky (1969). Neem bijvoorbeeld de keuze tussen drie hotels
die als volgt zijn beschreven:

locatie

service

comfort

hotel 1

goed

erg goed

redelijk

hotel 2

erg goed

redelijk

goed

hotel 3

redelijk

goed

erg goed

Bij deze alternatieven geldt:
hotel 3 > hotel 2;
hotel 2 > hotel 1;
maar niet:

hotel 3 >• hotel 1.

Ook andere aannames lijken descriptief niet altijd adequaat te zijn (zie
onder andere Allais, 1953, met betrekking tot het onafhankelijkheidsaxioma; en Fishburn, 1988a en 1988b met betrekking tot het continuiteitsaxioma).
Bij de EU-modellen wordt in plaats van een objectieve waarde van
een alternatief de subjectieve nutswaarde gehanteerd. Naast de waarde
van een alternatief kunnen ook de kansen subjectief worden opgevat. Zo
legden Tversky en Kahneman (1981, p . 455) hun subjecten de volgende
twee keuze-problemen voor:
1- kiezen uit $30 zonder meer of $45 met een kans van 80%
2- kiezen uit $30 met een kans van 25% of $45 met een kans van 20%
De proporties van de kansen zijn in beide keuzen gelijk (4:1). Toch kiezen
de meeste subjecten in geval 1 voor de zekere $30 en in geval 2 voor de
$45. Dit geeft aan dat de objectieve kansen niet overeenkomen met de
subjectieve inschatting. Het idee van 'personal probabili hes' is al eerder
naar voren gekomen (bijvoorbeeld in Bayesiaanse statistiek) en heeft daar
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vooral betrekking op de kans die wordt toegeschreven aan eenmalige
gebeurtenissen, zoals in 'wat is de kans dat X de Tour de France zal
winnen?'. Tversky en Kahneman subjectiveren echter ook de frequentistische kansopvatting. In hun 'prospect theory7 (Kahneman en Tversky, 1979;
Tversky en Kahneman, 1981) spelen subjectieve waarden én subjectieve
kansen een rol. In deze theorie worden een value-functie ν en een 'decision-weigth'-functie π voorgesteld die via de volgende regel de waarde van
een prospect (alternatief) opleveren:
waarde = ^

π(ρ(χ,)) *v(x¡)

De value-functie en de decision-weigth-functie zijn empirisch vastgestelde
functies. De value-functie geeft een 'afnemende marginale winst' te zien
en ook een 'afnemend marginaal verlies' (het verschil tussen een verlies
van fl 10,- of fl 20,- wordt dan als groter ervaren dan dat rassen fl 110,- en
fl 120,-)9. Bovendien veronderstellen Tversky en Kahneman dat het verlies
van geld een grotere negatieve ervaring oplevert dan de positieve ervaring
van winst van hetzelfde bedrag. De decision-weigth functie geeft aan dat
de subjectieve inschatting/waardering van een kans niet gelijk is aan de
objectieve kans zelf. Naast de veranderingen die Tversky en Kahneman
voorstellen, zijn ook andere pogingen gedaan om utility-modellen op te
stellen die schendingen van eerdere axioma's het hoofd kunnen bieden.
(Zie onder andere Shoemaker, 1982; en Fishburn, 1988a, voor een samenvatting van verschillende axioma-aanpassingen).
Bij het bespreken van de problemen met utility-modellen is het belangrijk
om onderscheid te maken tussen de verschillende manieren waarop de
modellen gebruikt kunnen worden. In het algemeen worden twee manieren van gebruik onderscheiden: normatief en descriptief (zie onder andere
Einhorn en Hogarth, 1981; Fishburn, 1988a). De axioma's van de utilitytheorie kunnen normatief geïnterpreteerd worden als '[...] guidelines about
the choices a fully rational person should make' (Frisch en Clemen, 1994,
p. 46). De descriptieve interpretatie stelt centraal dat de 'axioms can be
interpreted as hypotheses about the pattern of choices people actually

9

lets preciezer gezegd: de value-functie is S-vormig, en ook geldt dat:
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make' (p. 46).10 Cohen (1993) merkt op dat de descriptieve interpretatie er
voor gezorgd heeft, dat de modellen telkens werden aangepast op basis
van de empirie. De 'geschiedenis van expected value tot prospect-theorie'
Iaat dat ook zien: in het licht van schendingen van axioma's werd de
utility-theorie (i.e. de axioma-stelsels) telkens bijgesteld en getoetst.
'Descriptief inadequaaf kan derhalve binnen het utility-paradigma worden
gezien als het schenden van de axioma's van een specifiek utility-model.
Zo'n schending hoeft geen probleem te zijn, want binnen het utilityparadigma kan dan weer gezocht worden naar een nieuw model. Veel
onderzoek naar beslissen heeft op deze manier plaatsgevonden. De vraag
is echter of het utility-paradigma wel een goede basis biedt voor het
onderzoek naar beslissen. Deze vraag zal, vanuit normatief en descriptief
oogpunt, kort worden behandeld.
De normatieve interpretatie van utility-theorie houdt in: '[...] If one
accepts the axioms, then to be internally consistent, one's choices must
conform to the rule of maximizing [...] utility' (Frisch en Clemen, 1994, p.
48). De auteurs vragen zich af of die interne consistentie wel een voorwaarde is voor 'good decision making'. Zo kunnen er bijvoorbeeld vragen
worden gesteld bij het maximaliseren van utility. Maximaliseren ten
opzichte van wat? Wanneer is sprake van 'optimaal?' Einhorn en Hogarth
(1981) geven aan dat 'optimaal' conditioneel is ten opzichte van tijd
(criteria op korte termijn vs langere termijn); doelstelling (welke doelstellingen zijn relevant? en wat als die conflicteren?) en referentie-kader (hoe
moet informatie geïnterpreteerd worden? wat als er verschillende manieren van interpreteren mogelijk zijn?). Ackoff (1979) wijst ook op meerdere
manieren om optimaliteit te zien. Volgens hem blijven in de nutstheorie
twee aspecten buiten beschouwing: de waarde van een alternatief als
middel en de waarde als doel binnen een geheel van doelstellingen en
middelen. Bovendien blijft bij maximalisatie meestal ook de verandering
van 'de omgeving' buiten schot. Ackoff: '[decision makers] are not confronted with problems that are independent of each other, but with
dynamic situations that consist of complex systems of changing problems'

10

Naast deze twee interpretaties voegen Frisch en Clemen nog een derde toe, waarin '[...]
axioms can be used as tools for measuring or assessing peoples' beliefs and values'. De
gevonden waarden worden vervolgens ingezet om beslissingen te ondersteunen. Deze
interpretatie doet denken aan de 'prescriptieve' interpretatie, zoals Bell, Raiffa en Tversky
(1988) onderkennen. Zoals in de inleiding opgemerkt, heeft deze interpretatie een normatieve
en descriptieve component en zal daarom hier niet afzonderlijk worden gebruikt.
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(pp. 50-51). Een alternatief kan bovendien volgens het utility-paradigma in
een statische situatie optimaal zijn, maar in een dynamische situatie suboptimaal (cf. Einhorn en Hogarth, 1981, p. 58). Beach en Lipshitz (1993, p.
27) wijzen er op dat de verwachte waarde bij eenmalige gebeurtenissen
geen goed uitgangspunt is, in termen van de uitkomst: 'the gambler will
receive either the gain or the loss, but never their weighted mean.' De
vraag bij dit ailes is dus of het utility-paradigma wel de juiste normatieve
achtergrond voor beslissen biedt. Frisch en Clemen stellen dat, zelfs als
blijkt dat mensen zouden beslissen volgens de uhlity-theorie, er nog vele
manieren zouden zijn '[...] in which [a ...] utility maximizer might improve
his or her overall decision process' (pp. 48-49). Zo blijven het inschatten
van consequenties en kansen dan nog steeds buiten schot (zie p. 48). Deze
discussie hangt nauw samen met de vraag of de aannames met betrekking
tot rationaliteit, die binnen het utility-paradigma worden gedaan wel
adequaat zijn. Daar zal in paragraaf 2.3.1.3 op worden teruggekomen.
Ook vanuit descriptief oogpunt is utility-theorie niet toereikend. Net
zoals bij de risicoloze structurele modellen gaat het hoogstens om 'firstcuf beschrijvingen, waarbij het beslisproces buiten beeld blijft. Dat utilitymodellen descriptieve hiaten vertonen, kan op verschillende manieren
worden opgevat. Ten eerste kan het worden gezien als het schenden van
axioma's van een specifiek utility-model. Die descriptieve variantìe kan
dan -zoals opgemerkt- binnen het paradigma worden voorkomen door het
construeren van nieuwe modellen. Bij deze interpretatie is alleen aandacht
voor het utility-model als een 'as-if' model; het proces wordt niet beschouwd. Frisch en Clemen (1994): '[...] evidence against the empirical
validity of the theory [...] primarily adresses [utility-theory's] adequacy as
an as-if model and says little about its adequacy as a process model' (p.
47). Ten tweede kunnen de schendingen van de axioma's worden gezien
als een uiting van de cognitieve beperkingen van de beslisser. Frisch en
Clemen (p. 47): 'the predominant interpretation of [people's systematic
deviations from the model] is that people fail to conform to the normative
model as a result of various cognitive limitations.' De beslisser wordt
gezien als een 'gebrekkige informatie-verwerker', waardoor niet alle door
het normatieve model11 relevant geachte aspecten kunnen worden ver-
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sie.
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Het normatieve model als vergelijkingsgrond staat bij deze interpretatie niet ter discus-

werkt. Er is veel onderzoek verricht naar de cognitieve processen die te
maken hebben met de schendingen (zie onder andere Payne, Bettman en
Johnson, 1992; Goldstein en Hogarth, 1997). Deze zullen in de volgende
paragraaf aan bod komen bij de 'biases en shortcomings'. De derde manier
om de descriptieve variantie te verklaren is van meer fundamentele aard:
het utility-model is überhaupt niet geschikt om de relevante aspecten van
het beslisproces weer te geven. Als we kijken naar de typering van
beslissen, dan zien we dat het slechts een klein deel van de reeks dekt, en
dan nog als een 'as-if' model; het zegt niets over het proces. Frisch en
Clemen delen deze opvatting over de inadequaatheid van het beslisproces:
'[...] Utility-theory describes how one makes a decision once it is structured, but does not describe how one generates options, determines which
consequences to consider, or identifies relevant risks' (p. 48). Om beslissen
te modelleren zal meer naar het proces gekeken moeten worden, en
daarbij niet alleen naar de elementen 'evaluatie' en 'keuze'.
2.3.1.1.3 Samenvatting problemen structurele modellen
Met de laatste, meer fundamentele kritiek, kan een samenvatting van de
problemen met de structurele modellen worden gegeven. Er kan een
onderscheid worden gemaakt naar problemen met betrekking tot het bereik
van de modellen (i.e. hoeveel activiteiten er uit de typering van beslissen,
uit 2.1.1, worden behandeld) en de behandeling van datgene wat ze onder
de loep nemen. Wat het bereik betreft, kan worden gezegd dat de opmerking van Frisch en Clemen uit de vorige paragraaf niet alleen betrekking
heeft op de utility-modellen maar ook op de risicoloze structurele modellen: het bereik van beide soorten is beperkt. Er wordt alleen naar twee
activiteiten uit de beslistypering gekeken, namelijk naar de evaluatie en de
keuze. De rest wordt als gegeven verondersteld - hetgeen inherent is aan
het 'werken binnen het canonical choice-paradigm'12. Bovendien wordt
datgene wat wordt behandeld ook nog eens op een 'as-if' manier gedaan.
De structurele modellen geven geen beschrijving van het proces, maar
hoogstens een 'first-cuf (geaggregeerde) beschrijving van een (algebraische) functie, die de transformatie van de voorgestructureerde alternatieven tot de keuze voorschrijft of weergeeft.

12

Zowel Tversky en Kahneman (1981) als Esser (1993) ondernemen pogingen om het
SEU-model uit te breiden door er ook 'frames' bij te betrekken. Deze pogingen breiden het
bereik van dit structurele model derhalve wel uit - zie ook het einde van paragraaf 2.3.
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2.3.1.2 Procesmodellen
Onderzoek binnen het 'canonical choice paradigm' was voornamelijk
gericht op structurele modellen. De aandacht voor procesmodellen is -na
Simon- langzaam gegroeid en tegenwoordig heeft onderzoek naar procesmodellen de overhand. De redenen voor de populariteit is op twee
manieren te zien. Procesmodellen kunnen binnen het 'decision-evenf
inzicht geven in de heuristieken die beslissers gebruiken en 'fouten' die ze
maken. Ten tweede kan ook buiten het decision-event (als meerdere
activiteiten worden toegelaten, als dynamiek een rol speelt, etc; kortom
als de structuur van beslisproblemen minder wordt) meer inzicht in
beslissen worden verkregen door te kijken naar het proces - de structurele
modellen lijken daar geen houvast te bieden. We zullen daarom de
behandeling van procesmodellen in twee gedeelten splitsen: eerst zal
worden gekeken naar processen binnen het decision-event onderzoek.
Vervolgens zal naar slecht- of niet-gestructureerde beslisproblemen
worden gekeken, waar ook procesmodellen zullen worden behandeld".
Abelson en Levi (1985, pp. 254-255) geven twee redenen voor de
toegenomen aandacht voor procesmodellen. De eerste is dat '[...] researchers recognize that structural models do not necessarily provide insight in
the psychological processes' (p. 254) en de tweede is dat '[...] decision
researchers have become increasingly familiar with concepts and methods
drawn from cognitive psychology7 (pp. 254-255). Daarbij is vooral de
informatieverwerkingsbenadering van belang (Newell en Simon, 1972). In
die benadering staan twee aspecten centraal die relevant zijn voor beslisonderzoek, namelijk de 'problem space' (de individuele cognitieve representatie van een probleem) en de beperkte informatieverwerkingscapaciteit
van mensen. Beide aspecten pleiten voor 'bounded rational' beslissers. Dat
wil zeggen: beslissers '[...] construct a simplified model of the world and
then act according to if waarbij '[they] process only a subset of the
information available to them' (Wallsten, 1980, pp. 218-219). In plaats van
optimaliseren (het beste alternatief kiezen) gebruiken beslissers heuristieken om in de 'problem space' naar alternatieven te zoeken die 'goed
genoeg' zijn (Simons 'satisficing' principe). Beslisonderzoek, waar de
genoemde aspecten centraal staan, hebben als aandachtsvelden de 'fouten'

13
Zoals ook al uit paragraaf 2.2.2 bleek, is de indeling 'proces-structureel niet helemaal
onafhankelijk van de indeling 'gestructureerd-ongestructureerd'.
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die worden gemaakt bij het opstellen van de problem space (welke zijn
dat? zijn daar patronen in te ontdekken?) en de heuristieken die de
beslisser gebruikt om een keuze te maken. In de volgende twee paragrafen
zal naar de heuristieken worden gekeken, die worden gebruikt door
beslissers bij een goed-gestructureerd probleem en naar de fouten (biases
en shortcomings) die beslissers maken en de achterliggende cognitieve
processen.
2.3.1.2.1 Beslisheuristieken
Bij beslisheuristieken gaat het om vuistregels die een beslisser gebruikt om
uit een aantal alternatieven, opgedeeld in verschillende attributen, een
keuze te maken. De vuistregels kunnen als model voor het beslisproces
worden beschouwd. De literatuur behandelt vele regels (zie onder andere
Timmermans, 1984; Stevenson et al., 1990, voor samenvattingen). De
selectie die hier wordt gemaakt, komt overeen met die, welke in de meeste
reviews wordt gemaakt (zie onder andere Wallsten, 1980; Abelson en Levi,
1985; Timmermans, 1988). Er wordt meestal onderscheid gemaakt tussen
compensatorische en non-compensatorische regels. Bij compensatorische
regels zijn 'trade-offs' mogelijk, dat wil zeggen een 'slechte score' op een
attribuut kan worden rechtgetrokken door een 'goede score' op een ander
attribuut. Compensatorische regels vereisen derhalve vergelijkbaarheid
met betrekking tot attributen. Bij non-compensatorische regels kan dat
niet. Bovendien kan onderscheid gemaakt worden tussen regels die
alternatieven geheel ('holistic rules') of attribuutsgewijs ('dimensionwise
rules') vergelijken (Wallsten, 1980; ook wel 'inter- en intradimensional
processing7 genoemd).
Stel, dat een beslisser voor de keuze staat tussen drie hotels, die in de
onderstaande tabel zijn weergegeven.

prijs p.w.

locatie

# sterren

hotel 1

2500,-

5

2

hotel 2

3000,-

7

2

hotel 3

3500,-

7

3
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In de tabel zijn de alternatieven (de hotels) in 3 attributen verdeeld: prijs
per week, locatie (op een 10-puntsschaal weergegeven), en het comfort (in
aantal sterren).
De beslisregels kunnen nu behulpzaam zijn bij de keuze. De zogenoemde 'dominantìeregel' geeft aan dat een alternatief gekozen moet
worden waarvoor geldt, dat het op tenminste één attribuut beter is dan de
andere alternatieven en op de overige attributen niet slechter dan de
andere alternatieven (cf. Timmermans, 1988, p. 340). Er is in dit voorbeeld
geen alternatief dat aan deze voorwaarde voldoet. Mocht de prijs van
Hotel 3 lager zijn dan 2500,-, dan zou dat alternatief volgens deze regel
gekozen worden. De 'conjunctie-' en 'disjunctie'-regels vereisen dat de
beslisser eerst drempelwaarden voor de attributen vaststelt, en deze
gebruikt voor het beoordelen van de attributen. Stel, dat de beslisser die
als volgt heeft vastgesteld:

en

prijs:
< 3000,locatie:
>6
aantal sterren: > 2

Bij deze eisen geeft de conjunctie-regel aan dat het alternatief gekozen
moet worden dat aan alle gestelde voorwaarden voldoet. Daartoe neemt
de beslisser een alternatief, vergelijkt het met de voorwaarden en als het
op één of meer voorwaarden niet voldoet, wordt het alternatief verworpen
(het is dus een 'holistic rule'). In het voorbeeld moet volgens de conjunctieregel hotel 2 gekozen worden. De disjunctie-regel geeft aan dat een
alternatief wordt gekozen als het aan tenminste één van de gestelde eisen
met betrekking tot de attributen voldoet. In het voorbeeld is deze regel
niet zo nuttig, want alle alternatieven voldoen aan tenminste één van de
eisen. Bij al deze regels kan het trouwens voorkomen dat meer dan één
alternatief overblijft (het is ook mogelijk dat alle alternatieven afvallen).
Het keuzeproces moet dan met andere eisen of een andere regel worden
overgedaan. Het is ook mogelijk dat zodra een alternatief wordt gevonden
het keuzeproces wordt gestopt: de regels worden dan conform Simons
'satfisficing principe' ingezet (cf. Timmermans, 1984, p. 341; Abelson en
Levi, 1985, p. 260).
De bovenstaande regels vereisen geen rangorde in de attributen. Bij
lexicografische regels wordt wel eerst een dergelijke rangorde opgesteld.
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Bij het gebruik van deze regels wordt het belangrijkste attribuut het eerst
genomen, en worden de alternatieven met elkaar vergeleken. Het alternatief dat er bij die eerste vergelijking het best uitkomt, moet worden
gekozen. Mocht dat niets opleveren, dan wordt naar het op een na
belangrijkste attribuut gekeken, etc. Deze regel vergelijkt de alternatieven
dus -in tegenstelling tot de eerdere drie regels- 'dimensionwise'. Als de
volgorde van de attributen is, zoals ze in de tabel staan (eerst prijs, dan
locatie en dan aantal sterren), dan moet dus hotel 1 worden gekozen. Bij
de 'elimination-by-aspects' regel (Tversky, 1972) wordt ook eerst een
rangorde in attributen vastgesteld. Vervolgens wordt een attribuut gekozen met een kans die proportioneel is met het gewicht en worden alle
alternatieven die niet voldoen aan de drempelwaarde voor dat attribuut
uit de keuzeset verwijderd. Blijft er dan nog meer dan één alternatief over,
dan wordt gekeken naar een tweede attribuut, etc. tot één alternatief
overblijft. Ook de elimination-by-aspects regel is 'dimensionwise'.
Bij compensa torische regels wordt, anders dan bij de bovenstaande
non-compensatorische regels, verondersteld dat trade-offs tussen attributen mogelijk zijn. De attributen van de alternatieven worden dus vergelijkbaar geacht (willen trade-offs mogelijk zijn, dan moeten tenminste twee
attributen vergelijkbaar zijn). Als de waarden van de verschillende attributen op één schaal worden uitgedrukt (de utility- of preferenrieschaal) kan
vervolgens met additieve, multiplicatieve of middelende regels (al dan
niet gebruik makend van attribuut-gewichten) tot een keuze worden
gekomen (vergelijk met de lineaire modellen uit 2.3.1.1.1). Deze regels zijn
doorgaans holistisch, maar het is denkbaar, dat alleen voor de belangrijkste (twee, drie of meer) attributen een compensatie wordt toegestaan. In
het hotel-voorbeeld zou voor alle drie de dimensies een 10-punten utilityschaal kunnen worden ingevoerd, waarbij 10 telkens het maximum is. De
tabel wordt dan:

prijs p.w.

locatie

# sterren

hotel 1

7

5

5

hotel 2

6

7

5

hotel 3

5

7

7

65

Als de gewichten voor de attributen prijs, locatie en aantal sterren respectievelijk 3, 2 en 1 zijn, dan moet bij een 'gewogen additieve regel' hotel 2
(met een score van 37) gekozen worden.
Er zijn vele variaties mogelijk op de genoemde compensatorische en
non-compensatorische regels (zie onder andere Timmermans, 1984;
Stevenson et al, 1990). Timmermans (1988) noemt als nadeel van noncompensatorische regels dat ze vaak 'extreem' zijn (p. 24). Hij geeft als
alternatief onder andere de beslissingsnet-benadering14 (Park et al., 1981)
die het mogelijk maakt om in het proces zowel compensatorisch met
betrekking tot een aantal attributen als non-compensatorisch met betrekking tot een aantal andere attributen te werk te gaan (zie ook Timmermans en van der Heijden, 1987). Bij deze benadering wordt onderscheid
gemaakt tussen verschillende 'dimensions'. Ten eerste de zogenaamde
'rejection-inducing dimensions' (attributen waarop een beslisser het
oordeel baseert of een alternatief nog in overweging genomen kan worden). Dit is het non-compensatorische aspect. Vervolgens is er sprake van
'relative preference dimensions' (bij een slechte score op een attribuut
wordt een alternatief toch aanvaard als alle andere attributen acceptabel
zijn) en van 'trade-off dimensions' (een alternatief wordt toch aanvaard als
alle andere attributen acceptabel zijn en het alternatief bovendien voordelen biedt op andere alternatieven, zie Timmermans, 1988, p. 24). De
beslissingsnet-benadering legt (als procesmodel) de nadruk op het multistage karakter van het beslisproces, dat wil zeggen: er wordt rekening
gehouden met het feit dat 'a typical choice may involve several stages'
waardoor de beslisser '[utilizes] different rules at different junctures'
(Slovic, Fischhoff en Lichtenstein, 1977, p. 8).
Het onderzoek naar heuristieken heeft een behoorlijk aantal regels
opgeleverd, en de vraag is wanneer welke heuristieken door beslissers
worden gebruikt. De beslissingsnet-benadering geeft een hypothese over
de volgorde van non-compensatorische en compensatorische regels.
Belangrijke variabelen die het gebruik van een bepaalde regel beïnvloeden
zijn de complexiteit van de taak (gemeten in aantal alternatieven en aantal
attributen) en de manier waarop de informatie wordt aangeboden (bijvoorbeeld sequentieel of tegelijk aanbieden van informatie) - zie Abelson

14
Vergelijkbaar met beslissingsnetten zijn beslistabellen (zie bijvoorbeeld Verhelst, 1980;
en Vanthienen, 1988).
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en Levi (1985, pp. 261-264). Zogenoemde 'contingentie-benaderingen' gaan
verder en onderzoeken onder welke omstandigheden bepaalde regels
worden getriggered en veronderstellen dat beslissers over een 'metastrategie' beschikken die hen in staat stelt om regels in bepaalde omstandigheden te kiezen. De vraag kan vervolgens worden gesteld of beslissers
zo'n strategie wel bewust hanteren: worden keuzeregels 'simply triggered
by environmental cues, or are they chosen by an individual on the basis of
some "metastrategy"?' (Abelson en Levi, 1985, p. 265). Als factoren die van
invloed zijn op de keuze van een strategie worden vaak genoemd: de
'cognitive efforf, verschillende efficièntie-aspecten met betrekking tot een
regel (snelheid, kans op fouten) en de 'ease of justifiability' (Abelson en
Levi, p. 266). Payne, Bettman en Johnson (1992, p. 93) geven bijvoorbeeld
aan dat de lexicografische regel 'is viewed as both cognitively easier than
explicit trade-offs and easier to justify. Beach en Mitchell (1978) suggereren dat een beslisser met behulp van een metastrategie de 'kosten' afweegt
tegen de wens om een optimale beslissing te nemen (zie voor de 'cognitieve moeite' van de keuzestrategieën ook: Payne, Bettman en Johnson, 1990).
Onderzoek naar heuristieken is beperkt als alleen maar een 'trucendoos' van mogelijke regels voorhanden is en er geen achterliggende
theorie over wanneer welke heuristieken worden gebruikt. Hoewel
onderzoek naar die theorie is opgestart, ontbreekt deze vooralsnog. Vanuit
de typering van het beslisgedrag geredeneerd kan, omdat het nog steeds
om onderzoek binnen het 'canonical choice paradigm' gaat, worden
geconcludeerd dat het bereik van de keuzeregels beperkt is. Als blijkt dat
eerdere fasen van belang zijn, kan de vraag naar de metastrategie misschien wel een verkeerde vraag zijn. Meer recent zijn modellen ontwikkeld, die een dergelijke 'metastrategie' naar eerder in het beslisproces
uitbreiden en er bijvoorbeeld ook probleemstructurering bij betrekken.
Beach en Mitchell (1987) geven bijvoorbeeld een omvattende theorie van
het beslisproces, waarin keuzeregels op verschillende plekken in het
proces opduiken (bijvoorbeeld met betrekking tot de keuze van het wel of
niet aannemen van een doelstelling, of met betrekking tot de keuze van
een strategie).
2.3.1.2.2 'Biases en shortcomings' in het beslisproces
Door de aandacht voor het informatieverwerkingsparadigma, waarin de
noties van de subjectieve probleem-representatie en van de beperkte
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informatieverwerkingscapaciteit een rol spelen, is veel onderzoek verricht
naar de 'fouten' en varianties die beslissers in hun beslisgedrag laten zien.
Dat onderzoek begon met het in kaart brengen van wat er zoal mis ging
in het beslisproces en verschoof langzaam naar het zoeken van de achter
liggende cognitieve mechanismen. Einhorn en Hogarth (1981, p. 55): [...] in
addition to cataloging the types of errors induced by the manner in which
people make judgments and choices, concern has [...] centered on explai
ning the causes of both existence and persistence of such errors'. Het
meeste onderzoek gaat uit van een adequate norm in een bepaalde situatie
en registreert (en verklaart soms ook) de fouten die optreden. Cohen
(1993, p. 36): 'A widely accepted research paradigm [...] has taken Bayesian decision theory as a standard [...] and has identified pervasive patterns
of error, called biases. [...] according to these researchers, unaided decision
processes employ rules of thumb (or heuristics) that under many conditi
ons [...] lead to "severe and systematic errors" [...]'.
Het genoemde onderzoek heeft een grote hoeveelheid 'biases' opgele
verd. Die biases hebben vooral betrekking op fouten die worden gemaakt
met betrekking tot probabilistische informatieverwerking in zowel de
inschatting en het afleiden van kansen bij een keuze. Veel geciteerd zijn de
'judgmental heuristics' van Tversky en Kahneman (1972, 1974). Zij bespre
ken een aantal fouten die beslissers maken bij het verwerken van probabi
listische informatie en geven een drietal mechanismen/heuristieken ter
verklaring. Bij het volgende type vragen blijken mensen bijvoorbeeld vaak
de mist in te gaan: 'What is the probability that object A belongs to class
В? What is the probability that event A is caused by process B? [and]
What is the probability that process В will generate event A?' (Tversky en
Kahneman, 1974, p. 1124). Volgens Tversky en Kahneman beantwoorden
mensen dit soort vragen op basis van de zogenaamde 'representativiteitsheuristiek'. Dat wil zeggen dat men afgaat op de mate van representativi
teit van A voor В op basis van gelijkenis van belangrijke kenmerken van
A en B. Dat leidt tot verschillende 'fouten', zoals het niet gevoelig zijn
voor 'prior probabilities'; het negeren van de steekproefgrootte; of een
foutieve interpretatie van het kansbegrip. Een voorbeeld van het laatste is
de 'gambler's fallacy7. Die houdt in dat als bij roulette, zeg, 12 keer achter
elkaar rood is waargenomen, mensen geneigd zijn om te zeggen dat bij de
dertiende keer 'zwart wel aan de beurt zal zijn' (en dus op zwart inzet
ten). De verklaring hiervoor is dat mensen een reeks met afwisselend rood
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en zwart meer representatief vinden voor de willekeur van het genererende proces, i.e. het draaien van het roulette-wiel (zie Tversky en Kahneman, 1974; p. 1125). De 'availability-heuristiek' geeft aan dat de kans op
het voorkomen van een gebeurtenis wordt gegeven op basis van 'the ease
with which instances or occurrences can be brought to mind' (Tversky en
Kahneman, 1974, p. 1127). Omdat vaak voorkomende gevallen een grotere
kans hebben om 'eerder naar voren te komen' hoeft deze heuristiek niet
altijd tot problemen te leiden - maar ze kan ook leiden tot fouten; ze hoeft
de werkelijke frequentie ten slotte niet te reflecteren. Een derde heuristiek,
de 'anchoring and adjustmenf-heuristiek, werd ook door Tversky en
Kahneman geïntroduceerd en geeft aan dat we bij het maken van inschattingen teveel vasthouden aan een initiële waarde, die bij de inschatting
gebruikt wordt. Naast de fouten bij het inschatten van 'kansen' kunnen er
ook problemen optreden bij het wijzigen van een mening (de zogenaamde
'belief-bias' geeft aan dat mensen een eenmaal gevestigde mening over iets
erg moeilijk corrigeren, zie Nisbett en Ross, 1980. Deze bias hangt samen
met de 'anchoring and adjustmenf-heuristiek). Ook wordt er met betrekking tot de keuze van een alternatief vaak teveel nadruk gelegd op noncompensatorische regels, waardoor belangrijke compensatorische relaties
over het hoofd worden gezien (zie Cohen, 1993, p. 37). Ten opzichte van
de utility-theorie kunnen verschillende schendingen van een specifiek
model ook als 'fouten' worden gezien, bijvoorbeeld het verschijnsel dat
mensen soms 'risk-averse' kiezen en soms 'risk-taking' zijn (zie onder
andere Tversky en Kahneman, 1981). Er zijn ook verschillende biases aan
te wijzen die betrekking hebben op de manier waarop een probleem
wordt ge(re)presenteerd. Tversky en Kahneman (1981) spreken bijvoorbeeld over het 'framing'-effect als de manier waarop een probleem wordt
verwoord (is ge-'framed') invloed heeft op de keuze. Als er gekozen moet
worden tussen twee programma's die een ziekte proberen te bestrijden die
600 slachtoffers lijkt te gaan kosten en waar bij het eerste programma 200
mensen kunnen worden gered en bij het tweede 600 mensen kunnen
worden gered met een kans van 1/3 en er 2/3 kans is dat alle 600 overlijden, dan kiest de meerderheid voor het eerste programma. Als hetzelfde
probleem wordt gesteld in termen van 'aantal mensen dat sterff (i.e.
programma 1: 400 mensen zullen sterven; programma 2: 1/3 kans dat niemand sterft en 2/3 kans dat 600 mensen sterven), dan kiest de meerderheid voor het tweede programma (Tversky en Kahneman, 1981, p. 453).
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Dit soort 'preference-reversals' wordt toegeschreven aan het 'decisionframe, i.e. '[...] the decision-makers conception of the acts, outcomes and
contingencies associated with a particular choice' (p. 453).
De lijst stopt hier niet: er zijn nog veel meer fouten geregistreerd en
ook zijn er veel meer achterliggende mechanismen ten behoeve van de
verklaring van die fouten gegeven (zie onder andere Nisbett en Ross,
1980; Kahneman, Slovic en Tversky, 1982). In 1983 merkt Wallsten over dit
onderzoek op dat het eigenlijk niet meer oplevert dan een 'catalogue of
biases' en dat de neiging bestaat tot 'explanation by classification' (p. 22).
Net zoals bij de keuzeheuristieken wordt een gebrek aan theorievorming
geconstateerd omtrent de omstandigheden waarin een heuristiek (met
betrekking tot een bepaalde bias) wordt getriggerd. Aan de andere kant
geeft Wallsten wel aan dat dit onderzoek de aandacht van normatieve
theorieën afwendt ten gunste van het proces. Net zoals bij het onderzoek
binnen het canonical paradigm of decision making, geldt bij het biasonderzoek vooral een beperking tot de evaluatie- en keuzefase. Daarbij
wordt dan voornamelijk de nadruk gelegd op fouten in de probabilistische
informatieverwerking15. Hoewel de aandacht inderdaad verschoof van
normatieve modellen naar het achterliggende proces, werd dit proces
alleen beschouwd in termen van achterliggende 'fout-verklaringen'. Het
bereik is derhalve beperkt en de behandeling heeft vooral betrekking op
de cognitieve mechanismen die verantwoordelijk zijn voor de vertoonde
fouten.
2.3.1.3 Descriptief vs normatief: problemen met rationaliteit
In het overzicht dat tot nu toe is gegeven, hebben normatieve modellen
een belangrijke rol gespeeld. Ten eerste is stilgestaan bij normatieve
structurele modellen (Bayesiaanse inferentietheorie en de utility-familie) en
vervolgens is gekeken naar de procesmodellen die ontstonden omdat de
normatieve modellen descriptief niet adequaat bleken. Dat wil zeggen:
doordat beslissers 'bounded rational' zijn, maken zij gebruik van heuristieken en vertoont het beslisgedrag afwijkingen met een (structurele) norm
(Bayes, SEU). Hoe moeten die afwijkingen echter geïnterpreteerd worden?

15
Heunstieken kunnen ook een rol spelen buiten het canonical decision paradigm, los van
alleen de verklanng van fouten in de probabilistische informatieverwerking (zie o a Einhorn en
Hogarth, 1981; Wallsten, 1983). We zullen hier bij de behandeling van slecht gestructureerde
problemen op terug komen.
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Als de normatieve modellen optimaliteit en 'suprahumane' rationaliteit
weergeven, is de mens dan irrationeel als deze afwijkingen laat zien? Hoe
wordt rationeel beslisgedrag (de norm) eigenlijk bepaald? Vergt een
rationaliteitsoordeel zelf niet ook een proces dat onderworpen is aan
'irrationaliteit', zoals bij andere beslisprocessen? Einhorn en Hogarth
wijzen op deze paradox: 'optimal models have been suggested to overcome intuitive shortcomings. However, in the final analysis the outputs of
optimal models are evaluated by judgments' (p. 59-60).
Einhorn en Hogarth (1981, p. 55) bespreken verschillende manieren
om het verschil tussen normatieve modellen en vertoond beslisgedrag te
verklaren. Als we er van uitgaan dat het beslisgedrag op basis van een
(door de beslisser gegenereerd) cognitief model tot stand komt, dan kan
het zijn dat, ten eerste, het cognitieve model minder goed is dan het
normatieve model. Ook kan het zijn dat, ten tweede, het cognitieve model
beter is dan het normatieve. Ten derde is het mogelijk dat beide modellen
het achterliggende proces niet goed weergeven. (Ook kunnen ze het
proces allebei wel goed weergeven). Bij het beslisonderzoek, en zeker bij
het bias-en-shortcomings paradigma is vooral uitgegaan van de adequaatheid van het normatieve model en de feilbaarheid van het cognitieve
model. De beslisser wordt dan als 'beperkt rationeel' opgevat ten opzichte
van het aangewende normatieve model. Abelson en Levi (1985, pp. 232235) geven een overzicht van de manieren waarop die beperkte rationaliteit zich kan uiten:
1- Ten eerste kunnen de fouten weliswaar optreden, maar na een
adequate training kunnen ze worden opgeheven. De beslisser
wordt dan gezien als een 'corrigible rationalisf ;
2- Ten tweede kunnen beslissers als 'bounded rational' worden
bestempeld. Het gaat dan om 'rationality, but only up to a poinf.
De term werd door Simon geïntroduceerd 'as an alternative to the
economist's demanding conception requiring a complete
cost/benefit analysis for decision'. Het probleem is echter dat met
de term eigenlijk al het gedrag dat afwijkt van optimale modellen
kan worden bedoeld; 'it suffers from the risk of being too glib' (p.
233);
3- Ten derde kunnen beslissers als 'error-prone intuitive scientists'
worden gezien. Deze opvatting prevaleert bij het heuristics en
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biases onderzoek: 'The human is seen as trying vaguely to be
rational but as often coming up short as the situation gets subtle'
(p. 233);
4- Ten vierde kunnen afwijkingen van een norm ('beperkt rationeel
gedrag7) worden toegeschreven aan oncontroleerbare 'motivationele' of emotionele factoren. Cognitieve dissonanties, attributietheorie, etc. worden hier gebruikt om 'irrationeel gedrag' te verklaren
(cf. Mullen en Roth, 1991).
Als er een verschil tussen een normatieve standaard en vertoond beslisgedrag wordt waargenomen, kan het afwijkende gedrag als 'irrationeel'
worden bestempeld. Het is echter ook mogelijk dat de normatieve standaard niet voldoet. In 2.3.1.1.2 is al stilgestaan bij de optimaliteit van
normatieve modellen. Daar bleek dat optimaliteit conditioneel is ten
opzichte van, onder andere, tijd, doelstelling en referentiekader. Ook bleek
dat sommig 'normatief juisf gedrag in een statische situatie in een dynamische situatie sub-optimaal kan zijn. Daarnaast kunnen heuristieken in
een breder evolutionair perspectief worden geplaatst, waarin kan worden
beweerd dat ze een rol spelen in het omgaan met een complexe omgeving.
Op de lange termijn zouden ze dan, juist omdat ze abstraheren van
beperkte situationele optimaliteit, de beslisser in staat stellen om te
kunnen omgaan met veranderingen. Een ander aspect is dat ook de 'cost
of thinking' als variabele bij het beslisproces zou kunnen worden betrokken. Bij het vaststellen van een optimale uitkomst moet dan ook de
'cognitieve moeite' van het proces betrokken worden.
Door dit soort overwegingen hebben verschillende onderzoekers de
vergelijkingen met normatieve modellen opgegeven en ervoor gekozen het
proces 'direcf te onderzoeken. Payne, Betunan en Johnson (1992) hebben
het bijvoorbeeld niet meer over 'fouten in het beslisproces' maar over
'varianties': procedurele- en descriptieve variantie. Dat wil zeggen, dat
beslisgedrag op twee manieren variant kan zijn. Ten eerste kunnen
beslissingen op verschillende tijdstippen anders uitpakken omdat procedurele elementen uit de taak veranderen (bijvoorbeeld de manier van vragen,
etc). Er is dan sprake van procedurele variantie. Bovendien kunnen,
afhankelijk van context- en individuele factoren, beslissingen van tijd tot
tijd anders zijn (descriptieve variantie). Beslissen wordt door Payne,
Bettmann en Johnson opgevat als een constructieve bezigheid, waarbij de
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beslisser telkens opnieuw uit taak-, context- en individuele factoren een
beslisprobleem construeert (en op basis van die constructie tevens een
oplossing tracht te genereren). '[...] preferences for and beliefs about
objects of any complexity are often constructed - not merely revealed - in
the generation of a response' (p. 89). Als dat zo is, dan is het volgens hen
geen wonder dat er varianties waar te nemen zijn: de constructie kan
telkens verschillend zijn. Er is door Payne, Bettman en Johnson een aantal
redenen gegeven voor deze constructie-variantie. Zo speelt 'aandachf een
rol (in sommige gevallen wordt de aandacht op andere taak-aspecten
gericht, die meer prominent naar voren komen door de manier van het
stellen van vragen, of de presentatie van de taak). Daarnaast zijn veranderingen in 'beliefs en values' van belang. March geeft bijvoorbeeld een
opsomming van redenen waarom onze preferenties niet absoluut, precies
geformuleerd, stabiel en consistent hoeven te worden verondersteld (1978,
p. 42-44). Bovendien is het hanteren van de keuze-regel aan veranderingen
onderhevig. Variantie in de uitkomst van beslissingen komt onder meer
tot stand vanwege conflicterende belangen, de complexiteit van het
beslisprobleem en de onzekerheid van toekomstige waarden. Kortom, de
aandacht moet, zo stellen Payne, Bettman en Johnson, worden gericht op
de processen die te maken hebben met het construeren en reconstrueren
van beslisproblemen en het op basis daarvan genereren van een keuze: 'It
appears that decision-makers have a repertoire of methods for [constructing] their preferences and developing their beliefs' (p. 89) en de vraag is
welke factoren welke constructie-strategieën triggeren (p. 90). De 'lasf van
een normatieve vergelijking valt daarmee van de schouders van beslisonderzoekers.
De constructie-opvatting van het beslisproces (zoals wordt voorgestaan door Payne, Bettman en Johnson, 1992) verklaart varianties in het
proces doordat verschillende factoren er toe leiden dat er op verschillende
tijdstippen anders geconstrueerd wordt. Payne, Bettman en Johnson
thematiseren bij deze opvatting ook het herstructureren van beslisproblemen: 'Restructuring might involve transformations of information, rearranging information, or eliminating information [...and] might serve to reduce
either the amount of perceived conflict in the decision or the degree of
complexity7 (1992, p. 101). Daarmee wordt de breuk met het 'traditionele
onderzoek', zoals tot nu toe is beschreven, 'definitief: er worden nu
meerdere elementen uit de beslistypering toegelaten; i.e. het bereik van het
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beslisonderzœk wordt groter. Precies dit beperkte bereik (het werken
binnen het 'canonical choice paradigm') is de meest fundamentele reden
waarom normatieve modellen geen adequate standaard voor het beslisproces kunnen zijn. Beslissen is veel meer dan alleen datgene wat zich binnen
het 'decision evenf afspeelt. Normatieve modellen voldoen niet omdat de
meeste van onze beslis-problemen vaak niet zo goed gestructureerd zijn
als bij dergelijke modellen wordt verondersteld. Sommige auteurs vragen
zich het nut van het onderzoek naar alleen het decision event af omdat
beslissen in veel gevallen eenvoudigweg niet door de daar ontwikkelde
modellen kan worden beschreven en zelfs voorgeschreven. Ietwat gechargeerd: beschouwen we, als beslissers (buiten het decision event), kansen in
het dagelijks leven ooit op de manier zoals door beslistheoretici wordt
onderzocht? Worden er ooit rekenkundige operaties door beslissers uitgevoerd? Mitchell en Beach (1990) geven dat zo weer: beantwoorden we de
vraag "...Do I Love Thee?" met "Let Me Count..."? Gebruiken we in
dergelijke situaties expliciet keuzeregels? Kleinmuntz (1990) formuleert het
als volgt: 'we still use our heads instead of formulas' (p. 303). Hij geeft als
reden dat '[...] for many decisions, inferences, choices and problems there
are as yet no available formulas' (p. 303). De vraag is echter of die er ooit
zullen komen. Misschien is de reden dat beslissen niet in formules gevat
kan worden het inherente complexe, dynamische, constructieve en sociale
karakter. Of, anders gezegd: omdat het 'dagelijks-leven-beslissen' zich niet
altijd binnen de perken van het decision event afspeelt. Zodra we echter
buiten het bereik van het decision event komen, belanden we bij:
2.3.2 Slecht-gestructureerde beslisproblemen
Tot nu toe stonden gestructureerde beslisproblemen centraal. Uit de
'rationaliteitsdiscussie' bleek al dat normatieve modellen problematisch
waren omdat elementen binnen het 'canonical decision making paradigm'
ten onrechte als vaststaand werden verondersteld. Daarmee begaven we
ons al in de richting van slecht gestructureerde problemen. Beach en
Lipshitz (1993) geven aan dat de klassieke modellen niet adequaat zijn
omdat de meeste beslissituaties waarin we ons bevinden, niet voldoen aan
de eisen die dergelijke modellen stellen: ze zijn juist onderhevig aan
onduidelijkheid en verandering (met betrekking tot values, beliefs, probleem-representatie, het gebruik van regels, etc). Kortom, klassieke
modellen voldoen niet omdat de meeste (alledaagse) beslisproblemen
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slecht gestructureerd zijn. De vraag is nu hoe bij slecht-gestructureerde
beslisproblemen tegen het beslisproces aangekeken kan worden. Daartoe
zal eerst worden gekeken naar wat 'slecht-gedefinieerdheid' eigenlijk
inhoudt en vervolgens naar modellen die iets zeggen over beslissen met
betrekking tot dergelijke problemen.
2.3.2.1 De aard van slecht-gestructureerde problemen
Gestructureerde beslisproblemen kenmerken zich door een gegeven
uitgangssituatie (het problematische), een aantal alternatieven en een
gegeven doelsituatie (het problematische opgelost). Naarmate meer
onduidelijkheid is over deze drie elementen neemt de structuur af (zie
2.2.2), en is sprake van slecht gestructureerde problemen. De onderscheiding goed vs. slecht gestructureerd is gebruikt om het overzicht naar
beslissen vorm te geven. Bij gestructureerde problemen is gekeken naar
modellen die het decision event als onderwerp hebben. Bij slecht gestructureerde problemen zullen modellen naar voren komen die ook aspecten
uit de beslistypering die buiten het decision-event vallen, behandelen - zie
ook figuur 2.3. Dat wil zeggen, dat ook rekening wordt gehouden met
andere activiteiten uit de beslistypering dan alleen de evaluatie en de
keuze (ook probleemformulering, alternatievenformulering, en implementatie zijn van belang) en dat er ook aandacht is voor iteraties (de
activiteiten kunnen meerdere keren worden doorlopen met betrekking tot
het oplossen van een problematische situatie) en recursies (tijdens het
proces kunnen nieuwe beslisprocessen worden gestart ten behoeve van het
oplossen van problemen die tijdens het proces naar voren zijn gekomen).
De iteraties en recursies hebben betrekking op de dynamiek van het
beslisproces.
Uit de kritiek op de 'decision evenf-modellen blijkt dat de beslissen
méér inhoudt dan bij die modellen is verondersteld, en dat naar andere
aspecten gekeken moet worden. Waarom moet het beslisproces echter als
méér worden gezien dan iets dat zich binnen het decision event afspeelt?
Wat zijn de redenen om naar andere aspecten te kijken? Zoals in de
inleiding al naar voren kwam, heeft het beslisproces in het dagelijks leven
volgens Orasanu en Connolly (1993, pp. 7-10) te maken met problemen,
waarbij de 'decision maker [...has] to do significant work to generate
hypotheses [...] options [...] or even recognize that the situation is one in
which choice is required or allowed' (p. 7). Dit houdt in dat het meestal
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niet alleen om een keuze uit gegeven alternatieven gaat. Het beslisproces
speelt zich bovendien vaak af in een 'uncertain, dynamic world' en daarin
is vaak sprake van 'shifting, ill-defined, or competing goals'. Bovendien
spelen 'action/feedback loops', 'multiple players' en 'organizational goals
and norms' (pp. 7-10) een rol. Deze opsomming geeft schendingen van het
'canonical paradigm of decision making' weer en wordt aangevuld door
vele andere auteurs. March (1978) geeft bijvoorbeeld aan waarom de
waarden van beslissers niet stabiel, consistent en precies te formuleren zijn
(zie ook eerder in dit hoofdstuk). Ackoff (1979) geeft aan dat problemen
sterk gerelateerd zijn (interrelated messes) en dat in plaats van het oplossen van één probleem sprake is van 'management of messes'. Rittel en
Webber (1972) spreken over 'wicked problems' die tegenover de 'tame
problems' staan uit het decision event-modelling. Kenmerken van 'wicked'
problemen zijn (pp. 161-167):
-

-

-

-

-
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er is geen definitieve probleemformulering ('the process of sol ving
the problem is identical with the process of understanding its
nature' p. 162);
er zijn geen criteria die aangeven dat de of een oplossing gevonden
is; je stopt omdat 'het wel goed is' - er is geen zekerheid of de
problemen later weer zullen beginnen;
er zijn geen geaccepteerde normen om een oplossing te beoordelen;
er zijn geen testprocedures voor oplossingen; er is geen mogelijkheid om de consequenties ten volle te overzien en na te gaan;
elke implementatie van een oplossing heeft consequenties;
er is geen 'enumerable (or exhaustively describable) set of potential solutions' (p. 164);
elk 'wicked problem is essentially unique' (dit is waarschijnlijk het
belangrijkste kenmerk, waar de meeste andere eigenschappen mee
samenhangen - zie ook Achterbergh, 1998);
elk wicked problem kan worden gezien als een symptoom van een
ander probleem. (Dit is te vergelijken met de 'entangledness' van
problemen in 'systems of messes' zoals Ackoff aangeeft.);
er zijn vele manieren om een verklaring te geven voor een wicked
problem, en de keuze voor een verklaring bepaalt de aard van de
oplossing. Rittel en Webber geven aan dat 'the choice of explanati-

on is arbitrairy in the logical sense. [...] Somewhat, but not much
exaggerated, you might say that everybody picks that explanation
of a discripancy which fits his intentions best and which conforms
to the action-prospects that are available to him. The analyst's
"world view" is the strongest detennining factor in explaining a
discrepancy and, therefore, in resolving a wicked problem' (p.
166).
De genoemde auteurs geven eigenlijk de 'complexiteif van beslissen weer,
die de oorzaak is van het tekort schieten van 'decision-evenf-modelling.
We zullen de complexiteitsdiscussie in hoofdstuk 4 weer oppikken. Voor
het overzicht van beslissen is het voorlopig voldoende om de ontoereikendheid van decision-event modelling aan te geven. In de volgende
paragraaf zal gekeken worden naar modellen die de 'complexiteif van
beslissen met betrekking tot slecht gestructureerde problemen trachten te
verdisconteren. Abelson en Levi merken op (pp. 269-270) dat het daarbij
gaat om procesmodellen die op de een of andere manier aangeven hoe
beslissers 'onzekerheid reduceren'. Die onzekerheid slaat op de 'slechte
structuur' van een probleem en de onzekerheidsreductie van het beslisproces, 'essentially [...] is an attempt to transform an ill-defined problem into
a well-defined one'. De aandacht verschuift daarbij naar modellen waarbij
ook aandacht wordt besteed aan andere activiteiten uit de beslistypering
en/of aan de dynamiek ervan.
2.3.2.2 Modellen voor het omgaan met slecht gestructureerde problemen
De modellen die in deze paragraaf zullen worden behandeld, hebben als
kenmerk dat ze (ook) oog hebben voor andere aspecten dan alleen in het
decision-event naar voren komen (zie ook figuur 2.3). Het overzicht zou
(kunstmatig) kunnen worden onderverdeeld naar modellen die de verschillende aspecten uit de beslistypering als onderwerp hebben (Abelson
en Levi, 1985, pp. 270-277, presenteren zo'n overzicht). Het probleem
daarbij is dat de aspecten nauwelijks los van elkaar te bespreken zijn: juist
vanwege het dynamische aspect zijn er modellen die meerdere fasen van
de beslisreeks voor hun rekening nemen waarbij de afhankelijkheid tussen
de fasen wordt uitgewerkt. Het overzicht in deze paragraaf zal beginnen
met dynamiek, waarbij echter nog steeds de alternatieven en de keuze
daaruit centraal staan (2.3.2.2.1). Dan zal een aantal modellen volgen dat
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in hoofdzaak de aandacht richt op één van de fasen in de beslisreeks
(2.3.2.2.2) en tot slot zal worden gekeken naar beslismodellen die het
grootste deel van de reeks en de daarbij horende dynamiek herbergen (in
2.3.2.2.3).
2.3.2.2.1 Dynamiek in het beslisproces
Als iets dynamisch wordt genoemd, wordt daar meestal mee bedoeld dat
het verandert: 'A dynamic system is something that changes with time'
(Ashby, 1960, p. 13). Dat het beslisproces 'aan verandering onderhevig' is,
lijkt evident: een beslisser bevindt zich meestal in een 'dynamische omgeving7 waarbinnen de problemen gedefinieerd en opgelost moeten worden.
De verandering kan op meerdere manieren op het beslisproces van
toepassing zijn. In termen van de IDC-trits kunnen zowel de probleemformulering als de opgestelde alternatieven veranderen. Voorkeuren en
doelstellingen kunnen veranderen en bovendien kan een keuze voor een
alternatief gevolgen hebben voor het definiëren van volgende problemen.
Rapoport (1975) geeft enkele karakteristieken van 'dynamic decision
behavior': 'decisions are made sequentially in time; the [problem] specifications may change over time, either probabilistically or deterministically,
and either independently or as a result of previous decisions; information
available for later decisions may be contingent upon the outcomes of
earlier decisions; and implications of decisions may reach into the future'
(p. 349). Brehmer (1992) merkt op -in navolging van Rapoport- dat onderzoek naar 'dynamisch beslissen' schaars is. Het meeste onderzoek gaat
voornamelijk uit van statische beslisproblemen. Eén van de oorzaken
daarvoor - naast de complexiteit van de (overheersend) mathematische
behandeling - is volgens Rapoport (1975, p. 349) dat het niet past binnen
het 'cause-effecf-denken dat de psychologie overheerst. Daarbinnen is
sprake van een 'one way dependence of responses on stimuli', terwijl
dynamisch beslisgedrag zich juist kenmerkt door feedback: de responses
dienen ook weer als stimuli.
Zoals in de inleiding al is aangegeven zijn er - grofweg - twee
manieren om de behandeling van dynamiek in het beslisproces te onderkennen: binnen het 'decision-evenf en daarbuiten. We zullen ons hier
beperken tot de eerste en in de volgende paragrafen terugkomen op de
laatste manier. Een van de eersten die de dynamiek in het beslisproces
behandelt is Simon (zie Richardson, 1990). Simon zette de theorie over
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servomechanismen in om problemen op te lossen. Daartoe werden feed
back-loops in die problemen herkend, en in formules gegoten. De basis
loop voor de dynamische problemen die Simon postuleerde was:
1- er treedt een fout op (ten opzichte van een gewenste of doel
situatie);
2- er wordt een correctieve handeling gepland en uitgevoerd;
3- de handeling leidt tot bepaalde resultaten;
4- de resultaten worden getoetst op het optreden van fouten.
Indien opnieuw fouten worden geconstateerd, worden opnieuw correctie
ve handelingen uitgevoerd, etc. Een probleem dat Simon in deze termen
onderzocht, is het probleem van het bestellen van grondstoffen (zie
Richardson, 1990, p. 147). Als een producent χ eenheden grondstof
verwerkt tot y produkten (y = y(x)); P(y) de prijs van een produkt is en
C(x) de kosten van een eenheid x, dan kan een optimum bepaald worden
voor de te bestellen hoeveelheid grondstof door de volgende ongelijkheid
op te lossen:
\yP(y) - xC(x)]' = 0
Dit is de klassieke winstmaximalisatie-oplossing. In plaats van dit soort
optimalisaties uit te voeren stelde Simon, dat beslissers in een dergelijk
situatie de bestelling telkens bijstelden op grond van eerdere resultaten.
De verandering in χ wordt dan gegeven door de formule:
^ = Ь[уР(у) - xC(x)]' met b > 0
at
Hierbij kan de afgeleide
- gelijk zijn aan 0 (geen verandering noodzakelijk);
- positief zijn (dan is een positieve aanpassing wenselijk);
of - negatief zijn (dan moet minder worden ingekocht).
De afwijking van 0 (hier de ideale situatie) geeft dus aan of er gehandeld
moet worden. De feedback-loop van fout, handeling, fout, handeling, fout,
etc. zorgt ervoor dat (ceteris paribus) het optimum benaderd zal worden.
Anders gezegd: de beslisser vertoont adaptief, 'goal-seeking' behavior. Bij
situaties waar optimum-formules voorhanden zijn, is het waarschijnlijk
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slimmer om daar meteen maar gebruik van te maken (hoewel men zich
kan afvragen of dergelijke situaties wel veel voorkomen - zie normativiteits-discussie uit 2.3.1.3). Pogingen die voortborduren op Simon-achtige
noties, en dynamische problemen proberen te formaliseren zijn ondernomen door onder andere Rapoport (1975); Busemeyer en Myung (1989) en
Busemeyer en Townsend (1993). Rapoport ziet het beslisproces als een
'multistage process', waarin telkens de uitvoer van het 'beslissysteem' op
één moment de invoer is voor het systeem op het volgende moment.
Hierbij is de toestand van het systeem op tijdstip n+1 (Xn+i) dynamisch
afhankelijk van relevante externe invloeden op tijdstip η (en); van geno
men beslissingsacties op tijdstip η (d„); van de 'return' van het systeem op
moment η (rn) en van de toestand van het systeem op tijdstip η OQ:

Rapoport wijst er op dat een wiskundige behandeling van dit model nogal
ingewikkeld is: het is lastig (of zelfs onmogelijk) om (analytisch) oplossin
gen te vinden voor de meeste dynamische beslisproblemen (op Rapoports
wijze weergegeven) en waar dat wel mogelijk is, is vaak sprake van een
'flat maximum', dat wil zeggen dat grote afwijkingen van het berekende
maximum (de optimale oplossing) maar weinig effect hebben op de
uitkomst van een beslissing. Busemeyer en Myung (1989) geven aan hoe
een beslisser adaptieve leer-principes gebruikt om een adequate beslisstrategie te kiezen en om parameters voor een strategie te optimaliseren.
De genoemde auteurs leggen de nadruk op optimalisatie - echter in een
dynamische setting.
Net zoals bij eerder onderzoek, dat alleen het decision-event als
onderzoek had, is de formele dynamische aanpak nogal beperkt. In
situaties waarin formalisatie en optimalisatie niet mogelijk zijn en ook in
situaties, die niet door decision-event-modellen gevat kunnen worden, lijkt
de beschreven feedback-loop toch een redelijke manier om het beslisproces
te beschrijven. De 'servomechanistische' insteek wordt dan ingezet om het
beslisproces kwalitatief te beschrijven. Meestal wordt dan gesproken over
'incrementalisme', 'muddling through' of 'mixed scanning'16 (zie bijvoor-

19

Ook in andere wetenschappen worden processen beschreven die sterke overeenkomst
vertonen met het beslisproces als een 'generate-en-test' proces. Zo beschrijft Zeisel (1984, p.
7) het ontwerpproces (i.e. het generen van 'ideas for changing the existing physical world') als
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beeld Lindblom, 1959; Etzioni, 1989). Beslissen wordt als een continu
proces opgevat en 'From this continuous perspective, a given error in
judgment need not have dire consequences, since there may be subsequent
opportunities to catch and correct the error using feedback from the choice
outcomes' (Kleinmuntz en Thomas, 1987, p. 342). In plaats van een lang
deliberatief beoordelingsproces kan een actie worden uitgevoerd en
gecorrigeerd. We zullen in 2.4.2.3 benaderingen bespreken waarin zowel
meerdere elementen uit de beslisreeks als ook de niet-formele dynamiek
met betrekking tot die elementen aan de orde komen.
2.3.2.2.2 Elementen uit de beslisreeks centraal gesteld
In deze paragraaf staan modellen centraal die hun aandacht in hoofdzaak
richten op een (of enkele) van de fasen uit de beslisreeks. We zullen
derhalve per element (probleemformulering, alterna tievenformulering,
alternatieven-evaluatie en keuze en de implementatie) kort nagaan hoe de
stand van zaken is bij slecht-gestructureerde beslisproblemen. Daarbij
moet worden opgemerkt dat de indeling niet strikt is; de besproken
modellen kunnen ook naar andere elementen uit de beslisreeks verwijzen.
I Probleemdefinitie
Als we naar de afzonderlijke fasen kijken, dan valt op dat bij de probleemformulering van de meest uitgesproken theorievorming sprake is.
Vooral binnen het 'probleem-oplossingsparadigma' is hiernaar veel
onderzoek uitgevoerd (onder verschillende namen: onder andere problemdefining, problem-setting of problem-structuring). Smith (1993) geeft een
overzicht van onderzoek naar probleemformulering - of, zoals hij het
noemt: 'problem-defining'. 'Problem-definition' is volgens Smith 'verbally
or otherwise representing a problematic situation' (1993, p. 1220). De
manier waarop het problematische wordt gerepresenteerd is het uitgangs-

een continu proces. Het ontwerpproces kent volgens Zeisel drie elementaire activiteiten:
'imaging', 'presenting' en 'testing' (p. 6). Op basis van een 'image', i.e. 'a mental picture of a
part ot the world [...containing...] subjective knowledge, used to develop and organize ideas'
(p. 7), worden presentaties gemaakt (de Produkten van ontwerpers), die vervolgens worden
getest. Op basis van het testen kan zowel het image, als de daaruit voortkomende presentaties worden veranderd. Zeisel beschrijft ontwerpen op deze manier als een continu proces,
waarin deze drie activiteiten elkaar telkens opvolgen, en elkaar beïnvloeden.
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punt voor verder probleemoplosser! en beslissen (Tversky en Kahneman
zouden misschien zeggen: het 'frames decision-making'). Er kunnen
verschillende manieren om problemen te definiëren worden aangegeven.
Daarbij kan, net zoals bij decision-event modellen, een onderscheid
worden gemaakt tussen descriptieve en normatieve modellen. Ook kunnen
modellen die het probleem-formuleren ondersteunen worden onderkend we zullen daar in hoofdstuk 6 verder op ingaan.
Om problemen te definiëren moeten volgens Smith drie functies
worden uitgevoerd: 'one must bound or demarcate the issue in question,
select and apply a conceptual language to describe the issue, and (optionally) translate this conceptualization into a more generative representational medium (p. 1221)'17. Smith bespreekt vervolgens acht model-soorten
die volgens hem probleem-definitie als onderwerp hebben (pp. 1222-1224).
We zullen nu, aan de hand van Smith's indeling, op deze model-soorten
ingaan, en ze van commentaar voorzien. Smith onderscheidt:
1-

Mathematische modellen als representatie-mechanismen. Hieronder
vallen vooral technieken uit de 'operational research' (OR). Het
probleem van deze modellen is meestal dat problemen net zolang
worden versimpeld totdat ze geschikt zijn voor het gebruik van
technieken. Simon (1960) heeft het dan over 'mathematical aphasia'; en Ackoff's klassieke opmerking over dit euvel is dat: '[...]
practitioners [...] increasingly sought, selected and distorted
[problematic situations] so that favoured [OR] techniques could be
applied to them' en daarom '[...] has OR been equated by managers with mathematical masturbation' (1991, pp. 43-44).
Problem-space representatie. Hierbij worden problemen vertaald in
'bewerkbare toestanden' en de transformaties, die op die toestanden van toepassing zijn. Door het uitvoeren van transformaties (op
in eerste instantie de begintoestand) ontstaan nieuwe toestanden,
waarin hopelijk de eindtoestand (oplossing) te vinden is. Deze

2-

17

De vraag bij deze functies is in hoeverre ze onafhankelijk zijn en zelfs of ze het proces
van probleem definiëren wel beschrijven. BIJ het afgrenzen van problemen gaat het om het
'afschermen' van een probleem ten opzichte van andere problemen, en om het plaatsen van
het probleem in het juiste perspectief met betrekking tot causaliteit en doelstellingen. De vraag
is of dit wel in één keer mogelijk is - veel problemen bestaan juist omdat een adequate
demarcatie lastig is. Bovendien zijn meerdere demarcaties mogelijk, en is oplossen van een
probleem vaak het zoeken naar een begrenzing die een oplossing toestaat.
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manier van probleem-representatie (en oplossen) is oorspronkelijk
door Simon (1960) en Newell en Simon (1972) voorgesteld als
algemene methode voor het oplossen van problemen en had
volgens hen ook descriptieve geldigheid. Probleem-oplossen werd
'heuristisch zoeken in een problem-space'. Hoewel dit aanleiding
heeft gegeven tot veel onderzoek (vooral traditioneel AI-onderzoek
is op deze leest geschoeid) wordt het beslisproces niet echt adequaat beschreven door een 'problem-space-search'. Veel van de
problemen die bij het 'canonical choice paradigm' naar voren
gekomen zijn, gelden ook hier. Bovendien wordt verondersteld dat
de begin- en eindsituatie bekend zijn, en dat het mogelijk is om
vooraf geschikte transformaties te bepalen (er wordt dus eigenlijk
iets over gestructureerd beslissen gezegd: het probleem en de
oplossing zijn bekend én ze zijn weer te geven in toestanden en
transformaties).
Decision-Tree representatie. Deze methode gaat er van uit dat de
probleemdefinitie kan worden gegeven door een 'boom' van
gebeurtenissen op te stellen, waarbij elke gebeurtenis ofwel uitmondt in een 'decision-node' (waarbij een beslisser een keuze
moet maken tussen een aantal alternatieven dat geassocieerd is
met een aantal (nieuwe) gebeurtenissen) en een 'chance-node',
waarbij het optreden van een (aantal) gebeurtenis(sen) niet onder
de controle van een beslisser valt. (zie Keeney en Raiffa, 1976, pp.
5-6). Het probleem bij deze benadering is dat de gebeurtenissen
vooraf bekend moeten zijn; ze weinig descriptieve waarde heeft en
zelfs als hulpmiddel (zoals het voornamelijk bedoeld is) in twijfel
wordt getrokken. Dreyfus en Dreyfus (1986) schrijven: 'the procedure doubtless has a proper place, but it is premature to assert
that one has been established' (p. 184). Dit wijten zij er voornamelijk aan dat het moeilijk is om de alternatieven, gebeurtenissen
en kansen vooraf op stellen.
Representaties uit de 'systems-thinking'-benadering. Hieronder schaart
Smith veel benaderingen: '[...those] that specify the inputs, outputs
and transformations constituting an actual or desired system; the
larger systems that impinge on the current situation; or the information channels that enable system feedback and control' (p.
1222). Smith's indeling is hier nogal grofmazig, want passen niet
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alle reeds besproken methoden ten behoeve van het definiëren van
problemen in deze 'systems-thinking' benadering? Het is wellicht
beter om onderscheid te maken tussen wat wel de 'hard'- en 'softsystems' benadering wordt genoemd (zie bijvoorbeeld Checkland,
1981). Bij de 'hard systems' staat 'goal-seeking and optimizing'
voorop. Hierbij wordt een systeem gedefinieerd (toestanden en
transformaties); de functie van het systeem bepaald en vervolgens
wordt een zo efficiënt mogelijke manier gezocht om die functie te
realiseren. Alle drie de voorgaande manieren van probleemdefinitie vallen binnen de 'hard-systems' benadering. Checkland
merkt op dat in het werk van Simon (en Newell) de optimalisatie
weliswaar werd vervangen door satisficing, maar dat het systeem
(de 'human problem solver7) werd opgevat als een 'goalseeking
system': 'problem solving is a search for an end we already know
to be desirable' (p. 63). Hij geeft aan dat het er bij 'soft-systems'
om gaat dat doelstellingen niet vastliggen en dat interpretatiekaders relevant zijn. Checkland haalt Vickers idee van 'appreciation' aan om de rol van interpretaties aan te geven: '[...] appreciation, a mental, evaluative act in which conflicting norms and
values determine what "facts" perceived or envisaged demand
attention' (p. 66). In zijn 'Soft Systems Methodology' geeft Checkland weer hoe problemen kunnen worden gedefinieerd in 'rootdefinitions', die expliciet vanuit een bepaalde interpretatie zijn
opgesteld (Checkland heeft het over de 'Weltanschauung' waarbinnen een probleem betekenis krijgt), en hoe vanuit zo'n 'rootdefinition' een discussie op gang kan worden gebracht om problemen te her-definiëren en naar oplossingen te zoeken. Met deze
'soft systems' ideeën lopen we al iets vooruit op mogelijke beschrijvingen van het gehele beslisproces (daar zal in 2.3.2.2.3 op
worden teruggekomen). Van belang voor de discussie over de
definitie van een probleem is dat Checkland-achtige manieren van
het definiëren van problemen expliciet de nadruk leggen op het
interpretatieve aspect van probleem-definities (en het op basis
daarvan oplossen van het probleem)18.

" Er dient te worden opgemerkt dat 'soft system methodology' als een 'interventiemethodiek' is opgezet, en geen beschrijvende aanspraken maakt met betrekking tot het
beslisproces.
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5 en 6- Cognitieve mapping en linguïstische representaties van problemen.
Hierbij gaat het om het extern weergeven van problemen. Bij
cognitieve mapping gaat het om 'a family of diagrammatic methods that try to encompass the richness of real situations'. Bij
linguïstische representaties gaat het eenvoudigweg om de verwoording van het probleem. Beide manieren van 'externe' representaties kunnen de manier van het omgaan met het probleem
beïnvloeden, zoals bij Tversky en Kahneman 'framing' al werd
besproken - waar twee verschillende verwoordingen van hetzelfde
probleem tot een 'preference-reversal' leidde.
7Perspectief-benaderingen. Smith stelt dat '[...] a problem definition is
a complex mental product reflecting its originator's beliefs and
values, as well as the particular point of view adopted on the
occasion' (p. 1223). Dit 'complex mental producf wordt ook
perspectief genoemd. Onder perspectief-benaderingen rekent hij
benaderingen die aangeven dat en hoe problemen vanuit verschillende gezichtspunten/perspectieven kunnen worden gedefinieerd
(hiermee kan ook Checklands methode in verband worden gebracht). Hij rekent onder andere metaforische perspectieven tot
deze categorie. Schön (1979) behandelt bijvoorbeeld metaforen als
generatieve mechanismen in wat Schön 'problem-setting' noemt.
Hierbij wordt een metafoor gebruikt om probleem-elementen te
beschrijven als iets anders, waardoor oplossingen naar voren
kunnen komen. Meer fundamenteel gezien, zou het perspectivistisch (of metaforisch) omgaan met problemen (c.q. elementen
daaruit) als een onlosmakelijk kenmerk van de 'condition humaine' kunnen worden beschouwd - kunnen we überhaupt iets
perspectiefloos 'zien'? Dit is een van de uitgangspunten voor een
constructivistisch beslismodel, en daar zal in volgende hoofdstukken op worden teruggekomen. Smith merkt op, dat er bij perspectivistische probleem-definities nog geen sprake is van uitgewerkte
modellen: 'Not surprisingly, given the breadth of this approach,
proponents say little about the conceptual elements to be concluded in a definition and make no effort at formalization' (p. 1223).
In hoofdstuk 6, waar de ondersteuning centraal staat, zal wel een
poging tot formalisatie worden gedaan.
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8-

De laatste manier van representeren van problemen wordt
'Problem-Type' representatie genoemd. Smith bedoelt daarmee dat
een probleem gedefinieerd wordt 'by matching features of the
[current] situation to characteristics of previously experienced
problems' (p. 1223). Hierbij gaat het volgens Smith voornamelijk
om het categoriseren van problemen (c.q. elementen daaruit):
'problems are [...] defined [...] via a mental category structure' (p.
1224). Zowel Rosch (1973) als Lackoff (1987) geeft een aantal
manieren om te categoriseren. De vraag is of verschillende categorisaties niet behandeld kunnen worden als verschillende perspectieven - en derhalve of Smith's indeling nr. 7 en 8 wel zoveel van
elkaar verschillen. Een belangrijk aspect dat echter bij nr. 8 naar
voren komt is het 'begrijpen van problemen in termen van eerdere
ervaringen (met betrekking tot het problematische)'. Ook dit is een
uitgangspunt van een constructivistische beslistheorie, waar nog
op teruggekomen zal worden.

Smith's indeling19 behandelt voornamelijk modellen uit de traditie van
het probleem-oplossen. Verder zijn er vooral normatieve modellen opgenomen (of modellen ter ondersteuning van het proces van probleemdefiniëren).
Zoals uit de woorden van Smith kan worden opgemaakt, is een
functie van een probleemdefinitie 'to bound or demarcate the issue in
question' (p. 1221). Onder voorwaarde van een min of meer invariante
probleemdefinitie kunnen oplossingen worden geformuleerd en uitgeprobeerd. Een probleemdefinitie is derhalve te beschouwen als een complexiteitsreducerende structuur. De manieren waarop 'individuals structure and
simplify basic information processing, judgment and decision making
tasks' (Rediker et al., 1993, p. 114) is door veel onderzoek tot thema

' 9 In plaats van de gegeven acht-deling zou een driedeling misschien meer op z'n plaats
zijn geweest. Ten eerste kan een 'hard-systems' definitie-gedeelte worden aangewezen
(waaronder nr*s 1, 2 en 3), waann de efficiëntie van het representeren (en van de eficiente
van de op de representatie gebaseerde oplossing) een rol speelt, en/of waarin de 'elementen
van de probleemdefinitie' (bijvoorbeeld doelstellingen) vastliggen Ten tweede kan een 'softsystems'-gedeelte worden onderkend, waann interpretaties (constructies) een belangrijke rol
spelen (nr's 4, 7 en 8). De nummers 5 en 6 hebben voornamelijk betrekking op de probleemhebber-'exteme' representatie van een probleem (die weer invloed heeft op de 'interne
weergave').
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gemaakt. Rediker et al. vatten dit onderzoek samen als onderzoek naar
'knowledge structures'. In de loop van de tijd zijn vele termen voor
'knowledge structures' gebruikt, waaronder: frames, images, scripts,
beliefs, schemata, mental models, cognitive maps, scenario's, prototypes,
interpretatiekaders, Weltanschauungen, paradigma's, etc. (het grootste
gedeelte van deze lijst komt uit Rediker et al., p. 115). Rediker et al.
onderkennen drie functies van wat zij 'belief-structures' noemen (een
instantie van een 'knowledge structure'). De eerste functie noemen zij
framing: '[beliefstructures...] pre-process and organize incoming information' (p. 117). De tweede functie is dat het individuen in staat stelt om
'informatie te verwerken' op basis van de 'compatibility of incoming
information with attributes of existing [...] structures (p. 118). Dat wil
zeggen, dat informatie geëvalueerd wordt op grond van de vraag of ze
consistent is met de gebruikte cognitieve structuren (cf. p. 118). De derde
functie geldt in een sociale context: de structuren (mits op de een of
andere manier 'gedeeld') '[...] provide direction and meaning for actions
taken by organizational members' (p. 118). Vooral 'framing' is populair in
beslisonderzoek (zie bijvoorbeeld Tversky en Kahneman, 1981, 1984;
Dunegan, 1996; en Wang, 1996). Veel onderzoek naar 'framing' is te
typeren als onderzoek naar 'externe frames' (vgl. Rediker et al., p. 118).
Dat wil zeggen, dat gekeken wordt naar de invloed van verschillende
manieren van formuleren (verwoorden) van hetzelfde probleem op
keuzegedrag - zie ook bij nr. 5 van Smith's indeling. Daartegenover staat
'internal framing - how knowledge structures shape information inpuf
(Rediker et al., 1993, p. 118). De vraag is hoe 'internal framing' met
beslissen samenhangt. Dit wordt door verschillende auteurs onderzocht.
Onder andere door Rediker et al., 1993, die naar zogenoemde 'beliefstructures' keken. Montgomery (1994) onderzocht de rol van 'perceptual
perspectives' op het beslisproces en ook Gollwitzer, Heckhausen en Steller
(1990) onderzochten de invloed op beslissen van een knowledge structure,
die zij 'Einstellung' (of 'mind set') noemen. Esser (1993), tenslotte, kijkt
naar de invloed van kennisstructuren à la Schütz op beslissen. Zowel
Payne (1982) als Goldstein en Hogarth (1997) geven aan dat onderzoek
naar framing een belangrijk thema is van beslisonderzoek. In de volgende
hoofdstukken zal dit thema verder worden uitgewerkt.
Een belangrijk aspect dat onderbelicht is in de indeling van Smith (en
ook in de discussie over framing) is het dynamische karakter van het
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definieren van problemen. Als het definiëren van problemen als eenmalige
activiteit centraal staat, kunnen verdere fasen of gebeurtenissen niet meer
leiden tot een verandering van de definitie. Het nut van een bepaalde
probleemdefinitie komt vaak pas naar voren door beschouwing van de
consequenties van de handelingen, die er op gebaseerd zijn. Dat gebeurt
meestal achteraf. De methoden die Smith in de 'soft-system' categorieën
behandelt, hebben dit allemaal in zich. Bij Checkland gaat het om een
'process of enquiry' op basis waarvan 'root-definitions' kunnen worden
bijgesteld (dit bijstellen gebeurt op basis van vergelijking met andere
interpretaties en op basis van de 'analyse van de interventies'). Bij Schön's
metaforen wordt het nut van het beschouwen van een problematisch
element als iets anders, beoordeeld op basis van de consequenties die dat
heeft - alleen die kunnen er toe leiden dat een metafoor wordt verlaten of
verder wordt uitgediept. Zeker als een probleem als een interpretatie -of
zoals Smith zelf aangeeft- als een construct wordt beschouwd, dan moeten
mogelijkheden voor herdefinitie opengelaten worden - en dat kan alleen
op basis van de consequenties van handelingen, die zijn gegenereerd op
grond van de probleem-definitie. Eigenlijk is dan een feedback-loop met
betrekking tot probleem-definities aan te geven:
1234-

voorlopige probleem-definitie;
handelingen op basis van probleem-definitie;
analyse consequenties van handelingen;
herdefinitie van probleem, etc.

Hoe dit proces van definiëren en herdefiniëren precies vormgegeven
(descriptief en normatief) kan worden en wat de rol van constructie
daarbij is, zal in volgende hoofdstukken worden gethematiseerd. In
paragraaf 2.3.2.2.3 zullen we een gedeelte van de sluier oplichten, door
naar modellen te kijken die framing in een meer dynamisch daglicht
plaatsen.
II Altematievenformulering
Probleemdefinitie-modellen zijn soms beperkt omdat ze te weinig naar de
wisselwerking tussen probleemdefinitie en de daarop gebaseerde handelingen en hun consequenties te kijken. Er zijn echter modellen die de focus
op het genereren van alternatieven hebben en daarbij expliciet de pro-
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bleemformulering betrekken. Dat is niet verbazingwekkend, want elke
probleemdefinitie opent een ruimte aan mogelijke alternatieve handelingen, en bij een verandering van de definitie verandert die ruimte. Een
directe koppeling russen de eerste twee fasen ligt derhalve voor de hand.
Keeney's 'value-focused thinking7 (1992) is hier een voorbeeld van. Hij
geeft aan dat bij beslisproblemen eerst een geheel van relevante 'values'
moet worden opgesteld. Values zijn daarbij 'principles used [...] to evaluate the actual or potential consequences of action and inaction, of proposed
alternatives, and of decisions. They range from ethical principles that must
be upheld to guidelines for preferences among choices' (1992, pp. 6-7).
Deze values kunnen vervolgens worden gebruikt om alternatieven te
genereren. Keeney geeft aan dat we ons te vaak beperken bij het genereren van alternatieven, en dat we, als we onze values goed analyseren,
meer alternatieven kunnen creëren dan in een beslissituatie 'als vanzelf
naar voren komen': 'Focusing on values that should be guiding the
decision situation makes the search for new alternatives a creative and
productive exercise. It removes the anchor on narrowly defined alternatives and allows clear progress toward "solving" the problem' (p. 9). Hij
bespreekt vervolgens manieren om de values in kaart te brengen (in
hiërarchieën en netwerken van 'objectives') en geeft aan hoe deze zijn in te
zetten om alternatieven te genereren. Ook in Vriens (1993) wordt een
vergelijkbaar standpunt ingenomen. Daar worden problemen in termen
van een matrix van doelstellingen en realisaties weergegeven. Per doelstelling (de kolom-ingangen in figuur 2.7) worden eerst mogelijke oplossingen
gezocht (de elementen Alti t/m Alt. uit de kolommen). Vervolgens
worden oplossingen voor verschillende doelstellingen aan elkaar gekoppeld, zodat ze voor een conjunctie van doelstellingen een oplossing bieden
(in de figuur is dit als een 'combinatie' van Alt's aangegeven). Via hiërarchieën/netwerken van doelstellingen (met elke doelstelling is een hiërarchie/netwerk van doelstellingen geassocieerd - zie bovenaan in de figuur)
kunnen doelstellingen abstracter of concreter gekozen worden, zodat
andere alternatieven kunnen worden gegenereerd. Zo kan bij het probleem
'fiets gestolen' een doelstelling 'zorgen voor adequaat vervoer7 naar voren
komen. Alternatieve realisaties voor die doelstelling is 'per fiets', 'per
auto', 'per bus', etc.
Als blijkt dat we het vervoer alleen maar gebruiken om naar het werk
te gaan, is de doelstelling 'zorgen voor vervoer' eigenlijk ondergeschikt
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Doel..

Doel..

' ^ Doéí.rttoel.
Doel
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Doel2

Doel3

Doeli

DoeIN

Figuur 2.7 Doel-realisatie matrix
aan de 'naar het werk gaan'-doelstelling. Als we het voor elkaar zouden
kunnen krijgen om thuis te werken dan is het vervoerprobleem dat
ontstond door de gestolen fiets ook opgelost (Ackoff, 1978, bespreekt iets
dergelijks en heeft het dan over 'dissolving problems'). Mocht de fiets toch
ook voor meerdere doeleinden dienen, dan moeten ook die onderzocht
worden om een zo groot mogelijk aantal alternatieven ter beschikking te
krijgen. Het werken aan een probleem (of mogelijke problemen) kan dan
worden gemodelleerd als het 'bijhouden van de matrix' - i.e. zoveel
mogelijk oplossingen proberen te genereren, met als doel het genereren
van flexibiliteit. In hoofdstuk 6 zal dit model als ondersteunend model
verder worden uitgewerkt.
Behalve dat er aandacht is besteed aan de ondersteuning van het
opstellen van alternatieven, is er ook aandacht geweest voor het beschrijven van het formuleren van alternatieven. De eerder genoemde beschrijving van Newell en Simon (i.e.: 'problem solving' als 'search in a problem
space') geeft aan dat, gegeven een uitgangstoestand, een doeltoestand en
de operaties die alle tussenliggende (en de eind-) toestanden genereren, de
alternatieven te vergelijken zijn met de 'wegen' die langs de verschillende
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gegenereerde tussentoestanden naar de eindtoestand lopen. Bovendien is
sprake van een 'heuristic search', waardoor slechts een gedeelte van de
mogelijke alternatieven zal worden geëxploreerd. Zoals al opgemerkt,
wordt de descriptieve waarde van deze poging niet groot gevonden. Een
ander descriptief model van de manieren waarop beslissers alternatieven
formuleren, wordt gegeven door Mintzberg, Raisinghani en Théorêt (1976).
Zij onderkennen vier manieren van het zoeken naar alternatieven (p. 255):
zoeken in geheugen, passief zoeken (wachten tot zich iets voordoet), 'trap
search' (het activeren van 'search-generators'; bijvoorbeeld aan anderen
doorgeven dat je op zoek bent naar een baan) en actief zoeken (zelf
alternatieven opstellen). Mintzberg et al. stellen dat het zoeken naar
alternatieven een hiërarchisch proces is, dat waarschijnlijk in de gegeven
volgorde wordt doorlopen. Abelson en Levi (1985, p. 273) geven als
verklaring voor deze volgorde, dat zoeken waarschijnlijk verloopt volgens
het 'least-efforf principe. Een andere verklaring kan worden gegeven door
een versie van de 'anchoring en adjustment'-heuristiek; als we een beslissing direct zien in een bepaald referentie-kader (het 'anker'), dan zijn de
oplossingen beperkt door dat kader. Dat kader dringt zich (automatisch)
op door ervaringen met soortgelijke problemen. Pas in tweede (of volgende instanties) zal -als de alternatieven die met het kader naar voren
kwamen niet (lijken te) voldoen- naar andere alternatieven worden
gezocht of zelfs het kader worden aangepast. Deze opvatting van 'anchoring en adjustmenf reflecteert 'our Procrustean tendency to notice only
what fits our ready-made category schemes' (Schön, 1976; p. 270).
Een belangrijk onderscheid dat bij het zoeken naar alternatieven
gemaakt kan worden (en met de 'anchoring en adjustment-interpretaüe'
samenhangt) is die tussen 'convergenf en 'divergenf zoeken - afgeleid
van Guilford's convergent en divergent denken: 'convergent thinking
moves toward a determined or conventional answer [...and...] focuses on a
single correct solution [while], divergent thinking moves in various
directions toward no given answer [...and...] may produce a variety of
solutions' (Evans, 1991, p. 37). Divergent zoeken wordt vaak in verband
gebracht met creativiteit - en er zijn verschillende methoden ontwikkeld
om dergelijk zoeken te ondersteunen (zie onder andere Evans, 1991; en
Young, 1988). MacCrimmon en Taylor (1976) en Hogarth (1994) brengen
creativiteit en creativiteitshulpmiddelen expliciet met het beslisproces in
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verband. De afwisseling hissen het vergroten en verkleinen van de
oplossingsruimte zal in het beslismodel in hoofdstuk 5 een rol spelen.
III Alternatieven-evaluatie en keuze
Zoals al is aangegeven, verlopen de probleemdefinitie en de alternatievenformulering niet strikt sequentieel, maar er is vaak sprake van iteraties.
Dat geldt ook voor het formuleren van alternatieven en de evaluatie. Zoals
Abelson en Levi opmerken: 'In ill-defined decision problems there is
rarely a clear seperation between the identification phase and the evaluation phase [...] alternatives are often developed iteratively, during successive cycles of progressively more detailed evaluation' (p. 274). Zij geven
verder aan dat evaluatie kan worden gezien als een proces dat de onzekerheid reduceert, waarin de beslisser (ook weer 'during successive
cycles') de évalua tie-criteria verduidelijkt; de mogelijke consequenties
identificeert en de kansen inschat dat deze consequenties zich voordoen
(p. 275). Bij elk van deze subprocessen kunnen zich moeilijkheden voordoen. Zo kunnen criteria veranderen (zie onder andere March, 1978, over
het veranderen van preferenties); bovendien kunnen doelstellingen
veranderen - waarmee ook de uitkomsten anders gezien en gewaardeerd
worden; en ook kunnen de kansen op het optreden van consequenties
moeilijk in te schatten zijn (Abelson en Levi, p. 275).
Een model dat, gegeven een aantal alternatieven, toch enige dynamiek in het evaluatie- en keuze-proces onderkent, is dat van Montgomery
(1989). Hij geeft een beschrijvend model waarin, anders dan bij de traditionele keuze-modellen, de beslisser (eventueel iteratief) vier fasen doorloopt.
In de eerste fase (de 'pre-editing' fase) worden relevante criteria aangewezen en gebruikt om alternatieven te screenen. Alternatieven die daar niet
aan voldoen vallen af; beslissers gebruiken hierbij een 'conjunctie-regel'
(zie 2.3.1.2.1). Vervolgens wordt in fase twee een veelbelovend alternatief
.geselecteerd (een alternatief dat voldoet aan een saillant criterium; de
beslisser zet hier de 'disjunctie-regel' in). In de derde fase wordt het
geselecteerde alternatief getest op 'dominantie'; dat wil zeggen dat wordt
nagegaan of het alternatief ten opzichte van andere alternatieven niet
slechter is op alle criteria en er bij elke vergelijking tenminste één criterium is waarop het beter is. Als het geselecteerde alternatief dominant is,
wordt het gekozen. Tot zover is het model eigenlijk nog een combinatie
van de keuzeregels uit 2.3.1.2.1. Het verschil zit in de vierde fase. Als het
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geselecteerde alternatief namelijk niet dominant is, dan probeert de
beslisser het alternatief dominant te maken door de relatieve positie ten
opzichte van de andere alternatieven te herinterpreteren. Daarvoor maakt
een beslisser gebruik van vier methoden. Zo kan bijvoorbeeld de kans dat
iets nadeligs met betrekking tot een ander alternatief optreedt worden
benadrukt (dit wordt 'deemphasizing' genoemd); de relevantie van het
criterium op basis waarvan het alternatief geselecteerd is, kan extra
worden benadrukt (of overdreven; dit heet 'bolstering'); de negatieve
aspecten van het geselecteerde alternatief worden 'gecancelled' tegen de
positieve (er worden trade-offs toegelaten) en tenslotte kan een beslisser
verschillende criteria samenvoegen, zodat de dominantie (met betrekking
tot de nieuwe criteria) kan worden verzekerd. Als door een of meer van
deze methoden het oorspronkelijk gebrek aan dominantie kan worden
geneutraliseerd, dan wordt het alternatief alsnog gekozen, anders wordt
teruggegaan naar fase 2 of 1 - of wordt de beslissing uitgesteld.
IV Implementatie
Er zijn twee manieren om tegen de implementatie-fase in de beslisreeks
aan te kijken. Ten eerste de traditionele manier, i.e. als definitieve fase van
de beslisreeks, waarbij het problematische wordt opgeheven. Hierbij
kunnen zich nog problemen voordoen, zoals in het geval waar een keuze
al wel is gemaakt, maar deze nog niet direct uitgevoerd kan worden
omdat er, zoals Mintzberg et al. (1976) aangeven, 'authorization' voor
nodig is. Meestal treedt bij het zich committeren aan een bepaald alternatief een 'versteviging' van het gekozen alternatief, (zie onder andere de
bovengenoemde 'verstevigings-methoden' van Montgomery). Ten tweede
kan het zijn dat de problematische situatie incremented te lijf wordt
gegaan en dat de consequenties van het uitvoeren van één (sub-)alternarief
geanalyseerd worden en vervolgens worden gebruikt bij het herformuleren van het probleem en de alternatieven-ruimte. Een keuze kan bijvoorbeeld tot conflicten leiden, hetgeen weer aanleiding kan zijn voor het
opnieuw formuleren van het probleem, etc. De implementatie wordt dan
gezien als een fase waarin of waarna de consequenties naar voren kunnen
komen die vervolgens weer kunnen worden gebruikt om verder met het
problematische om te gaan. In een dergelijke iteratieve situatie (zoals
gebruikelijk bij slecht gestructureerde problemen) heeft de implementatie
betrekking op handelingssequenties in de richting van een oplossing en
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kunnen eventuele problemen tijdens of direct na de implementatie aanleiding zijn om van een bepaalde koers af te wijken. De implementatie kan
dus aanleiding geven tot bijstellen van aspecten uit de eerdere fasen en tot
leren. De tweede manier van beschouwen van de implementatie is belangrijk bij de cybernetische opvatting van het beslisproces, waarin de analyse
van de consequenties van een handeling met betrekking tot het problematische kan leiden tot herdefinities - een thema dat later weer opgepikt zal
worden.
2.3.2.2.3 De gehele beslisreeks beschouwd
Nadat verschillende modellen zijn behandeld die de aandacht voornamelijk richtten op één of enkele aspecten uit de beslisreeks, zullen nu modellen aan bod komen die de gehele reeks (plus de daarbij horende dynamiek) beschouwen.
Brehmer (1992) vat een onderzoeksveld samen dat hij 'dynamic
decision making' noemt. Daarbij gaat het volgens hem om het onder
controle krijgen van een proces: 'we may define the task facing the
decision maker in dynamic decision making as the problem of finding a
way to use a process to control another process' (Brehmer, 1992, p. 213). In
deze opvatting heeft de dynamiek van beslissen te maken met het gegeven
(zie ook Rapoport, 1975):
1- dat er een reeks van -gerelateerde- beslissingen genomen moet
worden teneinde de controle te kunnen uitoefenen;
2- dat derhalve de beslissingen niet onafhankelijk zijn;
3- dat de toestand van het beslisprobleem verandert, zowel autonoom als ten gevolge van de acties van de beslisser;
en 4- dat de beslissingen in 'real-time' genomen moeten worden.
Deze beschouwing van dynamisch beslissen brengt Brehmer ertoe om
'control theory' als een framework voor het beslisonderzoek te onderkennen (Brehmer, 1992, pp. 216-217). Hoewel inzichten uit de 'control-theory'
slechts incidenteel voor het onderzoek van beslisgedrag zijn aangewend
(zie Steinbruner, 1974), zijn ze wel gebruikt voor veel vergelijkbaar onderzoek, zoals 'het managen van organisaties' (onder andere Beer, 1979). In
het overzicht is ook al regelmatig verwezen naar het nut van een cybernetische (contrei-theoretische) opvatting van het beslisproces. Beslissen zou
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volgens Brehmer onderzocht kunnen worden met behulp van het schema
in figuur 2.8 (een niet geheel onbekend plaatje in de management-wetenschappen). Het onderzoek zou zich daarbij moeten richten op de mogelijkheid tot beïnvloeding (actie) en observatie van het te controleren systeem;
de doelstellingen en het model die/dat de beslisser hanteert bij het
controleren en de relaties tussen deze vier componenten (Brehmer, 1992,
pp. 217-218).

controlerend proces
Beslisser:
doelstelling en
model
actie

observatie

invoer

-> uitvoer
te controleren proces

Figuur 2.8 De beslisser als controlerende instantie
Mintzberg et al. (1976) geven meer inhoud aan de dynamische
component (bij strategische beslissingen). Zij onderkennen dynamische
factoren die van invloed zijn op het beslisproces. Deze factoren 'delay it,
stop it, restart it. They cause it to speed up, to branch to a new phase, to
cycle within one or between two phases, and to recycle back to an earlier
point in the process' (Mintzberg et al., 1976, p. 263). In het beslisproces
worden zes groepen factoren onderkend, die worden onderverdeeld naar
de aard van de onderbreking van het beslisproces. Zo zijn er 'interrupts'
(omgevingsfactoren, die ervoor zorgen dat het proces wordt verstoord);
'scheduling delays' (factoren die er toe leiden dat een beslisser complexe
beslissingen opdeelt in 'manageable steps', die elkaar qua tijd niet direct
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hoeven op te volgen. Dit opschorten schept een soort buffer); 'feedback
delays' (het afwachten van de resultaten van eerdere acties met betrekking
tot de beslissing); 'timing delays and speedups' (waarbij de beslisser
'[...tries] to time the initiation of decision steps to facilitate their smooth
execution', p. 265); comprehension cycles (waarbij een beslisser door het
meermaals doorlopen van één of meerder fasen '[...] gradually comes to
comprehend a complex issue', p. 265) en 'failure cycles' (er moet teruggegaan worden naar eerdere fasen omdat een alternatief niet aan gestelde
normen voldoet). Deze factoren geven een nadere invulling aan de manier
waarop een beslisser controle tracht uit te oefenen (door scheduling
delays, timing delays en speedups) over een complex proces (gekenmerkt
door interrupts), op een manier waarbij zich feedback-delays, comprehension en failure cycles voordoen.
Controle staat ook centraal in Steinbruners 'cybernetic theory of
decision making' waarin 'decision makers seek to control uncertainty7
(1974, p. 109). Beslissen met betrekking tot slecht gestructureerde problemen verloopt, zo geeft Steinbruner aan, volgens heel simpele feedbackmechanismen. Net zoals een servomechanisme, of zoals Ashby's homeostaat (1960, Hoofdstuk 8), heeft de beslisser de beschikking over een
repertoire aan handelingen, die kunnen worden getriggered als een of een
aantal kritieke (of ook: 'essentiële') variabelen buiten hun grenzen dreigt te
komen. Een (reeks) handeling(en) wordt uitgevoerd waarna het resultaat
(in termen van de kritieke variabele) wordt bekeken. Mocht het resultaat
niet gewenst zijn (de variabele is nog steeds niet binnen acceptabele
grenzen), dan wordt een volgende (reeks) handeling(en) uitgevoerd, net
zolang totdat de kritieke variabelen binnen de grenzen vallen. Een dergelijk beslismechanisme is afhankelijk van de feedback via de omgeving
(waarop de handelingen betrekking hebben) op de kritieke variabelen. De
handelingen, die bijdragen tot het 'terugbrengen' van die variabelen
binnen hun grenzen, alsook de volgorde waarin ze worden getriggered,
zijn gebaseerd op ervaring. Steinbruner vat het 'cybernetisch beslisproces'
als volgt samen: 'Roughly speaking the mechanism of decision, advanced
by the cybernetic paradigm is one which works on the principle of the
recipe. The decision maker has a repertory of operations which he performs in sequence while monitoring a few feedback variables' (p. 55). Een
belangrijke consequentie van deze manier van tegen beslissen aankijken is
dat het 'avoids [a] preference ordering, [an] explicit calculation of alterna-
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lives and outcomes, and the optimizing process' (p. 53). Het cybernetische
model 'pictures a decision maker who makes no calculations of outcome
and simply monitors certain information channels, tying his behavior to
what is received in those channels via some decision rule' (p. 109). Als die
decision-rules de connectie russen problematische situaties en handelingssequenties die deze weer opheffen, goed leggen, kan er worden geleerd en
zal in volgende vergelijkbare situaties een dergelijke sequentie opnieuw
getriggered worden. Hiermee kunnen ook min of meer 'onbewuste' of
'intuïtieve' beslissingen worden verklaard. Dit simpele cybernetische
model gaat niet voor alle beslissingen op. Bij complexe problemen kan het
voorkomen, dat de cybernetische gedachte van 'making incremental
adjustments and letting experience accumulate' niet opgaat, omdat het niet
duidelijk is welke aanpassingen moeten worden uitgevoerd en het bovendien niet duidelijk is dat 'any such adjustment would aggregate over time
to an adaptive solution. [...] Burdened with the responsibility for the
consequences of his actions, the decision maker should [...] find it very
difficult to arrive at any decision at all' (p. 89). Daarom moet (zo geeft
Steinbruner aan) de simpele cybernetische gedachte worden uitgebreid
met cognitieve operaties die dergelijke complexe, slecht gestructureerde
probleemsituaties eerst structureren zodat er vervolgens weer op een
simpele, cybernetische manier mee kan worden omgegaan. Abelson en
Levi (1985, p. 280) geven als kritiek op Steinbruners 'uitgebreide cybernetische model' dat 'individuals are sometimes creative in designing decision
alternatives; they are sometimes sensitive to a wide range of new information; they are sometimes capable of updating their beliefs in response to
the new information; and they do sometimes confront trade-offs directly'.
Steinbruners uitgebreide model zou deze aspecten van het beslisgedrag
niet kunnen verklaren. Ondanks deze kritiek lijkt de cybernetische gedachte belangrijk omdat deze het controle-aspect, dat bij een aantal moderne
beslismodellen met betrekking tot slecht gestructureerde beslissituaties
relevant wordt geacht, goed weergeeft.
Naast de aandacht voor controle wordt door Steinbruner ook de
'structurering' van een complexe situatie gethematiseerd. De aard van
deze structurering is een belangrijke component bij moderne opvattingen
over beslissen. De manier waarop een beslisser de beslissituatie structureert is al eerder (bij de probleemformulering) aangestipt. Er bleven echter
nog twee vragen onbeantwoord: hoe de (her-)structurering (dynamisch) is
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ingebed in het gehele beslisproces en waar die structuur vandaan komt.
Zoals opgemerkt, wordt de structuur waarin een beslisser een probleem
giet, weergegeven als een (decision-) 'frame' (cf. Schänk en Abelson, 1977;
Tversky en Kahneman, 1981; Keeney, 1992; Beach en Mitchell, 1987; Esser;
1993; en Rediker et al., 1993, voor een overzicht).
Tversky en Kahneman (1981) geven aan dat het beslisproces uit twee
gedeelten bestaat: een editing-fase (waarin een probleem wordt 'geframed') en een evaluatìon-fase (waarin op een 'nutstheoretische manier' een
keuze uit alternatieven wordt gemaakt, op basis van een 'personal probability-function' en een 'personal value function' - zie ook het overzicht van
de nutstheorieèn). De basisgedachte is dat in de editing-fase een 'conception of the acts, outcomes and contingencies [the decision problem]' (p. 453)
tot stand komt. Zo'n conceptie wordt een frame van het beslisprobeem
genoemd. Tversky en Kahneman geven hiermee aan hoe (hun opvatting
van) een frame in het beslisproces is ingebed.
Verwant aan de ideeën van Tversky en Kahneman is Essers uitbreiding van het SEU-model (1993). Hij breidt het SEU-model uit door ook
rekening te houden met, zoals Abelson (1981; in Esser, p. 22-23) het
noemt: 'higher order knowledge structures (frames, schémas, scripts, etc.)
that embody expectations guiding lower order processing of the stimulus
complex'. Esser incorporeert frames in het SEU-model door het op te
splitsen in twee stappen: 'In the first stage, the frame of the situation is
chosen, whereas the actual behavior is determined in the second stage' (p.
25). Zowel de keuze voor een frame als de keuze voor een uit te voeren
actie kan volgens Esser door middel van een SEU-functie worden weergegeven. Hoewel tegen deze benadering bezwaren kunnen worden ingebracht (die onder andere ook het SEU-model treffen - zie Prendergast,
1993, en paragraaf 2.3.1.1.3) probeert Esser het beslisproces expliciet met
relevantie-structuren uit te breiden. Het verschil met Tversky en Kahneman's frames is dat Esser de aandacht richt op interne frames, terwijl
Tversky en Kahneman's frames externe frames zijn (zie het onderscheid
tussen interne en externe frames eerder in deze paragraaf).
Beach en Mitchell (1987) geven in hun 'image theory1 aan hoe een
frame tot stand komt, wat de rol ervan is bij beslissen en hoe een frame
kan veranderen. Zij onderscheiden bij beslissen drie soorten 'images': een
'value-image' (dat bestaat uit de principes van een beslisser); een 'trajectory image' (dat bestaat uit de doelstellingen) en een 'strategie image'
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(waarin zich de voorspellingen, plannen, en concrete handelingssequenties
bevinden). De images zijn met elkaar verbonden, en er worden bovendien
twee soorten beslissingen onderscheiden die betrekking hebben op de
kandidaten voor de images: 'adoption decisions' (waarbij gekeken wordt
of een doelstelling of plan kan worden toegelaten tot de images) en
'progress-decisions' (waarbij getest wordt of een plan de huidige of
geprojecteerde criteria haalt). Het beslisproces verloopt via een aantal
'adoption'- en 'progress-decisions'. Bij beslissen worden niet alle 'values,
goals en plans' van een beslisser beschouwd, maar een subset daarvan.
Die subset wordt een 'frame' genoemd, en bepaalt hoe het beslisproces
verloopt - het is het uitgangspunt van waaruit het beslisproces zich
voltrekt. Frames veranderen bovendien naarmate het beslisproces voortschrijdt; i.e. met het nemen van adoption- en progress-decisions.

'Actual World'

Acties
weergave

evaluatie

cognitief
domein

Values,
goals,
purposes

Figuur 2.9 Weergave van het beslismodel van Connoly (1993)
Ook Connolly (in Lipshitz, 1993) geeft een model, waarin frames en
de verandering daarvan een rol spelen bij beslissen. Hij ziet het beslisproces als 'the cyclical interplay between situation assessment, evaluation of
alternatives and action' (Lipshitz, p. 127). Zijn model gaat uit van drie
domeinen (het domein van 'the actual world'; een domein met 'values.
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purposes en goals'; en een domein waarin zich de 'cognitive map of the
world' bevindt - zie figuur 2.9). De 'actual world' geeft aanleiding tot een
subjectieve weergave in het cognitief domein en tot een evaluatie in het
values/goals/purposes-domein. Op basis van deze weergave en de
evaluatie worden acties ondernomen, die de 'actual world' veranderen.
Die verandering kan weer aanleiding geven tot een nieuwe evaluatie (en
een verandering van de values/goals/purposes) en een nieuwe weergave
(en een verandering van de kennisinhouden van het cognitief domein), die
weer leiden tot een actie, etc. De inhoud van het cognitieve domein en het
value/purpose/goal-domein (voor zover die van elkaar kunnen worden
gescheiden) kan gezien worden als een frame, waarbinnen het beslisproces
zich afspeelt (hoewel dit niet op deze manier door Connolly wordt
gethematiseerd).
Bij wijze van samenvatting, kan worden gezegd dat bij modellen die de
gehele beslisreeks (plus de inherente dynamiek) thematiseren, mechanismen ten behoeve van onzekerheidsreductie (i.e. controle-mechanismen)
centraal staan. Twee ideeën spelen daarbij een rol: het 'frame' (of perspectief, etc.) dat een beslisser aanwendt om een problematische situatie te
begrijpen en de increméntele voortgang (samen met de dynamische
terugkoppeling) van het beslisproces. Lipshitz (1993) vat een aantal
modellen samen die 'decision making in realistic settings' beschrijven en
komt tot de conclusie dat er een aantal 'emerging trends' te onderkennen
is, waaronder aandacht voor: de 'situation assessmenf ('the construction
of a mental picture of the situation'); de 'use of mental imagery' (met
betrekking tot de mental picture); de 'context-dependence' (door de
context worden verschillende soorten beslisprocessen getriggered bijvoorbeeld bewust of onbewust) en de 'dynamic processes' (p. 131-133).
Deze aspecten zijn terug te brengen tot aspecten met betrekking tot frames
en met betrekking tot de dynamiek. Hoewel deze trends emergeren, is van
een echte integratie -in de zin van een beschrijvend model- nog nauwelijks
sprake. Zo blijven vragen naar de aard van het frame en hoe frames
precies in de dynamiek van het beslisproces zijn ingebed nog onbeantwoord.
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2.4 Conclusie: beslissen - een controlerend constructieproces.
Het overzicht van beslismodellen begon met te postuleren dat beslissen
kon worden gezien als een controlerend constructieproces. Deze stelling
werd als leidraad genomen voor het overzicht: via de cybernetische reeks
werd een typering van het beslisproces gegeven, die is ingezet om verschillende modellen de revue te laten passeren. De weg voerde via
modellen die zich (structureel en procesmatig) beperkten tot het decision
event naar modellen die ook buiten het decision event keken naar activiteiten uit de beslisreeks en/of naar de dynamische aspecten van het
beslisproces. Een beschrijvend model van beslissen in 'natural settings'
(waar vooral een gebrek aan structuur een rol speelt) dat rekening houdt
met alle activiteiten én de dynamiek van het beslisproces, zo werd geconcludeerd, is nog niet echt voorhanden. De veronderstelling, die in dit boek
zal worden uitgewerkt, is dat een dergelijk model met behulp van het
'constructivistisch kader' kan worden opgesteld (zie ook hoofdstuk 1). Dit
kader behandelt de 'emerging trends' ('frames' en 'dynamiek' - zie
hierboven) als twee kanten van dezelfde medaille: de beslisser als waarnemend en handelend systeem, dat problematische situaties onder controle
tracht te krijgen door middel van een proces van constructie en reconstructie.
De cybernetische reeks heeft niet alleen diensten bewezen door als
'algemeen kader' te gelden voor het overzicht; de reeks geeft tevens
inzicht in de vragen die nog beantwoord moeten worden. Op het moment
van verstoring wordt het 'problematische' ervaren en meteen op een
bepaalde manier gethematiseerd - 'geframed'. Daarbij 'ontstaaf een geheel
van 'values', 'preferenties' en (een) mogelijke oplossing(en). Of, zoals
Payne, Betunan en Johnson (1992) aangeven, daarbij construeert de beslisser een dergelijk geheel. Waar komt zo'n frame echter vandaan? In termen
van een cybernetische theorie zou gezegd kunnen worden dat de toestand
van het systeem dat verstoord wordt (de beslisser) die verstoring bepaalt,
én bovendien bepaalt hoe de verstoring wordt gezien (in cybernetische
termen: de beslisser is 'structuurbepaald'). Het problematische kan worden
gezien als een structuurbepaald construct van de controlerende instantie.
Dit geeft de fundamentele verhouding tussen het systeem dat definieert en
het gedefinieerde weer, en de vraag hoe dergelijke constructen tot stand
komen wordt daarmee relevant. Een 'frame' (of probleemconstruct)
beperkt de beslisser kennelijk (dat is tevens het nut ervan - alles overzien
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is onmogelijk). Wat is echter precies de aard van een dergelijke beperking?
Is die (zij het gedeeltelijk) op te heffen? Keeney beweerde bijvoorbeeld in
zijn 'value-focused thinking' dat zo'n beperking soms gedeeltelijk op te
heffen is. Bij de volgende stap in de reeks komt de vraag naar voren hoe,
gegeven een initiële probleemdefinitie, het problematische onder controle
kan worden gekregen. Tot nu toe is regelmatig naar voren gekomen dat in
complexe situaties 'increméntele' oplossingsstrategieën kunnen werken
(zie onder andere Simon, Brehmer en Steinbruner in dit hoofdstuk). De
cybernetische oplossing geeft aan dat telkens, onder monitoring van een
aantal essentiële variabelen, handelingen worden uitgevoerd. Elke handeling beïnvloedt die variabelen - onder andere via de omgeving- en geeft
aanleiding tot nieuwe handelingen (zie onder andere Steinbruner en
Connolly). Waar komen die essentiële variabelen echter vandaan (deze
vraag heeft te maken met het construeren van het probleem)? En de
handelingen? Bovendien kan reconstrueren (of herformuleren van het
problematische) ook als een vorm van controle worden gezien. Steinbruner besteedde aandacht aan het structureren van een problematische
situatie aan het begin van het beslisproces en liet verder het 'simpele'
cybernetische mechanisme z'n werk doen. Als ook frames bij de controle
betrokken worden, moet een cybernetisch model van beslissen niet alleen
de voortgang van het beslisproces (in termen van de reeks 'handelingen,
fout, handelingen, fout, handelingen, ...') binnen een eenmaal gestructureerd probleem beschrijven, maar ook aangeven hoe herstructurering in
die reeks past. De cybernetische reeks kan dan worden uitgebreid tot:
1- voorlopige probleem-constructie;
2- handelingen;
3- analyse van handelingen binnen constructie;
3a- terug naar 2 indien de analyse geen al te grote problemen
oplevert;
3b- reconstructie van probleem en terug naar 2 (er wordt nu een
ander repertoire aan handelingen aangeboord).
Deze reeks kan zich voor een deel impliciet en voor een deel expliciet
voltrekken. Een probleemformulering en de ruimte aan mogelijke handelingssequenties kunnen zich onmiddellijk en impliciet aan ons voordoen
(doordat we geleerd hebben dat in een bepaalde situatie bepaalde manie-
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ren van 'oplossen' voldeden). Als beide zich impliciet aan ons voordoen is
er niet echt sprake van een probleem. Deze wordt pas expliciet als het
problematische volhardt, i.e. als we er niet 'onmiddellijk en implicief een
oplossing voor kunnen vinden. Op dat moment moeten we ons expliciet
bezinnen op verschillende stappen - door bijvoorbeeld na te gaan welke
handelingen voorhanden zijn, of er niet meer te bedenken zijn en (wellicht
in laatste instantie) of problemen niet anders gestructureerd kunnen
worden (of dat er wellicht berusting met het problematische plaatsvindt,
of dat uitstel van het opheffen ervan mogelijk is). Die expliciete bezinning
kan de vorm hebben van delibereren met betrekking tot handelingen en
probleemstructuringen of van reflectie met betrekking tot het beslisproces
zelf (in termen van de bovenstaande stappen) - waarbij de aandacht
bijvoorbeeld gericht kan worden op ondersteuning.
Bij de opvatting van het beslisproces als een 'continu controlerend
constructieproces' speelt complexiteit een belangrijke rol. Ten eerste wordt
het problematische gekenmerkt door complexiteit, die door het controleproces meester moet worden gemaakt. In het eerste hoofdstuk zijn vormen
van complexiteit aangestipt: instrumentele complexiteit (de traditionele
complexiteit in de vorm van aantal relevante aspecten in een problematische situane en hun onderlinge relaties); dynamische complexiteit (die
betrekking heeft op de verandering van de relevante aspecten en hun
onderlinge relaties) en sociale complexiteit (het omgaan met een beslisprobleem is ingebed in een sociale context). Om met deze vormen van
complexiteit om te gaan (en om ze überhaupt te kunnen thematiseren
binnen de definitie van het problematische) moet de beslisser zelf over
voldoende ('interne') complexiteit beschikken. Die complexiteit ('constructieve complexiteif) heeft betrekking op het (adequaat) kunnen definiëren
van problematische situaties, het kunnen overzien van handelingen en
hun consequenties, het kunnen bijstellen van probleemconstructies.
Kortom, het heeft betrekking op de constructieve mogelijkheden van de
beslisser. Bij het overzicht van beslismodellen komen deze complexiteitsvormen al min of meer naar voren: de instrumentele complexiteit
wordt vooral gethematiseerd bij decision event modellen (en bij bijvoorbeeld Newell en Simon's 'beslissen als search in a problem space'). De
dynamische aspecten (de aan verandering onderhevig zijnde omgeving)
worden behandeld bij slecht gestructureerde problemen (bijvoorbeeld door
de reeks kenmerken van 'wicked problems' van Rittel en Webber). Voor
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het sociale aspect is relatief weinig aandacht - hoewel Goldstein en
Hogarth (1997) wijzen op een groeiend aantal onderzoeken dat het
'sociale' bij beslissen betrekt (onder andere het groeiend aantal publicaties
over de rol van onderhandelen bij individueel beslissen; zie Neale en
Bazerman 1992). Orasanu en Connolly noemen het één van de relevante
elementen van beslissen in 'natural settings', maar verder dan 'individuele
beslissingen worden beïnvloed door de sociale context waarin ze plaatsvinden' komen zij niet. Bij probleemoplossingsbenaderingen is ook
aandacht voor sociale aspecten (bijvoorbeeld voor politieke en machtsaspecten; zie Flood en Jackson, 1990) en verder is er redelijk veel onderzoek
uitgevoerd naar groepsbesluitvorming (zie bijvoorbeeld Jessup em Valacich, 1993). Wat hier relevant is, is, zoals Orasanu en Connolly aangeven,
de invloed van het 'sociale' op individuele beslissingen. Hoe moet dat
echter vorm gegeven worden? Hier spelen ideeën van dubbele contingentie en wederzijdse afstemming tussen actoren een rol (zie Luhmann, 1982).
Wel wordt -zij het vaak impliciet- aandacht besteed aan de 'constructieve
complexiteif. Payne, Betunan en Johnson (1992) beschrijven het beslisproces echter expliciet als een constructie-proces waarin een beslisser (wellicht
na reconstructie) tot een oplossing kan komen. Smith en Checkland
hebben het over problemen als constructen of interpretaties en Lipshitz
(1993) geeft aan dat bij moderne beslismodellen 'mental imagery' met
betrekking tot een 'mental picture' van het probleem een belangrijke rol
speelt. Goldstein en Hogarth (1997) geven aan dat één van de trends in
beslisonderzoek het onderzoeken van 'frames of mind' is (p. 34). Toch is
de verhouding tussen de vier soorten complexiteit nog niet (voldoende
expliciet) in kaart gebracht - iets dat in dit boek aan de hand van het
constructivistisch kader zal worden geprobeerd.
Samenvattend - en vooruitblikkend - kan worden gezegd dat de
cybernetische gedachte en 'framing' belangrijk worden geacht voor het
beslisproces. Beslissen wordt daarbij opgevat als een 'controlerend constructieproces'. De controle heeft te maken met de vormen van complexiteit. Enerzijds vindt controle plaats ten opzichte van (gepercipieerde)
complexiteit en anderzijds moet de controlerende instantie over voldoende
mogelijkheden beschikken om het problematische (continu) op een
adequate wijze te kunnen construeren en reconstrueren (waaronder
deliberatieve en reflectieve mogelijkheden). De vraag is nu hoe dat precies
vorm gegeven kan worden. Daartoe zal in het volgende hoofdstuk eerst
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gekeken worden naar de 'theorie van controlerende constructieprocessen'
(het constructivistisch kader). In het hoofdstuk daarna zal op basis van die
theorie meer inhoud gegeven worden aan de complexiteit van beslissen
(de vier besproken vormen) en in hoofdstuk 5 zal een beslismodel, dat
stoelt op het constructivistisch kader, worden gepresenteerd.
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Hoofdstuk 3
Het constructivistisch kader

3.1 Inleiding
In de vorige hoofdstukken is een voorlopige opvatting van beslissen naar
voren gekomen. In de inleiding is gesteld dat beslissen als een 'continu
proces van construeren ten behoeve van de controle in een problematische
situatie', of, kortweg, als een 'continu, controlerend constructieproces' kon
worden gezien. Het is het doel van dit boek te laten zien dat deze opvatting van het beslisproces zinvol is. In hoofdstuk 2 is gekeken naar de
manieren waarop het beslisproces tot nu toe is gemodelleerd. Daarbij
kwam naar voren dat er weinig modellen zijn die het beslisproces in 'zijn
volle omvang' (de activiteiten uit de beslistypering, en de dynamiek)
behandelen. Ook bleek dat er sprake was van een 'emerging trend',
waarin de aandacht werd gericht op het beslisproces als een controlerend
proces, en waarbij 'frames' (of ook: interpretatiekaders, of: 'gehelen van
constructen') van belang werden geacht. Hiermee werd een relatie gelegd
tussen controle en constructen. Tenslotte is gesteld dat bij beslissen vier
soorten complexiteit een rol spelen. Ten eerste is sprake van instrumentele
complexiteit (de traditionele complexiteit in termen van een aantal elementen en aantal relaties, die van belang zijn bij beslisproblemen); ten van
tweede van dynamische complexiteit (waarbij verandering met betrekking
tot de elementen in het beslisproces centraal staat). Ten derde speelt
sociale complexiteit een rol (waarbij rekening wordt gehouden met de
invloed van sociale interactie-patronen) en, tenslotte, is constructieve complexiteit van belang (deze vorm heeft betrekking op de cognitieve mogelijkheden van de beslisser om met de andere drie vormen van complexiteit
om te gaan).
De vraag is nu hoe de opvatting van beslissen - in het licht van de
besproken complexiteitssoorten - verder uitgewerkt kan worden. Ten
behoeve van die vraag is aan het einde van het vorige hoofdstuk een
voorlopige 'constructieve controle-reeks' gegeven. Deze bestond uit de
volgende stappen:
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1- voorlopige probleemconstructie;
2- handelingen uitvoeren op basis van constructie uit 1;
3- analyse van de consequenties van de handelingen
3.1 terug naar 2 indien de analyse geen al te grote problemen
oplevert;
3.2 reconstrueer probleem en terug naar 2.
Deze drie stappen geven een summiere beschrijving van het beslisproces
als 'een controlerend constructieproces'. Om het beslisproces verder uit te
werken, zullen in dit hoofdstuk 3 belangrijke thema's met betrekking tot
'controlerende constructieprocessen' worden behandeld:
1- de controle;
2- de constructie;
en 3- de samenhang van beide in één proces.
Om de uitwerking van de thema's vorm te geven, zal het in het eerste
hoofdstuk geïntroduceerde 'constructivistisch kader' worden gebruikt. In
figuur 3.1 staat de samenhang tussen het constructivistisch kader, de
opvatting van beslissen en de complexiteit weergegeven. Door het constructivistisch kader te behandelen, zullen de drie thema's uitgewerkt
kunnen worden. Zoals in het eerste hoofdstuk al is aangegeven, omvat dat
kader de volgende elementen: de cybernetica van eerste orde; cybernetica
van de tweede orde; het radicaal constructivisme en de moderne sociale
systeemtheorie (zie figuur 3.1). Tezamen leveren deze elementen het
uitgangspunt voor het 'controlerend construeren'.
De cybernetica van de eerste orde is bij uitstek een theorie over
controleren. Hierin wordt aandacht besteed aan het object van controle
(een dynamisch 'systeem') en aan de manier waarop dynamische systemen
gecontroleerd of gereguleerd kunnen worden (hierbij speelt het begrip
'stabiliteif een grote rol). Bovendien wordt besproken wat zelf-regulering
is; iets wat voor het begrijpen van het beslisproces als een controlerend
proces dat door een beslisser zelf wordt uitgevoerd van belang is (het
begrip 'ultrastabiliteit' is hier relevant). In de tweede-orde cybernetica en
het radicaal constructivisme wordt het construeren centraal gesteld. Hierin
wordt gethematiseerd wat de aard van constructies is en welke rol die
spelen in het controle-proces. Ten opzichte van de eerste orde cybernetica
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Figuur 3.1 De samenhang tussen het constructivistisch kader, de opvatting
van beslissen en de soorten complexiteit
is in de cybernetica van de tweede orde het object veranderd: waar in de
eerste orde cybernetica als onderzoeksobject een systeem wordt genomen,
wordt in de tweedeorde cybernetica het waarnemen van systemen als object
genomen. De vraag daarbij is: Hoe komt een waarnemer er toe om
systemen op een bepaalde manier te zien? Hierbij wordt de aandacht
gevestigd op de cognitieve structuren van de waarnemer en staat het
constructieve karakter van kennis centraal. De cybernetica vormt de basis
voor het opbouwen van een theorie van het waarnemen van systemen c.q.
het construeren van kennis. In het radicaal constructivisme staat het
constructieve karakter van kennis eveneens centraal. De positie die daarbij
wordt ingenomen, is dat onze kennis niet zozeer de werkelijkheid representeert, maar dat een mogelijke werkelijkheid wordt geconstrueerd. Door
een proces van construeren en reconstrueren ontstaat een stelsel van
'levensvatbare' kennisinhouden, op basis waarvan problematische situaties
worden geconstrueerd en op basis waarvan met (geconstrueerde) probleemsituaties wordt omgegaan. Op deze manier worden constructies in
het controleproces opgenomen. Bij de manier waarop wij het constructie-
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proces trachten te beïnvloeden, spelen deliberatieve en reflectieve processen een belangrijke rol. Dat wil zeggen, dat controle over het constructieproces voor een deel expliciet kan plaatsvinden. Het laatste element van
het constructivistisch kader is de moderne sociale systeemtheorie. Dit
element is van belang omdat de constructie van problematische situaties
wordt beïnvloed door de sociale context waarin die plaatsvindt. Door te
kijken naar de moderne sociale systeemtheorie kan die invloed worden
bepaald. De vraag is welke rol sociale systemen (waarvan beslissers deel
uitmaken) spelen bij de constructie van problematische situaties. En, hoe
vindt het controlerend constructieproces plaats in een sociale context?
Meer in het algemeen kan de vraag worden gesteld hoe in een sociale
context een 'gedeelde werkelijkheid' ontstaat, die enerzijds het construeren
(van bijvoorbeeld problematische situaties en het omgaan ermee) beïnvloedt, en die anderzijds door (wederzijdse) constructieve activiteiten
wordt gevormd. Bij de sociale systeemtheorie wordt gekeken naar 'wederzijds controlerend construeren', dat wil zeggen construeren in een sociale
context.
Constructivistisch
Kader

Thema

Centrale
elementen

eerste orde
cybernetica

controle;
reguleren

systeem, dynamiek
stabiliteit,
ultrastabiliteit

tweede orde
cybernetica;
radicaal
constructivisme

moderne sociale
systeemtheorie

construeren;
controlerend
constructieproces

sociale interacties
m.b.t. constructieproces

waarnemer, kennis,
status constructies,
constructieproces
ultrastabiel construeren:
deliberatieve en
reflectieve processen

sociale systemen;
wederzijdse (construerende)
afstemming

Figuur 3.2 Thema's en centrale elementen van hoofdstuk 3
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In dit hoofdstuk wordt dus het constructivistisch kader uitgewerkt
teneinde beslissen als een 'continu, controlerend constructieproces' te
kunnen begrijpen en te modelleren. In figuur 3.2 staat de behandeling van
de genoemde thema's met de centrale elementen samengevat. Eerst zal in
paragraaf 3.2 de eerste orde cybernetica worden behandeld om grip te
krijgen op controle. Dan zal in 3.3 op constructies en controlerende
contructieprocessen worden ingegaan door de cybernetica van de tweede
orde en het radicaal constructivisme te behandelen. Dit mondt ten eerste
uit in het bespreken van de wijze van controle van het constructieproces
(in paragraaf 3.4: 'ultrastabiel construeren'; hierbij wordt ook aandacht
besteed aan deliberatieve en reflectieve processen). Ten tweede leidt de
behandeling van het constructieve gedachtengoed tot de bespreking van
de sociale component in paragraaf 3.5.
3.2 Eerste orde cybernetica
In deze paragraaf staat het thema 'controle' centraal. De eerste orde
cybernetica gaat in op de controle (of, misschien beter: op het reguleren)
van 'dynamische systemen'. Een dynamisch systeem wordt gekenmerkt
door verandering. Het reguleren van een veranderend systeem wordt
mogelijk als er sprake is van bepaalde gedragsinvarianties (stabiliteit).
Reguleren is dan -in essentie- te beschrijven als het uitvoeren van operaties die leiden tot een stabiele toestand van het systeem. Bij zogenoemde
'ultrastabiele' systemen is sprake van dynamische systemen die zelf
dergelijke regulerende activiteiten uitvoeren (zelf-regulering of zelfcontrole). Ultrastabiele systemen zijn systemen met een bepaalde structuur, die ze in staat stelt zelf te reguleren ten opzichte van verstoringen in
de omgeving. Bovendien zitten ze zo in elkaar, dat gedragsinvarianties tot
stand komen. In de cybernetica worden levende systemen gezien als
instanties van ultrastabiele systemen en ook de beslisser, die een problematische situatie tracht te controleren, kan met behulp van het begrip
ultrastabiliteit worden beschreven (Steinbruner, 1974, heeft iets dergelijks
ondernomen - zie ook hoofdstuk 2). Dit korte overzicht is de leidraad voor
de bespreking van de eerste orde cybernetica. Eerst zal worden nagegaan
hoe de cybernetica te werk gaat (in 3.2.1). Daarna zal in 3.2.2 het object
(dynamische systemen) worden toegelicht. In 3.2.3 wordt vervolgens
gekeken naar de stabiliteit van dynamische systemen, een voorwaarde
voor reguleren (dat wordt besproken in 3.2.4). In paragraaf 3.2.5 wordt de
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aandacht gericht op zelf-regulering en worden ultrastabiele systemen
besproken. Uiteindelijk wordt in 3.2.6 geconcludeerd dat dergelijke
systemen 'onvermijdelijke gedragsinvarianties' laten zien. In 3.2.7 wordt
de bijdrage van de eerste orde cybernetica samengevat.
3.2.1 De verhouding tussen reële machines en de transformatie-theorie
Vrijwel elke tekst die de cybernetica behandelt, begint met Wieners
definitie ervan: 'the science of control and communication, in the animal
and the machine'. Daarmee zijn, zoals Ashby (1958, p. 1) vervolgt: 'coordination, regulation and control its themes'. Hoewel de term al veel
langer in gebruik was (zie Müller, 1996, hoofdstuk 6; Von Foerster, 1993),
markeren Wieners woorden de geboorte van de cybernetica als de 'wetenschap van het reguleren van complexe systemen'. Veel systemen zijn erg
complex '[in] that they are so dynamic and interconnected that the alteration of one factor acts immediately as cause to evoke alterations in others,
perhaps in a great many others' (Ashby, 1958, p. 5). Het doel van de
cybernetica is inzicht te krijgen in en het (leren) omgaan met dergelijke
complexe systemen: 'Cybernetics offers the hope of providing effective
methods for study, and control of systems that are intrinsically extremely
complex' (Ashby, 1958, pp. 5-6). Die complexe systemen moeten eerst
'begrepen' worden zodat er vervolgens methoden kunnen worden aangegeven om er mee te kunnen omgaan, i.e. om die systemen te 'reguleren/controleren'.
Ashby geeft in zijn 'introduction to cybernetics' aan dat het object van
de cybernetica het gedrag van 'real machines' (of ook: 'real dynamic
systems') is. Hij specificeert: 'Cybernetics deals with all forms of behaviour
in so far as they are regular, or determinate, or reproducible.' (1958, p. 1).
Om dat gedrag te bestuderen wordt een 'theorie van transformaties'
ontwikkeld, die op een abstract niveau uitspraken doet over 'regular, or
determinate, or reproducible behaviour'. De aldus geformuleerde transformatie-theorie kan vervolgens worden ingezet voor het begrijpen van en
omgaan met de 'reële machines' c.q. 'reële dynamische systemen'. Figuur
3.3 vat dit samen. Dus, om het gedrag van 'reële machines' en 'reële
dynamische systemen' (de eenheden die we in de 'werkelijkheid' aantreffen, zoals organismen, organisaties, pendules, planetenstelsels, etc.) te
bestuderen wordt een theorie van transformaties ontwikkeld, die 'gedragin-het-algemeen' als onderzoeksobject heeft, en, met behulp waarvan het
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Figuur 3.3 Cybernetica: het reguleren van reële machines en reële dynamisch systemen met behulp van de transformatietheorie
gedrag van de reële machines/reële dynamische systemen kan worden
begrepen en vervolgens gereguleerd.
Het basisbegrip voor het bestuderen van het gedrag van reële machines is het 'systeem'. Een systeem wordt door Ashby gedefinieerd als een
'list of variables', die betrekking heeft op (het gedrag van) reële machines.
Vaak wordt het systeembegrip gebruikt om een bepaald object aan te
geven (een organisme, een organisatie etc). Het probleem daarmee is dat
'every [...] object contains no less than an infinity of variables' (p. 39),
waarvan er maar een aantal relevant zijn voor het bestuderen van het
gedrag van het object. Er moet derhalve voor het bestuderen van het
gedrag van het object (de reële machine) een keuze gemaakt worden uit
die variabelen. Zo'n keuze, een aantal voor het te bestuderen gedrag
relevante variabelen, wordt een systeem genoemd en vormt de brug
tussen de reële machines en de transformatie-theorie (zie figuur 3.3). Een
gedeelte van het gedrag van reële systemen komt -als het goed is- overeen
met het gedrag, zoals dat door het systeem wordt beschreven. Meestal is
de tweedeling, zoals figuur 3.3 weergeeft, niet expliciet gemaakt, en wordt
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simpelweg gezegd dat uitspraken in de transformatie-theorie 'gewoon'
beschrijvingen zijn van het gedrag van het reële systeem.
3.2.2 Dynamische systemen: representatie en circulariteit
Om gedrag in kaart te brengen wordt, zoals opgemerkt, een systeem
gedefinieerd (een aantal variabelen, zeg: A',A2,...,Ak). De waarden van alle
variabelen op een bepaald tijdstip geven de toestand van het systeem op
dat tijdstip aan (Ashby, 1958, hoofdstuk 3). In de loop van de tijd kunnen
de waarden van de variabelen veranderen. Dit levert een reeks toestanden,
zeg: T1,T2,...Tn, die een beschrijving van het gedrag van het systeem geeft.
Een dergelijke reeks toestanden van een systeem wordt een 'line of
behaviour' genoemd (Ashby, 1960, p. 243). Een dynamisch systeem kan
worden weergegeven door het volgende stelsel van vergelijkingen (zie an
der Heiden, 1993):
(1)

AlM := ί,(Αΐ,Α2,...,ΑΪ)
A t + 1 := t2(At,At,...,At)
At+i ·*= fk(A,,A,,...,A|).

Deze vergelijkingen geven weer dat de toestand van het systeem op
tijdstip t+1 afhangt van de toestand op tijdstip t. De waarde van elke
variabele hangt 'dynamisch' af van de waarden van alle andere variabelen
op een eerder tijdstip. Als de variabelen van een systeem op tijdstip 0
(Α^,Α^.-.,Α^) een bepaalde initiële waarde krijgen, en de reeks toestanden
van het systeem die volgen op de toestand met deze initiële waarden
telkens hetzelfde is, dan is sprake van een 'absoluut systeem' (zie an der
Heiden, 1993).
In het bovenstaande systeem wordt de gedragsverandering discreet
voorgesteld. Naast de discrete (stapsgewijze) verandering van systemen is
het ook mogelijk dat een systeem continu verandert. Het is dan gebruikelijk om de variabelen als functie van de tijd op te vatten (zeg:
A1(t),A2(t),...,Ak(t)). De corresponderende vergelijkingen worden dan in
termen van differentiaalquotiënten gegeven:
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(2)

dAÎ/dt := (¿А\,А2,.,А))
dA?/dt := f2(AlX...,AÏ)
dAÏ/dt := fk(A],A? Aï).

Elke regel geeft voor A' de snelheid aan waarmee deze verandert op
tijdstip t. Het geheel is een representatie van een continu veranderend
systeem. Omdat echter de meeste waarnemingen van veranderingen van
reële machines discreet zijn - en deze waarnemingen bovendien in veel
gevallen te extrapoleren zijn naar continue systemen (zie Ashby, 1958, p.
60), zal de aandacht op discrete systemen worden gericht.
Een onderzoeker die het gedrag van een reële machine wil bestuderen, en daartoe bovenstaand systeem definieert, kan weinig méér doen
dan 'toekijken' hoe de variabelen van het systeem, gegeven een bepaalde
initiële waarde, zich gedragen. In de definitie van het systeem is nog geen
plaats ingeruimd voor externe invloeden. Reële machines (organismen,
organisaties, etc.) lijken echter wel gevoelig voor 'invoer uit de omgeving'.
In de transformatietheorie wordt de invoer behandeld door 'parameters'.
Parameters zijn variabelen die niet tot het systeem gerekend worden, maar
er wel invloed op uit kunnen oefenen. Als we parameters E,,E2,...,Ein
identificeren (E van 'externe variabele'), dan worden de systeem-vergelijkingen de volgende (cf. an der Heiden, 1993, p. 62):
(3)

A}+1 := t¿A\,A2

Αϊ, Ε',Ε? E?)

Д2

._ ( /Al Д2

д к pi р2

pm\

Дк

. _ If / д і д 2

дк I pi, I р2
,

pm\

"t+1 ·—

kV"t'"t'"*'"t'

- t' - t'···' I - , t ' ·

Ashby noemt een dergelijk systeem een 'machine met input' (of ook een
'transducer'). Bij elke instelling van de externe variabelen (de input)
ontstaat weer een absoluut systeem met constanten. Als bij een machine
met input een bepaalde toestand èn een bepaalde (constante) invoer het
gedrag uniek bepalen, dan is sprake van een 'state-determined' systeem
(Ashby, 1960, p. 25).
Als de elementen A1 uit een verzameling A komen, en met A, de (toestands)vector (A{,A*,...,Ak) wordt bedoeld, dan kan de functie F: Ak —» Ak
worden gedefinieerd door:
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(4) F(A,):=

f,(A],A2
í2(A\,A2t

Aï, El,E?,...,ET)
A^, Ε],Ε2 E?)

(k(A\,A2t,.,Akt, Е\,Щ ET)
Omdat het bereik van F hetzelfde is als het domein, is sprake van een
gesloten functie. Ook het systeem wordt dan gesloten genoemd; de
toestanden die het voortbrengt, kunnen weer door F gebruikt worden. Een
andere manier om het systeem uit (3) weer te geven wordt nu: Al+1 :=
F(A,). Met Ρ(Α,) wordt voorts bedoeld dat de functie F η keer wordt
herhaald, waarbij de uitvoer van de i-de herhaling van F als variabele
wordt gebruikt door de (i+l)-de herhaling van F.
Dus:
en
(5)

F2(At) = F(F(A,)) = Al+2
Fn(At) = Fn(Fn-1(Fn-2(F"-3(...F1(A,)...)))) = A,+n

Na iedere toepassing van de functie F ontstaat een toestand, die weer als
variabele door F wordt gebruikt. Met elke reeks toestanden correspondeert
derhalve een reeks herhalingen van F.
De waarden van de variabelen van het systeem uit (3) zijn niet alleen
afhankelijk van de gehele toestand op een eerder moment, maar tevens
van de waarden van de externe variabelen; de invoer voor het systeem.
Door de externe variabelen kunnen systemen met elkaar verbonden
worden. Daartoe wordt de uitvoer van één systeem (één of meerdere
variabelen van een toestand) gekoppeld aan de invoer van (één of meerdere externe variabelen van) een ander systeem. De uitvoer Aj+, van systeem
1 wordt dan gekoppeld aan de parameters Ej van systeem 2 (voor zekere
i's en j's); zie ook Ashby (1958). Er is sprake van wederzijds gekoppelde
systemen als ook de uitvoer van systeem 2 weer invoer is voor systeem 1
(een systeem is aan zichzelf gekoppeld als de uitvoer van een systeem
invoer voor hetzelfde systeem is).
De laatste alinea's bespreken een centraal kenmerk van de cybernetica, namelijk: circulariteit (ook behandeld als 'feedback' bij Richardson,
1990; of als 'recursiviteit7 bij von Foerster, 1993). De circulariteit is op twee
niveaus zichtbaar (zie ook figuur 3.4). Binnen het systeem is de circulariteit herkenbaar doordat de uitvoer van de functie F op tijdstip t weer als
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2

Systeem 1

Systeem 2

Figuur 3.4 Circulariteit binnen een systeem en tussen systemen
variabele voor dezelfde functie geldt op een volgend tijdstip (Aulin, 1985,
spreekt van 'causal recursion'; zie (5)). De aldus ontstane reeks:
"A„ F(A,), F(F(A,)), ..." (of ook: "A„ At+1, Al+2, ...")
laat het gedrag van het systeem zien. In figuur 3.4 is aangegeven dat F op
grond van de systeemvariabelen (A) en de externe variabelen (E) een
nieuwe toestand berekent (A'). Deze is vervolgens weer als variabele voor
F te beschouwen, die weer een nieuwe toestand berekent, etc. Dit proces
(de circulariteit binnen een systeem) is binnen de systeemgrenzen weergeven. De uitvoer (A') kan ook worden gekoppeld aan de externe variabelen
(de invoer) van een ander systeem (pijlen 1 en 2). Als twee (of meer)
systemen zijn gekoppeld zoals in de figuur (i.e. dat de uitvoer van één
systeem via andere systemen weer als invoer voor zichzelf geldt), dan
wordt circulariteit waarbij meerdere systemen zijn betrokken, zichtbaar.
Het geheel van de twee gekoppelde systemen kan zelf ook weer als één
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systeem worden opgevat, met eigen systeem variabelen, parameters en
functies1.
Systemen met parameters maken het mogelijk om reële dynamische
systemen die met elkaar interacteren te representeren. Een speciaal geval
daarvan is het reële systeem in een omgeving. Het reële systeem in focus
(zoals een organisme) en zijn relevante omgeving kunnen worden weergegeven door het organisme als systeem te definiëren en de omgeving als
parameters. Vaak is het echter niet goed mogelijk om de variabelen van
een systeem (ter verklaring van het gedrag van het reële focale systeem)
eenduidig aan dat systeem toe te schrijven: is een variabele deel van het
organisme of van de omgeving? Dit probleem wordt meestal ondervangen
door het systeem dat wordt gedefinieerd te laten bestaan uit het geheel
van reëel systeem èn relevante omgeving (zie bijvoorbeeld Ashby, 1960; of
Von Foerster, 1985c). An der Heiden merkt hierover op: 'Die [...] wechselseitige Abhängigkeit von System und Umwelt stellt sich [...] so dar, daß
[...] das eigentliche System aus dem Ganzen von System und Umwelt
bestehf (1993, p. 63). Uit het gehele systeem kunnen dan, al naar gelang
het doel van de onderzoeker, reële focale- en omgevingssubsystemen
worden gedefinieerd.
Een eenvoudig voorbeeld van een dynamisch systeem met twee
variabelen is het volgende:
Aj+1 := 1/3(A2)2 + 2/3
A2

— A1

De functies worden op de regels na het :=-teken gegeven. De parameters
zijn (uit de eerste regel): 1/3, 2 en 2/3 2 . Figuur 3.5 laat het gedrag zien
van het systeem (in het positieve kwadrant) dat vanuit twee toestanden is
gestart: toestand (0.1, 0.9) en toestand (1.9,1.2). Als het systeem start in de

1
De circulariteit is direct gekoppeld aan de geslotenheid van de systeemfunctie, die het
gedrag van het systeem laat zien.
1
Als we de notatie uit (3) even aanhouden, dan staat hier dat voor elke Aj„ geldt: A¡,, :=
'ι(Α],Α*,...,ΑΪ, E¡,E?,...,E7). De functie f, is een manier om de variabelen en de parameters te
'rangschikken'. In de eerste regel van het 'voorbeeldsysteem' staat die functie aangegeven
door: 1/3(A*)2 + 2/3. De variabele daarin is A?, en de parameters die in deze functie worden
gebruikt zijn 1/3, 2 en 2/3; en wel, respectievelijk, als vermenigvuldigingsfactor, als machtsverheffingsfactor en als optellingsfactor.
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A1

Figuur 3.5 Voorbeeld van een dynamisch systeem
eerste toestand dan ontstaat de grafiek zoals in het gebied (0,0)-(l,l) is
weergegeven3. Vanuit toestand (1.9, 1.2) ontstaat het gedrag dat in het
gebied (1Д)-(2,2) is getekend. De zigzaglijnen maken het gedrag (de 'lines
of behaviour' vanuit verschillende initiële toestanden) van het systeem
duidelijk (zie voetnoot). Het gedrag van het systeem is dus verschillend
wanneer het systeem vanuit verschillende initiële toestanden wordt
'losgelaten'.
3.2.3 Stabiliteit
Als een systeem is bepaald dat een reëel dynamisch systeem representeert
(er is een model van een reële dynamische eenheid opgesteld), en derhalve de variabelen en de functies zijn gegeven zodat de bovenstaande
vergelijkingen kunnen worden opgesteld, dan kan het gedrag en daarmee
de interactie tussen het reële systeem en de relevante omgeving worden

9
Het gedrag van het systeem is de opeenvolging van punten die op de hoeken van de
zigzaglijn liggen. De lijn maakt daar geen deel van uit, maar is toegevoegd om de nchting van
het gedrag aanschouwelijk te maken (van 'buiten' -het initiële punt- naar 'binnen'; het punt
(1.1)).
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bestudeerd. Van belang bij dat bestuderen zijn zogenoemde 'invarianties'
in het gedrag van het systeem. Reële systemen vertonen vaak gedrag dat
ze al eerder hebben laten zien4. Kennis over invarianties in gedrag maken
een reëel systeem beter voorspelbaar en daarmee beter te begrijpen en te
reguleren. In de transformatietheorie worden gedragsinvarianües onder
het begrip 'stabiliteif behandeld.
De stabiliteit van een systeem hangt af van het bestaan van zogenoemde 'evenwichtstoestanden'. Een toestand van een systeem is een
evenwichtstoestand als (na een bepaald tijdstip voor alle f s) geldt dat5:
(6)

Ai+1 = Al
A2 - A2
А к _ дк

De evenwichtstoestand is iets preciezer aan te geven met behulp van de
functie-notatie uit (4) en (5). De evenwichtstoestand Ae (Α^,Α^,—,Α^) kan
dan als volgt worden gedefinieerd:

<7>

A t = lim F*(AÌ

Deze evenwichtstoestand geeft aan dat, vanaf een bepaald tijdstip, de
toestanden op daarop volgende tijdstippen 'gelijk' zijn. Anders gezegd: het
gedrag van het systeem verandert niet ('noemenswaardig') als het in een

4
Merk op dat het begrip 'systeem' in twee verschillende betekenissen wordt gebruikt: als
model en als datgene waarvan het model wordt gemaakt. In het eerste geval zal, zoals in de
cybernetica gebruikelijk is, kortweg 'systeem' worden gebruikt. In het tweede geval, als wordt
verwezen naar de dynamische eenheid waarvan het systeem-als-model is opgesteld, zullen
predicaten zoals 'reëel' worden gebruikt.
5
Deze voorwaarde geldt in het discrete geval. In het continue geval geldt de voorwaarde
dat dA^dt = 0, voor alle i.
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evenwichtstoestand terechtgekomen is6. Wat gebeurt er echter als een
systeem in een evenwichtstoestand terechtgekomen is en een van de
parameters (kortstondig) van waarde verandert? Of, in termen van Ashby
(1958, p. 77): wat gebeurt er als het systeem wordt verstoord? Als D een
'verstoringsfunctie' voorstelt, die de evenwichtstoestand (iets) verandert
(D is net zoals F een functie over Ak), dan kunnen met behulp van de
definitie van evenwicht (7) de volgende twee gevallen onderscheiden
worden:
(8-D

lim FXIXA)) = At

Ö-H)

lim F\D(At)) * At

8-Π heeft als speciale gevallen:
Um Fn(D(At)) = D(A¿

(8-HI)
en
(8-IV)

fon

F\D(AJ) = A't

(At * ЩА€) Л At*A¿

Deze gevallen zijn ook in de op Ashby's argumenten gebaseerde figuur
3.6 terug te vinden. In de figuur is een gedeelte van het gedrag van een

" Deze limiet-defmrtie van de evenwichtstoestand moet eigenlijk iets zorgvuldiger worden
opgebouwd. Als er bedoeld wordt dat de toestanden vanaf een bepaald moment niet meer
veranderen; dus echt aan elkaar gelijk zijn, dan is de precieze definitie:

3„

яіл

[F"(A) = AJ

Als 'gelijkheid' iets minder rigide wordt opgevat, en er wordt toegestaan dat de toestanden bij
benadenng 'gelijk' zijn dan kan de bovenstaande 'limiet-definitie' (uit (7)) worden gekozen.
Daarbij gaan we ervan uit dat de toestand A, zelf niet bereikt hoeft te worden, maar dat:
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Figuur 3.6 Drie verschillende evenwichtstoestanden
systeem met twee variabelen weergegeven. Het systeem is beland in de
evenwichtstoestand A. Daarna is het door de verstoringsoperatie D in
toestand D(A) terechtgekomen (pijl I). Als het systeem na deze verstoring
weer terugkeert in de oorspronkelijke evenwichtstoestand A (pijl II), dan
is sprake van een stabiel evenwicht: 'Ein gleichgewichtszustand heißt
stabil wenn das System nach einer kurzfristigen, nicht zu großen externen
Störung, die es aus diesem Gleichgewicht auslenkt, in den Gleichgewichtszustand zurückkehrt' (an der Heiden, 1993, p. 77). Dit evenwicht
correspondeert met definitie 8-1. Als het systeem na de verstoring niet in
de oorspronkelijke toestand terugkeert, (pijlen III en IV) dan is sprake van
een instabiel evenwicht (definities 8-II, 8-III en 8-IV). Als D(A) een nieuwe
evenwichtstoestand blijkt te zijn (pijl III en definitie 8-III) dan is sprake
van een neutraal evenwicht. Bij zo'n neutraal evenwicht voert de verstoring het systeem over in een nieuwe evenwichtstoestand. In het laatste
geval (pijl IV) kan ofwel een nieuw evenwicht worden gevonden, dat niet
met A of D(A) overeenkomt (het speciale geval uit definitie 8-IV); ofwel
het systeem vindt geen evenwichtstoestand meer.
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Als een systeem in een evenwichtstoestand terechtkomt, veranderen
de toestanden van het systeem niet meer, totdat (weer) een verstoring
optreedt. Het is echter ook mogelijk dat een systeem, in plaats van in een
evenwichtstoestand, in een zich herhalende toestandenreeks (repeterend
gedrag) terecht komt. Na verloop van tijd blijft het dan een reeks van
toestanden herhalen. Zo'n reeks wordt een cykel genoemd (zie ook an der
Heiden, 1993, p. 81). Een voorbeeld is een schakeling, die tussen de
toestanden '(У en ' 1 ' blijft oscilleren. Ook kan blijken dat het gedrag
weliswaar grillig is, maar zich afspeelt binnen een bepaalde regio van
waarden (voor het gemak maar even evenwichtsregio's genoemd. Ashby,
1958, p. 229 spreekt van een 'stable region'). Zo is het tijdsinterval tussen
twee hartslagen (in normale omstandigheden) niet telkens gelijk (an der
Heiden, 1993, p. 83). Een grafiek die een aantal van die intervallen weer
geeft, zou een band van punten opleveren rond het gemiddelde. Door een
verstoring (bijvoorbeeld sporten, angst) zal het interval veranderen, maar
na de verstoring zal (als de verstoring niet te desastreus is geweest) de
grafiek 'terugkeren in de band'. De gedragsin varían ties van een systeem
zijn dus niet beperkt tot één toestand, maar kunnen ook geassocieerd
worden met reeksen van (zich herhalende) toestanden (cykels) of zelfs met
regio's van toestanden7 (het gedrag speelt zich dan alleen binnen die
regio af). Net zoals voor de evenwichtstoestanden kan ook bij cykels en
regio's sprake zijn van (in)stabiliteit. Dat wil zeggen, dat een systeem na
een verstoring al dan niet in de oorspronkelijke cykel (of regio) terugkeert.
Om alle evenwichtsmogelijkheden tegelijkertijd aan te geven zal in het
vervolg sprake zijn van 'evenwichtssituaties'. In plaats van de term
evenwichtssi tua ties is ook vaak sprake van 'eigenvalues', 'eigenprocessen'
of 'eigenbeha vior*.
Vaak wordt het begrip 'doel' gebruikt in verband met evenwichtssituaties. Als een dynamisch systeem gedrag Iaat zien dat resulteert in een
evenwichtssituatie, dan lijkt het alsof het systeem zich die evenwichtssituatie ten doel heeft gesteld. Ashby (1960, p. 54): '...the behaviour of a stable
system may be described as goal-seeking'. Op eenzelfde manier koppelden
Rosenblueth, Wiener en Bigolow (1943) 'teleologie' en 'purposiveness' aan
systemen. Dit heeft tot een behoorlijke spraakverwarring geleid (zie Von

7

Onderzoek naar dit soort 'evenwichtstoestanden' (waaronder bifurcaties, 'strange
attractors', etc.) wordt uitgevoerd binnen de chaos-théorie; een redelijk populaire tak van
dynamische systeemtheorie-sport.
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Glasersfeld 1990), waarin de cybernetica een 'metafysisch doelbegrip' werd
verweten. Het punt is dat het gedrag van een systeem dat naar een
evenwichtssituatie neigt, te beschrijven is als een 'goal-directed system'. Dat
kan worden beweerd zonder 'metaphysical implications' (Ashby, I960, p.
54).

2

A

Figuur 3.7 Evenwichtstoestanden uit het voorbeeldsysteem
Het dynamische systeem uit het eerder besproken voorbeeld kent een
aantal evenwichtssi tua ties. Er zijn twee evenwichtspunten: (1,1) en (2,2):
het systeem is 'multistabiel'. Ook kan er een cykel worden aangewezen: de
punten (1,2) en (2,1). Als het systeem eenmaal in één van deze twee
punten terechtgekomen is, dan blijft het daartussen op en neer springen.
In figuur 3.7 is aangegeven hoe het systeem zich bij welke (positieve)
initiële punten gedraagt. De punten op de stippellijn leiden ertoe dat het
systeem in de cykel terecht komt. Als het systeem start in het punt (2,2),
dan blijft het daar. Start het in een ander punt binnen het gebied (0,0)-(2,2)
dan gaat het systeem naar het evenwichtspunt (1,1). Binnen dit gebied kan
het gedrag van het systeem beschreven worden als 'zoekend naar het doel
(1,1)'. Initiële punten buiten dit gebied leiden niet tot een evenwichtssitua-
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tie. Het punt (2,2) is geen stabiel evenwicht: elke verstoring8 zal er toe
leiden dat het systeem ofwel naar een ander evenwichtspunt (1,1) of cykel
(1,2)-(2,1) gaat, ofwel in het Oneindige verdwijnf. Het punt (1,1) is een
stabiel evenwicht binnen het gebied (0,0)-(2,2), zonder de stippellijn. De
stabiliteit van evenwichtspunten, -cykels of -regio's kan dus beperkt zijn
tot een verzameling toestanden. Dat wil zeggen, als een systeem na een
verstoring een toestand aanneemt die tot die verzameling behoort, dan zal
het systeem uiteindelijk weer in de stabiele toestand (punt, cykel of regio)
terechtkomen. Buiten die verzameling niet, maar een systeem kan dan
wellicht in een andere evenwichtssituatie geraken.
3.2.4 Het reguleren van systemen
Via het definiëren van een systeem kunnen reële machines en reële
dynamische systemen worden beschreven (zie figuur 3.1). De transformatie-theorie geeft bovendien een wezenlijk kenmerk van aldus beschreven
systemen aan: circulariteit. Door circulariteit kunnen gedragsinvarianties
ontstaan, die in de vorm van evenwichtssituaties in de transformatietheorie worden besproken. Dit zijn -in een notedop- de uitgangspunten
voor het bespreken van het centrale thema van de cybernetica: het reguleren van (reële) systemen. Heel algemeen gezegd, is de vraag die hierbij
gesteld wordt hoe een systeem, ondanks mogelijke verstoringen, 'adequaat
gedrag kan vertonen'. Het antwoord hangt natuurlijk af van wat er onder
'adequaat gedrag' wordt verstaan. Meestal wordt daaronder zoiets verstaan als de mogelijkheid om verstoringen te kunnen verwerken - zodanig
dat 'het systeem blijft gehandhaafd'. In analogie met 'levende systemen'
wordt vaak het begrip 'overleven' gebruikt. De reguleringsvraag kan dan
worden geherformuleerd in: hoe kan een systeem geslaagd verstoringen
(omgevingsvariëteit) pareren? (hierbij heeft 'geslaagd' betrekking op het
voortbestaan van het systeem. Ashby (1958; 1960) is iets preciezer. Overleven wordt aan systemen gekoppeld door de notie van 'essentiële variabelen'. Essentiële variabelen (verder EV) zijn systeemvariabelen die zich
binnen bepaalde grenzen moeten bevinden, wil het systeem niet desintegreren. Als ze daarbuiten komen, betekent dat het einde van het systeem.
Bij reële systemen zoals mensen zijn bloeddruk en lichaamstemperatuur

" Een verstoring voor dit systeem betekent, dat (één of meer van) de parameters (1/3, 2/3
of 2) kortstondig van waarde verandert.
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voorbeelden van dergelijke variabelen. Het gehele systeem kent derhalve
toestanden, waarbij een aantal variabelen (de EV) binnen de grenzen
vallen (deze toestanden geven aan dat het systeem (nog) 'leeff c.q. 'kan
leven') en toestanden waarbij dat niet het geval is (het systeem is gedesin
tegreerd; dood): 'The states [...] that correspond to the living organism are
then those states in which certain essential variables are kept within
assigned ("physiological") limits' (Ashby, 1958, ρ 197). De toestanden
waarbij de EV binnen acceptabele waarden zijn worden de stabiele
toestanden van levende systemen genoemd, waarmee de begrippen
'overleven' en 'stabiliteif aan elkaar gekoppeld worden (zie Ashby, 1960).
Bij het reguleren draait het erom dat het systeem ervoor moet zorgen dat
de EV niet door omgevingsverstoringen (parameter-veranderingen) buiten
hun limieten komen - het moet ervoor zorgen dat het systeem kan overle
ven, i.e. dat de stabiele toestand (EV binnen acceptabele grenzen) gehand
haafd blijft of wordt hervonden. Ashby (1958, p. 198) vat deze redenering
samen in het volgende diagram:
D -> F -> E
Hierbij is 'E [...] the set of essential variables, D is the source of disturbances and dangers [...] from the rest of the world, and F is the interpolated
part [...] for the protection of E'. D probeert E te bereiken (pijlen), maar F
functioneert als regulerend mechanisme, dat er voor zorgt dat de versto
ringen de EV niet bereiken, i.e. F vormt een blok tussen D en E: '[...] an
essential function of F as a regulator is that it shall block the transmission
of variety from disturbance to essential variables' (p. 199). Ashby geeft een
voorbeeld van een 'thermostatically-controlled water-bath' (p. 198). Het
systeem dat gereguleerd moet worden (het 'focale systeem') is het 'waterbath'. De essentiële variabele is de temperatuur van het water, die zich
bijvoorbeeld tussen 36°C and 37°C moet bevinden. D is de verzameling
verstoringen die ervoor kunnen zorgen dat de temperatuur van het water
daalt of stijgt en F is het mechanisme dat ervoor zorgt dat de temperatuur
binnen de gestelde grenzen blijft. Er geldt dus dat 'F, by its action, tends
to lessen the effect of D on E'.
Het regulerend mechanisme F heeft de beschikking over regulerende
acties R, die de verstoringen D niet tot de EV laten doordringen. Bij
verschillende verstoringen en verschillende regulerende acties kan de
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onderstaande tabel worden opgesteld (zie Ashby, 1959; hoofdstuk 11). De
rij-ingangen geven de mogelijke verstoringen (D, t/m Dn) en de kolomin
gangen (R, t/m R,,,), stellen de mogelijke regulerende acties voor. In de
cellen van de tabel staan de toestanden van de EV, die bij een combinatie
van een verstoring (Ц) en een regulerende actie (R,) hoort. Bij iedere
verstoring moet het regulerend mechanisme F een regulerende actie R
uitzoeken, en wel zo, dat een cel met de 'juiste' waarde (EV binnen de
grenzen) wordt gekozen. Als cellen waarbij de EV binnen de grenzen
vallen even met een + worden aangegeven en de overige met een - dan
wordt duidelijk dat het regulerend mechanisme bij verstoring D2 niet de
actie R, kan kiezen want dan komen (sommige) EV buiten hun grenzen. R2
is een betere regulerende optie. Als er een rij met alleen min-tekens voor
komt, betekent dat, dat er bij die verstoring geen regulerende actie
gevonden kan worden die ervoor zorgt dat de EV binnen hun grenzen
blijven. Als in elke rij tenminste één +je staat, dan geeft dat aan dat het
regulerend mechanisme bij elke verstoring een regulerende actie kan
vinden die de verstoring pareert.
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+
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Met behulp van deze tabel kan een onderscheid worden gemaakt
tussen 'passieve' en 'actieve' regulering. Passieve regulering vindt plaats
als altijd dezelfde regulerende 'actie' ondernomen wordt, ongeacht de
verstoring. Het schild van een schildpad (zie Ashby, 1958, p. 201) is een
voorbeeld van 'passieve regulering'. Actieve regulering maakt gebruik van
(informatie over) de verstoring om een regulerende actie te kiezen: '[it] is
the defence by skilled counter-action - the defence that gets information
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about the disturbance to come and prepares for its arrival, and then meets
the disturbance, which may be complex and mobile, with a defence that is
equally complex and mobile' (p. 201). De actieve regulering kan op twee
manieren plaatsvinden: 'error-controlled' en anticipatoir. Verstoringen
kunnen inwerken op de EV en dreigen deze buiten hun grenzen te laten
komen. Dit gegeven wordt door het regulerende mechanisme als leidraad
voor een keuze genomen. Dit wordt 'error-controlled regulation' genoemd
(Ashby, 1958, hoofdstuk 10) omdat er eerst een fout moet optreden (EV
dreigen buiten hun grenzen te komen) vóórdat de regulerende actie wordt
ondernomen. Dit veronderstelt een soort 'gelaagdheid' in de EV. Als de
fout waarop gereageerd wordt de EV namelijk werkelijk buiten hun
grenzen brengen, dan valt er niets meer te reguleren: het systeem desintegreert dan per definitie. Er moet derhalve sprake zijn van een 'EV-bufferzone' die aangeeft dat het fout dreigt te gaan. Als de EV in deze buffer
terecht komt zullen er regulerende acties moeten worden ondernomen.
Error-controlled reguleren wordt als dé belangrijkste cybernetische
bijdrage beschouwd (zie bijvoorbeeld Morgan, 1986). De verstoringen
kunnen ook door anticipatie worden voorkomen. Als een verstoring
optreedt, 'weef het regulerende mechanisme direct welke actie moet
worden ondernomen. Het hoeft niet eerst af te wachten of er iets fout gaat
of niet. Anticipatoir reguleren kan als speciaal geval van regulerend
gedrag worden beschouwd, dat tot stand kwam op basis van errorcontrolled regulation (zie ook Powers, 1973).
Ashb/s beroemde 'Law of Requisite Variety7 (1958, p. 207) heeft
betrekking op de verhouding tussen de verstoringen en de regulerende
acties. De wet geeft aan dat 'the variety in the outcomes, if minimal, can
be decreased further only by a corresponding increase in that of R'. De
Outcomes' zijn de waarden van de cellen in de tabel. Het regulerende
machanisme probeert bij een verstoring de uitkomst zo te krijgen dat alle
EV binnen de gestelde grenzen komen. In de tabel: het moet ervoor
zorgen dat de uitkomst een + wordt. De variëteit van de uitkomsten
wordt gemeten in het aantal verschillende uitkomsten voor alle verstoringen. De variëteit is 1 als er bij elke verstoring een regulerende actie te
vinden is, die ervoor zorgt dat er een +je in de uitkomsten-tabel te krijgen
is. (In elke rij staat minstens één +je, en één van de regulerende acties die
zo'n +je oplevert wordt ook uitgevoerd.) Zodra dat niet het geval is,

128

wordt de variëteit 2 (er is dan minstens één rij met alleen maar -tekens)9.
De variëteit in de uitkomst is dan alleen te verminderen als er regulerende
acties bijkomen, die wèl een +je weten te leveren bij de verstoring waarbij
de andere acties het niet konden. In dit geval kan dus alleen een toename
van het aantal regulerende acties (verhoging van R's variëteit) er voor
zorgen dat de regulering verbetert.
Als een regulator er in slaagt om bij elke verstoring een vooraf
bepaalde uitkomst (bijvoorbeeld een +je) te genereren, dan is sprake van
een perfecte regulator. Door een perfecte regulator kan 'complete controle'
over de uitkomsten worden uitgeoefend; bij elke verstoring kan namelijk
de gewenste uitkomst worden gegenereerd. Controle heeft derhalve te
maken met de mogelijkheid om bij verstoringen via de regulator een
vooraf bepaalde uitkomst te krijgen (cf. Ashby 1958, pp. 213-214). Bij
controle wordt vooraf een uitkomst gespecificeerd en het mechanisme om
die te genereren is het regulerend mechanisme. In de bovenstaande
matrix, komt controle neer op de mogelijkheid om bij elke verstoring een
+je te genereren. Als in elke rij minstens één +je staat, dan is controle
mogelijk. Bij beslissen als een 'controlerend constructieproces' slaat
controle op het doen ophouden te bestaan van een problematische situatie
en het middel daartoe is het regulerend mechanisme. Of controle inderdaad mogelijk is, is vooraf niet altijd te bepalen, maar de controlepogingen
vinden altijd plaats via regulering10.
3.2.5 Ultrastabiliteit
In de wereld van reële dynamische systemen speelt de reguleringsvraag
een belangrijke rol. Het overleven van organismen in een omgeving vol
verstoringen is een belangrijke reguleringsvraag. Ook bij beslissen is de
reguleringsvraag relevant: Hoe moet de beslisser reguleren, opdat problematische situaties ophouden te bestaan? De cybernetische beslisreeks uit
hoofdstuk 2 is een invulling van deze regulering - het uitvoeren van
handelingen tot een (nieuwe) evenwichtssituatie is gevonden. Bij de

9

Als er in de tabel numerieke waarden staan, in plaats van '+' en '-', dan kan de vanétert
natuurlijk groter worden dan 2 (zoals in Ashby's voorbeeld; hoofdstuk 10).
'° Bij dit verschil tussen controleren en reguleren is het misschien beter om te spreken van
beslissen als 'regulerend constructieproces' in plaats van beslissen als een 'controlerend
constructieproces'. De 'alledaagse' term controle dekt de lading echter voldoende.
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behandeling van reguleren is tot nu toe geen aandacht besteed aan de
status van het regulerende systeem ten opzichte van het systeem dat
gereguleerd wordt. Er is sprake van externe regulering als de regulering
van een systeem door een ander systeem plaatsvindt. De - voor beslissen interessantere vraag betreft interne regulering, of ook zelf-regulering. Het
regulerend mechanisme is dan onderdeel van het systeem dat gereguleerd
wordt. De vragen die hierbij horen zijn: hoe handhaaft een organisme/beslisser zich? Hoe kunnen ze door het eigen gedrag verstoringen te lijf gaan
en daarmee zichzelf handhaven; overleven? Hoe is een reëel dynamisch
systeem in staat om zichzelf, in een veranderende omgeving, te reguleren?
De bijbehorende vraag in de transformatietheorie is: Hoe kan een systeem
worden gedefinieerd dat zichzelf reguleert? Ashby (1960, hoofdstuk 7)
beschrijft een organisme in een omgeving als zogenoemd 'ultrastabiel'
systeem en doet daarmee een poging om een 'zelf-regulerend systeem' te
beschrijven. Figuur 3.8 geeft een weergave van zo'n ultrastabiel systeem
van 'organisme en omgeving'.

verstoring
(direct)
relevante
omgeving
omgeving
organisme

I Î
regulerend
systeem

©

essentiële
variabelen

stepmechanisme

Figuur 3.8 Het ui tras tabiele systeem (Naar Ashby, 1960, p. 83)
Met behulp van figuur 3.8 kunnen we ultrastabiliteit voorlopig
typeren (een meer precieze beschrijving, waarin de verschillende systemen
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en hun onderlinge verhouding worden uitgelegd, volgt). In de figuur
wordt alles boven de stippellijn als omgeving (opgedeeld in de subsystemen 'direct relevante omgeving' en 'indirect relevante omgeving*) van het
organisme (het systeem onder de stippellijn, bestaande uit het regulerend
systeem, het stepmechanisme en de EV's) weergegeven. De EV worden als
metertje gerepresenteerd. Voor het ultrastabiele systeem wordt evenwicht
als volgt gedefinieerd: 'het systeem is in evenwicht als alle EV zich binnen
de gestelde grenzen bevinden' (zie ook Ashby, 1960). Een systeem kan
worden verstoord door de omgeving. De verstoringen waar het organisme
op inspeelt, zullen worden ondergebracht in de 'direct relevante omgeving' van het organisme. Om er voor te zorgen dat door deze verstoringen
de essentiële variabelen niet buiten hun grenzen komen, moet er gereguleerd worden. Dat wil zeggen, het systeem moet over een functie beschikken die er voor zorgt dat de verstoringen de essentiële variabelen niet te
zeer beïnvloeden. Meestal zijn we geneigd om te zeggen dat de regulator
van het systeem zich in het organisme-gedeelte bevindt. In plaats van
'regulator' -dat een afgebakende eenheid suggereert- moet er eigenlijk
gesproken worden van regulerende functies, die door het organisme
worden gerealiseerd. De grenzen tussen 'organisme' en Omgeving' zijn
echter niet altijd even gemakkelijk te trekken (zie ook paragraaf 3.2.2, en
Ashby, 1960) waarmee de uitspraak 'de regulator bevindt zich binnen het
organisme-gedeelte' niet altijd onproblematisch is. (Dat geldt derhalve ook
voor de uitspraak: 'De verstoringen bevinden zich in de omgeving'.)
Voorlopig zullen de regulerende functies (de R) maar even bij het organisme en de verstoringen bij de omgeving ondergebracht worden. De regulerende functies zorgen ervoor dat het systeem 'stabiel gedrag' (de E.V.
binnen de grenzen) vertoont. Het totale systeem (organisme + direct
relevante omgeving) bevindt zich in een meeromvattende omgeving (de
indirect relevante omgeving), dat door de verandering van een parameter
(een verstoring) van zich kan laten horen. (Ook hier is het weer lastig om
aan te geven wat als direct en indirect relevant kan worden beschouwd11;
iets dat eigenlijk het oordeel van een waarnemer vergt.) Om de essentiële
variabelen binnen de grenzen te houden, worden er regulatieve handelin-

11
Het onderscheid tussen de direct en indirect relevante omgeving is terminologisch met
helemaal waterdicht, het is mogelijk dat er zich elementen in de 'indirect relevante omgeving'
bevinden waarvan de invloed op de direct relevante omgeving met bestaat of onduidelijk is.
Daarmee is de som van de twee soorten omgevingen niet gelijk aan 'het universum'.
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gen uitgevoerd die de direct relevante omgeving beïnvloeden. Echter, de
direct relevante omgeving is een 'black box' voor de regulator: 'the
reacting part [het regulerend systeem] can be thought of as (a part of) an
organism trying to control the output of a black box [the environment],
the contents of which is unknown to if (Ashby, 1960, p. 82). Omdat het
een black box is, kan controle alleen maar door 'trial en error' tot stand
komen. Door trial en error wordt informatie over de omgeving gewonnen,
zodat uiteindelijk gedrag tot stand komt dat de EV binnen hun grenzen
doet komen. Bij het tot stand komen van dat gedrag zijn er twee 'feedback
loops' te onderkennen. De eerste loop is tussen het organisme en de direct
relevante omgeving en bestaat uit de continue motor-output en de sensory-input van het organisme (dit is weergegeven door de twee pijlen in
figuur 3.8, en weerspiegelt de 'normale interacties' van het organisme en
de direct relevante omgeving binnen één 'klasse van gedrag' of 'gedragsmodus'). De tweede loop gaat via de essentiële variabelen. Als deze buiten
de grenzen dreigen te raken, (en dus de 'normale' interactie tussen het
organisme en de omgeving niet meer lijkt te voldoen) moet de gedragsmodus (of klasse van gedragingen) worden aangepast. De hoop is, dat de
nieuwe gedragsmodus wèl tot evenwicht zal leiden. Als een wrattenzwijn
op de vlucht slaat voor een leeuw vinden er vele interacties tussen het
organisme en de direct relevante omgeving plaats (het vluchten vereist
motorische handelingen die door sensorische terugkoppeling gecontroleerd worden). Deze interacties zorgen ervoor dat het dier allerlei bewegingen kan maken, die deel uitmaken van de gedragsmodus 'vluchten'.
Deze handelingen vinden plaats binnen de eerste feedback-loop. Als de
leeuw echter te dichtbij dreigt te komen, kan het zwijn plotseling overgaan
tot de aanval: het laat dan een ander gedragsrepertoire zien. De essentiële
variabelen dreigden -ondanks vluchtgedrag- buiten de grenzen te komen
en dat gaf aanleiding tot een verandering van de gedragsmodus (aanvalsgedrag in plaats van vluchtgedrag) dat weer onder de controle komt van
de eerste feedback-loop. Het veranderen van gedragsmodus komt tot
stand door het 'stepmechanisme' (Ashby, 1960, p. 81) dat russen de EV en
het regulerende deel van het organisme ligt (de S in de tekening). Als
bepaald gedrag binnen één modus niet voldoet, blijven de EV in gevaar.
Dat kan niet lang het geval zijn, en het step-mechanisme zorgt ervoor dat
als de geschetste 'gevaarlijke situatie' te lang blijft duren er ander gedrag

132

wordt aangeboord. De relatie tussen het step-mechanisme en het regulerend gedrag is in figuur 3.9 weergegeven.

essentiële
variabelen

stepmechanisme

klasse van
regulerend gedrag 1
klasse van
regulerend gedrag 2
omgeving

klasse van
regulerend gedrag η
Figuur 3.9 Relatie stepmechanisme en regulerend gedrag
Met elke waarde van het stepmechanisme (S,) correspondeert een
'klasse van regulerend gedrag7 (een gedragsmodus). Een gedragsklasse
'voldoef, als de EV binnen hun grenzen blijven. Voldoet de gedragsmo
dus niet, dan komen de EV in gevaar, en zullen deze ervoor zorgen dat
het step-mechanisme van waarde verandert, waardoor een andere klasse
van regulerend gedrag wordt vertoond. Als die wel voldoet, dan veran
dert het step-mechanisme niet meer; voldoet die ook niet dan verandert
het opnieuw en zal opnieuw een ander soort regulerend gedrag uitge
voerd worden, etc.
Het ultrastabiele systeem wordt door Ashby als volgt gedefinieerd
(1960, p. 98): 'Two systems [...] (that we called 'environmenf and 'reacting
part') interact, so that a primary feedback (through complex sensory and
motor channels) exists between them. Another feedback, working intermit
tently and at a much slower order of speed, goes from the environment to
certain [...] variables which in their turn affect some step-mechanisms, the
effect being that the step-mechanisms change value when and only when
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these variables pass outside given limits. The step-mechanisms affect the
reacting part; by acting as parameters to it if they determine how it shall
react to the environment.'
Het bovenstaande ultrastabiele systeem is (voorlopig) beschreven in
termen van een organisme (regulerend systeem, step-mechanism en
essentiële variabelen) in een omgeving. Deze voorlopige beschrijving kan
tot problemen leiden, want met het lastige onderscheid tussen omgeving
en organisme is ook de locatie van de verstoringen en van het regulerend
mechanisme niet onproblematisch. Ook is daarmee het onderscheid tussen
direct en indirect relevante omgeving lastig aan te geven. In een iets
preciezere poging kan het ultrastabiele systeem ook worden gezien als één
geheel van vier gekoppelde (sub-)systemen:
en -

het verstoringssysteem (V);
het essentiële variabelensysteem (EV);
het step-mechanisme-systeem (S);
het reguleringssysteem (R).

Nadat deze systemen gedefinieerd zijn, kunnen 'organisme en omgeving'
worden herkend in een of andere 'doorsnijding en/of combinatie' van
deze vier systemen. De vier genoemde systemen zien er als volgt uit:
Verstoringssysteem
EV-systeem
Step-mechanismesysteem
Regulerend systeem

= (V,,V2,...,Vm, R',R2,...,R4, vV,.../^);
= (EV\EV2 EVn, V\V2,...,Vm);
= (S1,S2,...3k, EV\EV2,...,EVn);
= (R\R2,...,R4, S,,S2,.../Sk,V,,V2,...,Vm).

Voor elk systeem zijn eerst de variabelen gegeven (de eerste reeks letters)
en daarna de parameters. Alle vier de systemen zijn te beschouwen als
gesloten, state-determined systemen met invoer. Dat wil zeggen dat als
een toestand van het systeem èn de instelling van de parameters gegeven
zijn, het gedrag (een opeenvolging van toestanden) uniek vastligt. Om de
toestanden te berekenen hoort bij elk systeem een aparte 'gedragsfunctie'
F, die het gedrag bepaalt op basis van de variabelen en de parameters (zie
ook paragraaf 3.2.2). Die functie neemt als variabele de toestand op tijdstip
t en berekent (mede op basis van de parameters) de toestand op tijdstip
t+1. Dus, als Τ een toestand voorstelt, dan:
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EV-systeem op tijdstip t+1
Γ
*step-mechamsme-8ysteem op bjdsbp t+1
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Zoals uit de definitie van de vier subsystemen blijkt, zijn ze onderling
gekoppeld. Dat wil zeggen dat de variabelen van het ene systeem als
parameters voor het andere systeem gelden. Het ultrastabiele systeem uit
figuur 3.8 is in figuur 3.10 nogmaals weergegeven, maar nu in termen van
de subsystemen en hun onderlinge koppelingen.

v

R

·

EV

«

= subsysteem
-•

= 'levert invoer aan'

Figuur 3.10 Het ultrastabiele systeem als vier gekoppelde subsystemen
De toestanden van het verstoringssysteem betreffen de variabelen V1
t/m Vm. Op elk tijdstip hebben die een bepaalde waarde - die waarden
geeft de toestand weer. De gangbare interpretatie hiervan (bijvoorbeeld in
termen van organisme/omgeving) is: de omgeving van een systeem ziet er
zus-en-zo uit. De variabelen van het verstoringssysteem zijn parameters
(invoer) voor het Essentiële Variabelensysteem. Dat wil zeggen dat de
toestanden van het EV-systeem (betreffen de variabelen EV1 t/m EVn)
mede berekend worden op basis van de variabelen van het verstoringssys135

teem. Het verschil tussen direct en indirect relevante omgeving kan nu
ook duidelijker worden aangegeven: V1 t/m Vm is die deelverzameling
variabelen van de totale omgeving, waarvoor geldt dat het de EV kan
beïnvloeden (verstoren), en waarop het regulerend mechanisme kan
reageren. Deze deelverzameling kan de direct relevante omgeving worden
genoemd. Bij sommige toestanden van het verstoringssyteem veranderen
de toestanden van het EV-systeem zodanig dat ze buiten hun grenzen
dreigen te gaan. Gangbare interpretatie: door sommige omgevingsgebeurtenissen dreigt het systeem in (levens-) gevaar te komen. Dit hangt samen
met de definitie van evenwicht met betrekking tot het ultrastabiele
systeem: er is sprake van evenwicht als de toestanden van het EV-systeem
zich binnen bepaalde grenzen bevinden. Als de variabelen van het EVsysteem buiten hun grenzen dreigen te raken, dan brengen ze een verandering teweeg in de toestanden van het step-mechanismen-systeem.
Preciezer gezegd: de variabelen van het EV-systeem zijn parameters voor
het step-mechanisme-systeem, en als de EV buiten hun limieten dreigen te
raken, dan zorgen ze ervoor dat de toestanden van het step-mechanismesysteem veranderen. De variabelen van het step-mechanisme-systeem (S1
t/m Sk) veranderen sprongsgewijs (dat wil zeggen ze veranderen van
waarde als de toestand van het EV-systeem een bepaalde drempel overschrijdt; vandaar sfep-mechanismen). Als de step-mechanisme-variabelen
veranderen, dan verandert ook de invoer van het regulerende systeem.
Omdat de toestand van het regulerend systeem (het geheel van waarden
van de variabelen R1 t/m R4 op een bepaald moment) op basis van de
variabelen van het step-mechanisme-systeem wordt bepaald, zal deze bij
een verandering van invoer ook veranderen. Dus: doordat de variabelen
van het step-mechanisme-systeem sprongsgewijs veranderen, is sprake van
een gedragsverandering van het regulerend systeem. Samengevat: de
essentiële variabelen dreigen buiten hun limieten te komen; het gedrag
van het regulerende systeem is dus niet afdoende, en moet veranderen.
Het step-mechanisme wordt door de toestandverandering van het EVsysteem in werking gezet en zorgt ervoor dat het gedrag van het regulerend systeem verandert.
De toestanden van het regulerend systeem zijn weer invoer voor het
verstoringssysteem en de hoop is dat, doordat het regulerend gedrag
veranderd is, de toestanden van het verstoringssysteem zodanig veranderen dat de essentiële variabelen weer binnen hun grenzen komen. Doordat
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de verandering van de step-mechanismen sprongsgewijs gaat, verandert
het regulerend gedrag ook met een sprong (zie ook figuur 3.9). Daarom
kan gezegd worden dat er een andere 'klasse van regulerend gedrag7, of
'gedragsmodus' wordt aangeboord. Als het step-mechanisme-systeem niet
van toestand verandert, dan is de invoer voor het regulerend systeem constant. Toch kunnen de toestanden van het regulerend systeem dan wel
veranderen: het laat dan gedrag binnen één gedragsklasse zien (behorend
bij één toestand van het step-mechanisme systeem). Het regulerend
systeem krijgt ook invoer van het verstoringssyteem. Het gedrag dat het
mede op basis van deze invoer laat zien zorgt ervoor dat binnen één
klasse van gedrag toestandsveranderingen kunnen optreden. Dat wil
zeggen, dat de reeks toestanden die direct op basis van de invoer uit het
verstoringssysteem wordt bepaald (met de invoer van het step-mechanisme constant) de gedragsklasse weergeeft; het gedrag dat dan optreedt
vormt de gedragsklasse. Het gedrag dat het regulerend systeem laat zien is
ook weer invoer voor het verstoringssysteem. In de gangbare interpretatie
heet het dat regulerend gedrag mede de toestanden van de omgeving
verandert. Die koppeling is noodzakelijk, want het is de enige manier
waarop de essentiële variabelen weer binnen hun limieten kunnen komen
(buiten toeval). Naast invoer uit het regulerend systeem, tenslotte, wordt
het verstoringssysteem ook beïnvloed door 'autonome' invoer (v1 t/m vp),
die niet met het regulerende systeem samenhangt. Het wordt, zogezegd,
verstoord door parameters uit de 'omgeving van de relevante omgeving'
Beide feedback-loops zijn nu terug te vinden in de beschrijving van
het ultrastabiele systeem als gekoppelde subsystemen: de directe loop
tussen regulerend systeem en verstoringssysteem alsook de indirecte loop
via de EV en de Stepmechanismen. In de gedefinieerde systemen kunnen
een zelf-regulerend systeem en zijn omgeving worden herkend: meestal
wordt het verstoringssysteem met de omgeving gelijkgesteld en het zelfregulerende systeem met de drie overige systemen. Zoals reeds opgemerkt, hoeft die mapping niet één op één te zijn; er kunnen zich regulerende aspecten in de omgeving bevinden, en verstorende elementen in het
organisme zelf.
Van elk zelf-regulerend systeem wordt tenminste verwacht dat het
regulerende acties vertoont om de EV binnen hun grenzen te houden. Dit
reguleren wordt door Ashby direct aan stabiliteit en overleven gekoppeld.
De toestanden van het gehele ultrastabiele systeem, waarbij de EV binnen
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hun limieten zijn, worden gedefinieerd als de stabiele toestanden van het
ultrastabiele systeem. Het zelf-regulerende systeem is constant bezig om
een dergelijke stabiele toestand te handhaven of te zoeken. Het vertoont
dan adaptief gedrag. Het kenmerkende gedrag van een ultrastabiel
systeem staat in figuur 3.11 getekend.

Figuur 3.11 Gedrag van een ultrastabiel systeem (vrij naar Ashby, 1960)
In de figuur staat het gedrag voor een systeem met twee regulerende
variabelen (R, en R¡) en een step-mechanisme-variabele (S). Het gedrag
van de regulerende variabelen staat op elk vlak. In het onderste vlak is
een evenwichtssituatie getekend (zwarte cirkel)12. Hierbinnen geldt dat
de EV binnen hun grenzen zijn. Zoals besproken, kan het systeem door
een verstoring uit deze evenwichtssituatie raken (pijlen 1, 2 en 3). Het
systeem kan door de verstoring in een 'stabiel gebied' blijven, dat zich er
door kenmerkt dat het gedrag van het systeem weer in de oude evenwichtssituatie terugkeert (pijl 1). Als de verstoring te ernstig is, dan
desintegreert het systeem. Het systeem komt dan in een 'destructief

12
Voor het gemak zijn de EV's ook op de R, en R2-assen weergegeven, waardoor ze als
cirkel op de vlakken te herkennen zijn.
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gebied' terecht (pijl 2). Tussen het destructieve gebied en het stabiele
gebied ligt een 'kritiek gebied'. Als het systeem door een verstoring (pijl 3)
in dat gebied komt, dan worden de step-mechanismen actief, en ver
springt het gedrag naar een ander vlak. Het systeem kan op dat nieuwe
vlak terechtgekomen zijn in het voor dat vlak geldende stabiele of kritieke
gebied. In de figuur kwam het in het kritieke gebied terecht - en ver
springt het dus weer naar een hoger vlak, waar het in het vlakspecifieke
stabiele gebied komt en in een nieuwe evenwichtssituatie raakt. Elk vlak
correspondeert met een bepaalde gedragsmodus, i.e. het systeemgedrag bij
een bepaalde instelling van de step-mechanisme-variabelen. Een verstoring
kan ertoe leiden dat er 'evenwichtszoekend gedrag* binnen die gedrags
modus wordt getriggered (i.e. het systeem raakt niet buiten het stabiele
gebied van het gedragsvlak). Zo'n stabiel gebied levert dus het 'vluchtgedrag' van het wrattenzwijn. Als de verstoring te groot wordt (EV raken te
zeer bedreigd), dan neemt een step-mechanisme-variabele een andere
waarde aan, waarmee het systeem op een ander vlak komt, en daarmee in
een andere gedragsmodus (aanvalsgedrag in plaats van vluchtgedrag). De
verandering van een step-mechanisme-variabele selecteert dus een ander
soort gedrag (systeemgedrag op een ander vlak). Het systeem wordt
и/frastabielgenoemd omdat het op meerdere vlakken een evenwichtssitua
tie kan bereiken (zie ook Ashby, 1960).
3.2.6 Onvermijdelijke gedragsinvarianties
Eén van de opmerkelijke beweringen die over (geëvolueerde) systemen
die als een ultrastabiel systeem in elkaar zitten, kan worden gedaan, is dat
ze gedragsinvarianties (evenwichtssituaties) laten zien. Ashby beweert
zelfs: 'The mechanism [of ultrastability is] necessary [...] and sufficient*
voor adaptief gedrag (Ashby, 1960, p. 86). Het mechanisme is noodzakelijk
omdat elk systeem dat door het testen van gedrag(smodi) nagaat of zijn
essentiële variabelen binnen de grenzen komen/blijven, dat alleen maar
kan doen aan de hand van de iteratie: 'gedrag, omgevingsverandering,
verandering, essentiële variabelen, gedrag, etc'. Deze iteratie wordt net
zolang doorlopen totdat de EV binnen de grenzen komen. Als een systeem
met essentiële variabelen een dergelijke iteratie niet hoeft te doorlopen om
zich aan te passen dan is het ofwel niet gevoelig voor de omgeving ('voor
altijd aangepast'), ofwel 'we must be willing to accept [...] that the system
[...] should go to correct values without being given an appropriate inpuf
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(Ashby, p. 85). Het mechanisme is voldoende om adaptief gedrag te laten
zien, omdat het gehele systeem alleen maar in evenwicht kan zijn als alle
delen in evenwicht zijn. Zoals besproken is het ultrastabiele systeem in
evenwicht als de EV binnen hun grenzen zijn. Het evenwicht van de
overige drie subsystemen wordt vastgesteld op basis van het in evenwicht
zijn van het EV-subsysteem: De toestanden van alle drie de subsystemen
(step-mechanisme systeem, regulerend systeem en verstoringssysteem) zijn
toestanden van evenwicht als bij die toestanden de EV binnen hun
grenzen blijven. Eigenlijk gaat het hier niet om toestanden van evenwicht
maar om evenwichtssituaties; de overige subsystemen mogen namelijk
veranderen binnen de gestelde 'EV-in-evenwichf-eis. Het is dan gemakkelijk in te zien dat het gehele systeem alleen maar in evenwicht is als de
delen dat ook zijn. Als een ultrastabiel systeem een evenwichtssituatie
bereikt, dan is het automatisch aangepast; en zolang het geen evenwichtssituatie heeft bereikt, is het nog niet aangepast13.
Zelfs al is het regulerend gedrag 'initially constructed at random' of
zelfs als 'the successive values of S occur at random' (1960, p. 97), dan
ontstaat er toch een gecoördineerd geheel van subsytemen. De homeostaat
is een bescheiden voorbeeld (zie Ashby, 1960, hoofdstuk 8). Minder
bescheiden is de verwijzing naar onze phylo- en ontogenetische ontwikkeling. Als het organisme 'over many generations' voortdurend met kleine
en af en toe grotere omgevingsveranderingen wordt geconfronteerd dan
mogen we verwachten dat '[...] the organism will, under natural selection,
have developed a form fairly close to the ultrastable' (1960, p. 131).
Systemen die zich hebben aangepast, vertonen noodzakelijkerwijs gedragsinvarianties (evenwichtssituaties).
De noodzaak van het ontstaan van gedragsinvarianties bij gesloten
systemen kan iets gedetailleerder in kaart worden gebracht door naar het
verwerken van de invoer (parameters) te kijken. De invoer van een
systeem is gegeven door de systeem-externe variabelen (parameters)
Е^,Е2,....,Ет. De toestanden (en dus het gedrag) van een gesloten systeem
worden wel mede berekend op basis van de parameters, maar de parame-

'3 Eigenlijk is het ultrastabiele mechanisme 'noodzakelijk en voldoende' bij bepaalde
vooronderstellingen. De belangrijkste daarvan is dat het systeem voldoende tijd moet hebben
om de evenwichtssituatie te vinden. Heeft het die met, dan blijven de EV's te lang buiten hun
grenzen en desintegreert het systeem.
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ters maken geen deel uit van het systeem. Om precies te zijn, het gedrag
wordt gerepresenteerd door de reeks opeenvolgende toestanden, die door
F (het geheel van systeemoperaties) wordt berekend. Ter geheugenopfrissing: F werkt op toestand A„ de vector van waarden van systeemvariabe
len op tijdstip t, en levert A,+1, de 'volgende toestand' (de vector van
waarden van systeemvariabelen op tijdstip t+1). Dus:

г ¡¿А\А\,...АЧ, ВД ET)
Ι ί2(ΚΛ] Alf, E!,E?,...,E?)
A u l = F(At) =

|
L

fk(A],A?,...X E{,E?,...,ET)

Het gedrag van het systeem wordt weergegeven door het herhaaldelijk
toepassen van F (zie ook paragraaf 3.2.2). Omdat F ook de parameters van
het systeem als variabelen heeft, worden de toestanden mede berekend op
basis van de waarden van de invoer van het systeem.
Stel nu, dat alle parameters van het systeem gedurende een bepaald
tijdsinterval niet van waarde veranderen. Het gedrag van het systeem
tijdens dat interval wordt dan mede berekend op basis van die constanten.
Indien het een ultrastabiel systeem is, zal het gedrag bij deze invoer ofwel
leiden tot destructie van het systeem ofwel tot een nieuwe evenwichtssituatie. Als nu de waarde van de invoer verandert, zal het systeem ofwel
desintegreren, ofwel het zal de huidige evenwichtssituatie handhaven (er
is sprake van een 'stabiele' evenwichtssituatie), ofwel het zal een nieuwe
evenwichtssituatie vinden. Vanuit de (nieuwe evenwichts-) situatie geldt
weer hetzelfde bij een verandering van de invoer. Als het systeem over
een geheugen-functie beschikt, en daarmee de mogelijkheid heeft om te
'onthouden' hoe het op een bepaalde invoer-instelling heeft gereageerd,
dan kan het proberen direct het eerder succesvolle gedrag uit te voeren14.
Afhankelijk van de verstoringen (de veranderingen in invoer) bouwt een
systeem een reeks gedragingen op, die deze verstoringen pareren. In de
terminologie van de vorige paragraaf: het bouwt een regulerend mechanis
me op. Omdat het regulerend gedrag er toe leidt dat het systeem evenwichtssituaties laat zien, wordt het systeem minder gevoelig voor invoer.

14
Deze mogelijkheid wordt behandeld door Ashby's 'Gating-mechanisme' (Ashby, 1960,
hoofdstuk 10).
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Als het eenmaal een repertoire van regulerend gedrag heeft opgebouwd,
dat leidt tot verschillende evenwichtssituaties, dan leiden sommige invoerveranderingen tot gedragsverandering, terwijl andere worden 'geabsorbeerd' door de stabiele evenwichtssituaties. Door de (stabiele) evenwichtssituaties neemt de verstoringsvariëteit (het aantal invoerveranderingen,
waarvoor het systeem naar een nieuwe stabiele situatie moet zoeken) dus
af. Ook verandert de gevoeligheid voor verstoringen, afhankelijk van de
stabiele situatie waarin het systeem zich bevindt. Ashby (1960, pp. 232233) vat samen: '[...] any state-determined dynamic system [...] tends to
select forms that are peculiarly able to resist its change-inducing action.'
Hij vervolgt: 'In simple systems this fact is almost truistic, in complex
systems anything but.' Als het op grote schaal, in een systeem 'with
millions of variables over millions of years' plaatsvindt dan is het niet raar
dat systemen die zichzelf instandhouden evolueren. Levende systemen
worden op deze manier 'geselecteerd' door het dynamische systeem
'aarde'. 'The development of life [...] was [therefore] inevitable [...] in the
sense that if a system as large as the surface of the earth [...] is kept gently
simmering dynamically for five thousand million years, then nothing short
of a miracle could keep the system away from those states in which the
variables are aggregated into intensely self-preserving forms'.
We kunnen het bovenstaande ook formuleren met behulp van
Varela's eerste principe voor zelf-organiserende systemen: 'Every operationally closed system has eigenbehaviors' (1984, p. 25)15. Dat wil zeggen
dat een operationeel gesloten systeem 'necessarily produces a landscape of
internal coherences (eigenbehaviors)' (p. 26).
3.2.7 Besluit eerste orde cybernetica
Aan het begin van deze cybernetische exercitie stond de verhouding
tussen de reële machines en reële dynamische systemen (organismen,
organisaties, etc.) en de transformatie-theorie centraal. Om gedrag van
reële machines te begrijpen en te reguleren worden in de transformatietheorie modellen opgesteld. De dynamische systemen (de modellen) uit de
theorie beschrijven het gedrag van reële systemen. In het beschrijven en
beïnvloeden van het gedrag van reële systemen staan drie aspecten
centraal: circulariteit, stabiliteit en regulering. Het verband tussen deze

15
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De eigenbehaviors zijn een vorm van evenwichtssituaties, zoals in 3.2.3 is besproken.

drie aspecten is -kort gezegd- als volgt: de circulariteit van dynamische
systemen zorgt ervoor dat bepaalde gedragsinvarianties op kunnen treden
en deze invarianties (evenwichtssituaties) maken het mogelijk om het
systeem te reguleren. Het systeem kan door de circulariteit in een evenwichtssituatie terechtgekomen zijn; het geeft dan blijk van een of andere
gedragsinvariantie (zo'n invariantie hoeft niet te betekenen dat het systeem niets meer doet; het kan ook betekenen dat het systeem niet 'van een
bepaalde koers afwijkf of verwijzen naar andere evenwichtssituaties, zoals
behandeld in 3.2.3). Door een verstoring kan het systeem uit evenwicht
raken. Reguleren is nu -in essentie- het hervinden van een (nieuwe)
evenwichtssituatie. Het 'leven van dynamische systemen' wordt gekenmerkt door (het continu doorlopen van) de regulerende of cybernetische
reeks: 'evenwichtssituatie, verstoring, regulerend gedrag, nieuwe evenwichtssituatie' (zie figuur 3.12).

verstoring

nieuwe
evenwichtssituatie

evenwichtssituatie

regulering
na verstoring

tijd

Figuur 3.12 De cybernetische reeks
Dynamische systemen bevinden zich constant 'ergens' in deze reeks.
Ze vertonen ofwel gedrag dat met een evenwichtssituatie kan worden
geassocieerd, ofwel gedrag dat zich na een verstoring richt op het vinden
van een nieuwe evenwichtssituatie (het regulerende gedrag). De manier
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waarop deze reeks doorlopen kan worden, is geschetst in de paragraaf
over 'ultrastabiliteit'. Ultrastabiele systemen zijn in staat om door het
vertonen van regulerend gedrag zelf (nieuwe) evenwichtssituaties te
(her)vinden. Dat gedrag vindt plaats op een manier die 'error-controlled'
wordt genoemd; als reactie op een opgetreden verstoring. Anticipatie op
een verstoring is ook mogelijk, maar wordt als een speciaal geval van
error-controlled reguleren opgevat.
Het cybernetische verhaal is hiermee nog lang niet verteld. Er kunnen
nog veel belangrijke nuances worden aangebracht. Twee relevante concepten, die op basis van de cybernetische principes kunnen worden beschreven zijn bijvoorbeeld 'Ieren' en 'flexibiliteif. Een redelijk geschikte interpretatie van de flexibiliteit van een systeem heeft te maken met het aantal
en de grootte van de 'stabiele gebieden'; in normaler taalgebruik: met de
robuustheid van een evenwichtssituatie en het aantal gedragsmogelijkheden om (opnieuw) evenwicht te (her)krijgen. Hoe meer gedragsmogelijkheden een systeem ter beschikking heeft die tot (een nieuw) evenwicht
leiden, des te groter de kans op het verkrijgen van het evenwicht. (Dit is
een (slechte) vertaling van de 'Law of Requisite Variety'.) Onder leren kan
zoiets worden verstaan als het vergroten c.q. veranderen van het aantal
regulerende mogelijkheden en/of het aanpassen van de (of het aantal)
stabiele gebieden. Naast het verduidelijken van dit soort begrippen, kan
ook nader worden ingegaan op de precieze mechanismen die aan (ultra-)
stabiliteit ten grondslag liggen, en hoe die in levende wezens (Ashby,
1960) of organisaties zijn terug te vinden (Beer, 1981). De kern van de
cybernetica, zoals in het bovenstaande behandeld, is echter voldoende om
naar beslissen te kijken.
In hoofdstuk 2 is al een vertaling van de 'cybernetische kern' naar
voren gekomen in de 'cybernetische beslisreeks'; waarin een problematische situatie door een beslisser wordt geformuleerd, op basis waarvan
handelingen worden uitgevoerd. Een analyse van de consequenties van
die handelingen kan leiden tot de conclusie dat het problematische zich
niet langer voordoet; dat het problematische verder te lijf moet worden
gegaan met handelingen 'in dezelfde richting' (uit dezelfde gedragsklasse);
en tenslotte dat het problematische met handelingen uit een andere
gedragsklasse moet worden bestreden (de 'ultrastabiele' stap). Een belangrijke vraag - hoe formuleringen en herformuleringen (de constructie en
reconstructie) van probleemaspecten plaatsvinden- blijft nog buiten schot.
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De vraag is hoe dat in de cybernetische theorie, indien die wordt toegepast op beslissen, kan worden ingepast. Zoals in hoofdstuk 2 al is opgemerkt, liet Steinbruner (1974) in een cybernetische beslistheorie cognitieve
aspecten toe die een rol speelden bij het formuleren van het beslisproces.
Hoe die cognitieve aspecten echter kunnen worden geïntegreerd in
ultras tabiele regulering werd niet aangegeven - een belangrijk manco, als
(her)formuleren op basis van de analyse van de consequenties van de
handelingen een mogelijkheid binnen het beslisproces is. De relatie tussen
construeren en (ultrastabiel) reguleren moet derhalve nog worden uitgewerkt. Om op dit soort vragen een antwoord te kunnen geven, zal in het
volgende deel van dit hoofdstuk worden ingegaan op het 'constructieve
element' en de samenhang met ultrastabiel reguleren.
3.3 Het radicaal constructivisme en de tweede orde cybernetica
Nadat het eerste thema, 'controle', in de vorige paragraaf aan bod gekomen is, zal in de paragrafen 3.3. en 3.4 het 'constructie-thema' worden
behandeld. In 3.3.1 zal daartoe eerst vanuit de problemen met de eerste
orde cybernetica de motivatie worden gegeven om constructies te thematiseren. Die problemen hebben te maken met de systeemdefinitie en geven
aanleiding om de constructieve vermogens van waarnemers met betrekking tot het definiëren van systemen te beschouwen. Om het construeren
te kunnen behandelen zal tevens het in de vorige paragraaf gehanteerde
wiskundige systeembegrip worden 'aangepast'. Als de motivatie voor het
centraal stellen van 'constructies' en 'construeren' vanuit de eerste orde
cybernetica is aangegeven, zal in 3.3.2 worden ingegaan op de beantwoording van twee centrale vragen: 'wat is de status van de constructies?' en
'hoe komen constructies tot stand?' (i.e. 'hoe construeren wij?'). Die vragen
zullen worden beantwoord aan de hand van het radicaal constructivisme
en de tweede orde cybernetica, die onder de noemer 'constructivisme'
zullen worden behandeld. In paragraaf 3.4 zal vervolgens gekeken worden
naar hoe 'controlerend construeren' vorm gegeven kan worden: i.e. de
verhouding tussen 'controle' (via ultrastabiliteit) en construeren zal
worden uiteengezet.
3.3.1 Problemen in de eerste orde cybernetica
Nadat in 3.2 de 'cybernetische kern' is behandeld, zal nu worden stilgestaan bij de verhouding tussen reële dynamische systemen en hun trans-

145

forma tie-theoretische tegenhangers. De brug tussen beide wordt geslagen
door het gedefinieerde 'systeem'. Het spreekt voor zich dat als een
systeem niet goed gedefinieerd wordt, er weinig zinvolle uitspraken over
het te representeren (waargenomen reële) systeem kunnen worden gedaan.
De vraag is echter of die definitie wel probleemloos kan plaatsvinden. Hoe
vindt die definitie überhaupt plaats? Wat zijn de voorwaarden voor het
definiëren van een systeem? In deze paragraaf zal de definitie van systemen worden gethematiseerd, waarbij de verhouding tussen de definiërende instantie en het gedefinieerde systeem als uitgangspunt wordt genomen. Dit verschaft toegang tot het radicaal constructivisme en de tweedeorde cybernetica .
De behandeling van de cybernetica begon met de verhouding tussen
reële dynamische systemen en hun transformatie-theoretische tegenhangers (zie 3.2.1). Om reële dynamische systemen te begrijpen werd een
systeem gedefinieerd, dat als adequate representatie van het reële dynamische systeem kon worden beschouwd. Het reële dynamische systeem is op
zijn beurt weer een 'embodiment' (een instantie) van het gedefinieerde
systeem. Op deze manier hebben uitspraken in de transformatie-theorie
betrekking op reële systemen, en kunnen ze behulpzaam zijn om het
gedrag ervan te bestuderen. Belangrijke vooronderstellingen die bij deze
manier van werken gelden, zijn:
1. dat er 'iets' is wat gedefinieerd wordt (het systeem in de transformatie-theorie, de representatie van het reële systeem);
2. dat er 'iets' is waar de definitie betrekking op heeft (het object van
definitie; het reële systeem);
3. dat er 'iets' is wat definieert en waarvoor de definitie betekenis
heeft (de waarnemer).
Natuurlijk wordt ook voorondersteld dat het definiëren van systemen
überhaupt zin heeft, i.e. dat de gereedschappen uit de transformatietheorie van nut zijn voor het begrijpen van de reële dynamische systemen.
De verhouding russen deze elementen wordt meestal onder de term
'modelleren' behandeld. Bij een model is dan sprake van een homomorfe
afbeelding van toestanden in de 'werkelijkheid' (toestanden van het
gemodelleerde object) op representatie-toestanden (zie bijvoorbeeld Ashby,
1958, hoofdstuk 6). Meestal wordt bij een dergelijke behandeling van de
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verhouding tussen de drie elementen de waarnemer impliciet gelaten. De
vraag is echter of dat wel kan. Het constructivisme en de tweede-orde
cybernetica geven aan dat het niet thematiseren van de waarnemer tot
problemen leidt en dat de waarnemer juist het belangrijkste element is. In
de eerste-orde cybernetica wordt eigenlijk alleen aandacht besteed aan het
begrijpen van het (door een waarnemer gedefinieerde) object in termen
van de representatie. Wanneer de aandacht verschuift naar de voorwaarden voor het definiëren van systemen dan komt de waarnemer (en zijn
construerend vermogen) in beeld.
3.3.1.1 Problemen met het definiëren van systemen
De problemen in de eerste orde cybernetica hebben te maken met de
definitie van een systeem: Hoe wordt een 'zinvol' systeem gedefinieerd?
Intuïtief heeft de zinvolheid van de definitie van een systeem (in de
cybernetica) te maken met het 'kunnen omgaan met het systeem'. Hieronder valt bijvoorbeeld de mate van voorspelbaarheid of de mate van
controleerbaarheid van het gedefinieerde systeem. Ashby (1958, p. 1) Iaat
onder 'zinvolle systemen' systemen vallen die gedrag vertonen dat
'regular, or determinate, or reproducible' is. Hij (1958, hoofdstuk 3) geeft
ook aan hoe een dynamisch systeem gedefinieerd zou kunnen worden.
Zoals uit 3.2 blijkt, moet naast de variabelen (A1, A2,...,Ak) ook de functie F
gevonden worden, die de dynamische afhankelijkheid tussen de variabelen aangeeft (de functie die het gedrag weergeeft). Een waarnemer/onderzoeker gaat daarbij als volgt te werk: eerst worden de variabelen gegeven. Dan wordt (bij een bepaalde instelling van de parameters) de verandering van de waarde van een variabele bekeken (A| op tijdstippen t = j
en t = j+1; of in het continue geval dA'/dt). Vervolgens wordt deze
verandering uitgedrukt door de functie F (een functie van de variabelen
en parameters). Het geheel van functies dat F aangeeft, noemt Ashby de
'canonische representatie' van het systeem. De functies die Ashby toelaat
zijn 'transformaties', i.e. functies waarbij het domein tevens het bereik is.
Ashby spreekt dan over 'closed, single-valued transformations'16. Deze

16
Een functie is per definitie 'single valued'; dat wil zeggen een afbeelding die aan elk
element uit een domein (origineel) precies één element uit het bereik toevoegt. Een systeem
dat beschreven wordt door een single-valued, closed transformation is hetzelfde als een 'statedetermined' system. Een 'state-determined' systeem laat, indien het op twee verschillende
tijdstippen vanuit dezelfde toestand wordt geobserveerd, telkens hetzelfde gedrag zien. Het is
derhalve een voorspelbaar systeem.
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transformaties zijn (voor de cybernetica) het interessantst omdat daarvoor
de voorspelbaarheid is gegarandeerd. De waarde van elke variabele (op
een bepaald tijdstip) hangt dan immers af van de waarden van de variabe
len op een vorig tijdstip. De vraag is echter hoe de onderzoeker/waarne
mer er toe komt om de variabelen Α',Α 2 ,...^ te nemen in plaats van een
andere selectie. Ashby geeft toe dat deze keuze inderdaad niet triviaal is:
'every material object contains no less than an infinity of variables and
therefore of possible systems' (1958, p. 35). De 'oplossing' voor dit keuze
probleem is dat 'we should pick out and study the facts that are relevant
to some main interest that is already given.' Gegeven die 'main interesf
zal een onderzoeker moeten testen welke verzameling variabelen voldoet
(dat wil zeggen waarvoor een 'closed en single-valued transformatie te
vinden is): 'This list [of variables] can be varied, and the experimenter's
most commonest task is that of varying the list ("taking other variables
into account") until he finds a set that gives the required singleness' (1958,
p. 40).
Dit definiëren van een systeem (een 'list of variables') wordt verder
uitgewerkt in de 'Black Box' methode (1958, hoofdstuk 6; 1960 hoofdstuk
2). Een Black Box is 'iets' wat gevoelig is voor bepaalde invoer en bepaalde uitvoer genereert. Bij zo'n 'Box' is er sprake van zicht op de in- en
uitvoer, maar niet op de inhoud ervan. De 'Black Box hoofdvraag' is wat je
over de afbeelding tussen in- en uitvoer van de box te weten kunt komen,
en de 'Black Box methode' geeft aan hoe je iets over die afbeelding te
weten kunt komen. De methode kan worden beschreven in de volgende
stappen:
1) definieer de invoer- en uitvoer-toestanden (welke invoer wil je, als
onderzoeker, 'toedienen' en welk gedrag laat de box zien?);
2) 'manipuleer de box' door op verschillende tijdstippen de invoer te
veranderen en observeer de output (dit levert een protocol van
invoer-uitvoer relaties op verschillende tijdstippen; bijvoorbeeld:
'ik drukte om 14:10 op de knop gelabelled "ne touche pas" en
14:13 explodeerde de box');
3) tracht een 'single-valued en closed transformation' af te leiden (de
canonische representatie van het 'inwendige van de box'). In deze
stap wordt getracht om wetmatigheden met betrekking tot de
invoer-uitvoer relatie te achterhalen;
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4) als stap 3 niet uit te voeren is, kan een nieuwe lijst van variabelen
gedefinieerd worden (in- en uitvoer-toestanden veranderen) waar
mee opnieuw de stappen 2 en 3 worden uitgevoerd. Ook kan
genoegen worden genomen met 'statistische bepaaldheid' in plaats
van strikte bepaaldheid (bijvoorbeeld in 78% van de gevallen leid
de invoer χ tot uitvoer y in plaats van invoer χ leidde in alle
gevallen tot uitvoer y).17
Iets korter geformuleerd gaat de methode als volgt: definieer een
aantal variabelen en parameters, die je als waarnemer relevant acht voor
het onderzoeken van het gedrag van de box, en probeer die in een stelsel
van vergelijkingen (in een dynamisch systeem zoals in formule (3)) te
gieten. Lukt dat niet, probeer het dan met een andere verzameling varia
belen en/of parameters. Met behulp van de black-box methode kan inzicht
worden verkregen in het proces van systeem-definitie. Zij laat zien dat een
onderzoeker c.q. waarnemer een systeem moet definiëren en mogelijkerwijs net zolang herdefiniëren totdat een verzameling variabelen (een
systeem) ontstaat, die 'zinvol c.q. hanteerbaar' is. Bij Ashby gaat het dan
om voorspelbaarheid (weergegeven door de 'closedness en single-valuedness' van de transformatie) en daarmee de mogelijkheid om het systeem te
controleren. In plaats van een éénmalige activiteit lijkt het dus zinvoller
om het 'definiëren' als een constructie-proces te beschouwen, waarbinnen
een waarnemer/onderzoeker na enig reconstrueren een -naar zijn maatstaven- zinvol systeem ziet ontstaan.
Bij de black-box benadering van systeemdefinitie kunnen twee
problemen worden aangewezen: Het 'selectie-probleem' (welke systeemvariabelen moeten worden gekozen?) en het probleem van het 'analytisch
bepalen van de transformatie' (welke transformatie beschrijft het systeemgedrag?). Het selectie-probleem komt ook bij Ashby naar voren. Het is
namelijk voor het succes van de black box methode noodzakelijk dat een

17
Als een dergelijke variatie wordt toegestaan, is sprake van een 'multi-valued' in plaats
van een 'single-valued' transformation. Deze transformaties leiden niet tot 'voorspelbare (statedetermined) systemen'. Echter, op een niveau waar een aantal systemen die worden
gekenmerkt door 'multi-valued' transformaties, worden samengenomen, kan wel een statedetermined systeem worden gedefinieerd. Ashby bespreekt deze onder 'Markovian machines'
(1958, hoofdstuk negen). Omdat de hoofdlijn van de hier gegeven redenering niet door het
ontbreken van een behandeling van deze machines in gevaar komt, zal daar niet verder op
worden ingegaan.
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onderzoeker iets definieert als 'onderzoekbaar7 met behulp van de methode (daarbij al enig zicht hebbend op wanneer en in welke omstandigheden
de methode toe te passen is). Ook moet er kennis zijn omtrent de invoeren uitvoer-toestanden. In de methode worden die in stap 1 bepaald. Als
dat echter willekeurig gebeurt, is het einde zoek want 'every real system
has an indefinitely large number of possible inputs - of possible means by
which the experimenter may exert some action on the box. Equally, it has
an indefinitely large number of possible outputs - of ways by which it
may affect the experimenter' (1958, p. 87). Ashby vervolgt - bij wijze van
oplossing: 'If the investigation is to be orderly, the set of inputs [...] and of
outputs [...] must be decided on, at least provisionally. Let us assume,
then, that this has been done' (p. 87). Vanaf dat moment (waarop de keuze
gemaakt is) merkt Ashby herhaaldelijk op dat er geen 'borrowed knowledge' nodig is om de systemen te definiëren, en om er mee om te gaan. Het
lijkt er zelfs op dat hij 'borrowed knowledge' uit de hele methode bant:
'Ordinarily, when an experimenter examines a machine he makes full use
of knowledge, borrowed from past experience [...]. Such borrowed knowledge is [...] extremely useful [...]. Nevertheless it must be excluded from
any fundamental method [...]' (1960, 19). De vraag is of dat kan, want hoe
worden de eerste invoer- en uitvoer-variabelen dan gedefinieerd? Ondanks de vele constructiemogelijkheden lukt het ons toch om 'systemen' te
construeren en er mee om te gaan. Wellicht is de 'borrowed knowledge',
die er voor zorgt dat er (min of meer reflectieloos) 'een redelijke keuze
voor de variabelen' gemaakt wordt, erg belangrijk omdat daarmee het
constructie-proces kan worden begrensd. Er wordt kennelijk een preselectie gemaakt op basis van kennis over wat in een bepaalde context zinnige
systeem-variabelen zijn. Op basis van deze overwegingen lijkt het dan ook
onvermijdelijk om de constructeur en de mogelijkheden tot constructie
expliciet te betrekken in de cybernetische methode.
Het probleem van het analytisch bepalen van de transformatie wordt
verwoord door von Foerster in zijn uiteenzetting over triviale en niettriviale machines (zie von Foerster, 1985c, pp. 177-192) - zie ook figuur
3.13. Een triviale machine 'verbindet fehlerfrei und unveränderlich durch
ihre Operationen [...] gewisse Ursachen (Eingangssymbole, x) mit gewissen
Wirkungen (Ausgangssymbolen, y)' (Von Foerster, 1992, p. 60). Als de
operatie (f in figuur 3.13) vastligt, dan kan de uitvoer zonder problemen
worden bepaald: f is een voorschrift dat bij dezelfde χ telkens dezelfde y
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Triviale machine
1
I

Niet triviale machine
Figuur 3.13 Triviale en niet triviale machines (Naar: Von Foerster, 1985c
p.179)
genereert. Een triviale machine is dus de belichaming van een relatie op
XxY (met X de verzameling 'Ursachen' en Y de verzameling 'Wirkungen').
Elk van die relaties is te beschouwen als een tabel waarin de uitvoer, die
bij een bepaalde invoer hoort, kan worden opgezocht. Een niet-triviale
machine daarentegen zit een stuk minder eenvoudig in elkaar: de uitvoer
van deze machines hangt namelijk niet alleen af van de waarde van de
invoer, maar tevens van de waarde van een 'interne toestand' (z). Zoals in
de figuur staat aangegeven wordt de uitvoer y bepaald door de functie fy:
y = fy(x,z).
Deze functie heeft twee variabelen χ (de invoerwaarde) en z, de waarde
van de interne toestand. De waarde van de interne toestand op tijdstip t
(z') wordt bepaald door fz;
z' = fz(x,z).
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waarbij ζ de waarde van de interne toestand op tijdstip t-1 is.
Stel nu dat een onderzoeker, die van een bepaalde machine het
gedrag wil nagaan, volgens de black-box methode te werk gaat. Als de
machine triviaal is, dan heeft de onderzoeker geluk: elke keer dat een
specifieke invoer aan de machine wordt gegeven, verschijnt een uitvoer
die altijd met de gegeven invoer verbonden wordt. Op deze manier kan
de onderzoeker de tabel opstellen, die de operatie van de triviale machine
weergeeft. Als het echter om een niet-triviale machine gaat dan heeft de
onderzoeker problemen want 'das analytische Problem, das heißt die
Frage »Was für eine Maschine ist das?« [ist] in den meisten Fallen [...]
unlösbar* (Von Foerster, 1992, p. 64). Er zijn, zo rekent von Foerster voor,
teveel mogelijkheden om er experimenteel achter te kunnen komen welke
operaties de niet-triviale machine belichaamt18. Hoewel beide soorten
machines 'synthetisch bepaald' zijn (er is er zonder problemen een te
maken) zijn triviale machines daarnaast ook analytisch bepaalbaar, onafhankelijk van het verleden, en voorspelbaar. Deze drie eigenschappen
gelden niet voor niet-triviale machines (zie Von Foerster, 1992, pp. 62, 66).
Als het bij de reële dynamische machines die we willen begrijpen om niettriviale machines gaat, dan wordt het definiëren van een systeem problematisch, want 'wie verhält man sich gegenüber einer Welt, die analytisch
unbestimmbar, vergangenheitsabhängig und unvoraussagbar ist?' (p. 66).
Von Foersters antwoord is het ontwikkelen van een zogenaamde 'Epistemologie der Nicht-Trivialitäf, waarmee opnieuw de constructeur en de
voorwaarden voor het construeren zijn gethematiseerd.
Het definiëren van systemen in de eerste-orde cybernetica kent dus
twee problemen. Ten eerste: hoe kan worden bepaald welke variabelen
voor het systeem gekozen moeten worden? (het selectie-probleem) en ten
tweede: hoe zijn de variabelen dynamisch met elkaar verbonden? (het
probleem van het analytisch bepalen). De uitweg uit beide problemen lijkt
het 'thematiseren van de waarnemer/constructeur' te zijn. Voor dat we
daar in paragraaf 3.3.1.3 op ingaan, is het nuttig om eerst het systeembegrip iets 'ruimer' op te vatten, dan tot nu toe werd gedaan.

18

Bij een 4-waardige in- en uitvoer bedraagt het aantal mogelijke niet-triviale machines al
ongeveer IO 2 **. Dat zijn er net iets teveel om één machine/transformatie experimenteel te
kunnen identificeren. (Von Foerster, 1992, p. 65)

152

3.3.1.2 Systemen opnieuw bekeken
Tot nu toe hebben we vooral gebruik gemaakt van een min of meer
wiskundige benadering om reële dynamische systemen te representeren.
Hierbij werden lijsten van variabelen gebruikt voor het identificeren van
het systeem, en een geheel van gesloten functies met invoer voor het
gedrag. Deze manier om tegen systemen aan te kijken lijkt niet te voldoen
in de 'dagelijkse definitie van systemen'. Als we als waarnemers eenheden
afgrenzen van een achtergrond, het gedrag ervan proberen te voorspellen,
en proberen ons te oriënteren op dat gedrag, dan zijn we eigenlijk ook
bezig met het definiëren van en omgaan met systemen. De lijsten van
variabelen en de functies uit de transformatietheorie kunnen in de 'normale omgang met systemen' niet direct worden odnerkend. In de rest van
deze tekst willen we beide vormen van omgaan met systemen ('formeel'
en 'dagelijks') behandelen. De 'formele' vorm is daarbij bedoeld als een
verbijzondering van de 'dagelijkse'. Dat wil zeggen dat we het 'normaal'
hebben over een 'wrattenzwijn dat vluchtgedrag vertoonf, terwijl er in
principe een formele beschrijving mogelijk is (in termen van lijsten van
variabelen en functies) die de relevante aspecten van het 'wrattenzwijn-inomgeving-systeem' weergeeft. Het definiëren van een systeem wordt nu
het identificeren van een eenheid en het bepalen van de functie F wordt
het identificeren van het gedrag van de eenheid (dit komt meer met het
gangbare systeembegrip overeen). Verondersteld wordt dat van elke
gedefinieerde eenheid, in principe, de variabelenlijst en de gedragsfunctie
kunnen worden opgesteld - hoewel dat voor de meeste eenheden die wij
in ons dagelijks leven tegenkomen een ondoenlijke zaak is. Het selectieprobleem is in de 'dagelijkse' variant het kunnen identificeren van een
eenheid, of, anders gezegd, het aangeven van de grenzen van de eenheid.
Het vinden van de functie die een/de reeks toestanden van het systeem
bepaalt, is nu het bepalen van het gedrag de eenheid. Het gaat dan
eigenlijk om het afgrenzen van eenheden op verschillende tijdstippen en
die eenheden 'hetzelfde' noemen. De vraag is dan - in de nieuwe bewoording: hoe grenst een onderzoeker/waarnemer een eenheid af teneinde het
gedrag te kunnen begrijpen?
Eigenlijk gaat het bij de 'formele' en de 'dagelijkse' vorm van systemen over twee verschillende soorten systemen. Er wordt onderscheid
gemaakt russen een 'variabelen-systeem' en een 'componenten-systeem'. In
het algemeen kan worden gezegd dat een systeem een geheel van gerela-
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teerde elementen is, waarbij de aard van de elementen kan verschillen. Bij
de 'variabelen'-variant zijn de elementen variabelen van iets; en bij de
'componenten'-variant gaat het om dat 'iets' zelf (een waargenomen reële
entiteit) en zijn de elementen de componenten van die entiteit. Bij Ashby
is een systeem een lijst van variabelen. De toestand van het systeem op
een bepaald tijdstip is de lijst van waarden van de gegeven variabelen op
dat tijdstip. Het gaat hierbij natuurlijk om variabelen van 'iets'; dat wil
zeggen van een of ander object. Het 'componenten-systeembegrip' neemt
dat object als uitgangspunt. Een systeem is dan een geheel van gerelateerde componenten. Maturana en Várela (1980, pp. xix-xx) leggen dit systeembegrip als volgt uit. Om een systeem te specificeren voert een waarnemer een 'onderscheidingsoperatie' uit. 'By means of [the] operation [of
distinction] we specify a unity as an entity distinct from a background' (p.
xix). Aan die eenheid kunnen componenten worden onderscheiden: 'If we
recursively apply the operation of distinction to the unity, so that we
distinguish components in it, we respecify it as a composite unity* (p. xix).
Dit geheel van (gerelateerde) componenten noemen zij een systeem. De
toestand van een componenten-systeem op een bepaald moment is het
geheel van componenten en hun onderlinge relaties op dat moment
(Maturana en Várela, 1989, p. 37, spreken over de structuur van een systeem). Het gedrag van een componenten-systeem komt neer op de beschrijving van de transitie van verschillende structuren. Hierbij moet het
dus mogelijk zijn om die structuren ondubbelzinnig aan hetzelfde componentensysteem toe te wijzen; er wordt een 'eenheid' (identiteit) voorondersteld.
Beide soorten systemen zijn van een verschillend logisch niveau, maar
zijn met elkaar verbonden, zoals in figuur 3.14 wordt gesuggereerd. Ter
beschrijving van een (aspect van een) componenten-systeem (de waargenomen, reële dynamische systemen) kunnen (in de transformatietheorie)
een aantal variabelen opgesteld worden (dit was Ashby's ingang). Onder
verschillende gezichtspunten kunnen verschillende variabelensystemen
worden gedefinieerd met betrekking tot hetzelfde componentensysteem. In
de tekening is dit aangegeven doordat voor één componentensysteem
meerdere variabelen-systemen mogelijk zijn (A\,A\,...,A™ t/m
A¿,,A¿,...,A£"). Deze variabelen-systemen uit de transformatietheorie
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Figuur 3.14 Variabelen- en componentensysteem

worden, aan de andere kant, ook altijd op een componenten-systeem19
van toepassing geacht.
3.3.1.3 De 'positivistische grondhouding'
De manier om de gerezen problemen te lijf te gaan is om de verhouding
tussen waarnemer en object nieuw leven in te blazen. In de eerste-orde
cybernetica werden beide 'los van elkaar' beschouwd: 'In the older
cybernetics it was customary to suppose the existence of a system, essenti
ally specified [...] by an utterly external observer' (Pask, 1992, p. 13). De
'reële dynamische systemen' bestaan extern van een waarnemer, die ze
alleen maar 'correcf hoeft te representeren om ze te kunnen begrijpen en
er mee om te gaan. De eerste-orde cybernetica heeft aldus een 'positivistic
undertone' (Várela, 1984; Espejo, 1994, p. 200). Het past binnen het
'representa tionalisme', zoals wordt besproken door Winograd en Flores

19
Waar in de rest van deze tekst over systemen gesproken wordt, zal (tenzij anders
aangegeven) de 'componenten'-variant worden bedoeld.
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(1986, pp. 30-31). Dit representationalisme kenmerkt zich onder andere
door de volgende assumpties:
en -

'we are inhabitants of a 'real world' made up of objects bearing
properties';
'there are 'objective facts' about that world that do not depend on
interpretation (or even the presence) of any person';
'perception is a process by which facts about the world are (sometimes inaccurately) registered in our thoughts and feelings'.

Waarnemen is hierbij het registreren van zaken extern van een waarnemer: '[...] to perceive is to capture the features of a world independent of
the observer. This view assumes objectivity, and, hence, the possibility of
knowing a world independent of the observer [...]' (Maturana, 1992, p. 56).
Wij zijn, zo wordt binnen het representationalisme gesteld, als waarnemers uitgerust met een sensoriek die in staat is de wereld buiten ons
'binnen te halen'; het zijn de vensters naar de buitenwereld. Als het
doorgeven van die externe gegevens maar goed gebeurt, lijkt er geen
noodzaak te zijn om naar een achterliggend 'interpretatiekader' te vragen.
Dat wij bepaalde eenheden afgrenzen (systemen definiëren die entiteiten
in de buitenwereld representeren), en gedrag met die eenheid associëren,
komt simpelweg omdat onze zintuigen gegevens omtrent die eenheden zo
doorgeven! In dit 'representationalisme' wordt wel ingezien dat de 'werkelijkheid' complex is, en dat de capaciteiten van waarnemers beperkt zijn.
Het zal hen in veel gevallen niet lukken om een volledige voorstelling van
de werkelijkheid te maken; er wordt dan volstaan met een voorstelling die
'voldoef (de waarnemer is onderworpen aan 'bounded rationality', zie
Simon, 1960).
Deze positivistische grondhouding uit de eerste orde cybernetica
wordt door von Foerster gechargeerd weergegeven in zijn 'objectiviteitsprincipe': 'the properties of the observer shall not enter the description of
his observations' (von Foerster, 1995, p. 3). Er zijn echter goede redenen
om aan te nemen dat de waarnemer geen passieve ontvanger van een
onafhankelijke werkelijkheid om zich heen is, maar deze actief construeert.
Maturana en Várela (1989, p. 19) geven aan dat we als waarnemers
geneigd zijn uit te gaan van de zekerheid dat onze ervaringen 'een
absolute wereld weerspiegelen'. Maar, zo vervolgen zij: '[...] kennis kan
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niet worden begrepen als zouden er daarbuiten 'feiten' of voorwerpen
bestaan die we doorgronden en in ons opnemen. Het ervaren van wat
'daarbuiten' is, vindt op een speciale manier zijn rechtvaardiging in de
menselijke constitutie, die het 'ding' dat uit de beschrijvingen naar voren
komt, pas mogelijk maakt' (1989, p. 19). Aan de verschijningsvorm die de
wereld voor ons heeft, ligt - zoals zal worden besproken - de circulariteit
tussen handeling en ervaring ten grondslag.
Dit geeft - in vogelvlucht - de opvatting over de verhouding tussen
waarnemer en object weer die wordt vertegenwoordigd door het radicaal
constructivisme en de tweede-orde cybernetica. Deze rekent (à la Kant) af
met een objectivistische, representahonahstische visie op de verhouding
tussen waarnemer en object en geeft als alternatief dat de waarnemer de
'buitenwereld' zelf construeert. Hierbij komen twee gerelateerde vragen
naar voren. Ten eerste kan worden gevraagd wat de status van het
geconstrueerde is. Dat wil zeggen, als het waargenomene niet moet
worden opgevat als een representatie van iets wat zich extern van een
waarnemer bevindt, hoe moet het dan wel worden opgevat? Hiermee
hangt direct de volgende vraag samen: wat is de aard van het constructieproces? Als we de 'werkelijkheid' niet representeren maar construeren,
hoe verloopt dat proces dan? Deze twee vragen naar produkt en proces
van construeren zullen in de volgende paragrafen centraal staan.
3.3.2 Het constructivisme
De vragen naar de status van het construct en de aard van het constructieproces worden behandeld door het radicaal constructivisme en de tweede
orde cybernetica. Beide 'manieren van denken' geven 'goede redenen' om
de positivistische grondhouding te verwerpen en bieden een alternatief.
Het onderscheid tussen de twee manieren van denken (zo het er al is) is
niet gemakkelijk aan te geven. Een poging om ze te scheiden zou aan de
hand van hun historische achtergrond kunnen geschieden. Het radicaal
constructivisme zou dan eerder als kentheoretische stroming kunnen
worden opgevat, die ervoor ijvert het constructivisme een plaats te geven
in de wirwar van 'ismen' in de epistemologie (zie bijvoorbeeld Von
Glasersfeld, 1984). De nadruk ligt dan wellicht meer op de eerste vraag; de
status van het construct. De tweede-orde cybernetica zou vooral aandacht
hebben voor het totstandkomen van kennis volgens cybernetische principes, en derhalve meer aandacht besteden aan de procesvraag. In de
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tweede orde cybernetica wordt de waarnemer als dynamisch systeem
gezien, waarbij, in plaats van waargenomen objecten, de waarneming
(constructie) van objecten volgens de cybernetica onderzocht wordt
(vandaar tweede-orde). Waar bij de eerste orde cybernetica de aandacht
wordt gericht op het waargenomen object, wordt bij de tweede orde
cybernetica als object 'het waarnemen van objecten' centraal gesteld. Het
geeft daarmee een theorie over het totstandkomen van waarnemingen en
kennis. Misschien is het zo dat de cybernetica eindelijk de noodzakelijke
ingrediënten aan kon dragen om enkele eeuwenoude epistemologische
controversies te kunnen slechten. Zoals von Foerster aangeeft: 'Cybernetics, given its fundamental notions of self-regulation, autonomy, and the
informationally closed character of cognitive organisms, encourages an
alternative view. According to this view, reality is an interactive conception because observer and observed are a mutually dependent couple'
(geciteerd in Schmidt, 1987, p. 12). Het lijkt er op dat de cybernetica het
opnieuw thematiseren van de verhouding tussen waarnemer en object
mogelijk maakt, vooral door de manier waarop het totstandkomen van
kennis (de aard van het constructieproces) wordt beschreven. Hoe grofrnazig deze (historische) typering ook moge zijn, huidige teksten onder beide
noemers behandelen zowel produkt als proces van het construeren.
Daarbij wordt zowel gebruik gemaakt van argumenten uit de epistemologische als uit de cybernetische traditie. Het lijkt derhalve mogelijk om in
het vervolg de twee 'scholen' als één geheel te beschouwen, waarin zowel
produkt als proces worden behandeld. In het onderstaande zal dit gemeenschappelijk gedachtengoed onder de naam 'constructivisme' worden
besproken. Daarbij moet - om verwarring te voorkomen - bedacht worden
dat het constructivisme (radicaal constructivisme èn tweede orde cybernetica) onderdeel is van het constructivistisch kader.
In de rest van deze paragraaf (3.3.2) zullen de twee aangegeven
vragen (status van construct en aard van het constructieproces) worden
behandeld. De opvatting over de aard van het constructieproces heeft
consequenties voor de status van het construct en de specifieke opvatting
over de status van het construct stelt bepaalde eisen aan het proces.
Hoewel ze eigenlijk niet van elkaar gescheiden kunnen worden zullen ze
toch apart worden behandeld. Bij de status van de constructies zal het
voornamelijk gaan over de vraag 'naar "wat" de kennisinhouden/constructen verwijzen' (in de rationalistische traditie beantwoord met: 'naar
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waarnemer-onafhankelijke entiteiten'). Dit zal worden behandeld bij
'viabiliteit in plaats van representatie'. Bij het proces wordt gekeken naar
de cybernetische invulling van het waarnemen c.q. construeren. De te
beantwoorden vraag daarbij is: 'Hoe wordt de 'werkelijkheid' geconstrueerd?'. Hier wordt globaal beschreven hoe het tweede-orde cybernetische
antwoord daarop luidt; in paragraaf 3.4 zal dat antwoord meer gedetailleerd worden ingevuld.
3.3.2.1 Viabiliteit in plaats van representatie
Het representationalisme, zoals boven weergegeven, heeft als uitgangspunt dat onze kennis, c.q. waarnemingen een waarnemer-externe (i.e.
ontische) 'werkelijkheid' weerspiegelt. 'Knowing...', zo herhalen von
Glasersfeld en Cobb voorsokratische gedachten, '...is a passive receiving,
an accepting of impressions' (1983, p. 217). 'Ware' kennis, bovendien, is
kennis 'that matches a state of affairs in the real world [...] it consists of
statements that [...] will [...] be expected to correctly or veridically correspond to, depict, or represent what exists or happens in "reality", (p. 217).
De vraag is echter hoe wij een dergelijke correspondentie kunnen vaststellen. Von Glasersfeld (1992) bespreekt een klassiek argument dat de
onmogelijkheid van zo'n vaststelling aangeeft. Er is geen zekerheid te
geven over de overeenstemming tussen het 'waargenomene' (of kenniselementen) en een 'waarnemer-onafhankelijke wereld' want: 'Um da eine
Übereinstimmung festzustellen oder zu prüfen, müßte das Erlebte ja mit
der »Wirklichkeit« verglichen werden - und dieser Vergleich ließe sich nur
machen, wenn man Erlebtes dem noch nicht Erlebten gegenüberstellen
könnte. Der einzige Zugang zu noch nicht Erlebtem aber führt eben durch
das Erleben, und darum läßt sich nie ermitteln, ob die Art und Weise des
Erlebens das von der Wirklichkeit »Gegebene« vermindert oder verfälscht'
(p. 10). Er zijn voor het kennende en waarnemende subject alleen maar
ervaringen - kennis over hoe die met iets 'buiten de kenner/waarnemer'
samenhangen is er niet. Ook Kant maakte in zijn 'Kritik der reinen
Vernunff al duidelijk dat wij de 'Dingen an sich' (de noumena, de
'waarnemer-externe entiteiten') niet kunnen ervaren, maar dat kennis
alleen betrekking heeft op 'Erscheinungen' (de phaenomena): '[...] wir
[können] von keinem Gegenstande als Dinge an sich selbst, sondern nur
so fern es Object der sinnlichen Anschauung ist, d.i. als Erscheinung,
Erkenntniß haben' (Kritik der reinen Vernunft, В XXVI). Hieruit volgt '[...]
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die Einschränkung aller nur möglichen speculativen Erkenntniß der
Vernunft auf bloße Gegenstände der Erfahrung' (KdrV, В XXVI).
Als we niet kunnen vaststellen of onze kennis/waarneming overeen
komt met de ontische 'werkelijkheid' omdat we alleen ervaringen met
ervaringen kunnen vergelijken, dan komt de vraag naar voren hoe de
relatie 'kennend subject - ontische wereld' dan wel gedacht moet worden.
Het constructivisme biedt een alternatief20, waarin het kennende subject
weliswaar niet kan vaststellen of zijn kennis/waarneming overeenkomt
met de ontische werkelijkheid (in deze zin heeft het kennend subject geen
toegang tot de ontische werkelijkheid), maar in het kennen door de
ontische werkelijkheid wel wordt beperkt (in deze 'beperking-zin' is
toegang wel mogelijk). Von Glasersfeld en Cobb: '... one might say that we
should think of ontic reality as a "black box", i.e. an entity whose internal
structure and functioning are forever inaccessible to the human knower.
That does not mean, that one should [...] deny its existence. It merely
means that one accepts the fact that one cannot discover what reality
might look like' (1983, p. 219). Het is belangrijk om op te merken dat het
constructivisme niet beweert dat er geen ontische werkelijkheid is. De
redenering: 'wij hebben alleen directe toegang tot onze ervaring, dus
bestaat er geen ervaring-externe werkelijkheid' is een ongeldige redene
ring (zie Searle, 1995, hoofdstuk 7) en wordt wel eens (ten onrechte) aan
het constructivisme toegeschreven (zie voor zo'n toeschrijving ook Searle,
1995). Twee verschillende vragen moeten goed uit elkaar worden gehou
den: een ontologische vraag ('bestaat er een ontische werkelijkheid?') en
een epistemologische ('hoe kom je iets te weten over de ontische werke
lijkheid?'). Hoewel deze vragen niet onafhankelijk zijn, doet het construc
tivisme alleen uitspraken over de epistemologische vraag (zie ook von
Glasersfeld, 1987).
De modern-constructivistische gedachte is terug te voeren tot Kant,
want, zo geeft hij aan: als dingen aan ons verschijnen, dan moet er toch

20
Naast het te bespreken constructivisme is er ook een 'sohpsistisch' antwoord mogelijk.
Dit houdt in '[...] daß das sich die Wert vorstellende Subjekt die einzige Wirklichkeit ist' (von
Foerster, 1992, p. 42). In het solipsismo zijn zowel de ervaringen als de mogelijkheidsvoorwaarden voor (het hebben van) ervaringen binnen het ervarende subject getrokken. Dit leidt
tot problemen die te maken hebben met - zoals von Foerster aangeeft - 'die Unfähigkeit über
sich selbst sprechen zu können' (p 43) We zullen niet verder ingaan op de weerlegging van
het solipsismo omdat, ongeacht de uitkomst daarvan, het constructivisme toch de basis kan
zijn voor het ontvouwen van een geldige (beslis)theone.
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iets zijn 'was da erscheinf. Meer dan dat is echter over de noumena niet te
weten te komen! We kunnen de 'Gegenstände [...] als Dinge an sich selbst
[...] nicht erkennen', maar alleen 'denken' (Kant, KdrV, В XXVI). In plaats
van het 'passief ontvangen' van een voorgestructureerde werkelijkheid,
construeren wij onze ervaringen zelf, 'within a subjectief framework of time
and space' (von Glasersfeld en Cobb, 1983, p. 219, verwijzend naar Kant).
Ook bij Kant is die constructie-gedachte terug te vinden: '[...] wir [können]
von den Dingen nur das a priori erkennen, was wir selbst in sie legen'
(Kant, KdrV, В XVIII). Wij kunnen objecten en de eigenschappen ervan
kennen 'durch das, was [wir] nach Begriffen selbst a priori hineindachte[n]
und darstellte[n], (durch Construction) [...] und das [wir], um sicher etwas
a priori zu wissen, der Sache selbst nichts beilegen müsse[n], als was aus
dem nothwendig folgte, was [wir unserem] Begriffe gemäß selbst in sie
gelegt [haben]' (Kant, В XII). Analoog wordt in de moderne versie van het
constructivisme 'kennen als een constructieve activiteit' beschreven, '[...]
whose results are not merely compilations of material which the knower
passively receives [...] but, rather, [as] coordinations of elements which
originate within the knower.' (von Glasersfeld en Cobb, 1983; p. 219). Wat
nu expliciet door het radicaal constructivisme wordt gethematiseerd is de
speciale status van de verhouding tussen constructen en ontische wereld:
enerzijds is geen sprake van representaties (geen 'match'); we construeren
onze eigen werkelijkheid, terwijl anderzijds de ontische werkelijkheid het
construeren beperkt. De manier waarop dit gedacht wordt, zo geven von
Glasersfeld (1992) en von Glasersfeld en Cobb (1981) aan, vindt plaats via
de 'viabiliteit van constructen'. Kennisinhouden (of constructen) zijn viabel
als ze de waarnemer/constructeur in staat stellen te 'functioneren': 'etwas
wird als »viabel« bezeichnet solange es nicht mit etwaigen [Erfahrungen
von] Beschränkungen oder Hindernissen in Konflikt geräf (Von Glasersfeld, 1992, p. 19). Hiermee wordt bedoeld dat onze kennis 'instrumenteel' ex suppositione - wordt ingezet; het hoeft niet overeen te komen met
'ontische zaken', zolang het ons maar in staat stelt niet tegen de ontische
'hindernissen' te lopen - i.e. geen ervaringen te hebben van hindernissen.
De relatie met het 'ontische' is dan dat onze kennis een mogelijke weg
(vandaar de term 'viabele' kennis) biedt om 'door de ontische werkelijk-
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heid te laveren'21. Problemen met constructen (het 'mit Hindernissen in
Konflikt geraten') kunnen zich natuurlijk alleen uiten in ervaringen; het
zijn dan Ongewenste ervaringen' (bijvoorbeeld ervaringen die niet aan de
verwachtingen voldoen, die niet in het reeds opgebouwde geheel van
constructies passen, waar geen verklaring voor kan worden gegeven, etc).
Viabele kennis is onder andere kennis 'which helps us to attain the goals
we want to attain' (von Glasersfeld en Cobb, p. 221). Die doelstellingen
hebben weer betrekking op het geheel van constructies (bijvoorbeeld
consistentie van constructen; verwachtingen; het nastreven van bepaalde
ervaringen etc.) - bovendien zijn die doelstellingen zelf samen met het
geheel van constructies opgebouwd.
Als we constructen als hypothesen inzetten en ze bijstellen indien ze
niet 'voldoen' dan kunnen we de ontische wereld alleen 'in negatieve zin'
kennen. Als een construct viabel is, zegt het alleen dat dat construct -als
hypothese- niet tot problemen heeft geleid; het zegt iets over de fit van het
construct en de 'werkelijkheid'. Het zegt niets over hoe goed het construct
met de werkelijkheid overeenkomt (over de 'match' van het construct met
de werkelijkheid). Von Glasersfeld (1992, p. 22) vat samen: 'Vom Gesichtspunkt des Handelnden ist es irrelevant, ob seine Vorstellungen von der
Umwelt ein »wahres« Bild der ontischen Wirklichkeit herstellen - was er
braucht, ist eine Vorstellung, die es ihm erlaubt, [Erfahrungen von]
Zusammenstöße mit den Schranken der Wirklichkeit zu vermeiden und an
sein Ziel zu kommen.' De ontische werkelijkheid is derhalve alleen een
constraint voor onze constructen; een 'begrenzer' - en kan dus alleen als
constraint ervaren worden (vandaar dat von Glasersfeld het heeft over het
alleen 'in negatieve zin' kunnen kennen van de ontische werkelijkheid).
Von Glasersfeld: '[...] unsere Sinnesorgane »melden« uns stets nur mehr
oder weniger hartes Anstoßen an ein Hindernis, vermitteln uns aber
niemals Merkmale oder Eigenschaften dessen, woran sie stoßen'. Het idee
van een Ontische begrenzing' is ook aan Kant toe te schrijven (hoewel niet
door von Glasersfeld en Cobb). Kant beweert: 'Das Begriff eines noumenon ist also bloß ein Grenzbegriff, um die Anmaßung der Sinnlichkeit

21
De reden waarom de term 'viabilitert' en niet 'levensvatbaarheid' is gebruikt, heeft
hiermee te maken: het constructivisme beschrijft kennis over een ervaren situatie als een
mogelijke manier om die situatie te begrijpen en er mee om te gaan. Als een mogelijke weg;
het contingente karakter wordt er door benadrukt. Levensvatbaarheid, daarentegen, heeft
meer een biologische connotatie en wijst minder op de contingentie van gebruikte constructen.
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einzuschränken, und also nur von negative Gebrauche' (Kant, KdrV, В
310, В 311)22.
Een metafoor die von Glasersfeld gebruikt om de constructivistische
positie te verduidelijken is die van een blinde man die zijn weg door een
bos probeert te vinden (1992, p. 19). Terwijl hij door het bos loopt, ontwik
kelt hij een construct van het bos dat hem in staat stelt om zijn weg te
vinden. Telkens als hij ergens tegenaan loopt, dient het construct bijgesteld
te worden. Door dit continue proces van constructie en reconstructie
ontstaat uiteindelijk een beeld van het bos. Dit construct vertegenwoordigt
echter alleen het bos, zoals het de man in staat stelde er doorheen te
lopen. Het bos dat wij als niet-blinde waarnemers hebben geconstrueerd,
en bestaat uit (door ons waargenomen) bomen, wortels etc, is niet hetzelf
de als wat de bosganger heeft opgebouwd: '...das, was ein außenstehender
Beobachter dem Läufer als »Kenntnis des Waldes« zuschreiben möchte,
[kann] vom Gesichtpunkt des Läufers aus nur aus den erfahrenen Folgen
seiner Laufhandlungen bestehen' (p. 20). Zijn uiteindelijke bos-construct
geeft alleen 'negatieve' informatie over waar de 'problematische boselementen' zich niet bevinden, en op basis waarvan hij zich door het bos
kon begeven. Dat het hier slechts om een 'fif gaat, komt naar voren als
bedacht wordt dat het mogelijk is om op meerdere manieren door het bos
te lopen. Door allerlei contingente factoren is één construct ontstaan, maar
er had net zo goed een ander construct, dat de blinde man ook naar de
andere kant van het bos bracht, kunnen ontstaan.
Gegeven de 'fit-gedachte' kunnen meerdere constructen viabel zijn; er
is sprake van 'constructieve equivalentie'. Maturana (1992, p. 57) wijst er
op dat er derhalve niet een 'objectieve' werkelijkheid (het universum) aan
te wijzen is maar dat er meerdere, geconstrueerde, werkelijkheden (multiversa) zijn23. De vraag is vervolgens hoe die multiversa tot stand komen;

22
Marlens (1998) schrijft het radicaal constructivisme 'halfslachtigheid' toe, want, zo vraagt
hij zich af' hoe kunnen we weten dat er sprake is van een ontische begrenzing, behalve dat
die zich in de ervaring aan ons voordoet? Als we deze opmerking gebruiken om het constructivisme aan te scherpen (in Martens' termen: minder halfslachtig te maken), kan gezegd
worden dat er voor ons alleen een ervaringswereld is, maar dat in de ervaring tegelijkertijd de
ervaring van een begrenzing van de ervaring naar voren komt (moet komen), omdat we niet
alles (kunnen) ervaren.

23

De interpretatie van Maturana's bewenng is niet dat het gaat om het ontkennen van de
(waarnemer-) externe realiteit (zoals Searle, 1995, hem -mijns inziens onterecht- in de
schoenen schuift) maar om het contingente karakter van het ervaren van de 'werkelijkheid'.
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i.e. de tweede vraag met betrekking tot het constructivisme. In het antwoord op die vraag zit 'm eigenlijk het nieuwe van de benadering. Het
constructieproces wordt op een biologisch/cybernetische manier weergegeven als een proces waarin 'constructen als invarianties van zelf-organiserende systemen' naar voren komen. Niet zozeer de positie met betrekking tot 'de status van het construcf (als 'viabel') maar de manier waarop
het ken- of constructieproces wordt beschreven is 'innovatief. Luhmann:
'Soweit der Konstruktivismus nichts anderes behauptet als die Unzugänglichkeit der Außenwelt "an sich" und das Eingeschlossensein des Erkennens, [...] insoweit bringt sie nichts Neues. Aber die Theorieform, in der
dies zum Ausdruck gebracht wird, enthält [...] so radikale Innovationen,
daß man den Eindruck haben kann, die Theorie des selbstreferentiellen, in
sich geschlossenen Erkennens gewinne erst jetzt die Form in der sie sich
als haltbar erweisen kann' (1990, p. 33). Hoe dat proces er uitziet, zal in de
volgende paragraaf worden uiteengezet.
3.3.2.2 Hoe construeren Observerende systemen' hun werkelijkheid?
Hoe construeren we een wereld waarin ons dagelijks leven zich afspeelt?
Hierbij speelt de circulariteit russen handeling en waarneming een belangrijke rol. Heel kort gezegd luidt het antwoord dat waarnemers (systeemconstructeurs) in de loop van hun (phylo- en ontogenetische) geschiedenis
een kader (een constructie-netwerk) opbouwen dat de waarneming stuurt.
'Zinnigheid', en daarmee manieren om de wereld te construeren (en
systemen te definiëren), is gerelateerd aan dat kader. Het construeren van
systemen vindt daarbinnen plaats en het zorgt er zo voor dat de 'constructieve complexiteif (voorlopig gedefinieerd als het aantal manieren om een
systeem te definiëren) wordt ingedamd, omdat er zonder afgrenzing
(preselectie) uit oneindig veel variabelen gekozen moet worden.
Om te ontrafelen hoe wij onze eigen werkelijkheid construeren geeft
Von Foerster (1992) twee 'centrale, complementaire, constructivistische'
postulaten: 'Das postulat der Selbständigkeit (»Ein lebender Organismus
ist eine selbständige, autonome, organisatorisch geslossene Wesenheit.«)'
en 'Das postulat der Einbezogenheif (»Ein Beobachtender Organismus ist
selbst Teil, Teilhaber und Teilnehmer seiner Beobachtungswelt.« pp. 4243). Hieruit zou blijken dat de waarnemer en waargenomene 'untrennbar
verknüpff zijn (p. 44), dat wil zeggen, dat waarnemers als zelfstandige
eenheden de werkelijkheid construeren, waarvan zij zelf deel uitmaken.
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Deze ontrafel-poging vereist nog de nodige uitleg. Eerst zal moeten
worden uiteengezet wat onder zelfstandigheid moet worden verstaan. Wat
is bovendien de relatie met het construeren van een werkelijkheid?
Daarmee wordt de tweede onduidelijkheid aangeroerd: wat betekent het
voor een waarnemer om zelf 'Teil, Teilhaber und Teilnehmer seiner
Beobachtungswelf te zijn? Als over deze twee punten wat meer duidelijkheid is verkregen, dan kan de aandacht worden gericht op de complementariteit van de twee postulaten: hoe vullen ze elkaar aan?
Zelfstandigheid
Verschillende auteurs geven aan dat het bij het zelfstandigheidspostulaat
om 'zelforganisatie' draait (onder andere Von Foerster, 1984, 1985a;
Várela, 1984). Een zelf-organiserend systeem is, losjes gezegd, een systeem
waarin 'due to certain initial and limiting conditions [...] specific states or
sequences of states [arise spontaneously]' (Hejl, 1984, p. 62). Als een
waarnemer nu als een zelf-organiserend systeem wordt beschouwd, zo is
de veronderstelling, dan kunnen de waarnemingen (en kennis, of meer
algemeen: de constructies) en het gedrag van dat systeem worden beschouwd als de produkten van zelf-organisatie: als de spontaan ontstane
'states or sequences of states'. Het kenmerk van zelf-organiserende
systemen is -zo blijkt uit Hejls citaat- dat er bepaalde invarianties in
ontstaan. Maar... dat is al een bekend thema! Het totstandkomen van
invarianties is al bij de eerste orde cybernetica behandeld (zie paragraaf
3.2). De crux van het begrijpen van waarnemers als zelf-organiserende
systemen is dan ook om ze als dynamische systemen (zoals in 3.2) te
beschouwen en de consequenties daarvan te onderzoeken.
Zowel Várela (1984), Maturana en Várela (1980, 1989) als Von Foerster
(1985a, 1992) geven aan dat de genoemde invarianties bij waarnemende
systemen tot stand komen doordat 'de organisatie van die systemen wordt
gekenmerkt door operationele geslotenheid'. Voordat het al te verwarrend
wordt, is het zinnig om enkele begrippen te verduidelijken. Het systeembegrip -om te beginnen- dat nu gehanteerd wordt, is de 'componentenvarianf (zie paragraaf 3.3.1.3). Elk systeem wordt gekenmerkt door twee
complementaire aspecten (Várela, 1984, p. 25): de organisatie en de
structuur. Met de organisatie van een systeem wordt bedoeld: '[...] alle
relaties die moeten bestaan tussen de componenten van een systeem, wil
het lid van een bepaalde klasse kunnen zijn'. De 'structuur slaat op de
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componenten en betrekkingen die in feite een bepaalde eenheid vormen
en de organisatie ervan werkelijkheid verlenen' (Maturarla en Várela, 1989,
p. 37). Het gaat bij de organisatie om typen relaties en typen componenten
terwijl het bij de structuur om de concrete realisatie (van de organisatie)
van een systeem gaat; dat wil zeggen de concrete realisatie van de componenten en relaties daartussen. Systeem-organisaties kunnen vervolgens
worden geclassificeerd. Zo classificeren Maturana en Várela (1980) levende
systemen als systemen met een zogenaamde 'autopoietische organisatie'.
Sub-klassen daarvan zijn schimmels, dieren en planten, die zich dus van
elkaar onderscheiden door verschillende typen componenten en typen
relaties daartussen. Ergens in de dieren-categorie vinden we de mens en
uiteindelijk belichaamt een concreet persoon op een bepaald tijdstip deze
mens-organisatie. Die concrete belichaming is de structuur van het systeem.
Een 'differentia specifica' binnen de klasse van organisaties is die van
'operationele geslotenheid' (zie ook Várela, 1984, blz 25). Systemen met
een organisatie die wordt gekenmerkt door operationele geslotenheid
brengen door hun operaties de elementen voort die tot het systeem zelf
behoren. De operationele geslotenheid van een (variabelen-) systeem in de
eerste-orde cybernetica is eigenlijk per definitie gegarandeerd: de functie F,
die op de variabelen (A\ A2,...,Ak) werkt, heeft A' als uitvoer; een element
van het systeem (zie paragraaf 3.2.2). In figuur 3.15 is de operationele
geslotenheid van een componenten-systeem weergegeven. Het componenten-systeem is een waargenomen dynamisch systeem waaraan operationele geslotenheid wordt toegeschreven. Een manier om zo'n componentensysteem te beschrijven is om er een variabelen-systeem voor te definiëren
dat de toestanden en het gedrag van het componenten-systeem weergeeft
(er zijn meerdere variabelensystemen mogelijk ter beschrijving van het
componentensysteem, zie paragraaf 3.3.1.3). De gedragsinvarianties van
het componenten-systeem worden nu door de evenwichtssiruaties van het
variabelen-systeem beschreven. Als het systeem operationeel gesloten is,
dan geldt dat de operaties van het componenten-systeem alleen toestanden voortbrengen die tot het systeem gerekend kunnen worden. De
geslotenheid van het componenten-systeem moet ook in de representatie
(door het variabelen-systeem) worden teruggevonden. Een voorbeeld van
een componenten-systeem is het zenuwstelsel. Zoals Winograd en Flores
aangeven, beschrijft Maturana 'the nervous system as a closed network of
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interacting neurons such that any change in the state of relative activity of
a collection of neurons leads to a change in the state of relative activity of
other or the same collection of neurons' (1986, p. 42). Het operationeel
gesloten componenten-systeem (de componenten zijn hier neuronen) levert
uitvoer (beschreven als een activiteitspatroon) die echter in dat systeem
alleen maar leidt (door de specifieke manier van werken van het systeem)
tot nieuwe patronen van activiteit. Het zenuwstelsel als componentensysteem kan worden beschreven door een variabelen-systeem dat als
elementen 'activiteitspatronen' heeft. De functie F (een redelijk complexe
functie die de werking van het zenuwstelsel weergeeft) die werkt op deze
activiteitspatronen levert ook weer alleen maar activiteitspatronen. De F
representeert - als transformatie - de geslotenheid van het zenuwstelsel:
voor het zenuwstelsel zijn er alleen maar activiteitspatronen. De operationele geslotenheid wordt dan weergegeven door:
F(activiteitspatroont) = activiteitspatroon,+1.24
Een belangrijk kenmerk van operationeel gesloten systemen is dat ze
in staat zijn om bepaalde 'gedragsinvarianties' te laten zien (zie paragraaf
3.2.6). Zoals Várela (1984, p. 26) opmerkt: '[...] one of the striking experiences of the study of systemic closure is the ease with which they exhibit a
coherent behavior emerging from their mutually interdependent components.' Deze 'internal coherences' (gedragsinvarianties) geeft Várela aan
met de 'eigenbehaviors' van het systeem. De eigenbehaviors zijn niets
meer dan vormen van de al besproken evenwichtssituaties. Zoals aangegeven, stellen eigenbehaviors een systeem in staat om zich te handhaven in
een 'wereld vol verstoringen' (zie ultrastabiliteit). Wat hier van belang іэ,
is dat de invoer voor operationeel gesloten systemen een speciale status
heeft (zie ook paragraaf 3.2.6: 'onvermijdelijke gedragsinvarianties'). De
gevoeligheid van het systeem voor verstoringen wordt door het systeem
zelf bepaald. Op ieder moment bepaalt het systeem welke verstoringen
mogelijk zijn. Door de structuurveranderingen van het systeem is het op
verschillende tijdstippen gevoelig voor verschillende verstoringen. Zoals

24
Een speciaal geval van een operationeel geloten componenten-systeem is een systeem
dat zelf componenten voortbrengt, die weer als onderdeel van het systeem worden genomen
(er is dan sprake van productie van het systeem door het systeem; i.e. zelf-productie.
Maturane en Várela, 1980, reserveren hier de term 'autopoiese' voor).
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De operaties leveren alleen
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Figuur 3.15 Operationele geslotenheid
Maturana en Várela (1980, p. 81) aangeven: 'Autopoietìc machines do not
have inputs or outputs. They can be perturbated by independent events
and undergo structural changes which compensate these perturbations'.
Winograd en Flores (1986) vatten Maturana samen: 'The structure of the
organism at any moment determines a domain of perturbations - a space of
possible effects the medium25 could have on the sequence of structures
that it could follow. The medium selects among these patterns but does
not generate the set of possibilities.' De geslotenheid van het systeem leidt
dus tot het inzicht dat de invoer het gedrag van het systeem slechts
selecteert, het bepaalt het niet: '[...] die Störungen durch das Medium
[wirken] als Selektoren der strukturellen Wandlungen der gestörten
Einheit [...]' (Maturana, 1987, p. 102).
Het gedrag van een systeem is tot nu toe aangegeven door de reeks
toestanden van het systeem (die ontstaan door het herhaaldelijk toepassen

25
Hoewel het Maturana's definitie van medium geen recht doet, zullen we ons er hier
gemakkelijk van af maken door het als '(direct relevante) omgeving' van het systeem te
interpreteren'.
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van de kenmerkende operatie van het systeem; de functie F). Het gedrag
is dan bij wijze van spreken 'af te lezen' van de metertjes, die de waarden
van de toestandsvariabelen aangeven. Als het om een operationeel gesloten systeem gaat, dan brengt het systeem alleen maar toestanden voort die
tot het systeem zelf gerekend worden. Deze reeks toestanden kan als het
gedrag van het systeem worden gezien. Ook is het mogelijk dat deze
toestanden gekoppeld zijn met een ander (niet noodzakelijk operationeel
gesloten) systeem, dat het gedrag pas zichtbaar maakt. In het geval van
het zenuwstelsel zou bijvoorbeeld gezegd kunnen worden dat de uitvoer
op een zeker tijdstip wordt bepaald door het activiteitspatroon op dat
moment. Dit gedrag is zichtbaar te maken door bijvoorbeeld een E.E.G.
Ook zijn de activiteitspatronen gekoppeld aan het 'motorische systeem',
dat van een levend systeem het gedrag in een meer gebruikelijke betekenis
laat zien.

sensorisch
systeem
(verstoringen)

zenuw* stelsel

motorisch
systeem
(gedrag)

Figuur 3.16 Het zenuwstelsel als een gesloten systeem
Invoer en uitvoer zijn eigenlijk noties die een waarnemer van een
(gesloten) systeem gebruikt om het te begrijpen. Als we een organisme
zien bewegen, dan lijkt het alsof bepaalde invoer leidt tot bepaald gedrag.
Vanuit het zenuwstelsel geredeneerd, zijn bepaalde verstoringen mogelijk,
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en deze worden gecorreleerd met bepaald gedrag. Het zenuwstelsel is
slechts 'de verbinding tussen sensorische en motorische gebieden (Maturarla en Várela, 1989, p. 128)'; het belichaamt de 'interne correlatie' tussen
sensoriek en motoriek (p. 101). Onder het voorbehoud van de speciale
betekenis van 'invoer en uitvoer' kan figuur 3.16 worden gezien als een
weergave van de rol van het zenuwstelsel als gesloten systeem.
Aan de hand van figuur 3.16 kan nu ook naar waarnemen door zelforganiserende systemen gekeken worden. Door de operationele geslotenheid van het zenuwstelsel van een organisme ontstaan eigenbehaviors.
Deze verdisconteren bepaalde verstoringen. De eigenbehaviors van het
zenuwstelsel zijn gekoppeld aan het motorische systeem, dat daarmee
bepaald(e) gedrag(sinvarianties) laat zien. Daarmee interacteert het
systeem met de omgeving (dat wil zeggen een waarnemer ziet een
systeem met een omgeving interacteren; voor het zenuwstelsel zijn er
slechts activiteitspatronen). De resultaten van de interacties met de
omgeving leiden weer tot bepaalde waarden van de verstoringen, die
weer gecorreleerd worden met bepaald gedrag, etc. Deze continue wisselwerking tussen sensoriek en motoriek leidt tot levensvatbaar gedrag (zo
niet, dan desintegreert het systeem). Anders gezegd: door deze wisselwerking ontstaan eigenbehaviors die het systeem in staat stellen te overleven.
De consequentie hiervan voor het waarnemen is nu dat onze waarnemingen als evenwichtssituaties in het zenuwstelsel beschouwd moeten
worden26. In navolging van Piaget geeft Von Foerster (1985d) aan hoe
zoiets in z'n werk gaat. Een waarnemer beschrijft daarbij hoe een 'waarnemend-en-handelend' subject met een object 'omgaaf (zie figuur 3.17). Het
subject neemt het object waar en handelt ermee. Deze waarnemingen en
handelingen worden gecoördineerd door het zenuwstelsel. De continu
gecoördineerde wisselwerking van het waarnemen en handelen wordt
weergegeven door de reeks:
object -> coördinatie -> object -> coördinatie -> ...

28

In de rest van de tekst zal dit weliswaar als uitgangspunt worden genomen, maar zullen
beschrijvingen niet in termen van neuronale evenwichtssituaties, maar in termen van de
'ervaren resultaten' daarvan ('constructen') worden gemaakt. Ook bij evenwichtssituaties zal
verwezen worden naar het in evenwicht zijn van die resultaten (de constructen), niet naar hun
neuronale implementatie in het zenuwstelsel.
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Figuur 3.17 Waarnemen van een waarnemend en handelend systeem (I)
Object staat hierbij voor alles wat waargenomen wordt (het object en het
effect van het handelen met het object), en de coördinatie 'transformiert,
rearrangiert, modifiziert usw. die Formen, Anordnungen, Verhaltensweisen usw., die in einer bestimmten Situation beobachtet werden [object,]
zu all jenen die in der nächsten Situation beobachtet werden [object1+1]'
(pp. 104-105). Dus, anders opgeschreven:

en
en
ofwel

object1+1
object1+2
object1+n
object1+n

= coördinatie(object,)
= coördinatie(object,+1) = coördinatie(coördinatie(object,))
= coördinatie(coördinatie(....(coördinatie(objecf))...)
= coordina tien(object,)

En, met behulp van een limiet-notatie:
object„ = lim coôrdinatie\object)

Er is sprake van een evenwichtssituatie als deze limiet bestaat. Die evenwichtssituatie (de 'eigenwaarde') geeft nu voor het zenuwstelsel het object
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weer. Waarnemende systemen construeren op een dergelijke manier
meerdere eigenwaarden, die ook onderling verbonden kunnen worden, en
zo nieuwe (gecombineerde) eigenwaarden (constructen) kunnen vormen
(zie Von Foerster, 1985d, p. 109). In de loop van de geschiedenis van de
soort en van het individu bouwen we een geheel van (gerelateerde)
eigenwaarden op. Dat opgebouwde geheel van evenwichtssituaties plus
het mechanisme waarmee we dat opbouwen stelt ons in staat om te
overleven en kan worden aangeduid met cognitie. Het kunnen combineren van eigenwaarden is een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen
redeneren. Het zenuwstelsel heeft zich zo ontwikkeld dat het de mogelijkheid heeft om (recursief) constructies (evenwichtssituaties) als onderwerp
van andere constructies te nemen. Zo kan het als het ware intern 'viabiliteitssimulaties' uitvoeren (redeneren; deliberatieve en reflectieve processen
uit te voeren). We zijn nu in staat om Von Foerster te volgen als hij
voorstelt om: 'Kognition als nie endende rekursive Prozesse des (Er-)
Rechnens aufzufassen' (1985b, p. 31). Omdat de werkelijkheid zoals wij
die beleven, het resultaat is van de werking van het zenuwstelsel en dat
stelsel een gesloten systeem is, geldt: 'Das Nervensystem ist so organisiert
(bzw. organisiert sich selbst so), daß es eine stabile Realität errechnet.'
(Von Foerster, 1985d, p. 109). Richards en von Glasersfeld (1987, p. 194)
'[...] definieren »Wissen« so um, daß es sich [...] auf Invarianten der Erfahrung lebender Organismen bezieht [...]' en bij waarneming gaat het '[...]
um die Konstruktion von Invarianten, mit deren Hilfe der Organismus
seine Erfahrungen assimilieren und organisieren kann' (p. 194-195).
Hiermee zijn we beland bij de 'hoofdstelling van het constructivisme': de
werkelijkheid wordt door onszelf geconstrueerd.
In staccato gaat de redenering als volgt:
1) Het zenuwstelsel is een operationeel gesloten systeem, gekoppeld
aan een sensorisch systeem (dat het verstoort) en een motorisch
systeem (dat op basis van de toestanden van het zenuwstelsel
handelt);
2) De geslotenheid van het zenuwstelsel en de continue wisselwerking tussen sensoriek en motoriek (gemedieerd door het zenuwstelsel) zorgen ervoor dat er evenwichtstoestanden ontstaan;
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3) Waarnemingen en kennisinhouden zijn dergelijke evenwichtssituatìes (constructen);
4) Het opgebouwde geheel van kennis-inhouden bestaat uit gekoppelde invarianties, op basis waarvan we in staat zijn te overleven;
5) De door ons opgebouwde 'werkelijkheid' is een geheel van evenwichtssituaties; een constructie;
en, teruggekoppeld naar de vorige paragraaf:
6) Het is irrelevant of die opgebouwde werkelijkheid de ontische
werkelijkheid correct weergeeft (dat er sprake is van een match) dat weten we niet; een 'fif is voldoende.
Het was er bij deze uiteenzetting om begonnen om het zelfstandigsheidspostulaat uit te leggen. Door dat te doen is meteen aangegeven waar het
bij het tweede postulaat met betrekking tot het construeren van werkelijkheden om gaat; het 'postulat der
Einbezogenheit.'
Als het zenuwstelsel op basis van zijn geslotenheid een realiteit 'berekenf,
dan is meteen duidelijk waarom de waarnemer zelf 'Teil, Teilhaber en
Teilnehmer seiner Beobachtungswelf is: voor het waarnemend (en handelend) systeem ís er niets anders dan zijn zelf-geconstrueerde werkelijkheid!
De waarnemer is deel van zijn/haar eigen werkelijkheid die voor en door
zichzelf gecreëerd wordt. Ook het begrip 'zelf' en andere waarnemende
systemen zijn constructies (eigenbehaviors, evenwichtssituaties), die in het
zenuwstelsel zijn ontstaan door de continue wisselwerking tussen sensoriek/motoriek, gemedieerd door het zenuwstelsel.
3.4 Controlerende constructieprocessen
In de vorige paragrafen is stilgestaan bij de thema's controle en constructie. Ook is al een voorlopig antwoord gegeven op de 'hoofdvraag' van dit
hoofdstuk, namelijk, wat controlerende constructieprocessen zijn. De
controle had dan betrekking op 'het in de hand houden' (stabiliseren) van
het construeren, en verliep via de viabiliteit van constructen. Als een
construct tot ervaringen leidde, die niet 'gerijmd' konden worden met
andere ervaringen (of, zoals von Glasersfeld zou zeggen: als het construct
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niet 'viabel' is), dan vond reconstructie plaats - net zolang tot een construct ontstond dat ons in staat stelde om Onproblematisch' te handelen.
Uit de tweede-orde cybernetica kwam naar voren dat dergelijke constructen te zien zijn als 'invarianties van een zelforganiserend systeem'. Zodra
het evenwicht verstoord wordt (het systeem ervaart een problematische
situatie), wordt er door dat systeem een zoekproces (= constructieproces)
gestart dat leidt tot een (nieuwe) evenwichtssituatie.
In deze paragraaf zullen we dit constructieproces nader onderzoeken,
met als doel iets te weten te komen over hoe we als waarnemende en
handelende systemen ons eigen constructieproces expliciet kunnen controleren. Door de theoretische noties, die tot nu toe zijn ontwikkeld, kan iets
worden gezegd over het tot stand komen van constructen als evenwichtssituaties. Dat tot stand komen hoeft niet alleen impliciet te geschieden,
maar het is mogelijk dat wij ons een deel van dat proces (en/of het
constructienetwerk) bewust kunnen worden en zelfs sturen. Wij zijn
tenslotte in staat in ons bewustzijn 'modellen' te vormen die ons handelen
beïnvloeden (vergelijk met de 'viabiliteitssimulaties' uit de vorige paragraaf). Of, zoals Willke (1993) het uitdrukt, we zijn in staat tot het vormen
van 'interne Außenweltmodelle' die waarneming en handeling sturen. De
vraag is dan hoe wij deliberatieve of reflectieve (i.e. expliciete) invloed
kunnen uitoefenen op het constructieproces.
Om 'controlerende constructieprocessen' te behandelen zal in 3.4.1
eerst aandacht worden geschonken aan 'ultrastabiel construeren'. Hierbij
zal het constructieproces op een ultrastabiele manier worden weergegeven,
zodat de samenhang tussen de cybernetische (controle) en de constructieve
aspecten duidelijk kan worden gemaakt. Ultrastabiel construeren geeft het
'algemene' antwoord op wat een controlerend constructieproces is.
Vervolgens wordt gekeken naar de aard van de controle die over het
constructieproces kan worden uitgeoefend. Die heeft, zoals in 3.4.2 zal
blijken, te maken met het selecteren (onderscheiden) van constructen. Die
selectie vindt altijd plaats in een bepaalde context die de selectie stuurt.
Daarbinnen is de selectie van een construct, in principe, contingent, i.e., er
hadden ook andere constructen kunnen worden geselecteerd. Soms is de
selectie echter zo vast verankerd, dat we ons niet meer bewust kunnen
worden van die contingentie (als we bijvoorbeeld fysieke objecten ervaren,
lukt het ons niet meer om die 'anders te zien'; de contingentie ervan is
verloren gegaan). De contingentie en de stablititeil van constructen zal in
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paragraaf 3.4.3 worden behandeld. Met behulp van de begrippen contingentie en stabiliteit zal in de laatste paragraaf worden gekeken naar hoe
controle expliciet plaats zou kunnen vinden.
3.4.1 Ultrastabiel construeren
In paragraaf 3.3 is stilgestaan bij het constructivisme (waarin voornamelijk
op de ontische status van het construct werd gelet) en bij de tweede orde
cybernetica (waarin vooral aandacht aan het constructieproces is besteed).
De terminologie uit het constructivisme (constructies, gehelen van constructen, viabiliteit van constructen, constructieproces, 'fif in plaats van
'match') kan nu op één lijn gebracht worden met die uit de tweede-orde
cybernetica. Bij 'viabele kennis' gaat het namelijk om evenwichtssituaties,
die het organisme (het waarnemend en handelend systeem27) in staat
stellen om te 'functioneren'. Zodra er verstoringen optreden (dat wil
zeggen dat ervaringen optreden, die niet 'gerijmd' kunnen worden met
het bestaande netwerk van constructies, i.e. die leiden tot inconsistenties,
tot het niet uitkomen van verwachtingen, tot het niet voldoen aan gestelde
normen, tot negatief gewaardeerde ervaringen, etc.) dan wordt er gereconstrueerd totdat een (nieuw) evenwicht ontstaat, i.e. de inconsistenties
ophouden te bestaan. Dit proces van de constructie van kennis kan
worden weergegeven in termen van ultrastabiel reguleren (zie figuur
3.18).
In de figuur is een waarnemend en handelend systeem, zoals door
een waarnemer gezien, weergegeven; het geeft een vertaling van figuur
3.17 naar 'ultrastabiel construeren'. Een globale beschrijving van dit
ultrastabiele constructieproces verloopt als volgt. De waarnemer ziet een
'waarnemend en handelend' systeem in een omgeving. Dat systeem
construeert zijn eigen realiteit op basis van de 'basale circulariteit' (motoriek/sensoriek; de geslotenheid van het zenuwstelsel). De motorische en
sensorische koppeling stellen het systeem in staat om het constructienetwerk op te bouwen en te toetsen. Door dit proces ontstaan, zoals in de
vorige paragraaf geschetst, evenwichtssituaties (eigenbehaviors of ook:
(gehelen van) constructen). Als sommige constructies niet voldoen (de

27
Het begrip 'waarnemend en handelend systeem' heeft een belangrijke functie in deze
tekst. Het verwijst naar de 'circulariteit' van waarnemen en handelen, op basis waarvan
evenwichtssituaties tot stand komen (zie 3.3). Het 'handelen' hoeft daarbij niet expliciet
doelbewust te zijn.
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Figuur 3.18 Waarnemen van een waarnemend en handelend systeem (II)
waarnemingen en handelingen die er op gebaseerd worden, 'lopen spaak';
leiden tot 'ongewenste ervaringen') dan wordt er gereconstrueerd. Tot
zover weinig nieuws. De beschrijving van het constructieproces als
ultrastabiel veronderstelt echter een dubbele feedback-relatie die tot nu
impliciet gelaten is. Wat houdt die in?
Als een construct (of geheel van constructen) niet viabel is, dan wordt
het aangepast. De dubbele feedback veronderstelt dat dit aanpassen
(reconstrueren) op twee manieren mogelijk is. De eerste feedback loopt via
de sensoriek en motoriek, en via 'kleine' motorische en sensorische
aanpassingen zou 'hetzelfde' construct gehandhaafd kunnen worden. Ten
tweede is reconstructie mogelijk via de EV's en de step-mechanismen met
betrekking tot kennisconstructie. De kleine aanpassingen spelen zich af bij
een waarde van de step-mechanismen, terwijl een meer ingrijpende
reconstructie de verandering van een step-mechanismewaarde zou beteke
nen, waarmee heel andere constructen als evenwichtssituaties kunnen
ontstaan (zie ook paragraaf 3.2 over ultrastabilileit). De essentiële variabelen hebben bij ultrastabiel construeren te maken met aspecten zoals de
ervaren (of verwachte) (in)consistentie van het constructie-netwerk; het
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D = destructieve constructie-regio
Q - stabiele constructie-regio
Щ = kritieke constructie-regio
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= evenwichtssituatie (construct)

sprong naar nieuwe
constructieruimte

Figuur 3.19 Ultrastabiel 'constructie-gedrag'
zich voordoen van negatief gewaardeerde ervaringen of de verwachting
daarvan; kortom aspecten zoals eerder onder 'viabiliteit' van constructen
zijn geschaard. Iets preciezer (zie ook figuur 3.19): als een construct niet
voldoet, dan kunnen ten eerste binnen de constructie-ruimte die bij één
waarde van het step-mechanisme hoort (een 'constructie-hypervlak')
veranderingen plaatsvinden (die getoetst worden door middel van ervaringen van handelingen die op het gewijzigde construct gebaseerd worden). Mochten deze veranderingen aan het bestaande construct niets
opleveren (het blijft niet binnen de stabiele regio), dan vindt reconstructie
plaats via het step-mechanisme. Het step-mechanisme verandert van
waarde en er wordt naar een nieuwe constructieruimte gesprongen,
waaruit weer een construct naar voren kan komen (een nieuwe evenwichtssituatie wordt gezocht). Dat wil zeggen: er kan een ander, bestaand,
construct worden aangewend of er kan een nieuw construct worden
geconstrueerd. (Als op de constructieruimte waar naar gesprongen is, geen
bruikbaar construct gevonden kan worden, kan nog een sprong plaatsvinden.) Het ontstaan van kennis, zoals het door de tweede-orde cybernetica
wordt beschreven, kan aldus als ultrastabiel worden beschouwd waarbij
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constructies en een netwerk van constructies als evenwichtssituaties
verschijnen die ontstaan in een ultrastabiel proces van construeren en
reconstrueren. Dat proces kent drie reconstructiemogelijkheden:
1- aanpassingen binnen één constructieruimte (het gebruikte construct wordt gehandhaafd);
2- er vindt een ultrastabiele sprong plaats totdat
2a een ander construct wordt gevonden of
2b een nieuw construct wordt geconstrueerd.
Piaget (1927) ontwikkelt een theorie over de 'constructie van de
werkelijkheid' bij kinderen die met het hier beschreven constructieproces
te vergelijken is. Een kind dat de fles krijgt, bouwt een 'fles-construct' op
dat het in staat stelt om melk te krijgen. Iedere keer dat het gevoed wordt,
krijgt het de fles in een iets andere positie - hetgeen een verstoring
betekent met betrekking tot het opgebouwde construct. De motoriek en
het waargenomen resultaat van de uitgevoerde bewegingen stellen het
kind in staat om die verstoringen te 'verwerken'. Het construct blijkt
redelijk stabiel. Tegelijkertijd ontstaat het besef dat een construct in
meerdere 'contexten' bruikbaar is, onder het voorbehoud van motorische
profylaxis. Eigenlijk wordt het stabiele gebied uitgebreid. Piaget spreekt in
zo'n geval van assimileren van kennis. Maar wat als een kind van een
maand of zes voor het eerst een speeltje, laten we zeggen een plastic
schepje, gegeven wordt? Waarschijnlijk stopt het dit in z'n mond. Het is
nog niet met schepjes in aanraking geweest en 'interpreteerf het binnen
het stelsel van constructen dat het heeft opgebouwd als voedsel. Het kind
probeert het schepje binnen de bestaande kennis (constructie-netwerk) te
assimileren. Als dat voedsel-construct niet werkt, wordt het kind gedwongen andere constructen aan te wenden en uiteindelijk constructen aan te
passen totdat een 'min-of-meer stabiel schepje-construcf ontstaat. Piaget
spreekt dan over accommodatie van bestaande kennis (constructen). In het
voeding-voorbeeld blijft het opvangen van verstoringen van een construct
beperkt tot één 'constructie-ruimte' en zelfs tot één stabiele regio. Bij het
schepje moet het kind reconstrueren. Het aangewende construct voldoet
niet, en er moet een nieuwe evenwichtssituatie ontstaan. Hier verspringt
het step-mechanisme van waarde en wordt er ofwel een ander construct
(uit een andere constructie-ruimte) aangewend, of er wordt een geheel
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nieuwe evenwichtssituatie opgebouwd; er ontstaat een nieuw construct.
Het ontstaan van een nieuw construct veronderstelt dus dat er ergens op
een constructie-ruimte een evenwichtssituatie gevonden kan worden. Deze
zal vervolgens in de loop van de tijd door de motorische en sensorische
feedback weer steeds stabieler worden (of beter: het systeem Ontdekt' dat
de stabiele regio van de evenwichtssituatie uit te breiden is).
Ook Schütz (Schütz en Luckmann, 1994, hoofdstuk I) bespreekt de
ontwikkeling en het gebruik van onze 'Wissensvorraf op een manier die
te vergelijken is met het ultrastabiel construeren. In die voorraad bevinden
zich 'Typisierungen' of 'Typen' (te vergelijken met constructen), op basis
waarvan de 'Lebenswelf wordt begrepen (we laten hier in het midden,
hoe bij Schütz 'het begrijpen van de wereld' gedacht moet worden;
centraal staat hier de ontwikkeling en het gebruik van kennis). Om
(ervaringen van) de wereld te kunnen duiden, worden 'Typisierungen'
aangewend, waarvan wij aannemen dat ze 'bis auf weiteres' gelden (dit is
te vergelijken met het hypothetische karakter van constructen). Bij het
'begrijpen van de wereld' wordt in een bepaalde situatie een 'type'
geselecteerd, waarvan we aannemen dat die in die situatie voldoet.
Daarvoor geeft Schütz twee criteria: 'Die grundsätzliche Gültigkeit [der
Wissensvorrat] wird beibehalten' en (daarvan afgeleid) 'daß ich meine
frühere erfolgreiche Handlungen wiederholen kann' (p. 29). Deze twee
criteria zouden onder de essentiële variabelen geplaatst kunnen worden.
Problemen met een type doen zich voor als '...eine neuartige Erfahrung
nicht in das bishin fraglose Bezugsschema hineinpaßt' (p. 30). In een
bepaalde situatie worden als 'vanzelfsprekend' typen gebruikt, die al
eerder in een dergelijke situatie hebben gewerkt (het nut van een type
hangt dus af van het herkennen van de situatie en de selectie van het
relevante type). De geselecteerde typen scheppen verwachtingen, i.e. op
basis van de typen ontstaan anticipaties met betrekking tot volgende
ervaringen. Schütz beschrijft dat bij het zien van bijvoorbeeld een paddestoel een paddestoel-type geselecteerd wordt, op basis waarvan op
bepaalde ervaringen wordt geanticipeerd (bij het constructivisme is zo'n
type een 'invariantie', die ten grondslag ligt aan het waarnemen van de
paddestoel). Zo is bijvoorbeeld 'der Vorderseite des Pilzes eine typische
Rückseite appräsentiert' (p. 33). Als nu zo'n anticipatie niet overeenkomt
met een volgende ervaring (als 'die aktuelle Erfahrung nicht schlicht in
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eine sihiatíonsrelevante Typik eingefügt werden [kann], p. 34), dan kan (p.
32-33):
1. blijken dat het type wel correct was, maar dat het uitbreiding
behoeft (we zien bijvoorbeeld dat er op de achterkant van de
paddestoel een aantal witte vlekken zitten, in tegenstelling tot de
geheel bruine voorkant, en moeten toestaan dat bij deze soort
soms witte vlekken voorkomen); Het type was te eng, want het
bevatte een bepaalde anticipatie niet, die er wel had moeten zijn;
2. blijken dat het type niet coirect was. Het type is te ruim: er werd
iets herkend als paddestoel, dat het bij nadere beschouwing niet
was (maar bijvoorbeeld een stuk hout). Het gebruikte type moet
dan worden beperkt - en een ander type worden gebruikt om de
ervaringen te duiden;
3. blijken dat er geen adequate typen voorhanden zijn, en er zullen
dus nieuwe relevante typen moeten worden toegevoegd. Schütz
geeft het voorbeeld van de 'eetbaarheid' van een paddestoel; een
'Typisierung', die pas na enig experimenteren kan ontstaan.
Deze drie vormen van 'aanpassing7 zijn te vergelijken met de ultrastabiele
constructie. Geval 1 komt overeen met het handhaven van een construct
en het uitbreiden van de 'stabiele regio'; bij geval 2 en 3 heeft een ultrastabiele sprong naar een andere constructieruimte plaatsgevonden waarbij in
geval 2 een ander relevant type gevonden is, en in geval 3 een nieuw
relevant type moet worden opgebouwd. Bovendien kan het zijn dat
aanpassingen van typen of het toevoegen van nieuwe typen wel binnen
één situatie tot onproblematisch handelen leidt, maar in een andere niet.
Dan moeten dus veranderingen/uitbreidingen plaatsvinden ten opzichte
van verschillende situaties.
Als we het constructieproces als ultrastabiel beschouwen komt naar
voren dat we constructen als invarianties kunnen beschouwen, die gebruikt worden om ervaringen te kunnen duiden. Als nieuwe ervaringen
niet 'te rijmen' zijn (ze voldoen niet aan de verwachtingen; zijn inconsistent met andere constructen, verwachtingen komen niet uit, er worden te
negatieve ervaringen opgedaan, etc.) dan wordt er gereconstrueerd; dat
wil zeggen, dan kunnen ofwel de huidige constructen worden aangepast
(via de 'simpele feedback-loop'; waarbij dezelfde constructieruimte niet
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verlaten wordt)/ ofwel andere constructen worden aangewend, ofwel
nieuwe worden geconstrueerd (de feedback-loop via de essentiële variabelen). Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een gelaagdheid in 'het
voldoen van constructen'. Als de inconsistentie, verwachtingsproblemen,
negatieve ervaringen, etc. als niet al te groot worden ervaren, dan wordt
het construct aangepast; als er een drempel overschreden wordt - meestal
weergegeven door het zich blijven volharden van het problematische
(ondanks aanpassingen blijven inconsistenties, verwachtingsproblemen,
negatieve ervaringen etc. bestaan) of als de inconsistenties (etc.) als te
groot ervaren worden - dan vindt de ultrastabiele stap plaats. Er kunnen
dan vergelijkbare (reeds bestaande) constructen worden ingezet of nieuwe
worden geconstrueerd.
3.4.2 De selectie van constructen
Zowel de ontwikkeling van een netwerk van constructen als het gebruik
in alledaagse ervaringen kunnen zo worden beschreven. Piaget beschrijft
hoe een 'min of meer viabel' geheel van constructen door assimilatie en
acccomodatie zich ontwikkelt. Schütz beschrijft hoe volwassenen -die
beschikken over een netwerk van constructen- constructen aanwenden om
ervaringen in alledaagse situaties te duiden. Beide zijn te beschrijven in
termen van 'ultrastabiel' construeren. Een belangrijke vraag is hoe de
selectie van constructen tot stand komt. Hoe weten we dat in een bepaalde
situatie een construct kan worden aangewend om ervaringen te duiden?
Of, in Schütz' termen, hoe weten we dat in een situatie een bepaald type
relevant is? Het antwoord is, zo lijkt het, dat die constructen al eerder hun
waarde in dergelijke situaties hebben bewezen. Dat veronderstelt echter
een speciale relatie russen de 'ervaren situatie' en het construct dat we
geselecteerd hebben in die situatie om ervaringen te duiden. Op de vraag
hoe die selectie plaatsvindt en wat de relatie tussen het geselecteerde
construct en de 'ervaren situatie' is, zal in deze paragraaf worden ingegaan. Op basis van inzicht in het selecteren kunnen we in de volgende
paragraaf iets zeggen over de stabiliteit en de contingentie van constructen
en daarna ingaan op hoe de selectie van constructen - en daarmee hoe het
constructieproces (expliciet) gestuurd zou kunnen worden.
Een, in 'constructivistische kringen', redelijk gebruikelijke manier om
de selectie van constructen te behandelen is via Onderscheidingen' (of
'distincties') (zie bijvoorbeeld Baecker, 1993, voor een overzicht). Het
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maken van een onderscheiding (of distinctie) wordt door Maturane en
Várela gezien als 'the basic act underlying the constitution of [a] unity'
(1980, p. 96) - en door Von Foerster zelfs als de 'most original creating acf
bestempeld (geciteerd in Baecker, 1993, p. 9). Het belang van een onderscheiding is dat het een 'domein in tweeën splitst' en de aandacht richt op
één van de twee ontstane gedeelten. Maturarla geeft het belang voor de
constructivistische positie aan: 'The basic operation that an observer
performs in the praxis of living is the operation of distinction. In this
distinction an observer brings forth a unity as well as [its] medium' (1992,
p. 58). Door 'iets' in een bepaald domein te onderscheiden van de rest van
dat domein kan het pas zichtbaar worden (Maturana: 'brought forth') als
een aparte eenheid. Onderliggend aan een construct, dat wordt aangewend om ervaringen te duiden, ligt de onderscheiding (de selectie) van
dat construct.
Aan de hand van de 'onderscheidingstheorie' van Spencer Brown
(1969), kunnen de relevante aspecten met betrekking tot het maken van
een onderscheiding als volgt worden aangegeven (zie ook figuur 3.20).
Ten eerste wordt in een domein een onderscheiding gemaakt. Spencer
Brown: 'a distinction is drawn by arranging a boundary7 (1969, p. 1). Deze
grens verdeelt een domein in twee verschillende gedeelten (toestanden;
states). Eén van de toestanden krijgt de aandacht (wordt 'gemarkeerd').
Een distinctie is altijd asymmetrisch, en is gericht op één van de twee
toestanden - de toestand die de aandacht heeft gekregen (zie Varga von
Kibéd en Matzka, 1993, p. 70). Figuur 3.20 vat dit samen (de 'markering' X
geeft aan welke toestand gemarkeerd is).
Het is de bedoeling van deze paragraaf om meer zicht te krijgen op
de selectie van constructen. De onderscheidingstheorie, zoals boven
gepresenteerd, kan nu worden ingezet om dat te verwezenlijken. Bij de
onderscheidingen komen drie aspecten naar voren:

1- de marked state (het 'objecf van de onderscheiding);
2- het onderscheiden;
en 3- het domein, waarin de onderscheiding plaatsvindt (deze is noodzakelijk, maar kan meer of minder expliciet zijn).
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Domein

maken van een onderscheiding
in een domein
(_)

= de resulterende grens

/ \

= de markering

(X)

= de gemarkeerde toestand

Figuur 3.20 Een onderscheiding in een domein
Deze aspecten kunnen bij de selectie van een construct als volgt worden
ingevuld:
1- het geselecteerde construct;
2- het proces van selecteren;
en 3- datgene waaruit geselecteerd wordt (de 'constructieve context', of
het 'Vorverstehen').
We hebben nu enerzijds een abstracte omschrijving van 'het maken van
onderscheidingen in een domein' (de Onderscheidingstheorie' - de eerste
drie punten) en anderzijds een toepassing (een 'vertaling') daarvan in
termen van construeren (de laatste drie punten). In die vertaling staan het
geselecteerde construct, de selectie en datgene waaruit geselecteerd wordt
centraal. In het voorafgaande is al uitgebreid stilgestaan bij het geselecteerde construct (dat werd onder andere als evenwichtssituatie beschreven zie paragraaf 3.2). In de volgende paragrafen willen we ingaan op de
selectie van het construct en datgene waaruit geselecteerd wordt (in de
onderscheidingstheorie is sprake van 'het domein'; in de constructie-verta183

ling van 'de constructieve context'). Door naar de selectie uit een constructieve context te kijken, zal meer duidelijkheid verkregen kunnen worden
over de aard van de verankering van constructen in het constructienetwerk.
De constructieve context (het selectie-domein)
Een onderscheiding veronderstelt een domein en als dit vertaald wordt
naar construeren, dan is de vraag wat de aard en de rol van dat 'domein'
bij het selecteren van een construct is. Schütz spreekt bij het gebruik van
typen (zie boven) over een 'situationsrelevante Typik'. De relevantie van
een te gebruiken type wordt bepaald door de ervaren situatie. De situatie
is derhalve te beschouwen als een pre-selectie met betrekking tot het type;
als domein waarin een type wordt geselecteerd. De 'constructieve contexf
(het domein waarin een construct wordt geselecteerd) kan worden gezien
als een geheel van gekoppelde constructen. Hieronder kan een aantal
geassocieerde constructen worden verstaan. Het omvat -in de terminologie
van paragraaf 3.3- een aantal gekoppelde invarianties (zie ook von Foerster, 1985d; en paragraaf 3.2.6), met daarbij horende impliciete en expliciete verwachtingen (het Schütze 'bis auf weiteres'). In een drie-dimensionale
object-ruimte (zoals een kantoor) kunnen bijvoorbeeld een aantal constructen (objecten) geselecteerd worden (bureau, stoel, pc, boek, etc). Met
betrekking tot die geselecteerde constructen komen tegelijkertijd een aantal
impliciete verwachtingen (dat zonder problemen op de stoel gezeten kan
worden) en expliciete verwachtingen (dat in dat boek iets gevonden kan
worden over zus-en-zo) naar voren die het handelen sturen. Een dergelijk
geheel kan worden beschouwd als een domein, waarin constructen
kunnen worden geselecteerd. Naast dit soort 'concrete' domeinen kunnen
ook meer abstracte domeinen worden aangegeven zoals gehelen van
theoretische constructen, manieren van kijken, intrepretatiekaders of
probleemformuleringen. Een voorbeeld van domeinen in de wetenschap
zijn Kuhn's paradigma's - deze zijn de 'source of the methods, problemfield, and standards of solution accepted by a scientific community'
(Kuhn, 1970, p. 103) en vormen het geheel van geaccepteerde manieren om
wetenschap te bedrijven; het domein waarin 'wetenschappelijke selecties'
mogelijk worden gemaakt.
Een domein, waarin een construct kan worden geselecteerd, kan
worden gezien als een geheel van een aantal gekoppelde constructen.

184

Enerzijds moeten die voldoende zijn geassocieerd om als 'zinvol domein'
of 'zinvolle achtergrond' van een construct te dienen, en, anderzijds,
moeten ze toch ook niet te vast gekoppeld zijn, zodat een bepaald construct eruit kan worden geselecteerd. De reden dat een aantal constructen
geassocieerd wordt, heeft te maken met de viabiliteit: dergelijke koppelingen ontstaan naarmate we leren dat het hypothetiseren van een aantal
constructen in conjunctie zinvol is. Als geheel van constructen is een
domein zelf ook weer als construct te beschouwen, dat in een domein kan
zijn geselecteerd. De constructieve context (het selectie-domein) kan (net
zoals in de onderscheidingstheorie werd aangegeven) dan ook weer
gezien worden als een selectie in een constructieve context. De constructieselecties vinden derhalve altijd plaats in een constructieve context. Enerzijds beperkt die context de selectie (want we kunnen alleen iets selecteren
binnen die context) en anderzijds wordt door die beperking een snelle
selectie mogelijk. Er moet dan op de een of andere manier onthouden
worden dat het samen beschouwen van constructen 'zin' heeft gehad
waardoor een associatieve band wordt versterkt en ze later opnieuw in
associatie zullen worden aangewend (zie ook Ashby's 'gating-mechanisme', 1960, hoofdstuk 10; een mechanisme dat voor een voorselectie van de
Stepmechanismen zorgt). Dergelijke ideeën zijn in de psychologie wijd
verbreid, van Wundts associatie-psychologie, via Gestalt-psychologie tot
aan hedendaagse geheugen- en kennis-theorieën zoals semantische netwerken, scripts en neurale netwerken.
De constructieve context is meestal niet erg expliciet28. Het is niet te
vergelijken met wiskundige verzamelingen, waarin, na een onderscheiding, het complement ook direct zichtbaar is. De grenzen van de constructieve context als gehelen van gekoppelde constructen zijn niet zo gemakkelijk aan te geven. Net zoals bij semantische of neurale netwerken wordt
de koppeling tussen elementen waarschijnlijk niet discreet, maar continu
weergegeven - waardoor constructen met een hoge 'verbindingswaarde'
meer met elkaar geassocieerd worden dan die, waarbij de 'verbindingswaarde' lager is. De constructieve context is dan een geheel van redelijk
sterk gekoppelde elementen, waarbij aan de 'randen' de associatiesterkte
steeds meer afneemt (zonder dat dus een discrete grens ontstaat). We

Dit, in tegenstelling tot Spencer Brown's domein-begrip, dat wel expliciet lijkt.
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zouden kunnen veronderstellen dat, hoe sterker de verbondenheid tussen
constructen, des te beter die koppeling ons in staat heeft gesteld ervaringen te duiden. Ook het tot stand komen van koppelingen van constructen
(zelf ook weer als construct te zien) verloopt via het 'ultrastabiel construeren'. Door hun verbondenheid kan een geheel van gekoppelde constructen
als domein voor een selectie dienen. Deze sturing van de selectie binnen
een niet-discreet afgegrensd domein is ook te vergelijken met Kuhn's
paradigma's. Deze zijn, zo geeft hij aan, ook niet duidelijk af te grenzen.
Toch sturen ze de wetenschappelijke praktijk: 'Lack of standard interpretation or of an agreed reduction to rules does not prevent a paradigm from
guiding research' (p. 44). In andere takken van wetenschap zijn de bedoelde domeinen als 'Weltanschauungen' (onder andere Checkland, 1980;
Lyddon, 1988; Espejo, 1994), 'scripts' (Schänk en Abelson, 1977), 'schema's'
of 'frames' (onder andere Tversky en Kahneman, 1981; Hogarth, 1994),
'waarnemingsmodellen' (onder andere Philips, 1998), etc., naar voren
gekomen (zie ook hoofdstuk 2)M.
In de onderscheidingstheorie is het domein de mogelijkheidsvoorwaarde voor het maken van een onderscheiding. Vertaald naar construeren betekent dit dat de constructieve context de mogelijke selecties die er
in kunnen worden gemaakt, beperkt. Het kan derhalve als een pre-selectie
van een construct worden beschouwd. Gadamer volgend, merken Winograd en Flores over dit pre-selectieve aspect op dat 'any individual, in
understanding his or her world, is continually involved in activities of
interpretation. That interpretation is based on prejudice (or pre-understanding)' (1986, p. 28). Die pre-understanding is waar het volgens Winograd
en Flores om draait, en 'we [should] examine its role in our understanding
of the world' (p. 30). De 'onderscheidingstheorie' geeft -in termen van het
domein- een iets nauwkeuriger inzicht in die 'pre-understanding': het
domein beperkt wat er geselecteerd kan worden. Het geselecteerde
construct is dus afhankelijk van de constructieve context, die wordt
aangewend voor het duiden van bepaalde ervaringen.
Samenvattend, zou gesteld kunnen worden dat er bij het ultrastabiel
construeren constructen geselecteerd worden. Die selectie vindt plaats

29
De 'domeinen' van de meeste genoemde auteurs geven alleen aan dat de interpretatie,
of waarneming, etc. wordt begrensd. Er wordt geen aandacht geschonken aan het 'constructieve karakter* van de interpretatiekaders of waarnemingsdomeinen, zoals in dit boek wordt
gedaan.
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constructie-netwerk
I

Figuur 3.21 Selectie en preselectie in een constructieve context.
binnen het opgebouwde constructienetwerk en ook binnen een 'constructieve contexf (een geheel van constructen, en zelf ook weer een construct).
Dat geheel is ontstaan omdat het in de loop van de geschiedenis van het
waarnemend en handelend systeem nuttig bleek om bepaalde constructen
in conjunctie te beschouwen. Eerst wordt dus (als een pre-selectie) een
dergelijk geheel van constructen (de constructieve context) geselecteerd en
vervolgens daarbinnen een construct. We kunnen Poppers zoeklichtmetafoor gebruiken om de bovenstaande redenering te verduidelijken (zie
figuur 3.21). Binnen het netwerk van constructen dat is opgebouwd
gedurende de geschiedenis van een waarnemend en handelend systeem, is
een selectie van een constructieve context (een geheel van gekoppelde
constructen, dat zelf ook weer als een construct kan worden gezien)
mogelijk. Deze selectie wordt aangegeven door het zoeklicht. Binnen die
geselecteerde context is weer een selectie van een construct mogelijk (de
cirkel met 'C' binnen de geselecteerde context). Ook is aangegeven dat een
constructieve context zelf als een (construct-) selectie uit een andere
context kan worden gezien en dat naast de geselecteerde context andere
selecties mogelijk zijn (de gestippelde ellipsen).
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Het selecteren
Met de introductie van een domein (of constructieve context) is de vraag
naar hoe een selectie wordt uitgevoerd niet beantwoord. Er is eigenlijk een
extra selectie toegevoegd (die van het domein) die een andere selectie (van
het construct) vergemakkelijkt. De vraag hoe dergelijke selectieve en preselectieve mechanismen precies cognitief verankerd zijn, valt buiten het
bestek van deze tekst. Van belang zijn wel:
1-

2-

3-

de verhouding tussen verschillende selecties (pre-selectie en selectie),
i.e. dat constructen geselecteerd worden binnen een constructieve
context die de selectie stuurt, en dat bovendien meerdere selecties
mogelijk zijn (achtereenvolgens: domein,, domein2, ...., construct); Dit
is tevens een globale hypothese over de cognitieve verankering.
Zowel Piaget (1927) als Powers (1973) geven een theorie over de
verhouding van constructen, die de relatie op een soortgelijke manier
thematiseren. Ook Ashby geeft met zijn 'gating-mechanisme' (1960)
aan dat er een mechanisme moet zijn dat de step-mechanismen
voorselecteert;
de 'constructivistische' veronderstelling dat het bij een domein om
gekoppelde invarianties gaat, die een construct pre-selecteren, en die
zijn ontstaan op basis van hun bewezen 'bruikbaarheid' (viabiliteit).
Er ontstaat dan een bepaald selectierepertoire - niet alleen met betrekking tot constructen maar ook met betrekking tot de pre-selectieve
context;
dat selecties meer of minder expliciet kunnen worden uitgevoerd. Dit
is een belangrijke veronderstelling die in paragraaf 3.4.4 over de
expliciete controle verder zal worden uitgewerkt. Daar zal onder
meer naar voren komen dat selecties (en datgene wat wordt geselecteerd) voornamelijk geëxpliciteerd zullen worden, indien een verstoring volhardt.

Het doel van paragraaf 3.4 is om na te gaan wat onder controlerende constructieprocessen kan worden verstaan en daarmee of en hoe (impliciete
en expliciete) controle over het constructieproces kan worden uitgevoerd.
Door de onderscheidingstheorie is de aandacht gericht op de drie aspecten
die bij de selectie van een construct van belang zijn: het geselecteerde
construct, het selectieproces en de constructieve context. Op basis van
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deze aspecten zal nader naar de expliciete controle worden gekeken.
Voordat daar op wordt ingegaan, moeten eerst twee gerelateerde aspecten
worden uitgediept: de contingentie van een construct (is het mogelijk
andere dan de geselecteerde constructen te selecteren?) en de stabiliteit
van constructen (de mate waarin constructen 'vast verankerd zijn in het
constructienetwerk'). Daarmee komt naar voren welke constructen zich
'lenen' voor een 'contingente behandeling'. We zullen in de volgende
paragraaf stilstaan bij deze twee aspecten om in 3.4.4 naar de expliciete
controlemogelijkheden te kijken.
3.4.3 Constructieve contingentie en stabiliteit
Tijdens de ontogenèse ontwikkelen psychische systemen een netwerk van
constructen dat deze systemen in staat stelt om 'zonder veel problemen
ervaringen op te kunnen doen' en waarmee (ervaren) problematische
situaties te lijf kunnen worden gegaan. Gezien de notie van ui trastabili teit
is de opbouw en het gebruik van het netwerk mogelijk omdat constructen
contingent zijn, i.e., omdat het op bepaalde momenten mogelijk was om
andere constructen aan te wenden (er kon bijvoorbeeld via de ultrastabiele
sprong naar een ander constructievlak gegaan worden, waar een nieuwe
invariantie tot stand kon komen). Aan de andere kant is het netwerk van
constructen redelijk gestabiliseerd: het bestaat -zo lijkt het- voor een groot
gedeelte uit vast verankerde ('stabiele') constructen (i.e. constructen die
hun viabiliteit al vaak bewezen hebben). Het lijkt een kenmerk van die
stabiele constructen dat ze nu juist niet contingent zijn. De vraag is dan
hoe contingentie en stabiliteit zich verhouden. Deze vraag is belangrijk
voor de controle van het constructieproces: op basis van inzicht in de
stabiliteit en de contingentie van constructen kan iets gezegd worden over
de aard van impliciete en expliciete controle, en op basis van het laatste
iets over deliberatieve en reflectieve controleprocessen.
Constructieve stabiliteit
Gedurende de ontogenèse wordt een netwerk van constructen opgebouwd
dat min of meer stabiel lijkt. De ervaren objectwereld, die we hebben
geconstrueerd, lijkt zeer stabiel. Dat wil zeggen: voor de meeste volwassenen lijkt er geen reden meer om object-constructen (zoals die van schepjes, stoelen, tafels, etc.) te wijzigen. Er zijn echter ook constructen die
minder stabiel zijn. Constructen van anderen, van organisaties, van
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probleemsituaties, van sociale interacties, etc. kunnen sneller hun viabiliteit verliezen dan die van 'concrete, fysieke objecten'. Alle constructen
kunnen daarmee, in principe, worden geplaatst op een 'stabiliteitsdimensie'. Voor de meesten van ons (volwassenen) kunnen constructen van
'concrete fysieke objecten' aan de stabiele kant van die dimensie worden
geplaatst en naar mate er (in gangbaar taalgebruik) meer 'geïnterpreteerd'
wordt, komen constructen aan de 'instabiele' kant terecht. Het gebruikelijke onderscheid russen objectiviteit en subjectiviteit kan ook worden
vergeleken met deze dimensie: naarmate een construct een meer stabiel
karakter heeft, zijn we geneigd om het 'objectief' te noemen. De hardnekkige tegenwerpingen waarmee het constructivisme te maken heeft, zijn
deels te verklaren vanuit zo'n 'objectiverende' houding: "De voorwerpen
die ik in mijn dagelijks leven tegenkom, zijn (in de werkelijkheid) zoals ze
zich voordoen en stellen mij in staat om er op een bepaalde manier mee
om te gaan!" Een wel hele sterke versie hiervan is: "De bus, die ik op me
af zie komen denderen kan geen construct zijn, want als ik, vlak voor dat
hij mij zou passeren, de straat op loop dan wordt ik er wel degelijk door
overreden!" Deze uitspraak werd gedaan door John Sterman op de
'Systems Dynamics Conference', 1994, tijdens een forum-debat waarin de
interpreta tiviteit van modellen ter sprake kwam - en door Richardson als
de 'Sterman bus-test of reality7 bestempeld. Bovendien: "Als iedereen
concrete objecten als hetzelfde ziet en ervaart, dan is toch sprake van een
objectieve werkelijkheid?" Het constructivistische antwoord hierop is dat
het om vast verankerde (stabiele), viabele constructen moet gaan (het vrijblijvende karakter dat Sterman van constructen veronderstelt, is de basis
van zijn misvatting). Het stabiele karakter van de meeste objecten en hun
eigenschappen (en de inferenties die we op basis daarvan maken: Als bus
op tijdstip t op plaats p, met snelheid s en richting r; dan bus op tijdstip f
op plaats p' alsmede alle veronderstellingen met betrekking tot het je ook
op tijdstip f op plaats p' bevinden) weerspiegelt de levensvatbaarheid
ervan. Maar dat is geen reden om stabiliteit in te ruilen voor objectiviteit.
De herhaaldelijk gebleken viabiliteit van een construct zorgt ervoor dat het
zo vast verankerd raakt in het constructie-netwerk, dat we van objectiviteit
gaan spreken. Maar het is geen argument tegen het constructivisme. Ook
niet als meerdere mensen dezelfde indrukken van constructen lijken te
hebben. Von Glasersfeld geeft aan (1987; 1992) dat het in dat geval om
ervaren intersubjectiviteit van constructen gaat, in plaats van om objectivi-
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teit. Het construeren van de werkelijkheid vindt plaats ten opzichte van
anderen, die daar ook mee bezig zijn (zie ook bij sociale systemen in paragraaf 3.5). Zo leren we eigenbehaviors te vormen in interactie met andere
construerende systemen, en is het niet verwonderlijk dat die constructen
uiteindelijk overeen lijken te komen.
Constructieve contingentie
Als een construct contingent is, wil dat zeggen, dat 'ook een ander
construct mogelijk geweest had kunnen zijn'. Dat 'ook anders mogelijk
zijn' moet hier begrepen worden als dat het netwerk van constructies in
een bepaalde situatie een waarnemend en handelend systeem een aantal
constructie-mogelijkheden toestaat. In termen van de onderscheidingstheorie: er zijn - binnen een constructieve context - meerdere selecties mogelijk.
Dat kan op een aantal manieren worden gezien. Ten eerste is er sprake
van een 'basale contingentie'. Een ultrastabiel systeem moet contingent
zijn met betrekking tot de evenwichtssituaties: als het geen mogelijkheid
heeft om (bij een verstoring) naar een andere evenwichtssituatie te verspringen dan kan het niet ultrastabiel zijn - het kent dan maar één reguleringsmogelijkheid. Ten tweede blijkt de contingentie van constructen uit
de manier waarop verschillende evenwichtssituaties door de geschiedenis
van verstoringen van het waarnemend en handelend systeem tot stand
komt. Elke verstoringsgeschiedenis kan in principe tot een andere werkelijkheidsconstructie leiden. Maturana (1992) heeft het daarom over 'multiversa' in plaats van het universum. Várela (1984) geeft aan: '[...] in the
history of coupling of a system with its medium there will be an uninterrupted synthesis of eigenbehaviors which are specified by the system itself, under the broad constraints of the environment. Hence the possible
landscapes of such eigenbehaviors are multiple' (p. 27). Ook Von Glasersfelds 'fit' in plaats van 'match' (zie 3.3) valt onder deze contingentieopvatting: er kunnen meerdere viabele manieren om de werkelijkheid te
construeren, worden aangegeven. Een derde manier om tegen constructieve contingentie aan te kijken is als een waarnemend en handelend systeem
de mogelijkheid tot het uitvoeren van 'viabiliteitssimulaties' heeft ontwikkeld. Dat wil zeggen, dat het de mogelijkheid heeft ontwikkeld om constructen als onderwerp van constructen te nemen en deze te manipuleren,
zoals bij het overdenken van mogelijke opties. Dat 'simuleren' heeft alleen
zin als er van contingentie sprake is - zonder contingentie zijn er geen
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opties te overdenken. Vervolgens worden waarnemingen en handelingen
gebaseerd op een 'simulatie-uitkomsf die viabel lijkt. Daarmee wordt een
bepaalde constructie-weg ingeslagen, die weer als voorwaarde voor
volgende 'werkelijkheidssimulaties' dient, etc. Op die manier produceren
we de door ons ervaner werkelijkheid.
Hoewel constructen in een bepaalde constructieve context contingent
kunnen zijn, zijn we ons daar meestal niet van bewust. De reden daarvoor
is, dat het gebruikte construct vast verankerd is in het netwerk - het heeft
zijn viabiliteit al vele malen bewezen, en heeft zich aldus 'gestabiliseerd'
in die context. Meestal komt de contingentie pas naar voren in problematische situaties. Om dit te verduidelijken kan (opnieuw) worden verwezen
naar een metafoor van Von Glasersfeld. Zijn 'werkelijkheidsdeur' (1992, p.
22) kan op vele manieren geopend worden - door sleutels, aan te bellen,
creditcards, haarspelden en allerlei Schwarzenegger-achtige deuropenprocedures (om maar eens een andere Oostenrijker te noemen). Uit deze
klasse van mogelijkheden worden echter maar een paar (meestal zelfs
maar één) als 'kandidaten' geselecteerd. Als we bij onze voordeur belanden, gebruiken we een sleutel om hem te openen. Die manier heeft zich
bewezen als een 'in de meeste omstandigheden geschikte' manier om de
deur te openen. Toch is het een lid van een klasse van mogelijke constructen - iets waar we ons meestal pas van bewust worden als we de sleutel
kwijt zijn. De 'sleutel' is een 'zeer stabiel', onproblematisch construct dat
vast verankerd is in het 'netwerk van constructen'. Die vaste verankering
kan echter problematisch zijn. In normale omstandigheden is het een prae,
omdat het direct de 'juiste constructen aanreikf. Maar hoe moet het als we
in een nieuwe situatie belanden? Hoe moet het als de omstandigheden
niet meer 'normaal' zijn (en we met onverwachte verstoringen te maken
hebben)? Dan is het een probleem dat we ons niet meer bewust zijn van
de contingentie van de constructen; i.e. 'gevangen zijn in de voorkeursselectie'. In termen van de vorige paragraaf zou gezegd kunnen worden dat
de koppeling tussen constructieve context en het geselecteerde construct
steeds 'stabieler' wordt (de verbinding wordt steeds sterker) en daarmee
de selectie van een ander construct steeds 'lastiger7. Het geselecteerde
construct is weliswaar contingent, maar we zijn ons daar meestal niet van
bewust. Het is soms echter mogelijk dat de intern gegenereerde cognitieve
complexiteit een waarnemend en handelend systeem in staat stelt deze
vaste verankering te doorbreken. Door deze verandering kunnen weer
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andere selectie-mogelijkheden tot stand komen. Willke daarover: 'die
Besonderheit psychischer [...] Systeme liegt darin, daß sie einen Grad von
Eigenkomplexität erreicht haben, der ihnen die Bildung interner Außenweltmodelle und mithin aufgrund interner reflexiver Prozesse Selbstbewußtsein und die Thematisierung der eigenen Identität ermöglichf
(1993, p. 46). Op die veranderingsmogelijkheden zal in de volgende
paragraaf worden ingegaan.
We kunnen nu aangeven dat:
1- er sprake is van contingentie (van constructen);
2- dat we ons meestal niet bewust zijn van die contingentie (vanwege
de gebleken viabiliteit van het netwerk van constructen plus de
daarin ontstane selecties, en dat het soms tot problemen kan leiden);
en 3- dat we dit contingentie-gebrek kunnen thematiseren.
Contingentie en stabiliteit
Als we de stabiliteit en contingentie samen beschouwen, dan kan figuur
3.22 worden opgemaakt. Hierin staat aangegeven dat er op de beide
dimensies (grofweg) een onderscheid te maken is russen vier uitersten.
Rechtsboven bevinden zich alle constructen die zeer vast verankerd zijn in
het netwerk, en waarvan we de contingentie verloren hebben. Het lukt ons
volwassenen niet meer om de concrete objecten (schepjes, stoelen, tafels
etc.) 'anders te zien' dan we ze ervaren - hoewel illusies en ambigue
figuren ons nog wel eens op de contingentie van onze 'concrete waarneming' wijzen (zie bijvoorbeeld Stadier en Kruse, 1992, die ambigue figuren
als voorbeelden van bistabiele constructen zien). Linksboven staan redelijk
vast verankerde 'interpretatiekaders'. Naarmate een dergelijke constructieve context zijn viabiliteit heeft bewezen raakt het vaster verankerd, en
wordt ook de contingentie minder goed zichtbaar. Een andere constructieve context, die wellicht minder stabiel is, is een metafoor. Deze kan soms
worden ingezet om ervaringen te duiden, maar meestal zijn we ons van
het gebruik (en daarmee vaak van de contingentie ervan) bewust. Er zijn
echter ook 'hardnekkige metaforen' aan te wijzen, i.e. metaforen die wel
vast verankerd zijn geraakt als constructieve context (zie bijvoorbeeld
Morgan, 1986, over de 'machine-metafoor' met betrekking tot het 'zien'
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Figuur 3.22 Stabiliteit en contingentie van constructen
van organisaties). Probleemformuleringen vallen meestal in de niet-stabiele, contingente hoek van de figuur. De rechterbenedenhoek van de figuur
kan niet ingevuld worden.
3.4.4 Expliciete controle
Het kernthema van dit hoofdstuk tot nu toe, is het evolueren van het constructie-netwerk bij een individueel waarnemend en handelend systeem.
Een dergelijk netwerk ontstaat en wordt telkens complexer, waardoor het
systeem in staat wordt gesteld om 'beter' te reguleren. Ergens in die
'constructieve reguleringsgeschiedenis' wordt een punt bereikt waarop het
systeem in staat is om constructies (delen van het netwerk) als onderwerp
van (andere) constructies te nemen. Het systeem kan (een deel van) het
eigen netwerk expliciet maken. Het nut hiervan zit 'm in het feit dat het
systeem zo in staat is om 'Außenweltmodellen' te produceren op basis
waarvan de selectie van waarneming en handeling kan geschieden. Het
systeem kan, zogezegd, 'viabiliteitssimulaties' uitvoeren die, al naar gelang
de gepercipieerde viabiliteit van een 'simulatiescenario', de waarneming
en handeling van het systeem sturen. Deze 'simulaties' '[...] dienen dem
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Entscheidungs- und Problemlösungsprozeß: Durch alternatieve Koordination kognitiver Strukturen und Stuktursystem(e) 'simulierf das Individuum wirkliche oder mögliche Ereignisabfolgen, die es verbal oder
motorisch handelnd auf ihre Effektivität [...] prüff (Seiler, 1973, in Willke,
1993, p. 109). De 'simulaties' zijn manieren om expliciete controle uit te
oefenen op het constructieproces. We komen daarmee al dicht bij een
beschrijving van het beslisproces - zoals al in het vorige hoofdstuk is
gegeven. Voor dat we daar in de volgende hoofdstukken verder op
ingaan, zal eerst het belang van het expliciteren (en daarmee expliciete
controle) worden uiteengezet.
De behandeling van explicatie vereist een -in elk geval intuïtievetypering. Onder verwijzing naar Luhmann (1984, p. 600-601) kan explicatie
worden opgevat als een vorm van zelfreferentie. Over zelfreferentie merkt
Luhmann op: 'Die besonderheit dieses Begriffsbereichs liegt darin, daß die
Operation der Referenz in das von ihr Bezeichnete eingeschlossen ist. Sie
bezeichnet etwas, dem sie selbst zugehörf (p. 600). In een 'zelf-referentiële
modus' kan het systeem de 'Fähigkeif demonstreren 'sich selbst zu
thematisieren' (Willke, p. 110). Hieraan zou kunnen worden toegevoegd
dat het om 'expliciete zelfreferentie' gaat. Het systeem dat expliciteert, is
zich van (een gedeelte van) de eigen systemische operaties, de uitkomsten
ervan of mogelijkheidsvoorwaarden daartoe (expliciet) bewust, en thematiseert deze. Het nut van explicatie (of zelfreferentie überhaupt) is dat het
de interne complexiteit vergroot waardoor de regulatieve vermogens
worden uitgebreid.
Het expliciteren van iets kan nader worden gespecificeerd als we het
behandelen naast het 'impliciet-zijn' van dat 'iets'. De verhouding tussen
het 'impliciet en expliciet beschouwen van iets' staat in figuur 3.23 weergegeven. De tekening deelt alle constructies van een waarnemend en
handelend systeem onder in drie gebieden. Ten eerste de op een bepaald
moment geëxpliciteerde constructen (de cirkel in het midden). Deze
constructen zijn de focus van constructieve activiteit; het systeem is zich
van die focus bewust en de aandacht is op deze constructen gericht. We
zouden kunnen zeggen: 'de geëxpliciteerde objecten treden focaal in het
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I en II: Onmiddellijke cognitieve omgeving
van geëxpliciteerde object plus object:
datgene waarvan ik mij bewust ben.

III: potentiële explicatieobjecten

Figuur 3.23 Explicatie en het bewust zijn van iets
bewustzijn'.30 Als we in het bos een paddestoel opmerken en roepen:
'Hé, een paddestoel!', dan kunnen we zeggen dat 'de paddestoel' het
object van explicatie is. In de eerste ring buiten deze cirkel staan, ten
tweede, alle constructen, die zich in de onmiddellijke (cognitieve) omgeving van het geëxpliciteerde object bevinden. Deze zijn perifeer in het
bewustzijn getreden. We zijn ons van deze constructen bewust, maar ze
blijven impliciet omdat de aandacht er niet op is gericht. Van objecten in
de naaste omgeving van de paddestoel (boom, gras, mos, etc.) zijn we ons
impliciet bewust. De buitenste ring, tenslotte, omvat alle constructen, die
op een bepaald moment niet in het bewustzijn treden - i.e., die op de
onbewuste achtergrond blijven. Ook deze constructen kunnen impliciet
worden genoemd. Op een later tijdstip kunnen ze wel (impliciet of
expliciet) in het bewustzijn treden.

30

Merk op dat het niet mogelijk is om explicatie van iets te definiëren, onafhankelijk van
beschrijvingen met betrekking tot het bewust zijn van dat 'iets'. Alleen met behulp van de
begrippen 'aandacht', 'bewust zijn', 'locaal/perifeer' kan het onderscheid tussen expliciet en
impliciet iets duidelijker worden gemaakt. Zie voor deze kanttekening ook: Achterbergh en
Riesewijk, 1998.
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Na deze typering kunnen we het explicatie-landschap verder in kaart
brengen door de volgende vragen te beantwoorden:
1- wanneer vindt explicatie plaats?
en 2- wat is de aard van het object van explicatie?

4

2
verstoring
evenwichtssituatie

nieuwe
evenwichtssituatie
nieuwe normale
gang van zaken

normale gang
van zaken
regulering
na verstoring
reconstructie

tijd

Figuur 3.24 De cybernetische reeks
Het doel van het beantwoorden van deze vragen is om inzicht te krijgen
in de mogelijkheden om het constructieproces expliciet te controleren. Om
de twee gestelde vragen te kunnen beantwoorden nemen we de cybernetische reeks weer als uitgangspunt (deze is in figuur 3.24 opnieuw getekend). Die reeks bestaat uit de afwisseling van een evenwichtssituatie, een
verstoring, het zoeken naar een nieuwe evenwichtssituatie en de nieuwe
evenwichtssituatie31. Met behulp van deze reeks kan de opbouw van het
constructienetwerk nader bekeken worden. Verondersteld wordt dat
waarnemende en handelende systemen de reeks telkens doorlopen en zich
derhalve altijd ergens in die reeks bevinden. Tijdens de eerste fase in de

31

De 'nieuwe' evenwichtssituatie kan gelijk zijn aan de oude.
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reeks (zie figuur) bevindt het systeem zich in een evenwichtssituatie. Die
representeert 'de normale gang van zaken' waarbinnen waarnemen en
handelen (op basis van het tot dan toe geconstrueerde netwerk van
constructen) impliciet (± routinematig) plaatsvindt. Het waarnemen en
handelen geschiedt in deze fase op basis van het gestabiliseerde netwerk
van constructen. Vervolgens treedt er een verstoring op. Dat wil zeggen,
dat het constructienetwerk niet voldoet; de normale gang van zaken wordt
onderbroken. Anders gezegd: het systeem is niet in staat om het (impliciete) handelen en waarnemen binnen de normale gang van zaken voort te
zetten. De verstoring van het netwerk leidt tot reconstructie en wel zo dat
er een nieuw gestabiliseerd netwerk ontstaat, op basis waarvan een
'nieuwe normale gang van zaken' (waarin de verstoring zich niet voordoet) kan plaatsvinden. We kunnen explicatie nu ten opzichte van deze
reeks voorlopig bepalen als de toestanden van het waarnemende en
handelende systeem waarin expliciet aspecten die betrekking hebben op
het (her)vinden van een (nieuwe) evenwichtssituatie, i.e. een constructienetwerk op basis waarvan waarnemen en handelen kan worden hervat,
worden gethematiseerd.
Om dit nader te onderzoeken, kunnen we de lotgevallen van X
volgen, die na een werkdag thuis komt. Meer gespecificeerd:
1.
2.
3.
4.

X nadert voordeur;
X zoekt sleutel;
X opent deur;
X gaat naar binnen.

Wij, als waarnemers van X' wederwaardigheden, kunnen tot de conclusie
komen dat de cybernetisch reeks te herkennen is. Het dicht-zijn van de
deur kan door ons als verstoring van de 'normale gang van zaken' (het
ongestoord naar binnen gaan) worden gezien. Deze verstoring moet
worden opgelost door eerst naar de sleutel te zoeken. Voor X zelf hoeft
dat niet het geval te zijn. Voor X kan 'ongestoord naar binnen gaan' bestaan uit de opgesomde handelingen (dus inclusief sleutel-zoeken). Stel nu
dat de handelingen die worden verricht bij stap 2 niet leiden tot het
vinden van de sleutel. Het kan zijn dat hij dan aanbelt, waarna er wordt
opengedaan en X naar binnen gaat. Ook nu hoeft X het niet kunnen
vinden niet als een verstoring op te vatten. Het repertoire van handelingen
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in de 'normale gang van zaken' kan aanbellen-als-sleutel-niet-gevonden-is
omvatten. Als het repertoire uiteindelijk uitgeput is en de normale gang
van zaken niet kan worden voortgezet (er wordt bijvoorbeeld na het
aanbellen niet open gedaan) dan zal X zelf de verstoring ook bewust
worden (expliciteren), en proberen te achterhalen hoe die verstoring kan
worden opgeheven. Explicatie kan nu verder worden gespecificeerd als
het expliciet thematiseren van aspecten met betrekking tot het 'ophefproces'. Het houdt dan in:
1- het expliciteren van een verstoring,·32
en 2- het expliciteren van elementen van de cybernetische reeks, met als
doel een nieuw gestabiliseerd netwerk en daarmee een nieuwe
'normale gang van zaken' te vinden.
De verstoring waarvan hier onder 1 sprake is kan op twee manieren
worden opgevat. Het kan ten eerste gaan om een daadwerkelijke, directe
verstoring, die de gang van zaken onderbreekt. Ten tweede kan het gaan
om een geanticipeerde verstoring (of, anders gezegd, een indirecte verstoring). In het eerste geval (de directe verstoring) treedt de verstoring op
een bepaald moment op en heeft explicatie betrekking op het reageren op
die opgetreden verstoring. Het sleutel-voorbeeld geeft deze reactieve vorm
van explicatie aan. Ten tweede kan het gaan om een geanticipeerde
verstoring, die mogelijk nog voorkomen kan worden. Hierbij heeft explicatie betrekking op het bewust anticiperen op de verstoring en het voorkomen ervan of het anticiperen op de ophef-acties, indien het voorkomen
niet mogelijk is. X kan anticiperen op de mogelijke toestand waarin hij zijn
sleutel vergeten is. Daartoe kan hij voordat hij het huis verlaat een controle uitvoeren. Ook kan hij op het werk ontdekken dat hij z'n sleutel niet bij
zich heeft en anticiperen op de verstoring die dat tot gevolg kan hebben
en er voor zorgen dat er iemand op het moment van zijn thuiskomst
aanwezig is. In dit geval is het Ontdekken' van de mogelijkheid van een
verstoring op een later tijdstip ook een verstoring op het tijdstip van
ontdekken. De aanleiding om te expliciteren kan dus een directe of
indirecte verstoring zijn. Bij een directe verstoring is de explicatie reactief -

32
Dít impliceert niet tevens inzicht in de verstoring. Het gaat hier om het bewust worden
van een verstoring, eventueel samenvallend met het bewustworden van de verstoring.
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de verstoring heeft al plaats gevonden. Ook kan er sprake zijn van een
geanticipeerde verstoring. Hier is explicatie proactief: door anticipatie
kunnen ofwel maatregelen genomen worden om de verwachte verstoring
op te vangen of te voorkomen. De vraag wanneer explicatie überhaupt
optreedt, kan dus onder verwijzing naar de verstoring in de cybernetische
reeks worden beantwoord. Een ervaren (directe of indirecte) verstoring
markeert het omslagpunt van impliciet naar expliciet33.
Als de normale gang van zaken, gebaseerd op een gestabiliseerd
netwerk van constructen, verstoord wordt, betekent dat, dat (enkele)
gebruikte constructen niet meer voldoen. Explicatie geeft hierbij aan dat
het systeem zich, naar aanleiding van de verstoring, delen van het constructienetwerk bewust wordt. In het systeem wordt een gedeelte van het
systeem voor het systeem zichtbaar. De vraag is dan wat precies zichtbaar
wordt; waarvan kan het systeem zich bewust worden? Of ook: Wat is het
object van de explicatie? Datgene waarvan het systeem zich bewust wordt,
heeft betrekking op de afzonderlijke elementen uit de cybernetische reeks
(of een combinatie daarvan): op de normale gang van zaken die verstoord
werd, op de verstoring zelf, op de te bereiken (eventueel nieuwe) normale
gang van zaken en op de 'herstel-' of 'stabilisatie-operaties'. Deze elementen (of combinatie van elementen) komen in het systeem binnen het
constructienetwerk naar voren. Er wordt een deel van het netwerk expliciet gemaakt, teneinde opnieuw een evenwichtssituatie te bereiken. In
termen van de onderscheidingstheorie, zou gezegd kunnen worden dat
een of een aantal elementen met betrekking tot de selectie naar voren
komen. Als een construct niet voldoet wil dat zeggen dat een (aantal)
construct(en) niet voldoet. Dat houdt in dat de 'fouf kan liggen bij:

of

1- het geselecteerde construct;
2- de selectie ervan;
3- de constructieve context.

33
Dat er pas zaken geëxpliciteerd worden als er een verstoring optreedt, die ook door het
systeem als verstoring wordt geclassificeerd, is, in andere termen, al door een aantal auteurs
gethematiseerd. Heidegger (1927, hoofdstuk 3), bijvoorbeeld, beschrijft de omslag van iets dat
we als vanzelfsprekend in onze dagelijkse omgang ermee begrijpen (het 'Zuhandenes') naar
iets dat 'sich meldet' door een breuk in die dagelijkse omgang: iets wordt pas expliciet
zichtbaar als het niet meer impiciet bruikbaar is. Schütz (in Schütz en Luckmann, 1994) doet
iets dergelijks: zijn 'unbefragte Lebenswelt' wordt 'ausgelegt' (befragt; expliciet) als de
(impliciete) verwachtingen op basis van het unbefragte niet uitkomen.
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Als een verstoring alleen wordt veroorzaakt door het geselecteerde
construct dan kan dat betekenen dat het construct, na aanpassing, toch
wel kan voldoen. Als we de sleutel in een slot steken maar we krijgen
haar niet omgedraaid, dan kunnen we, na enig nadenken en proberen,
ontdekken dat we de klink naar ons toe moeten trekken en tegelijkertijd
de sleutel moeten omdraaien. De verstoring heeft ons tijdelijk uit de
normale gang van zaken 'wakker geschud', en de opgedane kennis kan
vervolgens worden toegevoegd aan het repertoire van handelingen die de
selectie van het sleutel-construct mogelijk maken. Naast het geselecteerde
construct kan ook de selectie van het construct gethematiseerd worden.
Als we de sleutel niet omgedraaid krijgen - hoe we ook aan klinken
trekken en op andere manieren proberen het geselecteerde construct te
handhaven - kunnen we uiteindelijk de selectie van het construct thematiseren en hopen dat een andere selectie soelaas biedt. We kunnen er
bijvoorbeeld na een tijdje toe besluiten om maar aan te bellen (of er een
slotenmaker bij te halen, de deur in te trappen, of ...). Ook is het soms
mogelijk dat niet alleen het construct en de selectie ervan, maar ook de
constructieve context, waarbinnen de selectie plaatsvindt, wordt gethematiseerd. In het sleutel-voorbeeld kan dit bijvoorbeeld betekenen dat het
niet kunnen omdraaien van de sleutel aanleiding is om maar eens bij
vrienden langs te gaan. Het probleem houdt dan in elk geval tijdelijk op te
bestaan.
Betere illustraties van het betrekken van de constructieve context bij
de explicatie zijn de volgende twee problemen. Het eerste probleem is
(een aangepaste versie van) één van Ackoff's bekende Tables' (Ackoff,
1978). Het verhaal gaat dat een lift-fabrikant klachten krijgt over een groep
liften in een gebouw. De klacht luidt dat er veel te lang gewacht moet
worden. De fabrikant gaat direct aan de slag met het bedenken van
oplossingen: meer liften, snellere liften; snel- (bijvoorbeeld elke vijf
verdiepingen) en boemelliften (alle verdiepingen), een informatiesysteem
dat het liften-verkeer reguleert etc. Experimenten wezen echter uit dat de
klachten niet verminderden. Uiteindelijk kreeg een medewerker van de
lift-fabrikant het lumineuze idee om de oplossing niet zozeer te zoeken in
een reductie van de wachttijd (en daarmee te proberen de wachttijd te
reduceren door middel van technische veranderingen) maar om te kijken
naar hoe de wachttijd werd ervaren. Aldus kwam men op de gedachte om
mensen tijdens het wachten iets te doen te geven - en spiegels in de
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wachtruimten te plaatsen. Hierdoor verminderde het aantal klachten wèl.
Minder tot de verbeelding sprekend, maar direct uit de praktijk, is het
voorbeeld van een soep-fabrikant, die de verkoop zag dalen. Dit werd
geweten aan de kwaliteit van de soep, en men begon te werken aan de
verbetering daarvan. Toen dat niet hielp, werd besloten tot het ontwikkelen van meer verschillende smaken, en het intensiveren van reclamecampagnes. Echter ook zonder succes. Uiteindelijk bleek dat niet de soep
het probleem was, maar een verandering van eetgewoonten: meer en meer
werd het eten van een toetje geprefereerd boven het eten van soep. De
vast verankerde vooronderstellingen van de soep-fabrikant leidden er toe
dat de aandacht verkeerd gericht werd. Overleven was alleen mogelijk als
het probleem in de juiste 'context' werd geplaatst!
Natuurlijk is de aandacht voor de 'achtergrond' (de constructieve
context) waartegen een probleem wordt opgelost niet nieuw. Zoals ook al
eerder naar voren kwam, wordt dit in algemene termen gethematiseerd
door onder andere Schön (1979), die spreekt van de 'setting7 van een
probleem, die na verandering tot geheel andere probleem-oplossingen kan
leiden; Lackoff (1987), die onder andere in navolging van Rosch (1973)
metaforen, prototypen en andere classificatie-mechanismen bespreekt voor
het ordenen van probleem-elementen; Checkland (1980), die het heeft over
de 'Weltanschauung' als achtergrond voor gericht probleem-oplossen;
Schänk en Abelson (1977) die 'scripts' voorstellen als structuren die de
'common-sense' achtergrond van ons gedrag representeren. De lijst houdt
hier niet op, maar het volstaat op te merken dat de 'achtergrond' gethematiseerd ook elders wordt. Hierbij vindt echter de analyse van de samenhang van de explicatie-elementen, van de mogelijkheidsvoorwaarden tot
explicatie en van het systematisch genereren van mogelijkheden op basis
van het trachten te sturen van de explicatie, doorgaans niet plaats. In dit
boek zal worden geprobeerd om, op basis van constructivistische uitgangspunten, iets meer te zeggen over 'dit systematisch expliciteren'. Dat
wil zeggen, dat een poging zal worden ondernomen om explicatie een
plaats binnen het beslismodel te geven en vervolgens te kijken hoe een
systematiek er uit kan zien die het expliciteren stuurt.
Over explicatie kan nu worden opgemerkt dat:
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1. het doel ervan is het (her)vinden van een (nieuwe) evenwichtssituatie;
2. het plaatsvindt binnen het constructie-netwerk;
3. tijdens explicatie een deel van de cybernetische reeks geëxpliciteerd wordt. De manier waarop die delen expliciet worden gemaakt, geschiedt in termen van de selectie, het construct of de
constructieve context. Door het expliciteren van deze drie elementen kan reconstructie worden gestuurd.
Explicatie is tot nu toe eigenlijk alleen maar behandeld als een vorm van
'denken over'. Het systeem wordt zich bewust van een directe of geanticipeerde verstoring, en tracht 'bewusf oplossingen uit te stippelen. Om
meer zicht te krijgen op de aard van de expliciete controle moet dit
'denken over' nader worden uitgewerkt. Daartoe is het belangrijk om
onderscheid te maken tussen 'implicief en 'expliciet' omgaan met verstoringen. Bij het impliciete omgaan door het waarnemend en handelend
systeem wordt de verstoring, alsook het ophef-proces, (de gehele cybernetische reeks) alleen door een waarnemer gethematiseerd (zie het eerder
genoemde voorbeeld met de sleutel); voor het systeem zelf is de gang van
zaken niet onderbroken geweest. Het systeem wordt zich van geen van de
elementen van de cybernetische reeks 'expliciet bewust'. Als een verstoring zich volhardt, of zo ingrijpend is dat het repertoire van handelingen
in de 'normale gang van zaken' de verstoring niet opheft, vindt meestal
een sprong van het impliciet omgaan met verstoringen naar expliciete
omgang plaats. Het gevolg is dat bepaalde elementen van de reeks (of een
combinatie ervan) expliciet naar voren zullen komen - focaal in het
bewustzijn zullen treden. Het wordt dan bijvoorbeeld mogelijk om het
probleem (expliciet) te formuleren; om expliciet verschillende oplossingsrichtingen aan te geven; om effecten daarvan in te schatten; om die effecten te waarderen, etc. Een dergelijke explicatie kan bovendien een min of
meer 'dénmete' vorm hebben (indefiniet bijvoorbeeld, bij het aangeven
van een oplossingsrichting; definiet bij een specifieke oplossing).
Bij het expliciteren kan onderscheid worden gemaakt tussen 'eerste
orde explicatie' en 'tweede orde explicatie'. Bij de eerste orde explicatie
van een object wordt dat object 'opgemerkf of 'benoemd'. Bij 'Hé, een
paddestoel' wordt een object opgemerkt - en het treedt daarmee focaal in
het bewustzijn. Het benoemen van een object is het in taal uiting geven
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aan het opmerken. Iets dat opgemerkt wordt, hoeft het niet per se benoemd te worden - we kunnen de paddestoel ook opmerken zonder de
bovenstaande talige uiting. We kunnen als 'afkorting' van het eerste orde
expliciteren van object X de notatie:
E(X)
gebruiken. Tweede orde expliciteren kan dan genoteerd worden als:
E(E(X)).
Dat wil zeggen: het expliciteren van of met betrekking tot het expliciteren
van een object. Het expliciteren van iets (i.e.: E(X)) is dan het onderwerp
van explicatie: vandaar de term 'tweede orde explicatie'. Bij deze vorm
van expliciteren is het mogelijk dat tijdens het verwerken van verstoringen
nagedacht wordt over de elementen die daarbij naar voren komen. Dat wil
zeggen, dat er in plaats van het expliciet formuleren van een probleem
wordt nagedacht over het formuleren van problemen überhaupt; hoe vindt
dat plaats? kan het anders? Zo kan ook nagedacht worden over het
genereren van alternatieven, over de verstoring en over de constructieve
context, waarin de verstoring en het verwerken ervan plaatsvindt. De
onderstaande tabel laat zien wat er bij explicatie en bij tweede orde
explicatie naar voren kan komen, als we als het object van expliciteren de
(elementen van de) cybernetische reeks nemen.
Het onderscheid tussen de twee vormen van expliciteren is te vergelijken met het onderscheid tussen het 'Denken' en 'Nachdenken' van
Hegel. Hij maakt onderscheid russen 'Denken' als het bewust zijn van iets
in de vorm van een gevoel, een voorstelling, etc.' en het 'Nachdenken, [...]
welches Gedanken als solche zu seinem Inhalte hat und zum Bewußtsein
bringt' (Hegel, Enzyklopädie, I, p. 42).
Bij de tweede orde explicatie wordt de explicatie van een object
geëxpliciteerd. Dat kan weer op verschillende manieren worden onderverdeeld. Ten eerste kan er worden geëxpliciteerd met betrekking tot het
geëxpliciteerde object.
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object:

explicatie

2e orde explicatie

normale gang van
zaken

'ik was zus-en-zo aan
het doen...'

'ik doe het altijd op
manier zus-en-zo, en
dat is eigenlijk raar,
want,...'

verstoring

de specifieke verstoring ziet er zus-en-zo
uit

'waarom is het eigenlijk een
probleem?'

ophef-periode

oplossing X = ...;
oplossing Y = ...;
'ik vind X beter dan
Y want...'

'hoe kan ik meer oplossingen genereren?'

nieuwe 'normale
gang van zaken'

criteria voor oplossing van deze problematische situatie = ...

'hoe kom ik aan deze
normen?' 'zijn er andere doelstellingen
van belang?'

Dit kan 'meta-explicatie' worden genoemd. Als de aandacht wordt gericht
op een bepaald alternatief (het object van de eerste orde explicatie), dan
houdt meta-explicatie in het expliciteren van zaken met betrekking tot dat
alternatief, zoals 'Wat zijn de precieze consequenties van dit alternatief of:
'Wat raar eigenlijk dat ik dit alternatief altijd de voorkeur geef'. Daarnaast
kan ook het expliciteren van het object worden geëxpliciteerd. Hierbij
komt het proces van explicatie naar voren: Hoe kom ik aan alternatief A?;
Zijn er andere alternatieven te genereren? Hoe ziet het proces van probleemformuleren er uit? Deze vorm van tweede orde explicatie kan
'proces-explicatie' worden genoemd. Beide vormen van tweede orde
explicatie kunnen plaatsvinden onder impliciete of expliciete referentie
naar de vorm van de te expliciteren explicatie. Bij een expliciete referentie
naar de vorm van iets worden de wezenskenmerken van iets gethematiseerd. Deze manier van tweede orde explicatie kan reflectie worden
genoemd. Wat reflectie hier aan het tweede orde expliciteren toevoegt is
dat het object van het expliciteren het iets als iets is. Aristoteles (posterior
analytics, I, p. 47) heeft het dan over de eigenschappen van het 'iets' per

205

se, of ook, over de eigenschappen van iets qua iets. Zo kan een verstoring
bij het tweede orde expliciteren als verstoring worden gethematiseerd
(waarbij eigenschappen van de verstoring naar voren kunnen komen), of
de constructieve context als constructieve context, etc. Als specifieke vorm
van tweede orde explicatie is reflectie dan het denken van:
- het wezen van iets;
en van - het instandhouden van het wezen van iets.
Het is weliswaar zo dat bij tweede orde expliciteren altijd gerefereerd
wordt naar de wezenskenmerken van iets, maar dat hoeft echter niet altijd
een expliciete referentie te zijn. Bij het nadenken over hoe het aantal
oplossingen kan worden vergroot, bijvoorbeeld, wordt nagedacht over
vormaspecten van het probleemformuleren - zonder dat het wezen van het
probleemformuleren per se expliciet gedacht wordt. De verwijzing naar de
vorm kan dus impliciet (ik kan het formuleren van problemen beter op
manier zus dan zo doen) of expliciet (het wezen van het formuleren van
problemen is zus-en-zo). De expliciete tweede-orde explicatie wordt, zoals
opgemerkt, reflectie genoemd (vgl. Achterbergh, 1998).
Het (tweede-orde) expliciteren kan zich beperken tot alléén de
analyse van de elementen (passieve tweede-orde explicatie). Aan de
andere kant kunnen de resultaten van die analyse ook worden gebruikt
voor het verder (expliciet) omgaan met het problematische (actieve
tweede-orde explicatie). Zo kan bij de analyse naar voren komen dat
zowel het problematische (de verstoring) als de oplossingsrichting(en)
beperkt zijn door een interpretatiekader. Vervolgens kan worden nagegaan
hoe die beperking qua vorm gedacht kan worden (bijvoorbeeld in termen
van de onderscheidingstheorie). Deze analyse biedt dan mogelijkheden om
actief naar andere probleemformuleringen te zoeken (bijvoorbeeld door na
te gaan hoe systematisch naar andere selecties kan worden gezocht). Ook
is het mogelijk om bij de reflectie na te gaan hoe het proces van het
omgaan met problematische er uit ziet, en die kennis te gebruiken bij het
genereren van nieuwe manieren van omgaan met problemen. We zullen
hier in volgende hoofdstukken, bij het ontvouwen van het beslismodel en
bij de ondersteuning van beslissen, op terug komen.
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Het omgaan met verstoringen kan nu als volgt worden ingedeeld:
- impliciet omgaan

dat wil zeggen, dat de verstoring, alsook het opheffen ervan
alleen door een waarnemer van het systeem wordt gethematiseerd: voor het systeem zelf is de gang van zaken niet onderbroken geweest;
- eerste orde expliciet omgaan

dat wil zeggen, dat het systeem elementen (of een combinatie
daarvan) uit de cybernetische reeks expliciteert; deze elementen treden focaal in het bewustzijn; het problematische, een of
meer oplossingsrichtingen, etc, worden opgemerkt;
- tweede-orde expliciet omgaan

dat wil zeggen, dat tijdens het expliciet omgaan met het problematische over (de vorm van) dat expliciet omgaan wordt
geëxpliciteerd. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt
tussen:
meta-explicatie (explicatie met betrekking tot het geëxpliciteerde object);
proces-explicatie (explicatie van het expliciteren van een
object);
reflectie (tweede orde explicatie onder expliciete verwijzing
naar de vorm van het geëxpliciteerde object).
Als ook naar de contingentie van constructen, die in het omgaan met
verstoringen worden gebruikt, wordt gekeken dan kan een overzicht van
'omgaan met verstoringen' worden gegeven zoals in figuur 3.25 staat.
Onder I valt de mogelijkheid van de (door het systeem ervaren) nietcontingentie van bepaalde constructen. Hierbij kunnen we die niet-contingentie expliciteren. Ook kunnen we tweede-orde expliciteren over het nietcontingent zijn van iets. Bijvoorbeeld, waarom we niet meer in staat zijn
om de meeste concrete objecten anders te zien dan we ze zien. Een gevaar
schuilt erin dat we geneigd zijn om te snel te concluderen dat iets nietcontingent is, terwijl het dat toch is. Om dit soort missers te voorkomen
kan het wenselijk zijn om niet-contingentie te thematiseren (denk aan het
eerder gegeven soep-voorbeeld). Voorts kunnen constructen door een
waarnemer als contingent worden gezien, maar niet door het systeem zelf
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<
II

contingent

impliciet
expliciet
impliciet

<
.
IV contingent
a

tweede-orde /
.. . .. . .<
explicietheid \

A definiet
В indefiniet
A

Passief

В actief

Figuur 3.25 Contingentíe en explicatie
(situatie II). Een waarnemer kan een systeem op manier X zien gedragen,
en daarbij ook manieren Y en Ζ onderkennen. Door de gebleken viabiliteit
van X voor het waargenomen systeem, kan het zijn dat Y en Ζ nooit door
het systeem als mogelijke alternatieven worden ontdekt. Deze situatie is
vergelijkbaar met het zien van het 'gesloten zijn van de deur' als een
verstoring voor degene die naar binnen wil gaan, terwijl het voor de
laatste zo vanzelfsprekend is dat deze de deur eerst moet openen, dat het
gesloten-zijn niet als verstoring wordt opgemerkt. Vervolgens kan ook de
contingentie expliciet gemaakt worden (situatie III). Daarbij kan onder
scheid worden gemaakt russen dénmete (III-A) en indefiniete (Ш-В)
explicatie met betrekking tot het contingent zijn. Indefiniet wil zoveel
zeggen als 'Naast X moet toch ook iets anders mogelijk zijn, maar wat...?'
Indien een zoekproces gestart wordt, kan tot niet-contingentie besloten
worden, en moeten acties ondernomen worden om de gevolgen van het
niet-contingent zijn te lijf te gaan. Ook is het mogelijk dat naast X, het
ook-anders-mogelijke benoemd kan worden. Als dat het geval is, is sprake
van definiete explicatie van de contingentie. Expliciet beslisgedrag komt
het eerst naar voren binnen dit expliciet contingentie-bewust-zijn. Bij deze
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twee vormen van contingentie-bewust-zijn gaat het om de inhoud van de
probleemformuleringen of alternatieven. De mogelijkheden worden qua
inhoud overdacht (ik kan beter X dan Y doen want aspect X' spreekt mij
meer aan dan Y', etc). Bij situatie Г wordt het contingent-zijn van iets
overdacht. Het duiden van het wezen van de contingentie staat centraal in
vragen als: 'Wat is de vorm van contingentie?', 'Wat is de reden van
contingentie?', etc. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen het
achterhalen van vorm-aspecten (passieve tweede-orde explicatie) en het
nadenken over het gebruiken van vorm-aspecten om de inhoudelijke
contingentie te sturen (actieve tweede-orde explicatie).
Expliciteren (we zullen met deze term -tenzij anders aangegevenzowel eerste als tweede orde explicatie bedoelen) is in het voorafgaande
als een systemisch fenomeen behandeld: het treedt op bij waarnemende en
handelende systemen en is met behulp van de constructief-cybernetische
reeks beter in kaart te brengen. Doordat het als systemisch fenomeen is
gekenmerkt, volgt dat explicatie wordt 'beperkf door het systeem dat
expliciteert. Deze beperking is op twee manieren op te vatten. Ten eerste
is het expliciteren als onderdeel van het gedrag van het systeem (de
opeenvolging van systeemtoestanden) bepaald door de structuur van
systeem. Een verstoring (actueel of geanticipeerd) kan leiden tot explicatie,
maar moet eerst door het systeem als verstoring worden herkend. Of,
zoals Maturana het misschien zou uitdrukken: de verstoring moet deel
uitmaken van het domein van verstoringen waarvoor het systeem gevoe
ligheid heeft opgebouwd. Binnen de systemische mogelijkheidsvoorwaarde tot expliciteren (de structuurbepaaldheid) komt een tweede beperking
van explicatie naar voren. De verstoring die tot expliciteren kan leiden,
treedt altijd op ten opzichte van een bepaalde evenwichtssituatie. Die
situatie is altijd het uitgangspunt, en dat uitgangspunt beperkt altijd het
expliciteren. We zijn altijd gevangen in die uitgangssituatie. De even
wichtssituatie waaruit het expliciteren naar voren komt (na een verstoring)
is het resultaat van phylo- en ontogenetische stabilisatieprocessen. Het
netwerk van constructen heeft een bepaalde, viabele gestalte gekregen, die
het expliciteren stuurt. Expliciteren vindt altijd plaats in een bepaalde
context, die wordt getriggerd door een verstoring van de gang van zaken.
Expliciteren vindt plaats in de loop van de 'constructiegeschiedenis' het
heeft die geschiedenis als erfenis en is daarmee noodzakelijk beperkt. In
het expliciteren wordt het object van explicatie altijd gekleurd door het
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uitgangspunt, het constructie-netwerk dat (de verstoring en daarmee) de
explicatie mogelijk heeft gemaakt. We kunnen ons hieraan niet onttrekken
(zie ook de discussie met betrekking tot de constructieve context en het
domein). Winograd en Flores halen Gadamer aan om dit te illustreren: 'To
acquire awareness of a situation is [...] always a task of particular difficulty. The very idea of a situation means that we are not standing outside it
and hence are unable to have any objective knowledge of it. We are
always within the situation, and to throw light on it is a task that is never
entirely completed' (Gadamer, 1975, in Winograd en Flores, 1986, p. 29).
De beperking heeft ook gevolgen voor de manier waarop mogelijke
manieren om te reconstrueren worden gezien. Winograd en Flores onderkennen de gehele cybernetische reeks en geven de beperking aan:
'The question "What needs to be done?" arises in a breakdown34, in which the course of activity is interrupted by some
kind of 'unreadiness.' It is often manifested in hestitation or
confusion, and is always already oriented to a certain direction of
possibilities. This pre-orientation appears as an exclusionary bias,
revealing a space of possible actions and simultaneously concealing others' (1986, p. 147).
Zoals uit het citaat naar voren komt, zijn de oplossingsmogelijkheden
contingent. Zoals besproken zijn we ons niet (meer) altijd bewust van die
contingentie. De vraag is in hoeverre de exclusionary bias (of elders ook
'blind spof genoemd - zie onder andere Vriens en van der Vorst, 1997) is
op te heffen en hoe we te werk moeten gaan om dat te doen. Bij explicatie
komt enerzijds dit gebrek aan inzicht in de contingentie van constructies
naar voren als iets onwenselijks - omdat het nieuwe evenwichtssituaties in
de weg kan staan. Aan de andere kant komt deze beperking niet voor
niets tot stand - ze geeft vanwege de vergelijking met eerdere waargenomen situaties een manier om (snel) een aantal handelingssequenties als
zinvol te zien. Door explicatie is het mogelijk om de contingentie in kaart
te brengen, en zo het aantal mogelijkheden om met het problematische om

34
Die 'breakdown' kan dus actueel of geanticipeerd zijn - een onderscheid dat Winograd
en Flores niet maken.
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te gaan te vergroten. Aldus kan worden gesproken van 'expliciete controle
van het constructieproces'.
3.4.5 Besluit controlerend construeren
Centraal in deze paragraaf stond hoe controle en constructie onder één
noemer gebracht konden worden. Daartoe werd eerst een ultrastabiele
versie van het construeren gegeven. Indien constructen niet voldoen (de
EV, die zijn gedefinieerd in termen van viabiliteit van een construct,
dreigen buiten hun grenzen te raken) dan kan controle worden uitgeoefend door kleine aanpassingen van het geselecteerde construct. Ook kan
dat via een ultrastabiele sprong, waarna op een ander constructievlak een
construct kan worden geselecteerd of een nieuw construct kan worden
opgebouwd. De vraag was vervolgens hoe wij ertoe komen om bepaalde
constructen - als uitgangspunt voor het duiden van ervaringen - te
selecteren. De reden dat een bepaalde selectie wordt uitgevoerd, ligt in de
ontstaansgeschiedenis van het netwerk; we hebben geleerd dat in een
bepaalde situatie de selectie van een bepaald construct viabel was. Minder
tautologisch geformuleerd: er is sprake van een viabiliteitsbekrachtiging
van een construct in bepaalde ervaren situaties. In zo'n situatie wordt een
construct gehanteerd (als hypothese), en het gebruik (handelen op basis
van de hypothese) in die situatie leidt niet tot problemen (leidt niet tot
problemen met de constructieve EV's). Dit houdt in dat de 'constructhypothese' niet wordt verworpen. Daarmee raakt dat construct 'vaster
verankerd' in het netwerk van constructen (er wordt geleerd). Een nadere
beschouwing van de selectie van een construct leerde vervolgens dat zo'n
selectie altijd plaatsvindt in een constructieve context; een geheel van
constructen waaruit een construct kan worden geselecteerd (de 'ervaren
situatie'). Die context kan worden gezien als een geheel van gekoppelde
constructen en de daarbij behorende impliciete en expliciete verwachtingen (ook constructen). Een dergelijk geheel (zelf ook een construct) komt
weer tot stand door de gebleken viabiliteit van het in conjunctie beschouwen van die constructen. Het voordeel van zo'n context is dat het een
snelle selectie van een bepaald construct mogelijk maakt - het pre-selecteert een construct. Het ultrastabiele constructie-mechanisme heeft altijd
een specifiek uitgangspunt: het constructie-netwerk op een bepaald
moment en daarbinnen de constructieve context waarin een selectie heeft
plaatsgevonden. Gegeven deze beperking, werd vervolgens de controle
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over het constructieproces gethematiseerd. Als een waarnemend en
handelend systeem de mogelijkheid heeft ontwikkeld om constructies als
onderwerp van constructies te nemen, ontstaat de mogelijkheid tot
redeneren, i.e. tot het expliciet maken van constructen. De vraag is vervolgens hoe er binnen het constructieproces (expliciet) controle kan worden
uitgeoefend over het constructieproces. Voordat een antwoord kon
worden geformuleerd, is eerst opgemerkt dat sommige constructen zich
wel, en andere zich niet lenen voor 'constructieve manipulatie'. Stabiele
constructen hebben zich zó vast verankerd in het constructienetwerk dat
ze wel onderwerp van explicatie kunnen worden, maar verandering ervan
lijkt haast onmogelijk. Het 'anders-mogelijk-zijn' van constructen werd
behandeld bij de contingentie van constructen. Deze hangt samen met,
maar is niet gelijk aan constructieve stabiliteit; stabiele constructen kunnen, bij nader inzien toch contingent zijn (zoals paradigma's). Andersom
geldt dat niet-contingente constructen wel altijd zeer stabiele constructen
zijn (bijvoorbeeld de ervaringen van 'fysieke objecten'). Controle van het
constructieproces heeft dus betrekking op de contingente constructen, en
is lastiger naarmate de constructen meer stabiel zijn. Tot slot werd in deze
paragraaf naar de controle over het constructieproces gekeken, met
speciale aandacht voor expliciete controle: hoe waarnemende en handelende systemen door deliberatie en reflectie het constructieproces kunnen
beïnvloeden. Hierbij werd een onderscheid gemaakt in drie vormen van
controle (impliciet, expliciet en tweede-orde expliciet). Het verwerken van
verstoringen kan hierbij op drie manieren plaatsvinden: zonder dat de
verstoring wordt opgemerkt (impliciet verwerken); door het focaal bewust
maken van elementen uit de cybernetische reeks (expliciet verwerken) en
door het expliciteren van de explicatie van de elementen uit die reeks
(tweede-orde expliciet verwerken).
De samenvatting van deze paragraaf is ook in figuur 3.26 weergegeven. Aan de linkerkant staan de vier momenten uit de cybernetische reeks.
De ultrastabiele reconstructie is in het derde moment terug te vinden, en
wordt getriggerd door een verstoring, die mogelijk wordt gemaakt door
het constructienetwerk op een bepaald tijdstip. Deze verstoring wordt
direct binnen een bepaalde constructieve context begrepen, en die context
bepaalt de selectie van constructen die worden aangewend om de verstoring op te heffen. Daarmee is het ultrastabiele (herstel-) proces dus gebonden. Die gebondenheid aan een specifieke constructieve context, waarbin-
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nen de verstoring betekenis krijgt, zorgt voor een (snelle) selectie van
constructen, op basis waarvan handelingssequenties worden getriggerd
om de verstoring op te heffen. De reden dat een specifiek construct
(constructieve context, handelingssequentie) wordt aangewend, heeft er
mee te maken met dat deze al 'gewerkt7 heeft in vergelijkbare situaties.
Uiteindelijk wordt een nieuwe stabiele situatie bereikt, i.e. er breekt een
nieuwe 'normale gang van zaken' aan waarin de verstoring is verwerkt.
Cybernetische reeks

Explicatie-dimensie
Impliciet

normale gang van zaken
(Onverstoord constructie
netwerk'; bepaalt verstoringsmogelijkheden)
een verstoring wordt
actueel (deze wijst
onmiddellijk naar
een 'verstoord construct')
het verstoorde construct wijst
op een 'mogelijk viabele correctieve
handelingssequentie
Via het ultrastabiele mechanisme
vindt reconstructie plaats
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een nieuwe 'normale gang van zaken'
wordt gevonden.

Figuur 3.26 De cybernetische reeks en de explicatiedimensie
In de figuur staat naast de cybernetische reeks een 'explicatie-dimensie'. Deze geeft aan dat tijdens het doorlopen van de reeks, de reeks, of
elementen ervan, meer of minder expliciet gemaakt worden. Als de
verstoring niet door het systeem wordt geëxpliciteerd, vindt de gehele
reeks impliciet plaats (voor het systeem is dan geen sprake van een
verstoring; die kan alleen door een waarnemer worden gethematiseerd).
Automatisch worden handelingen uitgevoerd die de (door de waarnemer
geduide) verstoringen absorberen. Als verstoringen zich blijven voordoen,
of beter, als het impliciete handelingsrepertoire niet voldoet (de EV's
dreigen nog steeds buiten hun grenzen te komen), dan zal een explicatiesprong plaatsvinden. Hierbij kunnen delen van de reeks worden geè'xplici-
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teerd, of, zoals geheel rechte aangegeven, de gehele reeks. De explicatie
kan bovendien op twee manieren plaatevinden: in de vorm van het
expliciteren van constructen met betrekking tot de reekselementen (een
specifiek probleem formuleren; specifieke alternatieven formuleren en
vergelijken etc; dit wordt eerste orde explicatie genoemd) of in de vorm
van het expliciteren van eerste orde explicatie (tweede orde explicatie).
Hierbij kan onder andere het probleemformuleren per se gethematiseerd
worden. De controle over het constructieproces kan impliciet of expliciet
gedacht worden. Als constructen contingent zijn, is controle door explicatie mogelijk en zouden constructen met betrekking tot de reeks-elementen
expliciet kunnen worden veranderd. Dit vormt -in hoofdstuk 5- het
uitgangspunt voor beslissen als controlerend constructieproces.
3.5 Sociale Systemen
In paragrafen 3.2 tot en met 3.4 is geschetst hoe waarnemende en handelende systemen hun ervaren wereld opbouwen. Hiertoe wordt een netwerk van constructen ingezet, waarbij verstoringen kunnen leiden tot
reconstructie van het netwerk. Bij deze analyse is echter alleen nog maar
aandacht besteed aan individuele systemen. We kunnen, als waarnemers
van individuele waarnemende en handelende systemen, de sociale context
waarin deze zich begeven echter niet ontkennen: het is alsof de individuele systemen verwikkeld zijn in een web van interacties met andere
individuele systemen. Dat interactie-netwerk lijkt een aparte status te
hebben en het waarnemen en handelen van individuele systemen te
beïnvloeden, i.e. het beïnvloedt de constructie. De vraag is nu hoe dergelijke interactie-netwerken (sociale interacties) in het constructivistisch
kader te begrijpen zijn: Wat is de constructivistische opvatting van sociale
interactie? (of van een systeem van sociale interacties, bijvoorbeeld sociale
systemen). Binnen de moderne sociale systeemtheorie (zie bijvoorbeeld
Luhmann, 1984; Willke, 1993) wordt daarop een antwoord gegeven. Het
valt echter buiten het bestek van deze tekst om de sociale systeemtheorie
uitgebreid te behandelen. In plaats daarvan zullen twee vragen centraal
staan:
1- Wat is 'sociale interactie' in constructivistisch perspectief?
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Het antwoord op deze vraag helpt om de volgende vraag te beantwoorden:
2- Hoe worden individuele waarnemende en handelende systemen
door sociale interacties beïnvloed?
Het doel is om via deze twee vragen te achterhalen hoe sociale interactie
van invloed is op het construeren. Dat inzicht kan in de volgende hoofdstukken onder andere worden gebruikt om bij beslissen rekening te
kunnen houden met sociale complexiteit. In 3.5.1 zal worden ingegaan op
de eerste vraag, terwijl we in 3.5.2 aandacht zullen besteden aan de
wederzijdse invloed van individuele systemen en sociale interacties (of
sociale interactie-systemen). In de laatste paragraaf zal tevens worden
stilgestaan bij de consequenties voor beslissen.
3.5.1 Sociale interactie in constructivistisch perspectief
In onze constructie van de werkelijkheid kan het bestaan van 'anderen,
aan ons gelijken' niet geloochend worden. De (geconstrueerde) omgeving
van een waarnemend en handelend systeem is 'von anderen bevölkert [...],
die eine erstaunlich ähnliche Erlebenswelt zu haben scheinen' (Von
Glasersfeld, 1992, p. 33). Niet alleen schijnt de 'Erlebenswelf overeen te
komen, maar ook loont het deze anderen 'analoge Eigenschaften, Fähigkeiten und Funktionen zuzuschreiben' (p. 34). Dat houdt onder andere in dat
wij als waarnemers de constructen die wij als 'anderen, aan ons gelijken'
benoemen ook eenzelfde vermogen tot construeren toekennen. Nadat (in
3.3 en 3.4) uiteengezet is dat constructen van (onder andere 'concrete,
fysieke') objecten corresponderen met evenwichtssituaties, geeft Von
Foerster aan dat ook 'anderen' als dergelijke evenwichtssituaties beschouwd moeten worden (1985d, p. 212). Binnen een 'atomarer sozialer
Kontexf van twee interacterende individuele eenheden vindt het wederzijds erkennen van anderen plaats: '...ein Subjekt S, [stellt] die Existenz
eines weiteren Subjekts S2 [fest...], das ihm selbst nicht unähnlich ist,
welches seinerseits die Existenz eines weiteren Subjekts, das ihm nicht
unähnlich ist, behauptet, das mit S^ identisch sein kann' (1985d, p. 212).
De wereld is niet zomaar bevolkt met 'anderen' maar met anderen die ook
hun ervaringswereld zelf construeren; een ervaringswereld waarvan wij
zelf weer deel uitmaken. Behalve het waarnemen van anderen -als zelf-
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standig handelende (en construerende) eenheden- zullen we ook interacties met deze eenheden waarnemen. Als waarnemer zien we 'construerende eenheden met elkaar interacteren' als we de acties van één systeem
kunnen verklaren als acties die plaatsvinden met betrekking tot een ander
systeem. Dit geheel van twee interacterende subjecten kan zelf ook tot een
evenwichtssituatie komen '...wenn das Eigenverhalten eines Beteiligten
(rekursiv) das Eigenverhalten eines Andern generiert [...]; wenn Kognition
ihre eigene Kognition durch die Kognition eines Andern errechnef (Von
Foerster 1985d, p. 213). Als dergelijke interacties een zich herhalend
karakter krijgen (Maturana en Várela, 1989, p. 144), is sprake van 'sociale
verschijnselen' (p. 154). Ietwat cryptisch geven Maturana en Várela aan
waar het bij sociale systemen om gaat, namelijk dat: 'zij een interne
fenomenologie genereren, [...] waarin de individuele ontogenèse van elk
van de deelnemende organismen [...] tot stand komt als deel van het
netwerk van coöntogenesen dat zij tot stand brengen bij het vormen van
[sociale systemen]'. Iets anders gezegd (misschien niet minder cryptisch):
sociale systemen zijn eenheden waarbinnen de interacties van de deelnemende systemen gecoördineerd plaatsvinden. De wederzijdse gedragscoordinatie vindt plaats binnen het sociale systeem (wordt erdoor geconditioneerd). Het sociale systeem wordt tegelijkertijd door die gedragscoördinaties geconstitueerd en in stand gehouden (Luhmann, 1984).
Het bovenstaande geeft de constructivistische opvatting van sociale
interacties (of systemen van sociale interacties) in een notedop weer.
Daarin komen de volgende drie punten naar voren:
1- 'anderen' zijn als evenwichtssituaties (eigenverhalten, eigenvalues,
etc.) op te vatten;
2- individuele eenheden kunnen interacties met elkaar aangaan;
3- interactie-patronen kunnen zelf weer als evenwichtssituaties
worden gezien. Door dergelijke 'wederzijds gestabiliseerde interactiepatronen' kunnen sociale systemen ontstaan.
Om aan te geven hoe er binnen het constructivistisch kader naar
sociale interactiesystemen gekeken wordt, zal nader worden ingegaan op
de twee laatste punten (het eerste punt volgt eigenlijk rechtstreeks uit de
constructivistisch-cybernetische opvatting van het totstandkomen van
kennis-objecten; constructen). Eerst zal dus worden stilgestaan bij de
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Figuur 3.27 Het waarnemen van sociale interactie
'basis-eenheid' van sociale systemen: de interactie tussen twee individuele
waarnemende en handelende systemen. Daarna zal -kort- bekeken worden
aan welke voorwaarden moet worden voldaan wil een sociaal systeem uit
die interacties ontstaan.
De constructivistische opvatting van sociale systemen begint bij de
erkenning van interacnes tussen eenheden. Maturana (1980, p. 27-29) geeft
aan hoe dat verloopt (zie ook de op zijn argumenten gebaseerde figuur
3.27). Een waarnemer definieert daartoe (minstens) twee eenheden in een
achtergrond. Deze eenheden laten gedrag zien ('interacties met de omgeving'). Sommige interacties kunnen worden beschreven als gedrag dat er
op wijst dat de eenheid, die het vertoont, 'een andere eenheid' in haar
werkelijkheidsconstructie (van de omgeving) verdisconteert. Twee eenheden 'stemmen de interacties wederzijds af' als de interacties van beide
eenheden op de voorgaande manier beschreven kunnen worden. Dus,
zoals figuur 3.27 is weergegeven: Een waarnemer onderscheidt twee
eenheden (Eenheden 1 en 2). Beide eenheden interacteren met 'hun'
omgeving (omgeving i voor Eenheid i). Bovendien doen ze dit zó dat het
voor de waarnemer lijkt dat de eenheden tevens elkaar als eenheden, die
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'gevoelig zijn' voor eikaars interacties, in een omgeving gedefinieerd
hebben. Eenheid 2 komt dus als eenheid voor in de omgeving van Eenheid 1 en omgekeerd, en bovendien houden ze in het gedrag rekening met
dat voorkomen. De interacnes tussen systemen kunnen een repetitief
karakter hebben. Maturana en Várela spreken dan over gestabiliseerde,
'wederzijdse gedragscoördinaties' - hetgeen moeiteloos in de boven
gegeven opvatting van Von Foerster past.
Bij het wederzijds afstemmen van interacties speelt het begrip 'dubbele contingentie' een belangrijke rol. Waar het bij contingentie gaat om de
handelingsmogelijkheden van één systeem, gaat het bij dubbele contingentie om meerdere systemen waarbij een systeem bij de selectie van de
eigen handelingsmogelijkheden rekening houdt met de contingentie van
andere systemen: 'Kontingenz entsteht dadurch, daß Systeme auch andere
Zustände annehmen können, und sie wird zur doppelten Kontingenz,
sobald die Systeme die Selektion eigener Zustände darauf abstellen, daß
andere Systeme kontingent sind' (Luhmann, 1975, p. 171). Luhmann (1984,
p. 149) wijst op het 'dubbele contingentie-proWeem': 'Als Alter sein Handeln davon abhängig macht, wie Ego handelt und Ego sein Verhalten an
Alter anschließen will', komen ze nooit tot handelen. De oplossing is dat
de dubbele contingentie niet als een toestand moet worden gezien, maar
als een proces van wederzijdse afstemming. Luhmann: de oplossing van
het probleem moet mede worden gezocht in de rijddimensie, niet alléén in
de sociale dimensie (1984, p. 150). Beide systemen hebben niet meteen
overzicht over de eigen en andere contingenties, maar proberen eikaars
contingenties tot stand te brengen. Daarbij wordt gedrag op gedrag
afgestemd en tegelijkertijd wordt de contingentie, de handelingsmogelijkheden van de interacterende systemen, wederzijds beperkt.
Een voorwaarde voor een het ontstaan van interactiepatronen is dat
de afstemmingspartners rekening met elkaar willen houden. Het vereist
'sociale reflectie', dat wil zeggen: '[die] Fähigkeit sich selbst zu thematisieren und sich selbst als (geeignete) Umwelt anderer [...] Systeme zu
verstehen' (Willke, 1993, p. 110). Tijdens het afstemmingsproces kan
blijken dat de eigen mogelijkheden (door het rekening houden met
anderen) op een vooraf niet gewenste manier gereduceerd worden. Die
beperking kan echter nuttig zijn omdat het bijdraagt aan het instandhouden van het geheel van de interacties; het interactiesysteem, waarbinnen de
afstemming plaatsvindt. Er wordt dan tijdens het afstemmen rekening
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gehouden met een overkoepelend (interactie)systeem; een sociale eenheid.
De vraag is nu wat zo'n sociale eenheid inhoudt. Mahirana en Várela
proberen die vraag te beantwoorden. Zoals aangegeven, noemen zij het
geheel dat ontstaat doordat (en waarbinnen) systemen repetitief interacties
op elkaar afstemmen een 'sociaal systeem' (Maturane en Várela, 1989, p.
154). Het sociale systeem wordt gevormd door de gestabiliseerde gedragscoördinaties, en bepaalt tevens welke interacties (gedrag) toegelaten
worden. Dat wil zeggen, dat de waarnemingen en handelingen van een
individueel systeem, doordat het interacties aangaat binnen een sociaal
systeem, mede worden bepaald door dat sociale systeem.
Daarmee is de vraag wat nu eigen is aan een sociaal systeem in
principe beantwoord. Willke (1993, hoofdstuk 2) specificeert: we kunnen
sociale systemen (net zoals psychische systemen) beschouwen als systemen die op basis van gegenereerde interne complexiteit in- en uitvoer35
selecteren. De interne complexiteit 'richt' die selecties; i.e. de selecties
(handeling en waarneming) vinden plaats op basis van 'betekenisgeving'
door deze complexiteit36. Daarom wordt beweerd dat 'Sozialsysteme auf
basis von Sinn organisiert sind.' (Willke, p. 43). Hoe een sociaal systeem
door middel van 'betekenis' kan selecteren en interne complexiteit kan
opbouwen heeft te maken met het afgrenzen van het systeem. De systeemgrens van een sociaal systeem is de 'Zusammenhang selektiver Mechanismen, die [...] der Differenzierung von Systemen und Umwelt setzen' (p.
44). Willke geeft verder aan dat 'intersubjectiv geteilter Sinn' een sociaal
systeem afgrenst. Analoog aan de opbouw van de interne complexiteit bij
psychische systemen (het constructie-netwerk) wordt ook de opbouw van
een sociaal systeem gekenmerkt door operationele geslotenheid. Door de
wederkerige, repetitieve interacties grenst een sociale eenheid zich af en
kan de interne complexiteit zich vergroten. Sociale systemen kunnen als
operationeel gesloten worden beschouwd, '...wenn sie semantische Strukturen ausbilden, die die in ihnen ablaufenden kommunikativen Operationen auf selbstreferentielle, rekursive Umlaufbahnen zwingen' (Willke, p.

35
In zuiverder constructivistisch spraakgebruik zou in plaats van in- en uitvoer beter
gesproken kunnen worden over waarnemen en handelen - gedefinieerd door een waarnemer.
Met dit in het achterhoofd levert Willke's invulling geen probleem.
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De psychische variant hiervan is uitvoerig besproken in 3.3 Daarbij werd voor 'intern
gegenereerde complexiteit' het constructie-netwerk ingevuld dat het waarnemen en handelen
van het individuele systeem richtte.
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69). Een nadere invulling van zo'n grenstrekkend mechanisme is de
gedeelde 'Präferenz-ordnung7, die de 'Zusammenhang sinnhaft-symbolisch
konstituierter regulativer Mechanismen, welche die Transaktionen zwischen System und Umwelt steuern' (p. 45) aangeeft. Het belang van deze
preferentie-ordening is dat het de leden van een sociaal systeem in staat
stelt selecties te maken, interne complexiteit op te bouwen, en daarmee
een bepaalde 'systeemindentiteif te scheppen en in stand te houden.
Andere auteurs (bijvoorbeeld Martens, 1998) zouden in plaats van een
'Präferenzordnung' spreken van een geheel van onderscheidingen die het
waarnemen en handelen van en binnen een sociaal systeem stuurt. Sociale
systemen die door een intersubjectief gedeelde preferentie-ordening
'preselecteren' en de handelingen 'richten' zijn 'sinnhaft orientierf. Willke:
'Durch den Aufbau sinnhaft verstehbarer Symbolsysteme leisten Sozialsysteme [...] eine erste strategische Vorselektion von Umweltdaten' (p. 52).
Voorbeelden zijn onder andere vak-jargon, maar ook de 'normativ eingefrorenen Sinn in Form von Rollendefinitionen, Normen, Wertvorstellungen
und Ideologien [...]' (p. 52). De selecties (van de leden) van het sociale
systeem worden hierdoor gericht. Een gedeelde preferentie-ordening wil
overigens niet zeggen dat elk lid van een sociaal systeem hetzelfde doel
nastreeft - het hoeft slechts de systeem-identiteit te scheppen en te waarborgen. Dit 'scheppen en waarborgen' van een systeemgrens (gebaseerd
op betekenis), houdt niet in dat de grenzen, eenmaal gelegd, vastliggen.
Daarmee komt naar voren dat sociale systemen 'sinnkonstituierende und
sinnkonstituierte Gebilde' zijn. Door het ontstaan van een gedeelde
preferentie-ordening - die interacties door betekenis stuurt, kan een sociaal
systeem ontstaan. De preferentie-ordening kan zélf ook gethematiseerd en
eventueel veranderd worden - en daarmee kunnen ook de grenzen van
het systeem veranderen. Deze wederzijdse afhankelijkheid houdt dus in
dat de deelsystemen (leden) met elkaar en met de 'buitenwereld' interacteren op basis van de preferentie-ordening die echter door die interacties tot
stand gekomen is, en door die interacties kan veranderen! Willke's antwoord geeft dus een typering van een sociaal systeem - het gaat kennelijk
om een continue afgrenzing door een intersubjectief gedeelde 'präferenzordnung'. Vervolgens kan de vraag gesteld worden hoe sociale systemen
tot stand komen; hoe grenzen sociale systemen zich als sociale systemen
af? Een uitgebreid antwoord op deze vraag valt echter buiten het bestek
van deze tekst. Willke (1993, hoofdstuk 4) geeft aan dat sociale systemen
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uit 'eenvoudige' relatief ongestructureerde interactie-eenheden (quasisystemen) ontstaan. De basisgedachte hierbij is dat in de evolutie van een
sociaal systeem de interactie-samenhang een steeds ingewikkelder karakter
krijgt ten einde beter in staat te zijn om met de nieuw ondervonden
vormen van complexiteit om te gaan. Hoe de ontwikkeling van quasisysteem tot sociaal systeem precies verloopt, is voor deze tekst niet
belangrijk. Van belang is hier dat voldoende inzicht van sociale interactiepatronen (onder andere in quasi- en sociale systemen verankerd) tot
stand gekomen is, om de wederzijdse invloed van individuele waarnemende en handelende systemen en dergelijke interactiepatronen te kunnen
begrijpen - daar zal in 3.5.2 op worden ingegaan.
3.5.2 Individuele systemen in een sociale context
Uit 3.5.1. kan worden geconcludeerd dat de verhouding tussen sociale
interacties en individuele systemen op twee manieren kan worden gethematiseerd, namelijk door te kijken naar:
1- de invloed van sociale interactiesystemen op individuele systemen
door een 'gestabiliseerd referentiekader';
en 2- de manier waarop de coördinatie van interacties tussen meerdere
individuele systemen tot stand kan komen (hoe vindt wederzijdse
gedragsafstemming plaats?).
Het beschrijven van sociale systemen als vormen van 'gestabiliseerde
interactiepatronen' geeft het belang van individuele systemen voor sociale
systemen en de invloed van sociale systemen op individuele systemen al
aan (punt 1). Een sociaal systeem ontstaat door de wederzijdse coördinatie
van interacties tussen individuele waarnemende en handelende systemen.
Hierdoor is het mogelijk dat een sociale eenheid zich afgrenst, en als
sociale eenheid richting geeft aan verdere interacties (die vervolgens weer
kunnen bijdragen aan het instandhouden van het sociale systeem). Het
sociale systeem is derhalve (bepaald door) een stabilisatie van interacties
en constituerend voor (verdere stabilisatie van) interacties.
Bij het totstandkomen van de werkelijkheidsconstructie bij individuele
waarnemende en handelende systemen werd verondersteld dat een
netwerk van constructies dat het waarnemen en handelen stuurt. We
zouden nu kunnen stellen, dat een gedeelte van dat netwerk 'het sociale'
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verdisconteert. Dit komt in het netwerk niet alleen naar voren in de vorm
van 'constructies van anderen', maar ook in de vorm van intersubjectief
gestabiliseerde interactiepatronen - die voor een waarnemer het sociale
systeem herbergen. Espejo (1994) spreekt over een 'shared realit/; Achterbergh en Riesewijk (1998) spreken over een 'mutually stabilized reality.
De handelingen en waarnemingen die kunnen worden toegeschreven als
vallend binnen die 'gestabiliseerde werkelijkheid', worden door deze
'stabilized reality' geconditioneerd, en bovendien leiden ze ertoe dat een
dergelijke 'stabilized reality7 in stand gehouden wordt. Het individuele
handelen en waarnemen in een sociale context wordt derhalve beperkt
(gepreselecteerd) door de constructies die het individuele systeem van de
afgegrensde sociale eenheid heeft. Er kan dan gesproken worden van een
preselectie door constructies met betrekking tot het sociale interactiesysteem. Dergelijke constructies maken deel uit van een 'sociale' constructieve context. Willke beschrijft dit aan de hand van zijn 'Präferenz-Ordnung'. Deze ordening is gestabiliseerd in een sociale context en preselecteert de individuele waarneming en handeling. Individuele psychische systemen kunnen zich bovendien in een veelvoud van sociale contexten begeven, die allemaal verschillende preferentie-ordeningen met zich
mee brengen. Dit kan leiden tot conflicten in waarneming en handeling (in
de sociale psychologie wordt bijvoorbeeld gesproken van 'rol-conflicten';
zie onder andere van der Vliert et al., 1983).
De wederzijdse invloed van sociale interacties en individuele systemen kan dus op twee manieren worden gedacht: Aan de ene kant 'beperkf een sociaal systeem het individuele waarnemend en handelend
systeem, door de begrenzing van het constructieproces. Door de ontstane
preferentie-ordening (een 'sociale' constructieve context; het sociaal
verankerde referentiekader) worden constructen gepreselecteerd. Aan de
andere kant kunnen de constructies, en de daarop gebaseerde waarnemingen en handelingen, die bij een individueel systeem (binnen een
sociaal systeem) naar voren komen sociale interactie (-patronen), en
daarmee de preferentie-ordening, instandhouden en versterken of zelfs
veranderen. In termen van het constructivistisch kader is de belangrijkste
conclusie dat wij als individuele systemen mede onder verwijzing naar
een sociale constructieve context construeren.
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De tweede manier om naar de verhouding tussen individuele systemen en
sociale interactie te kijken is om de wijze waarop interacties tot stand
komen te thematiseren. De vraag is hoe met de 'dubbele contingentie'
wordt omgegaan: hoe kan gedrag wederzijds worden afgestemd? Een
globaal cybernetisch antwoord luidt, dat als twee systemen interacteren, er
gedrag door één systeem wordt vertoond, waarop het andere systeem
reageert, waardoor het constructienetwerk, op basis waarvan het gedrag
(van beide systemen) tot stand kwam, zich kan wijzigen. Op basis van het
gewijzigde constructienetwerk vindt volgend gedrag plaats, etc. Door het
op elkaar betrekken van de twee reeksen 'handeling-feedback-aanpassinghandeling-feedback-aanpassing' van beide systemen wordt gedrag wederzijds gecoördineerd37. Met dit model als leidraad kunnen nog verschillende 'motieven' worden onderkend, die ten grondslag liggen aan de wederzijdse afstemming. Habermas (1981, p. 384) geeft een onderscheid tussen
'Erfolgsorientierung' en 'Verständigungsorientierung'38. Sociale 'Erfolgsorientierte' handelingen noemt Habermas 'strategische handelingen'. Hierbij
gaat het om handelingen waarbij '[...] in das Erfolgkalkül des Handelnden
die Erwartung von Entscheidungen mindestens eines weiteren zielgerichtet handelnden Aktors eingehen kann' (p. 127). Bij strategisch handelen
zijn de 'Handlungspläne der beteiligten Aktoren [...] über egozentrische
Erfolgskalküle [...] koordinierf (p. 385). Het 'Verständigungsorientiertes
Handeln' noemt Habermas communicatief handelen. Het verschil met
strategisch handelen is dat '[...] die Beteiligten nicht primär am eigenen
Erfolg orientiert [sind]; sie verfolgen ihre individuellen Ziele unter den
Bedingung, daß sie ihre Handlungspläne auf der Grundlage gemeinsamer
Situationsdefinitionen aufeinander abstimmen können (p. 385). Een
wezenlijk dement van communicatief handelen is, zo vervolgt Habermas,
'das Aushandeln von Situationsdefinitionen'.
Vanuit de constructivistisch-cybernetische opvatting van interacties is
Habermas' begrip van het communicatieve handelen goed te begrijpen:

37

Vergelijk met de uiteenzetting in 3.5.2 en Luhmanns oplossing voor het dubbele
contingentie-probleem.
38

Het gebruik van Habermas' begrippen is niet helemaal onproblematisch. De vraag is
bijvoorbeeld hoe zijn theorie zich verhoudt tot de hier ontvouwen notie van sociale systemen.
Daarom zal, zonder direct Habermas' achterliggend theoretisch kader over te nemen, van een
aantal van zijn begrippen gebruik worden gemaakt, en worden geprobeerd om die een plaats
binnen het hier geschetste kader te geven.
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Systeem 1
Situatiedefinitie *

gedrag

Systeem 2
Situatie"* definitie

gedrag

Figuur 3.28 Interactie op basis van de situatiedefinitie
door de wederzijdse gedragscoordinatie ontstaat altijd een of andere
situatiedefinitie, op basis waarvan verdere handelingen worden uitgevoerd. Deze handelingen kunnen bovendien die situatiedefinitie verder
gestalte geven. Dit is samengevat in figuur 3.28. Hierin zijn twee systemen
aangegeven die op basis van een initiële situatiedefinitie handelen, i.e.
gedrag laten zien. Dat gedrag kan aanleiding zijn voor het andere systeem
om zijn eigen situatiedefinitie aan te scherpen en op basis van die veranderde definitie te handelen. Dat gedrag kan weer aanleiding zijn voor de
aanscherping van de situatiedefinitie van het andere systeem etc. Uiteindelijk kan een situatie-definitie zich stabiliseren. Zo'n min of meer stabiele
situatiedefinitie is te vergelijken met een 'gestabiliseerd' (sociaal verankerd) referentiekader dat als basis voor handelingen dient. Dat individuele
systemen bovendien afzien van het direct nastreven van eigen doeleinden,
is ook niet vreemd: het opbouwen en instandhouden van een gemeenschappelijk refentiekader dient de voortgang van handelingen en waarborgt toekomstig handelen van individuele systemen. Zoals al is aangehaald, vindt dit afzien van de directe realisatie van eigen doeleinden
plaats onder verwijzing naar het 'overkoepelende sociale geheel', dat in
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Staat stelt om te handelen. Die verwijzing naar een overkoepelende sociale
eenheid die het handelen stuurt, kan impliciet en expliciet plaatsvinden.
Een impliciete verwijzing (niet focaal in het bewustzijn) vindt bijvoorbeeld
plaats bij kinderen, die handelen binnen een gezinscontext. Nog vóór dat
de sociale context expliciet gemaakt kan worden, vindt handelen onder
verwijzing ernaar plaats. Gadamer geeft aan dat die impliciete referentie
naar een sociale eenheid basaal is: 'Long before we understand ourselves
through the process of self-examination, we understand ourselves in a
self-evident way in the family, society and the state in which we live'
(Gadamer, 1975, in Winograd en Flores, 1986, p. 29). Ook bij volwassenen
is die impliciete verwijzing aanwezig: veel van ons handelen vindt plaats
onder impliciete verwijzing naar een sociale context. Zo schrijft Jaspers
(1956, p. 75, in De Jong, 1984): 'Ich lebe zunächst fraglos in Familie und
Verbänden, in der Substanzialität eines gegewärtigen Zueingehörens,
erwarte die gewohnten Erfolge und Regelmäßigkeiten im Gang des
Daseins, ohne etwas anderes überhaupt als möglich zu erwägen...'. De
Jong (1984, p. 43) becommentarieert dit citaat: 'De substantie geeft [...]
datgene aan, wat als ongereflecteerde zedelijke traditie vastheid geeft aan
het handelen binnen een gemeenschap'. Omdat het (model van het) sociale
referentiekader deel uitmaakt van het constructie-netwerk, werkt het als
preselectief mechanisme - met dezelfde impliciete en expliciete referenties,
die bij 3.4 werden besproken. De expliciete referentie naar de sociale
eenheid vindt meestal pas plaats als zich een (in)directe verstoring voordoet. Bij deze expliciete referentie speelt de 'sociale reflectie', zoals Willke
aangeeft (zie eerder), een rol. De vraag is hoe het omgaan met die expliciete referentie naar de 'sociale eenheid' in een sociale setting vormgegeven kan worden. Hier komt Habermas' begrip van het 'Aushandeln von
Situationsdefinition' naar voren. In dit afstemmingsproces kan de situatiedefinitie (het sociale 'referentiekader') bijvoorbeeld geëxpliciteerd worden.
Dit is mogelijk door aan te geven waar zo'n definitie uit bestaat; door het
aangeven van de achterliggende doelstellingen van de interactie-partners;
door de manieren waarop die doelstellingen gerealiseerd zouden kunnen
worden in beeld te brengen; door aan te geven hoe conflicten russen
doelstellingen ontstaan of door aan te geven waarom het instandhouden
van een sociale eenheid van belang is (een speciale doelstelling) en hoe
dat kan gebeuren (eventueel door af te zien van realisatie van enkele
andere doelstellingen). Dit explicatieproces dient de afstemming van
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interacties. Het is bovendien van belang voor individueel beslissen omdat
het bij kan dragen aan het proces van formuleren van het problematische
en het omgaan ermee. Individuele beslisproblemen en het omgaan ermee
hebben vaak een 'sociale' component, die -mede- door afstemmingsprocessen kan worden verdisconteerd. In het hoofdstuk over de ondersteuning van beslissen zal gekeken worden naar een methode om deze
referentie naar het sociale te expliciteren.
3.6 Besluih gebruik van het constructivistisch kader
Om beslissen als een 'controlerend constructieproces' te kunnen beschrijven, is het nodig, zo werd aan het begin van dit hoofdstuk gesteld, drie
thema's uit te werken (zie de inleiding van dit hoofdstuk). Deze thema's:
controle, constructie en controlerende constructieprocessen, zijn uitgebreid
aan bod gekomen in de afgelopen paragrafen (3.2 t/m 3.4). Controle is het
onderwerp van de eerste orde cybernetica; constructie en constructieprocessen van het radicaal constructivisme en de tweede orde cybernetica, en
bij 'ultrastabiel construeren' is gekeken hoe (impliciete en expliciete zelf-)
controle over het constructieproces kon worden uitgeoefend. In paragraaf
3.5 is bovendien behandeld hoe constructieprocessen zich in een sociale
context kunnen voltrekken.
Ook is naar voren gekomen, dat er bij beslissen vier soorten complexiteit van belang worden geacht: instrumentele, dynamische, constructieve en sociale complexiteit (zie het eerste hoofdstuk; en paragraaf 3.1).
De instrumentele, dynamische en sociale complexiteit hebben te maken
met manieren waarop 'het problematische' zich kan uiten en met de
manier waarop met het problematische moest worden omgegaan. Dat wil
zeggen: het problematische kan meer of minder:
en -
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instrumenteel complex zijn (i.e. de hoeveelheid elementen en
relaties kan verschillend zijn);
dynamisch complex zijn (de mate waarin verandering een rol
speelt, kan verschillend zijn);
sociaal complex zijn (de mate waarin de sociale context van
invloed is op het definiëren en omgaan met het problematische,
kan verschillend zijn).

De constructieve complexiteit slaat op het 'regulerend vermogen' van een
waarnemend en handelend systeem om met het problematische om te
gaan. Dat houdt in dat het over voldoende constructieve mogelijkheden
moet beschikken om het problematische adequaat te kunnen formuleren
en er mee te kunnen omgaan. In dit hoofdstuk zijn bij het bespreken van
de controle- en constructiethema's de complexiteitsvormen impliciet naar
voren gekomen. De instrumentele complexiteit kan in de cybernetica
worden gezien als het aantal toestanden dat een systeem kan aannemen.
Dit wordt meestal uitgedrukt in de 'variëteit' van een systeem (zie Ashby,
1958). Als wordt gekeken naar de verandering van systeemtoestanden in
de tijd wordt de dynamiek van het systeem gethematiseerd. Het hoofdthema van de eerste-orde cybernetica (i.e. het reguleren van systemen) heeft
betrekking op het 'in de hand houden' van dynamische systemen. In de
paragraaf over sociale systemen is ook de 'sociale complexiteif (impliciet)
tot thema gemaakt. Controlerend construeren vindt vaak plaats in sociale
interactie, en daardoor kan het construeren (en dus ook het definiëren van
en het omgaan met het problematische) lastig gevonden worden. Bij het
constructivisme (de tweede-orde cybernetica; het radicaal constructivisme
en het 'ultrastabiel construeren') is ingegaan op de constructieve complexiteit. Hier ging het om de constructieve mogelijkheden die een waarnemend en handelend systeem (impliciet of expliciet) heeft ter regulering
van het constructieproces ten behoeve van het omgaan met verstoringen.
Explicatie (zie paragraaf 3.4) vergroot het aantal mogelijkheden om met
verstoringen om te gaan. Door het opgebouwde netwerk van constructen
zijn we in staat om het problematische (in termen van instrumentele,
dynamische en sociale complexiteit) te duiden, en het is hierdoor mogelijk
om met verstoringen om te gaan. Het constructivistisch kader biedt
derhalve een geschikt ankerpunt om de complexiteitsvormen te behandelen. In het volgende hoofdstuk zullen we de complexiteitsvormen verder
uitwerken, en nagaan hoe ze voor beslissen geïnterpreteerd kunnen
worden.
Tot nu toe is slechts een summiere beschrijving van het beslisproces
gegeven: beslissen is opgevat als een controlerend constructieproces.
Hoewel we nu meer inzicht hebben in controlerende constructieprocessen,
moet nog worden aangegeven hoe beslissen als zo'n proces gezien kan
worden. Daartoe zal in hoofdstuk 5, aan de hand van de in dit hoofdstuk
uitgewerkte thema's een beslismodel gegeven. Bij die beschrijving speelt

227

het 'ultrastabiel construeren' een belangrijke rol, omdat daarmee kan
worden gemodelleerd hoe de verandering van frames (interpretatiekaders,
etc.) in het beslisproces kan worden ingebed. In hoofdstuk 6 wordt naar
de ondersteuning gekeken. Van de hier behandelde thema's is daarbij
vooral de 'expliciete controle' van belang: hoe kunnen expliciete constructieprocessen worden ondersteund - en hoe kunnen impliciete processen
expliciet gemaakt worden? Het constructivistisch kader is derhalve (zoals
al in figuur 3.1 is gesuggereerd) de spil van dit boek.
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Hoofdstuk 4
De complexiteit van beslissen

4.1 Inleiding
In de eerste twee hoofdstukken is naar voren gekomen dat beslissen kan
worden opgevat als een controlerend constructieproces, waarbij vier
vormen van complexiteit van belang zijn. In hoofdstuk 2 kwam bij het
bespreken van het overzicht van beslismodellen naar voren dat er weinig
modellen voorhanden zijn, waarin zowel aandacht wordt besteed aan alle
activiteiten uit het beslisproces (probleemformulering, alternatievenformulering, alternatievenevaluatie, keuze en implementatie) als aan de dynamiek van het beslisproces (iteraties, recursies, feedback-aspecten). Bij het
modelleren van beslisgedrag wordt wèl het idee van 'frames' of 'framing'
(iets losser geformuleerd: van interpretatiekaders) een steeds grotere rol
toebedeeld, vooral bij beslissingen waarbij sprake is van een gebrekkige
(beslis)probleem-structuur. Als we beslissen als een 'controlerend constructieproces' beschouwen, zo is aan het einde van hoofdstuk 2 geopperd,
dan kunnen we de dynamiek en alle relevante activiteiten uit de beslisreeks bij beslissen betrekken én aangeven hoe 'interpretatiekaders' bij
beslissen een rol spelen. De vraag is dan: hoe kan het beslisproces als een
controlerend constructieproces worden uitgewerkt? Om die vraag te
kunnen beantwoorden is in het vorige hoofdstuk eerst gekeken naar wat
er onder 'controlerende constructieprocessen' kan worden verstaan. De
behandeling daarvan was opgesplitst in drie thema's: controle, constructie
en het proces van 'controlerend construeren'. Deze thema's werden in het
vorige hoofdstuk besproken bij de eerste orde cybernetica, de tweede orde
cybernetica en het radicaal constructivisme. Daarbij kwam een aantal
belangrijke elementen naar voren, zoals 'stabiliteif, 'ultrastabiliteif en
'impliciete en expliciete controle'. Bij 'ultrastabiel construeren', tenslotte,
kwamen deze elementen samen: daar werd een beschrijving gegeven van
controlerende constructieprocessen bij 'waarnemende en handelende
systemen'.
In dit en het volgende hoofdstuk zal worden geprobeerd om beslissen
als een controlerend constructieproces uit te werken. Daarbij kan onder-
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scheid worden gemaakt tussen het beschrijven van het beslisproces en het
beschrijven van de 'inhoudelijke kant', i.e. datgene waar beslissen zich op
betrekt. In hoofdstuk 5 zal het beslisproces onder handen genomen
worden. Er zal dan worden getracht om door de elementen uit het
ultrastabiel construeren voor beslissen in te vullen, een constructivistische
beschrijving van het beslisproces te geven. In dit hoofdstuk komt de
'inhoudelijke kanf aan bod. Datgene waarop het beslisproces zich richt,
wordt op de een of andere manier door de beslisser beschreven en de
beslisser moet er op de een of andere manier mee omgaan. De inhoud van
die beschrijving en het omgaan met de door de beslisser beschreven
objecten kan door middel van de vier complexiteitsvormen worden
geduid. Deze complexiteitsvormen zullen in dit hoofdstuk worden uitgewerkt1. Het 'complexiteitsthema' is in de vorige hoofdstukken al aangeroerd. In hoofdstuk 1 werd al aangegeven dat bij beslissen vier soorten
complexiteit van belang zijn: instrumentele complexiteit (de 'traditionele'
complexiteit in termen van het aantal elementen en relaties daartussen);
dynamische complexiteit (complexiteit in termen van de verandering van
elementen en relaties); sociale complexiteit (complexiteit in termen van de
'sociale contexf die beslissen beïnvloedt) en constructieve complexiteit (de
cognitieve, constructieve mogelijkheden van een waarnemend en handelend systeem om iets te construeren en er mee om te gaan - en daarmee
dat 'iets' als meer of minder instrumenteel, dynamisch en/of sociaal
complex te zien).
In dit hoofdstuk zal getracht worden duidelijk te maken wat de complexiteitsvormen inhouden en hoe ze voor beslissen kunnen worden
geïnterpreteerd. De plaats van de behandeling van complexiteit is ook in
het 'rode draad'-schema te zien (zie figuur 4.1). In de inleiding en in
hoofdstuk 2 is een globale opvatting van beslissen en een overzicht van
gangbare beslismodellen gegeven. In hoofdstuk 3 werd het constructivistisch kader behandeld; in dat hoofdstuk werd aangegeven hoe 'controlerende constructieprocessen' er uitzien. Het doel van dit hoofdstuk is te
analyseren wat onder 'besliscomplexiteif kan worden verstaan.
Intuïtief zou aangegeven kunnen worden dat er sprake is van een
'complex' beslisprobleem als het omgaan met dat beslisprobleem (het

' Daarbij zal blijken dat de verdeling tussen 'proces' en 'inhoud' niet zo strikt is als hier
wordt gesuggereerd - de dynamische en constructieve complexiteit betrekken zich bijvoorbeeld ook op het proces.
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Figuur 4.1 Koppeling relevante thema's van dit boek aan hoofdstukken
doorlopen van de beslisproces) door de beslisser als lastig ervaren wordt.
De vraag wordt dan waardoor die ervaring van complexiteit bij beslissers
teweeg gebracht wordt. Oí, anders geformuleerd: wat zijn de determinanten van 'besliscomplexiteif? Traditioneel wordt hierbij gedacht aan
aspecten van het beslisproces zoals 'het aantal te beschouwen alternatieven', 'de onoverzichtelijkheid van alternatieven' of 'de mate van verandering van de alternatieven'. De lijst van complexiteitsdeterminanten is
echter veel groter, en de vraag rijst of er geen systematiek in te onderkennen is. In dit hoofdstuk zal worden getracht aannemelijk te maken dat de
vier complexiteitsvormen als een ordening van complexiteitsdeterminanten
kan worden gezien. Die ordening kan vervolgens als een uitgangspunt
voor het begrijpen van besliscomplexiteit dienen. De uitwerking van
besliscomplexiteit zal als volgt verlopen. In paragraaf 4.2 wordt eerst
complexiteit in algemene zin onder de loep genomen. Daarbij zullen de
vier vormen en hun onderlinge verhouding (algemeen) worden uitgewerkt. Vervolgens zullen in paragraaf 4.3 de vier complexiteitsvormen
voor beslissen worden ingevuld. Dat wil zeggen, dat zal worden geprobeerd om de 'complexiteitsdeterminanten' van beslissen in de genoemde
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vormen te ordenen. Omdat de nadruk zal liggen op de ordening, zal een
uitputtende behandeling van de determinanten buiten het bestek van dit
hoofdstuk vallen. Als onderdeel van de laatste paragraaf (4.3.4) zal ook de
'structuur van (beslis-) problemen' worden behandeld. Die structuur is in
het verleden vaak de noemer geweest waaronder (impliciet) de complexiteit van beslissen werd onderzocht. De structuur van een probleem heeft
(zoals in 2.2.2 opgemerkt) - ruwweg - te maken met de mate waarin de
elementen van het probleem en het omgaan daarmee door de beslisser te
overzien en vast te leggen zijn. Zoals duidelijk zal worden, zegt 'structuur'
dan eigenlijk iets over het omgaan met complexiteit bij beslissen. Door in
paragraaf 4.3.4 het begrip 'structureerbaarheid van beslisproblemen' te
bespreken wordt een brug geslagen tussen de complexi tei tsvormen en de
vraag hoe een beslisser daarmee kan omgaan. Hoe dat omgaan (het
proces) precies plaatsvindt, is het onderwerp van hoofdstuk 5.
4.2 De vier complexiteitsvormen
In dit hoofdstuk staat complexiteit centraal. Maar wat is dat nou eigenlijk?
Vaak wordt complexiteit ongedefinieerd gelaten: wat het betekent dat iets
'complex' is, wordt meestal intuïtief duidelijk verondersteld. Luhmann
(1984, p. 45) merkt over het vermijden van definities op: 'Die Komplexität
ist für eine begriffliche Wiedergabe zu Komplex'. Beer (1979, p. 3) definieert complexiteit indirect via 'variety': 'The basic unit of complexity is
any one possible state of a system'. Variëteit, als de maat voor complexiteit, geeft dan 'the number of possible states of whatever it is whose
complexity we want to measure' (p. 32) aan. Uit deze - tamelijk geaccepteerde - manier om complexiteit te beschrijven, komt naar voren dat er
tenminste 'iets' (een object) gedefinieerd moet zijn, waaraan complexiteit
kan worden toegeschreven. Voor het beschrijven van complexiteit is het
van belang om onderscheid te maken tussen de waarnemer van een object
en het waargenomen object. In termen van het vorige hoofdstuk kan
worden gezegd dat een waarnemer een object construeert; er complexiteit
aan 'toekenf en met dat 'complexe' object tracht om te gaan (zie ook
figuur 4.2).
Onder verwijzing naar dit onderscheid kan nu op twee manieren naar
complexiteit worden gekeken. Ten eerste is sprake van de complexiteit
van het waargenomen object en ten tweede van de complexiteit van de
waarnemer van dat object. Zoals in figuur 4.2 is weergegeven, is er een
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Figuur 4.2 Relatie waarnemer, waargenomen object en complexiteit
waarnemer die een bepaald object definieert, er complexiteit aan toeschrijft
en ermee tracht om te gaan. Om dat te kunnen doen (definiëren, complexiteit toeschrijven en omgaan) moet de waarnemer (of, in de terminologie van hoofdstuk 3: het waarnemende en handelende systeem) zelf over
voldoende complexiteit (constructieve mogelijkheden) beschikken. Voldoende 'constructieve mogelijkheden' wil zeggen, dat het constructienetwerk (zie hoofdstuk 3) van het systeem het mogelijk maakt om een object
te definiëren (c.q. waar te nemen), er complexiteit aan 'toe te schrijven' en
er mee om te kunnen gaan2. Tot het constructienetwerk behoren alle constructies die op een bepaald moment voorhanden zijn: expliciete modellen
zoals waarnemingsmodellen of causale modellen, maar ook meer diffuse
cognities en ervaringen, etc. Analoog aan het onderscheid tussen eerste en

2

Het is belangrijk om op te merken dat er meestal geen sprake is van een 'actief, vrijwillig,
expliciet' toeschrijven van complexiteit, maar eerder van een passief ervaren van complexiteit
Bovendien is het (bijna) niet te scheiden van het definiëren van het object dat complex
gevonden wordt Omdat de ervaring van complexiteit door het actief zoeken naar andere
modellen en referentiekaders kan veranderen (dit zal onder meer in hoofdstuk 5 worden
besproken), zal toch de term 'toeschrijven' (of toekennen) worden gebruikt. Met het toeschrijven van complexiteit wordt derhalve zowel het impliciet als het expliciet toeschnjven bedoeld.
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tweede orde cybernetica zou een onderscheid in soorten complexiteit
kunnen worden gemaakt. De complexiteit van het waargenomen object
zou 'eerste orde complexiteif genoemd kunnen worden. Het gaat hierbij
om de complexiteit die een waarnemer toeschrijft aan het waargenomen
object, op basis van het constructienetwerk. De 'tweede orde complexiteif
heeft te maken met de complexiteit van (het constructienetwerk van) de
waarnemer3. Het zou uitgedrukt kunnen worden in 'constructieve varieteif. De verhouding tussen beide vormen is belangrijk: de tweede orde
complexiteit maakt (het waarnemen van) eerste orde complexiteit mogelijk4. Het gaat altijd om complexiteit, zoals die zich voor een waarnemer
voordoet (i.e. om iets dat is geconstrueerd); alleen wordt bij de eerste orde
complexiteit de waarnemer (en zijn constructieve vermogens) niet gethematiseerd. Er wordt dan alleen naar de aan een object toegekende complexiteit gekeken. Bij de tweede orde complexiteit worden de waarnemer
en zijn constructieve vermogens juist wèl gethematiseerd - de aandacht
gaat dan uit naar de constructieve mogelijkheidsvoorwaarden voor het
kunnen toekennen van eerste orde complexiteit en het kunnen omgaan
met die 'complexe objecten'. We kunnen de vier complexiteitsvormen nu
verdelen over de twee aangegeven klassen: instrumentele, dynamische en
sociale complexiteit hebben voornamelijk betrekking op de eerste orde
complexiteit, i.e. op de complexiteit van een gedefinieerd object. De
constructieve complexiteit is complexiteit van de tweede orde5.
Als eenmaal iets (een systeem) is gedefinieerd (c.q. waargenomen),
dan kan dat op verschillende manieren complex gevonden worden (eerste

9
De waarnemer kan zelf ook als object van waarneming worden gezien (als waargenomen
object). Er kan dan tweede orde complexiteit aan een waarnemer worden toegeschreven - i.e.,
er wordt dan door een waarnemer aan een waarnemer tweede orde complexiteit als eerste
orde complexiteit toegeschreven.
4

De opdeling in deze twee vormen is te vergelijken met de twee soorten complexiteit die
Ashby in zijn 'Law of requisite variety' beschrijft: ten eerste de complexiteit (variëteit) van de
verstoringen ('verstoringscomplexiteit') en ten tweede de complexiteit van de regulatieve
mogelijkheden om met die verstoringen om te gaan ('regulatieve complexiteit'). De 'wet' doet
bovendien uitspraken over de verhouding tussen de twee soorten complexiteit: namelijk (grof
gezegd) dat een systeem over voldoende regulatieve complexiteit moet beschikken om met de
verstoringscomplexiteit om te gaan (zie Ashby, 1958, hoofdstuk 11; of hoofdstuk 3 van dit
boek. In paragraaf 4.3.4 zal de 'Law' worden behandeld bij het bespreken van constructieve
complexiteit).
5
De sociale complexiteit is eigenlijk ten dele complexiteit van de eerste en ten dele van de
tweede orde - we zullen daar in paragraaf 4.3.3 op terug komen.
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orde complexiteit). Als daarbij, zoals Beer aangeeft, het aantal mogelijke
toestanden van het systeem van belang is, dan is de vraag wat dat aantal
bepaalt. In de eerste orde cybernetica worden twee (complementaire)
manieren besproken om die vraag te beantwoorden. Om te beginnen kan
het aantal mogelijke toestanden worden beïnvloed door het aantal elementen en relaties tussen die elementen die in de beschrijving van een systeemtoestand op een bepaald moment relevant zijn. In de eerste orde
cybernetica is een systeemtoestand een 'moment-opname' van een systeem: het geeft de waarde van de systeemvariabelen op een bepaald
moment aan. Alle elementen en relaties die een rol spelen in de beschrijving van de systeemtoestand kunnen bijdragen aan de complexiteit van de
beschrijving van het systeem. Ten tweede kan de verandering van de
systeemtoestanden de complexiteit beïnvloeden. Verandering van systeemtoestanden wordt beschreven door de 'gedragsfunctie' van een systeem
(zie hoofdstuk 3). Deze functie 'berekent' de systeemtoestand op een
bepaald moment, gegeven de systeemtoestand op een vorig moment en de
'externe invloeden' (parameters) van het systeem. De mate van verandering van een systeem (in termen van de gedragsfunctie en de parameters
die daarbij een rol spelen) kan de toegekende complexiteit ook beïnvloeden. De elementen en relaties tussen de elementen, en de verandering van
de elementen en relaties zijn dus van belang bij het bespreken van complexiteit van een systeem.
De toegeschreven complexiteit van iets kan worden beïnvloed door
het aantal elementen en relaties daartussen (instrumentele complexiteit) en
door de verandering van dat iets (dynamische complexiteit). Er kan echter
niet zonder meer gezegd worden dat 'hoe groter het aantal elementen en
relaties en/of hoe groter de verandering van het systeem des te complexer
het systeem' - er is geen sprake van een objectieve maat. Er kan (vanuit
een constructivistisch perspectief) alleen maar sprake zijn van de (eerste
orde) complexiteit, zoals die door een waarnemer -subjectief- wordt
geconstrueerd. Het 'ervaren' van complexiteit hangt af van de mate
waarin, en de efficiëntie waarmee, een waarnemend en handelend systeem
er in slaagt om op basis van het reeds opgebouwde constructienetwerk
een 'adequate' constructie te maken van datgene waaraan (eerste orde)
complexiteit wordt toegeschreven. Zoals opgemerkt: de constructieve
mogelijkheden (tweede orde complexiteit) bepalen de eerste orde complexiteitstoekenning - en daarmee de ervaring van (eerste orde) com-
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plexiteit. Anders gezegd: de (toegeschreven) complexiteit is afhankelijk
van het constructienetwerk (waaronder frames, impliciete causale modellen, verwachtingen, etc, vallen) dat door de toeschrijver gehanteerd
wordt. In de constructivistische opvatting is dus datgene waaraan complexiteit wordt toegeschreven een constructie, en de mate waarin (en de
efficiëntie waarmee) we er in slagen om die constructie te maken, beïnvloedt de toegeschreven complexiteit. Dat het bij complexiteit om iets
subjectiers gaat, wordt door veel auteurs ook aangegeven (onder andere
Ashby, 1958; MacCrimmon en Taylor, 1976; Beer, 1979; en Flood en
Carson, 1988). Dat is de reden waarom ze aan de 'variëteitsdefinitie' van
complexiteit toevoegen dat deze afhangt van de waarnemer, die de
complexiteit toeschrijft: 'the observer and his powers of discrimination
may have to be specified if the variety is to be well defined' (Ashby, 1958,
p. 125). Bij deze toevoegingen komt de in deze paragraaf gegeven 'constructivistische interpretatie' echter niet naar voren.
Door een 'adequaat waarnemingsmodel' (tweede orde complexiteit)
kan de toegeschreven complexiteit (eerste orde complexiteit) verminderd
worden, omdat daarmee een mogelijke veelheid aan elementen, relaties en
verandering op een 'snelle en efficiënte' manier geduid kan worden. Ter
illustratie hiervoor zijn vele voorbeelden uit de psychologie voorhanden.
Uit Millers klassieke 'the magical number 7 plus or minus 2' (1956) kan
worden opgemaakt dat mensen het lastig vinden om reeksen zoals 100101,
110011, 001001, etc. te onthouden. Mensen die het binaire stelsel machtig
zijn, onthouden echter geen reeksen van 'losse' elementen (enen en
nullen), maar zien die reeksen als (binaire) representaties van de getallen
36, 51 en 9. Voor dit 'soorf mensen is het onthouden minder complex,
omdat hun constructieve mogelijkheden hen in staat stelt om 'slechts' 3
elementen te onderscheiden; terwijl er voor anderen sprake is van drie
clusters van 6 enen en nullen in een specifieke permutane. Hierbij kan dus
als 'complexiteitsmaaf niet het aantal elementen van iets worden genomen. Het ervaren van de complexiteit van iets kan namelijk voor verschillende subjecten verschillend zijn. Ook de dynamische complexiteit is
afhankelijk van de constructieve complexiteit: de mate waarin bijvoorbeeld
een waarnemingsmodel 'voorzief in de verandering van een systeem (de
verklarende kracht van het waarnemingsmodel) is van invloed op de
ervaren dynamische complexiteit. Zo maakte het heliocentrische model
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van Galileo de beschrijving van het gedrag van de hemellichamen 'minder
complex' dan het Ptolemeïsche model.
Tot nu toe is de sociale complexiteit buiten beschouwing gelaten. In
hoofdstuk 3 werd 'de ander' ingevoerd als een eenheid, waaraan een
waarnemend en handelend systeem dezelfde constructieve vermogens toe
kan schrijven als aan zichzelf. Met 'de ander' zijn bovendien interacties
mogelijk. Sociale complexiteit kan worden beschreven als de manier
waarop 'mede-construerende eenheden' van invloed zijn op de ervaren
complexiteit van iets. Dat kan op twee manieren worden gezien:
1

als de manier waarop systemen van sociale interacties de
individuele constructieve mogelijkheden beïnvloeden;

en 2

als de manier waarop sociale interacties direct betrekking
hebben op de definitie van en het omgaan met een object.

Sociale interacties zijn van invloed op de individuele constructieve mogelijkheden omdat waarnemende en handelende systemen binnen systemen
van sociale interacties (i.e. binnen systemen van wederzijds gestabiliseerde
interactiepatronen - sociale systemen) opereren. Delen van die interactiepatronen zijn in het constructienetwerk van de leden van de sociale
systemen verankerd en beïnvloeden daarmee het individuele waarnemen
en handelen. Doordat wij bijvoorbeeld 'lid' zijn van een bepaalde organisatie wordt onze waarneming en het daarop gebaseerde handelen op een
bepaalde manier (gekoppeld aan die organisatie) gekleurd. De individuele
constructie kan ook worden beperkt door de manier waarop binnen
sociale systemen het verloop van sociale interacties is vastgelegd ('geïnstitutionaliseerd'). Het vastleggen in de vorm van een hiërarchische taakverdeling stuurt de constructieve vermogens bijvoorbeeld anders dan een
taakverdeling in zogenoemde zelf-sturende teams (zie onder andere
Galbraith, 1974). De constructieve mogelijkheden van de individuele
systemen worden dus beperkt door het 'sociaal referentiekader' en door
de wijze waarop het verloop van de interacties is vastgelegd. Omdat het
gaat om de invloed op de constructieve vermogens van een individu, is er
sprake van een mogelijke invloed op de ervaring van constructieve
complexiteit.
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De tweede manier waarop het 'sociale' de ervaren complexiteit kan
beïnvloeden is als de mede-construerende eenheden ('anderen') direct van
invloed zijn op het definiëren van en het omgaan met het object waaraan
complexiteit wordt toegekend. Dat kan het geval zijn als interactie met
(de) ander(en) deel uitmaakt van het object, of als het object in interactie
met (de) ander(en) wordt gedefinieerd er in interactie met (de) ander(en)
mee wordt omgegaan. De complexiteit heeft dan betrekking op de inhoud
van de interactie (het in interactie definiëren van en het omgaan met het
object, dat weer gedeeltelijk uit interacties kan bestaan) en het heeft
betrekking op het reguleren van de interactie.
De sociale complexiteit is eigenlijk een 'mengvorm' van de andere
drie besproken vormen van complexiteit. Het gaat bij het waarnemen van
'anderen' om het construeren van eenheden die op een specifieke manier
instrumenteel en dynamisch complex zijn. Het gaat om eenheden die een
soortgelijk vermogen tot constructie moet worden toegekend en waarmee
daarom specifieke interacties mogelijk zijn. In hoofdstuk 3 is deze gedachte al besproken. Von Foerster (1985d) geeft aan dat het bij de constructie
van de ander gaat om speciale gevallen van 'stabiele toestanden'. Deze
'toestanden' kunnen echter een bepaalde structuur en een bepaald gedrag
worden toegeschreven (i.e., ze kunnen op een specifieke manier instrumenteel en dynamisch complex zijn). Het omgaan met anderen kan dan
als een speciale vorm van dynamische en instrumentele complexiteit
worden gezien. Bij gestabiliseerde interactiepatronen in de vorm van
sociale systemen is sprake van een intersubjectief referentiekader dat het
waarnemen en handelen op een bepaalde manier stuurt. In die zin is de
sociale complexiteit constructieve complexiteit. Hoewel sociale complexiteit dus als een mengvorm kan worden gezien, is het toch zinvol om het
als een aparte vorm te handhaven en te behandelen. De reden daarvoor is,
dat het een 'handzaam model' biedt om met de andere complexiteitsvormen om te gaan: het biedt enerzijds een model met betrekking tot een
combinatie van instrumenteel/dynamische elementen ('de ander', 'interacties met de ander7) en anderzijds een beschrijving van een gedeelte van
het constructienetwerk (sociaal verankerde referentiekaders; vastleggen
van het verloop van interacties). Het lastig vinden van problemen omdat
rekening moet worden gehouden met anderen (het inschatten van hun
doelstellingen, van hun mogelijkheden, het afstemmen van gedrag, het
omgaan met machtsaspecten, het beperkt zijn door een referentiekader, het
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samen tot één probleemdefinitie zien te komen, etc.) kan zo onder één
noemer worden gebracht. Die noemer is ook intuïtief en historisch gerechtvaardigd met betrekking tot het definiëren van en het omgaan met
(beslis)problemen (zie bijvoorbeeld de lange lijst van auteurs die de
'ander* meer of minder bij beslissen betrekken: onder andere Janis en
Mann, 1977; Flood en Jackson, 1991; en Goldstein en Hogarth, 1997, voor
een overzicht; hoewel de focus van dit onderzoek echter niet altijd op
individueel beslissen ligt).
Samenvattend kan worden gezegd dat er vier complexiteitsvormen te
onderscheiden zijn, die in twee categorieën uiteen vallen. De instrumentele, dynamische en sociale complexiteit hebben vooral te maken met de
toegeschreven complexiteit van iets (eerste orde complexiteit), terwijl de
constructieve complexiteit te maken heeft met de mogelijkheden om dat
'iets' te construeren, er complexiteit aan toe te schrijven en er mee om te
gaan (tweede orde complexiteit). De constructieve complexiteit slaat op het
construerend vermogen van een waarnemend en handelend systeem. De
andere drie vormen (hoofdzakelijk) op het geconstrueerde object zelf. Als
we iets complex vinden, zijn we geneigd om de verklaring in termen van
de laatste drie vormen te zoeken ('veel aspecten', 'voortdurende verandering', 'we kunnen het maar niet met elkaar eens worden'). Zo'n verklaring
verwijst echter naar de mogelijkheden die we hebben om iets te construeren en er complexiteit aan toe te kennen. Instrumentele, dynamische en
sociale complexiteit zijn dus afhankelijk van de constructieve mogelijkheden. In de volgende paragraaf zullen we de vier complexiteitsvormen voor
beslissen invullen. In de eerste drie sub-paragrafen wordt (voornamelijk)
ingegaan op de complexiteit van het waargenomen object (eerste orde
complexiteit). Bij die beschrijving blijven de waarnemer en zijn constructieve vermogens altijd meespelen. Dat wil zeggen, dat bij de beschrijving
van de eerste orde complexiteitsvormen de tweede orde complexiteit altijd
'meeloopf. De constructieve complexiteit is onderwerp van de laatste
paragraaf.
4.3 Complexiteit voor beslissen ingevuld
Nadat een algemeen beeld van de vier complexiteitsvormen is geschetst,
zal nu worden nagegaan hoe ze met beslissen samenhangen. Eigenlijk
wordt in deze paragraaf dus gekeken naar de redenen waarom het
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Figuur 4.3 Representaties en omgaan met representaties in het beslisproces
beslisproces als meer of minder 'lastig' ervaren wordt. Om dat te doen
moet duidelijk zijn waar het beslisproces naar verwijst. Voor het bespre
ken van die 'verwijzing' nemen we de beslisreeks uit hoofdstuk 2 als
uitgangspunt (bovenaan in figuur 4.3). Deze reeks beschrijft de activiteiten
die in het beslisproces een rol spelen: de probleemformulering, de alternatievenformulering, de altematievenevaluatie, de keuze en de implementa
tie. Bovendien is aangegeven dat de activiteiten niet sequentieel doorlopen
hoeven te worden, maar dat in het proces onder andere iteraties en
recursies mogelijk zijn (weergegeven door de pijlen-configuratie). Om de
beslisreeks te kunnen doorlopen, worden representaties gemaakt ten
behoeve van de activiteiten uit de reeks, en ten behoeve van het beslispro
ces zelf. Er worden representaties gemaakt om respectievelijk de pro
bleemformulering, de alternatievenformulering, de altematievenevaluatie,
de keuze en de implementatie weer te geven. Bovendien moet een (meer
of minder expliciete) representatie worden gemaakt die het proces be
schrijft (bijvoorbeeld in de vorm van de beslisreeks). Met de verschillende
representaties als uitgangspunt worden handelingen uitgevoerd die het
oplossen van het probleem dienen. Anders gezegd: met de representaties
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moet vervolgens worden Omgegaan' om het problematische te lijf te gaan.
De uitgevoerde handelingen kunnen leiden tot veranderingen in de
representaties, die daarna weer als uitgangspunt dienen voor verder
handelen, etc. Deze tweedeling (enerzijds de representaties met betrekking tot beslisreeks-activiteiten en met betrekking tot het beslisproces, en
anderzijds het omgaan met die representaties - zie figuur 4.3 onderaan) is
de leidraad voor het bespreken van de complexiteit van beslissen. Door te
kijken naar de representaties (uit welke elementen en relaties zijn die
opgebouwd?) en naar het omgaan met de representaties zullen we in de
volgende paragrafen de complexiteit van beslissen meer inhoud trachten
te geven. Hierdoor zal meer inzicht worden verkregen in de 'determinanten' van besliscomplexiteit. Deze determinanten van het 'lastig vinden'
van beslissen zullen in vier complexiteitsvormen worden ondergebracht.
Voor dat we met de bespreking van de complexiteitssoorten beginnen, moeten drie belangrijke opmerkingen worden gemaakt. Ten eerste
dient bij het bespreken van de complexiteitsdeterminanten te worden
opgemerkt, dat de speciale verhouding tussen eerste en tweede orde
complexiteit niet uit het oog verloren mag worden. Bij de bespreking van
de drie eerste orde complexiteitsvormen 'loopt', zoals opgemerkt, de
constructieve complexiteit namelijk telkens 'mee'.
Ten tweede is het belangrijk om de hier gebruikte verhouding tussen
de begrippen complexiteit, onzekerheid en dynamiek op te merken. In dit
boek wordt het begrip complexiteit in algemene zin gebruikt: als iets
'complex' wordt gevonden, dan wordt daarmee bedoeld dat het 'lastig
gevonden wordf. Deze opvatting komt overeen met het dagelijks gebruik
van het begrip. De vier te behandelen complexiteitsvormen worden in
deze tekst behandeld als manieren waarop dat 'lastig vinden' zich kan
uiten. Dat kan echter op twee manieren tot verwarring leiden. Op de
eerste plaats is complexiteit vaak gebruikt om een specifieke vorm van
'lastig vinden' aan te geven (namelijk, het lastig vinden dat ontstaat omdat
een object uit veel elementen en uit veel relaties bestaat). Die vorm wordt
hier behandeld onder de noemer 'instrumentele complexiteit. De tweede
manier waarop verwarring zou kunnen ontstaan, is dat er in het verleden
ook andere begrippen zijn gebruikt om het 'lastig vinden' aan te geven,
waaronder onzekerheid en dynamiek. Lipshitz en Strauss (1997) geven
bijvoorbeeld een overzicht van verschillende opvattingen van onzekerheid,
variërend van 'gebrek aan inzicht in de kans waarmee een specifieke
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gebeurtenis zich voordoet' (de traditionele, 'decision-event'-opvatting van
onzekerheid) tot 'turbulentie' en 'ambiguïteit7 (p. 150). In deze opvatting is
onzekerheid eigenlijk eenzelfde soort paraplu-begrip als complexiteit in
deze tekst. Ook het begrip dynamiek wordt vaak naast het begrip complexiteit gebruikt. Complexiteit heeft dan betrekking op 'lastig vinden'
vanwege het aantal elementen en relaties, en dynamiek op 'lastig vinden'
vanwege verandering. In dit boek is ervoor gekozen om 'lastig vinden'
met 'complex' aan te duiden en om dynamiek als specifieke vorm van
'lastig vinden' op te vatten. Daarom is er hier sprake van 'instrumentele
complexiteif én van 'dynamische complexiteit'. Onzekerheid zal (impliciet) bij zowel instrumentele als dynamische complexiteit worden behandeld. Deze manier van positioneren van de drie begrippen komt vaker
voor. Zo scharen MacKinnon en Wearing (1980) bijvoorbeeld onzekerheid
onder complexiteit (p. 286). Ashby (1958) merkt over de relatie tussen
complexiteit en dynamiek op dat de complexiteit van 'complex systems' er
uit bestaat dat 'they are so dynamic and interconnected that the alteration
of one factor immediately acts as cause to evoke alteration in others' (p. 5).
Daarmee rekent hij dynamiek onder complexiteit. Geurts en Vennix (1989,
hoofdstuk 1), tenslotte, onderscheiden eveneens verschillende dimensies
van complexiteit (analytische, cognitieve en sociale complexiteit). Zij
interpreteren 'complexiteit van problemen' ook als de ingewikkeldheid
van problemen.
De laatste opmerking betreft de aard van de behandeling van de
complexiteitsvormen. De vier vormen moeten worden gezien als een
ordeningskader van de determinanten van het complex vinden van beslisproblemen. De nadruk ligt daarbij op het begrijpelijk en plausibel maken
van het ordeningskader en niet op de volledigheid van de determinanten.
Dat wil zeggen dat de bijdrage van deze paragraaf gelegen is in het
weergeven van een systematiek van de determinanten van 'het lastig
vinden' van het beslisproces. Er zal (kan) niet gestreefd worden naar een
volledig overzicht van die determinanten.
4.3.1 Instrumentele complexiteit
Wat betekent instrumentele complexiteit voor beslissen? Wanneer wordt
een beslisprobleem of beslisproces instrumenteel complex gevonden?
Zoals in het bovenstaande is aangegeven, zullen we deze vraag beantwoorden door naar de representaties (met betrekking tot beslisreeks en -
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proces) en het omgaan met die representaties te kijken. Hieruit zullen
determinanten van instrumentele complexiteit worden afgeleid. Voor
instrumentele complexiteit betekent dat, dat nagegaan wordt wat de
representatie-elementen en -relaties zijn die worden gebruikt voor het
beschrijven van het beslisprobleem of beslisproces op één bepaald moment. Voor het behandelen van de instrumentele complexiteit kunnen
twee vragen worden gesteld: Welke elementen en relaties spelen een rol
bij de verschillende activiteiten uit de beslisreeks (bij de probleemformulering, de alternatievenformulering, de alternatievenevaluatie, de keuze en
de implementatie)? en: Waarom wordt instrumentele besliscomplexiteit
door een beslisser ervaren?
Bij het onderzoeken van instrumentele complexiteit moet dus onderscheid worden gemaakt tussen representaties (ten behoeve van de activiteiten uit de beslisreeks, en ten behoeve van het beslisproces) en het
omgaan met die representaties (het oplossen van het beslisprobleem). Bij
de representatie komt naar voren welke elementen en relaties een beslisser
gebruikt om de probleemformulering gestalte te geven; de alternatieven te
formuleren; de alternatieven te evalueren; een keuze te maken en het
gekozen alternatief te implementeren. De instrumentele complexiteit die
uit deze representaties blijkt (bijvoorbeeld 'gemeten' in termen van het
aantal elementen en relaties), hoeft echter nog niets te zeggen over de
ervaren complexiteit. Die komt pas naar voren in het 'kunnen omgaan' met
de representatie(s): het op basis van de representatie tot een goed einde
brengen van het beslisprobleem. De mate waarin een beslisprobleem
instrumenteel complex gevonden wordt, wordt meestal uitgedrukt in
termen van elementen en relaties uit de representatie. Wat dan (impliciet)
bedoeld wordt, is dat een groot aantal elementen en/of relaties, of relaties
van een specifieke aard, of het gebrek aan inzicht in de relaties, etc, leidt
tot de ervaring van een (instrumenteel) complex beslisprobleem omdat dat
grote aantal of die specifieke soort relaties het de beslisser lastig maakt om
het probleem te overzien en ermee om te gaan. We zullen de instrumentele complexiteit in het onderstaande per activiteit uit de beslisreeks behandelen.
I Probleemformulering
Om te beginnen kan gekeken worden naar de instrumentele complexiteit
bij de eerste activiteit in de beslisreeks: de probleemformulering. De vraag
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is dan welke representatie-elementen en -relaties bij de probleemformulering een rol spelen, en hoe het Omgaan met die representatie' van invloed
is op de ervaren complexiteit. In paragraaf 2.4.2.2 is op de probleemdefinitie bij beslissen ingegaan. Het 'definiëren van problemen' is volgens Smith:
'verbally or otherwise representing the problematic situation' (1993, p.
1221). Die definitie is in 2.4.2.2 als leidraad genomen voor een overzicht
van verschillende manieren om problemen te definiëren. De vraag is nu
welke elementen en relaties een rol spelen bij representaties ten behoeve
van de probleemformulering.
In hoofdstuk 3 is al een aantal relevante elementen uit representaties
ten behoeve van de probleemformulering aan de orde geweest. Het
uitgangspunt bij de probleemformulering is dat er door een verstoring een
deel van het constructienetwerk wordt geëxpliciteerd (zie 3.4.4). Pas na
een onderbreking van de normale gang van zaken, doordat de vraag
'What needs to be done' wordt gesteld (zie Winograd en Flores, 1986),
komt de problematische situatie in beeld (zie 3.4). De vraag is vervolgens
wat er geëxpliciteerd wordt. Constructies met betrekking tot het problematische hebben betrekking op de verstoring; op de 'relevante' situatie
waarin die verstoring optreedt en op (een) mogelijke oplossingsrichting(en)6. De instrumentele besliscomplexiteit heeft nu betrekking op het
aantal verschillende elementen en relaties met betrekking tot deze drie
soorten constructies (verstoring, 'relevante' situatie, en mogelijke oplossingsrichting). Een probleem bij het bepalen van deze complexiteit is dat
het ervaren van deze drie 'constructies' vaak impliciet plaatsvindt.
Een manier om toch iets over complexiteit te kunnen zeggen is om
naar doelstellingen en preferenties te kijken die een rol spelen bij de
probleemformulering. Daar is redelijk veel onderzoek naar gedaan7. Zo
zouden het aantal doelstellingen (of preferenties) en de mate waarop die
kunnen worden geordend van invloed zijn op de instrumentele complexiteit. Is er bijvoorbeeld sprake van een netwerk -of zelfs van een hiërarchie-

' Deze dne elementen (verstoring, 'relevante situatie' en mogelijke oplossingsrichting)
zullen in hoofdstuk 5 als één geheel (het beslisconstruct) worden behandeld. Bi] 'mogelijke
oplossingsnchtingen' wordt meestal verwezen naar oplossingen, die in het verleden, in
soortgelijke situaties hebben geholpen.
7

Doelstellingen en preferenties spelen ook een rol bij latere activiteiten in de beshsreeks
Ze worden nu behandeld bij de probleemformulering omdat doelstellingen en preferenties (en
hun onderlinge ordening) voor de andere activiteiten worden voorondersteld.
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van preferenties of doelstellingen? Of is zo'n ordening niet aan te brengen? De vraag of preferenties transitief zijn (zie Tversky, 1969; of
Luhmann, 1991b) kan bij het ordenen bijvoorbeeld een rol spelen. Instrumentele complexiteit kan ook worden ervaren doordat doelstellingen
en/of preferenties conflicteren. Voorts kan het lastig zijn om geschikte
realisaties voor doelstellingen te vinden (omdat de doelstellingen te
algemeen of juist te specifiek geformuleerd zijn; of omdat ze conflicteren
met andere doelstellingen). Soms kan een doelstelling niet gerealiseerd
worden - iets dat ook tot een verhoging van complexiteit kan leiden, want
hoe moet daarmee worden omgegaan? Doelstellingen als 'complexiteitselementen' worden onder andere gethematiseerd bij Vriens en Hendriks
(1997) en bij Keeney (1993).
II Alterna tievenformulering
Om de instrumentele complexiteit van het formuleren van alternatieven te
bespreken, beschouwen we een alternatief als opgebouwd uit een aantal
attributen (zie ook paragraaf 2.3.1). Deze attributen krijgen meestal een
bepaalde waarde. Bovendien kan een alternatief een (aantal) consequentie(s) hebben. Verder kunnen alternatieven, de consequenties van de
alternatieven en de waarde van de attributen met een bepaalde kans
optreden. Deze elementen en relaties met betrekking tot een alternatief
zullen we verder met 'aspecten' aanduiden. Die aspecten verwijzen dus
naar attributen, consequenties en kansen; zoals de kans op het optreden
van een alternatief, het optreden van de waarde van een attribuut, of op
het optreden van (een) bepaalde consequentie(s) van een alternatief, etc.
Bij de instrumentele complexiteit van het formuleren van alternatieven spelen twee vragen een rol. Ten eerste: welke aspecten zijn van
belang? (onder andere Welke attributen moeten worden gekozen?; Wat
zijn consequenties van een alternatief? Welke kansaspecten zijn van
belang?) en ten tweede: hoe worden de aspecten in een specifieke situatie
ingevuld? (Welke waarde heeft attribuut zus-en-zo in deze specifieke
situatie?; Met welke kans doet een specifieke attribuutwaarde zich voor?
Met welke kans een (negatieve) consequentie van een alternatief?) Naarmate het moeilijker is om op beide vragen een antwoord te vinden, wordt
het formuleren van alternatieven als complexer ervaren. Beslissen kan
dus -met het oog op het formuleren van alternatieven- als complex
worden ervaren naarmate het lastiger is om te bepalen welke aspecten een
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rol spelen en (daarna) wat de waarden van de verschillende aspecten zijn.
Op dit soort complexiteit doelt Brehmer (1992, p. 219-220) als hij het heeft
over de 'opaqueness' van beslissingen; i.e. over beslissingen die '[...] do
not reveal all their characteristics automatically to the [decision maker]'.
Ook onderzoek naar Onzekerheid bij beslissen' heeft vaak betrekking op
deze vorm van complexiteit (zie onder andere Payne, 1982; MacCrimmon
en Wehrung, 1976; Abelson en Levi, 1985; en Lipshitz en Strauss, 1997).
Vergelijkbaar hiermee is ook de opvatting van Duke (in Geurts en Vennix,
1989, p. 37-38). Duke heeft dit soort complexiteit voor ogen als hij in zijn
probleemclassificatie de dimensie 'bekendheid met relaties russen variabe
len' bespreekt: hoe onbekender de геіагіеэ voor de probleemoplosser, des
te complexer het probleem. Een van de redenen van deze complexiteitser
varing is waarschijnlijk dat het lastig is om expliciet te bepalen hoe
aspecten die worden gebruikt bij het formuleren van alternatieven,
samenhangen met elementen uit de probleemformulering. (Bijvoorbeeld:
welke doelstellingen kunnen door welke alternatieven worden gereali
seerd?) Hoe groter het aantal elementen in de representatie van de pro
bleemformulering, en hoe groter het aantal aspecten dat kan bijdragen aan
de constructie van een alternatief, des te moeilijker het is om te bepalen
welke elementen moeten worden gekozen en hoe ze kunnen worden
gerelateerd (tot een alternatief).
De besproken 'determinanten' voor het ervaren van instrumentele
complexiteit bij het formuleren van alternatieven gaan er min of meer van
uit dat het formuleren van alternatieven gerealiseerd wordt vóórdat de
andere activiteiten uit de beslisreeks (evaluatie, keuze en implementatie)
kunnen worden uitgevoerd. Als het beslisproces 'cybernetisch' benaderd
wordt (zoals in dit boek, of zoals bij andere increméntele benaderingen),
dan kan het formuleren van alternatieven 'tegelijk' met het oplossen van
het probleem plaatsvinden en zal de complexiteit bij het 'formuleren' ook
anders ervaren worden.
III Alternatieven-evaluatie en keuze
De alternatieven-evaluatie en de keuze zijn, zoals in hoofdstuk 2 naar
voren kwam, het onderwerp van de meeste beslismodellen (de 'decisionevent modellen'). De 'gangbare' discussie over besliscomplexiteit spitst
zich derhalve toe op deze twee fasen. De instrumentele complexiteit wordt
meestal uitgedrukt in het aantal te overwegen alternatieven en het aantal
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aspecten dat betrekking heeft op die alternatieven. Abelson en Levi (1984)
hebben het bij complexiteit van beslissen over de 'information load' [...]
typically defined as m (the number of alternatives) χ η (the number of
attributes)' (p. 260). Meerdere auteurs hanteren een dergelijke operationalistatie van complexiteit (zie bijvoorbeeld MacKinnon en Wearing, 1980;
Payne, 1982; of Timmermans en Vlek, 1994). Zo'n getal kan niet als
absolute maat voor complexiteit genomen worden. Wat wel kan worden
beweerd, is dat de 'information load' van invloed kan zijn op de ervaring
van complexiteit van een beslisprobleem omdat beslissers het lastig vinden
om al die alternatieven en aspecten te overzien, en adequaat in het
beslisproces te betrekken. De ervaren complexiteit zal meestal toenemen
met het aantal elementen/relaties, omdat al die elementen/relaties dan
lastiger te overzien zijn. Bij het geven van redenen waarom dit het geval
zou zijn wordt er meestal op gewezen dat mensen 'gebrekkige informatie
verwerkers' zijn - een interpretatie die in de beslisliteratuur vaak terug
komt (zie onder andere Goldstein en Hogarth, 1997).
Naast het aantal elementen en relaties, kan de ervaren complexiteit
ook worden beïnvloed door de aard van de relatie. Zo hebben Abelson en
Levi (1984, p. 263-264) het over 'dimensional commensurability' als 'complexiteitsbeïnvloeder'. Het gaat daarbij om het aantal vergelijkbare dimensies van verschillende alternatieven: '[...] complexity increases to the
extend that decision alternatives have unique dimensions and lack common dimensions', want, zo vervolgen zij, hoe groter dit aantal, des te
groter de noodzaak [...] for the decision maker to make trade-offs and use
compensatory choice rules'. Hierbij blijkt explicieter, dat de 'dimensional
commensurability' (een eigenschap van de representatie) de ervaren
complexiteit beïnvloedt omdat het omgaan met een representatie met veel
vergelijkbare dimensies, lastig wordt gevonden.
Als er een aantal alternatieven voorhanden is, dan kan daaruit door
middel van een beslisheuristiek een keuze worden gemaakt (zie 2.3.2.1).
Het gebruik van zo'n heuristiek kan meer of minder complex worden
gevonden - en dus bijdragen aan de besliscomplexiteit. Deze 'heuristiekcomplexiteif wordt bijvoorbeeld waarschijnlijk beïnvloed door het mogelijk zijn van 'trade-offs'; of door de manier waarop bij een heuristiek de
alternatieven moeten worden vergeleken (attribuutsgewijs of in hun
geheel). Het verband tussen complexiteit en het gebruik van verschillende
keuze-heuristieken is door meerdere auteurs gethematiseerd (zie onder
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andere Payne, 1976; Payne, Bettman en Johnson, 1990). Payne et al.
identificeren zogenoemde 'elementary information processes (EIPs)' (1990,
p. 184) met betrekking tot een keuzeregel (onder andere: lezen van de
waarde van een attribuut van een alternatief; vergelijken van twee ver
schillende waarden; optellen van waarden; elimineren van een alternatief,
etc). Het aantal EIPs dat een keuzeregel nodig heeft, wordt door Payne et
al. als maat voor 'efforf genomen; maar kan hier ook als maat voor
complexiteit worden gezien.
Г Implementatie
De instrumentele complexiteit kan ook bekeken worden met betrekking tot
de elementen en relaties die van belang zijn om een gekozen alternatief te
implementeren. Een beslisprobleem kan complex worden gevonden
vanwege de implementatie van (een deel van) de oplossing. In hoofdstuk
3 is opgemerkt dat het implementeren op twee manieren kan worden
gezien. Ten eerste kan het worden gezien als de definitieve fase van de
beslisreeks. De complexiteit heeft dan bijvoorbeeld te maken met het
krijgen van 'authorization' voor een gekozen alternatief (zie Mintzberg et
al., 1976). Ten tweede kan implementeren worden gezien als een deelhan
deling die tot een mogelijke oplossing behoort. Het resultaat van een
uitgevoerde deelhandeling dient als uitgangspunt voor verder handelen.
Deze opvatting van implementeren sluit aan bij de cybernetische opvatting
(en het daarop gebaseerde, in hoofdstuk 5 te presenteren, beslismodel).
Het ervaren van complexiteit heeft bij deze opvatting onder andere te
maken met de elementen en relaties die een rol spelen bij het monitoren
van deelhandelingen (op welke criteria moet worden gelet; hoe moet
terugkoppeling plaatsvinden; i.e. welke elementen uit representaties met
betrekking tot 'eerdere' beslisfasen zijn van belang?). Er zijn onderzoeken
die aangeven dat mensen het lastig vinden om met feedback om te gaan
(onder andere Sterman, 1989; Brehmer, 1992) - maar dan kijken we
eigenlijk al naar de dynamiek in het proces; het onderwerp van de
volgende paragraaf.
In het bovenstaande is gekeken naar de 'instrumentele complexiteit' van
het beslisproces. Daarbij is voor elke activiteit uit de beslisreeks een
invulling gegeven aan instrumentele complexiteit. De instrumentele
complexiteit is beschreven in termen van elementen en relaties uit de
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representaties die bij de activiteiten uit de reeks worden gebruikt. De
reden waarom elementen en relaties uit de representatie in verband
worden gebracht met de ervaren complexiteit van een beslisprobleem is
dat deze een rol spelen in het kunnen omgaan met het problematische.
Hierbij is overigens maar een aantal invullingen gegeven aan de elementen uit de representaties van de beslisreeks-activiteiten - het overzicht is
niet compleet. Bij instrumentele complexiteit wordt nog geen aandacht
besteed aan de verandering van de elementen en relaties uit de representatie van het problematische en de invloed die dat heeft op het 'werken
met de representatie'. Dat zal worden besproken in de volgende paragraaf.
4.3.2 Dynamische complexiteit
Iets wordt als 'dynamisch complex' ervaren, als het lastig wordt gevonden
om met de verandering van dat 'iets' om te gaan. Eigenlijk gaat het om
een 'temporele uitbreiding' van de instrumentele complexiteit. De dynamiek kan echter ook betrekking hebben op het doorlopen van een proces de dynamische complexiteit heeft dan betrekking op het 'adequaat kunnen
doorlopen van dat proces'. De dynamiek van beslissen uit zich derhalve
op twee manieren. Ten eerste kunnen de elementen en relaties van het
door de beslisser geconstrueerde object het beslisprobleem, of een deel
daarvan, veranderen. Zo kunnen bijvoorbeeld waarden, doelstellingen,
(aspecten van) alternatieven en selectiecriteria veranderen. Algemener
geformuleerd: de elementen en relaties van de representaties uit de
beslisreeks kunnen veranderen. Deze vorm van verandering zou 'representa tie-dynamiek' kunnen worden genoemd. Ten tweede heeft de dynamiek
bij beslissen betrekking op het proces; op de manier waarop de activiteiten
uit de beslisreeks met elkaar samenhangen. Dat wil zeggen: de manier
waarop de activiteiten op elkaar volgen ('netjes in volgorde' of 'grillig',
i.e., met veel sprongen naar voren en/of naar achteren in de beslisreeks)
en de mate van feedback tussen activiteiten. Meestal geldt: naarmate er in
het beslisproces meer sprake is van recursies, iteraties en feedback-relaties,
des te groter de toegekende dynamische complexiteit. De dynamiek die
betrekking heeft op het proces van beslissen (in termen van de beslisreeksactiviteiten) kan worden aangeduid met 'proces-dynamiek'. Het uitgangspunt om naar procesdynamiek te kijken is 'de meest eenvoudige' sequentie van de vijf activiteiten uit de beslisreeks, i.e., die, waarin ze achter
elkaar worden uitgevoerd zonder dat er 'heen en weer' gesprongen wordt.
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Als er meer iteraties en recursies in het proces te onderkennen zijn, neemt
het 'heen en weer' springen toe. Afwijkingen van de 'basis-reeks' (recursies en iteraties) zorgen voor een toename van de procesdynamiek en
dragen -meestal- bij tot een toename van de ervaren complexiteit van het
te doorlopen beslisproces8.
Net zoals bij instrumentele complexiteit, hangt het ervaren van
dynamische complexiteit af van de constructieve mogelijkheden. Bij de
representa tie-dynamiek hebben deze mogelijkheden betrekking op het
beschikken over een 'adequaaf model dat veranderingen kan verdisconteren. In de eerste orde cybernetica is de 'gedragsfunctie' zo'n model, dat de
verandering in systeemtoestanden kan beschrijven. Bij de proces-dynamiek
hebben de constructieve mogelijkheden betrekking op het beschikken over
een (impliciet) model voor het omgaan met het problematische. Als dat
een rigide model is, dat bijvoorbeeld geen iteraties toestaat, dan zal de
ervaren complexiteit waarschijnlijk toenemen als aan het einde van de
beslisreeks het probleem niet is opgelost. De twee soorten dynamische
complexiteit zijn bovendien niet onafhankelijk. Zo kan de verandering in
elementen uit de representatie er toe leiden dat er op een eerdere beslisreeks-activiteit moet worden teruggekomen (als bijvoorbeeld een alternatief niet meer mogelijk blijkt, of dat doelstellingen veranderen). Ook
kunnen iteraties leiden tot verandering van elementen (als bijvoorbeeld,
doordat er tijd beschikbaar is, opnieuw over doelstellingen met betrekking
tot het problematische wordt nagedacht, dan kunnen deze worden aangescherpt. Ook kunnen andere doelstellingen van belang worden).
In hoofdstuk 2 is al stilgestaan bij de (twee vormen van) dynamiek
van het beslisproces. Daar werd het besproken aan de hand van onder
andere Steinbruner (1973), Rapoport (1975), MacKinnon en Wearing (1985),
Beach en Lipshitz (1993), Brehmer (1993), Busemeyer en Myung (1989) en
Orasanu en Connoly (1993). Hoewel de (proces-) dynamiek al wel eerder
aandacht heeft gekregen (Simon, 1955; Lindblum, 1959; Etzioni, 1979) blijft
het in de meeste beslisonderzoeken buiten beschouwing. Pas de laatste tijd
leeft de aandacht voor beide vormen van dynamiek weer op (zie hoofdstuk 2 voor een gedetailleerder behandeling). Als we bijvoorbeeld naar
Rapoports definitie van dynamisch beslissen kijken, dan zien we dat de

" Om deze reden is het pleonasme in de term 'proces-dynamiek' niet echt een probleem.
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twee soorten dynamische complexiteit daar in terug te vinden zijn. Er is
bij hem sprake van dynamisch beslissen als '[···] decisions are made
sequentially in time, the [problem] specification may change over time,
either probabilistically or deterministically, and either independently or as
a result of previous decisions; information available for later decisions
may be contingent upon the outcomes of earlier decisions; and implications of decisions may reach into the future' (1975, p. 349). De verandering
van de 'problem specification' heeft betrekking op de representatie-dynamiek (waarbij geen uitsplitsing wordt gemaakt naar beslisreeks-activiteit).
Verder komen de iteratieve en feedback-aspecten als elementen van de
proces-dynamiek duidelijk naar voren.
Om de dynamische complexiteit bij beslissen te specificeren, kan de
vraag worden gesteld hoe de twee soorten dynamiek in de beslisreeks te
herkennen zijn. Om die vraag te beantwoorden, zullen we een korte schets
geven van zowel representatie- als procesdynamiek met betrekking tot de
reeks. Daarbij wordt, net zoals bij de instrumentele complexiteit, niet naar
volledigheid van het antwoord gestreefd. Het doel is om plausibel te
maken dat de twee vormen van dynamiek als ordening van dynamische
complexiteit geschikt zijn.
I representatiedynamiek
Als we beginnen met de representatiedynamiek, dan is de vraag welke
elementen en relaties uit de representatie met betrekking tot de beslisreeks
(probleemformulering, alternatievenformulering, etc.) kunnen veranderen
en daarmee van invloed zijn op de ervaren complexiteit. Het antwoord
ligt eigenlijk voor de hand: in principe kunnen alle elementen en relaties
uit de representatie aan verandering onderhevig zijn. De mate waarin die
verandering vervolgens van invloed kan zijn op de ervaren complexiteit
hangt af van het gebrek aan inzicht in die verandering (geen goed 'veranderingsmodel') en/of het niet goed kunnen omgaan met het veranderen
van elementen en relaties (als duidelijk is hoe de elementen en relaties
veranderen, dan hoeft het nog niet duidelijk te zijn hoe de beslisser met
die verandering moet omgaan).
Bij de probleemformulering zijn de representatie-elementen en -relaties
die kunnen veranderen onder andere de doelstellingen en preferenties (en
hun onderlinge relatie-structuur). Dit zijn voorbeelden van interne representatie-aspecten. Ook kunnen elementen en relaties uit de situatie, waarin
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het beslisprobleem zich afspeelt, veranderen (externe aspecten). De
verandering van interne elementen wordt onder andere door March
(1978 - zie ook hoofdstuk 2) behandeld; de verandering in de situatie
onder andere door Winograd en Flores (1986, hoofdstuk 11). De interne en
externe aspecten zullen bovendien niet onafhankelijk van elkaar veranderen. Zoals Rapoport (boven geciteerd) aangeeft, zullen veranderingen in
de probleemdefinitie plaatsvinden op basis van contingente factoren en/of
als gevolg van het eigen handelen. Door een verandering in de omgeving
kunnen doelstellingen/preferenties worden aangepast. Ook kunnen
sommige veranderingen in de omgeving geïnitieerd zijn door het eigen
handelen. Een andere bron van verandering van de interne en externe
aspecten is het /lerformuleren van het probleem. Door anders tegen het
probleem aan te kijken, worden andere interne en externe elementen en
relaties relevant. Daarmee kan ook de verstoring (de aanleiding voor het
doorlopen van de beslisreeks) anders worden opgevat - of zelfs verdwijnen (zie ook hoofdstuk 3).
Bij de alternatievenformulering zijn als elementen en relaties met
betrekking tot de representatie onder andere de attributen van een alternatief; de consequenties van een alternatief en de kansaspecten met betrekking tot een alternatief naar voren gekomen (de 'aspecten' met betrekking
tot een alternatief - zie instrumentele complexiteit). Ook voor deze aspecten geldt dat ze aan verandering onderhevig kunnen zijn. Als omstandigheden veranderen, kunnen onder andere kansen met betrekking tot het
optreden van de waarde van een attribuut, of de kansen met betrekking
tot het optreden van een consequentie van een alternatief veranderen. Wat
als alternatief wordt gezien, is hiermee aan verandering onderhevig. De
ervaren dynamische complexiteit bij het formuleren van alternatieven
heeft betrekking op het kunnen overzien van de veranderingen (i.e. op een
adequaat 'veranderingsmodel' met betrekking tot de representatie-aspecten). Hoe gebrekkiger dat model, des te groter de ervaren complexiteit.
Daarnaast heeft de complexiteit betrekking op het kunnen omgaan met de
verandering van de aspecten: als aspect X op manier Y verandert; hoe
moeten de alternatieven dan geformuleerd worden?
Bij de alternatieven-evaluatie en -keuze heeft de representatie-dynamiek
doorgaans de minste invloed. Als de alternatieven niet vastliggen (en dus
kunnen veranderen) heeft de verandering betrekking op het formuleren
van de alternatieven. Dat formuleren gebeurt echter in de vorige activiteit.
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Er moet bij de evaluatie iets te evalueren zijn - en dat iets wordt meestal
als gegeven beschouwd. Ook de benodigdheden (waarden, doelstellingen,
preferenties) worden meestal als gegeven beschouwd. Toch kan er wel
over de dynamiek van deze twee activiteiten worden nagedacht. Bijvoorbeeld door:
-

-

-

te kijken naar de 'strategie' die de beslissers volgt met betrekking
tot de evaluatie/keuze. Als een beslisser bijvoorbeeld de strategie
heeft om de keuze zo lang mogelijk uit te stellen, dan is de kans
aanwezig dat intussen aspecten veranderd zijn. Die keuze-strategie
kan er ook de oorzaak van zijn dat alternatieven opnieuw geformuleerd moeten worden;
de alternatieven zelf als veranderlijke eenheden te beschouwen. De
evaluatie en de keuze hebben dan betrekking op meerdere 'stromen van gebeurtenissen' (de alternatieven). De evaluatie en keuze
richten zich daarbij echter op min of meer stabiele aspecten van
die stromen;
te kijken naar modellen die wisselwerkingen tussen de evaluatie
en de keuze-en andere activiteiten uit de beslisreeks toestaan (zie
hoofdstuk 2). Daarbij is het wèl mogelijk dat veranderingen een
rol spelen bij de evaluatie en keuze. Bij het cybernetische beslismodel (zie Steinbruner, 1974, en hoofdstuk 5) is bijvoorbeeld sprake
van meerdere evaluaties en/of keuzen achter elkaar. Daarbij hangt
de evaluatie/keuze van een aantal handelingen in een bepaalde
richting, af van het succes van eerdere handelingen in dezelfde
richting.

De representatie-dynamiek kan, tenslotte, ook van invloed zijn op het
implementeren. Zo kan het proces van 'authorization' (zie Mintzberg et al.
1976) als een beslisproces op zich worden gezien, waarbij veranderingen
net zo'n rol kunnen spelen als geschetst in de vorige paragrafen. Als het
implementeren niet als afzonderlijke (eind)-activiteit van het beslisproces
wordt gezien, maar als onderdeel van een iteratief proces, dan kunnen
veranderingen wel van invloed op de ervaren complexiteit bij het implementeren (zie ook de eerder gemaakte opmerkingen over het cybernetische beslismodel).
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II procesdynamiek
De procesdynamiek heeft betrekking op het verloop van het beslisproces.
Dat kan 'recht-toe-recht-aan' verlopen. Dat wil zeggen, dat alle activiteiten
(of fasen) van het beslisproces in één keer doorlopen worden, zonder dat
er sprake is van iteraties (terug naar eerdere fasen) of recursies (binnen
een fase wordt het beslisproces op een lager niveau herhaald). Naar mate
er meer afwijkingen van dit recht-toe-recht-aan doorlopen ontstaan, zal de
ervaren complexiteit van het beslisproces (de complexiteit met betrekking
tot de procesdynamiek) toenemen. De vraag is nu hoe die 'afwijkingen'
(iteraties en recursies) er uitzien, en hoe ze bijdragen aan de ervaren
complexiteit. In hoofdstuk 2 is al een antwoord gegeven op het eerste
gedeelte van de vraag. Hier zullen we ingaan op de samenhang met
complexiteit.
De eerste iteratiestap, die kan bijdragen aan de ervaren complexiteit is
de terugkoppeling tussen het probleemformuleren en het formuleren van
de alternatieven. Door veranderingen in doelstellingen en preferenties (die
weer door andere interne en externe veranderingen tot stand kunnen
komen), zullen alternatieven anders worden geformuleerd. Zoals in
hoofdstuk 2 (2.4.2.2) al is opgemerkt, 'opent elke probleemdefinitie een
ruimte aan mogelijke alternatieve handelingen'. Verandering van de probleemdefinitie betekent derhalve verandering in de alternatieven-ruimte.
Door deze afhankelijkheid is het verstandig om de scheiding tussen de
twee fasen niet te strikt te maken, en terugkoppelingen toe te staan. De
terugkoppelingen kunnen in aard verschillen. Ten eerste kan (reactief)
worden teruggegrepen op de probleemformulering omdat het formuleren
van alternatieven weinig succes opleverde. Ook kan meer proactief naar
andere manieren van probleemformuleren gezocht worden om zo het
aantal mogelijkheden op voorhand te vergroten. Hoe meer dit soort
terugkoppelingen plaatsvinden, des te groter de proces-dynamiek en des
te groter de ervaren complexiteit. Dat beslissers zouden kunnen voorspellen dat alternatieven weinig succes opleveren, loopt eigenlijk al vooruit op
de afhankelijkheid tussen de activiteiten alternatievenformulering en
evaluatie. De evaluatie loopt (zij het meestal impliciet) mee bij het opstellen van de alternatieven. Abelson en Levi (1985; p. 285) merken op dat
deze twee fasen bij slecht gestructureerde beslisproblemen niet goed uit
elkaar te houden zijn: 'alternatives are often developed iteratively, during
successive cycles of progressively more detailed evaluation'. Behalve de
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alternatieven worden ook de evaluatie-criteria gaandeweg explicieter, en
daarmee worden de mogelijke consequenties duidelijker. Het aantal
'successive cycles' dat een beslisser nodig heeft om alternatieven en
evaluatie-criteria te expliciteren, verhoogt de proces-dynamiek en kan
daarmee de ervaren complexiteit verhogen.
Het is ook mogelijk om terugkoppelingen over de gehele beslisreeks
toe te staan (zoals Steinbruner, 1974; Mintzberg, et al., 1976; en Brehmer,
1993, doen). Zoals in 2.4.2.3 aangehaald, geven Mintzberg et al. een aantal
dynamische factoren dat van invloed is op het doorlopen van het gehele
beslisproces. Die factoren 'cause it to speed up, to branch to a new phase,
to cycle within one or between two phases and to recycle back to an
earlier point in the process' (Mintzberg, et al., 1976, p. 263). Dit geeft een
beschrijving van de proces-dynamiek voor het gehele beslisproces. Het
aantal 'cycles' binnen een fase of tussen fasen kan als een maat voor de
procesdynamiek worden genomen - en daarmee ook als indicatie voor de
ervaren complexiteit met betrekking tot het omgaan met beslisproblemen.
De gegeven vertaling van het 'aantal cycles' naar 'ervaren complexiteif is
waarschijnlijk niet helemaal onproblematisch. Het is bijvoorbeeld geen
objectieve maat. Daarnaast is het voor de beslisser niet goed vast te stellen
hoeveel cycles er vanaf een bepaald moment nog nodig zijn (hoewel een
beslisser een dergelijke inschatting zou kunnen baseren op ervaringen met
soortgelijke problemen). De belangrijkste opmerking over de 'vertaling' is
dat door een extra 'cycle' de ervaren complexiteit juist kan afnemen: door
het heroverwegen van de probleemformulering kan een probleemdefinitie
ontstaan waarbinnen het oplossen van het probleem veel simpeler wordt
gevonden dan binnen de oude formulering. De extra cycle betekent extra
'proces-complexiteit', maar draagt direct bij aan een verminderde 'totale'
complexiteit.
De mate waarin een beslisprobleem of -proces als dynamisch complex
wordt ervaren zou kunnen worden uitgedrukt in het aantal ervaren
veranderingen in elementen en relaties uit de representatie (bijvoorbeeld
in de verandering van omgeving, doelstellingen, criteria, alternatieven,
attributen, kansen, etc.) en het aantal iteratie- en recursiestappen (en
daarmee de feedback-aspecten) die gedurende het proces wordt genomen.
Zoals aangegeven, zijn dit geen objectieve maatstaven. De ervaren dynamische complexiteit is afhankelijk van de constructieve mogelijkheden, i.e.
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van de 'adequaatheid' van het representatie of procesmodel. Zo merken
Geurts en Vennix (1989) op dat Forrester beweert dat complexe problemen
die zich kenmerken door onder andere 'Feedback, vertragingen in relaties
[en] niet-lineaire relaties [...] contra-intuïtief' zijn, want '[...] ingrepen in dit
soort problemen pakken soms volledig anders uit, dan men verwachf (p.
37)'. Echter, de mate waarin dergelijke problemen als 'contra-intuïtief'
worden ervaren ('contra-intuïtief' kan hier als een beschrijving van
dynamische complexiteit te worden gezien), hangt af van de mate waarin
we een adequaat representatie- en procesmodel hebben. De relatie tussen
de constructieve mogelijkheden en de dynamiek van beslissen zal bij de
behandeling van het beslismodel in hoofdstuk 5 explicieter worden
behandeld.
In deze paragraaf is de dynamische complexiteit van beslissen
behandeld. Met betrekking tot de beslisreeks zijn er twee soorten dynamische complexiteit aan te geven: proces-dynamiek (deze slaat op het
'doorlopen van de reeks') en representatie-dynamiek (deze heeft betrekking op de verandering van de elementen uit de representaties). Bij het
behandelen van de representatie-dynamiek is, net zoals bij instrumentele
complexiteit, kort naar de activiteiten uit de beslisreeks gekeken. De
behandeling is overigens niet compleet - er zijn waarschijnlijk nog meer
determinanten van dynamische besliscomplexiteit aan te geven. De nadruk
ligt in dit hoofdstuk echter op het geven van soorten complexiteit (i.e. op
soorten determinanten van complexiteit) en niet op de compleetheid van
de determinanten.
4.3.3 Sociale complexiteit
Nadat in de vorige paragrafen aandacht is besteed aan instrumentele en
dynamische complexiteit, zal nu sociale complexiteit voor beslissen
worden ingevuld. De vraag hierbij is waarom en hoe individuele beslissers
sociale complexiteit ervaren. Wat is de invloed van 'het sociale' op individueel beslissen? Vaak wordt dan verwezen naar het aantal actoren waar
rekening mee moet worden gehouden, naar de manier waarop de beslissingsbevoegdheden zijn vastgelegd, of naar wat de invloed van macht is

* De rol van feedback in het beslisproces wordt verder onder andere besproken door
Einhorn en Hogarth, 1981; Payne, 1982; Sterman, 1989; Brehmer en Allard, 1991; en
Brehmer, 1992. Hierbij komen vergelijkbare bevindingen naar voren, i.e., dat feedback (en
vertragingen) kunnen bijdragen aan de ervaring van complexiteit.

256

(zie bijvoorbeeld Flood en Jackson, 1991, voor een overzicht)· Bij de
introductie van de vier complexiteitsvormen (paragraaf 4.2) werd sociale
complexiteit beschreven als de manier waarop 'mede-construerende'
eenheden (en de interacties daarmee) van invloed zijn op de ervaren
complexiteit van iets. Er werden vervolgens twee manieren aangegeven
waarop die invloed zich kon uiten. Ten eerste door de invloed van sociale
interacties op de individuele constructieve vermogens (door het intersubjectieve referentiekader binnen sociale systemen en door 'institutionalisering'). Hierbij gaat het om de invloed van sociale systemen op individuele
systemen. Ten tweede door de invloed van sociale interactie op het
definiëren van en omgaan met een object (de ander kan deel uitmaken van
het object, en/of het object kan in interactie worden gedefinieerd). Het
gaat bij de tweede manier van invloed om de wederzijdse invloed van
individuele systemen op elkaar (doordat ze hun gedrag op elkaar moeten
afstemmen; in interactie zijn). Als we nu -met deze twee manieren van
invloed in het achterhoofd- naar sociale complexiteit voor individueel
beslissen kijken, dan zijn er twee vragen te stellen. De eerste vraag luidt:
hoe worden de constructieve vermogens van de individuele beslisser
beïnvloed doordat het beslisprobleem binnen een sociaal systeem wordt
gedefinieerd (en dus wordt gedefinieerd binnen een sociaal verankerd
referentiekader en binnen een zekere mate van 'institutionalisering')? De
tweede vraag is: welke rol speelt sociale interactie bij het definiëren van en
omgaan met een beslisprobleem? Om de sociale complexiteit van beslissen
in kaart te kunnen brengen, zullen deze twee vragen in de volgende twee
subparagrafen verder worden uitgewerkt.
Voordat we dat gaan doen, is het belangrijk om de eerder gemaakte
opmerking dat de sociale complexiteit eigenlijk een mengvorm is van de
andere drie vormen, iets verder te preciseren. De eerste vraag (de invloed
van sociale systemen op individuele systemen) heeft voornamelijk betrekking op constructieve complexiteit. Hoewel de constructieve complexiteit
nog niet expliciet aan de orde is geweest, is er toch al voldoende van
duidelijk om sociale complexiteit nu te kunnen behandelen. De tweede
vraag (wederzijdse interactie) heeft - zoals nog duidelijk zal worden betrekking op alle andere complexiteitsvormen. Ook hier geldt dat het
geen belemmering is dat de constructieve complexiteit pas in 4.3 zal
worden behandeld. Met deze opmerking hangt samen dat sociale complexiteit ten dele complexiteit van de eerste orde en ten dele complexiteit
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van de tweede orde is. Enerzijds beïnvloedt het sociale systeem (en de
'institutionalisering' daarbinnen) de constructieve vermogens van de
waarnemer: het bepaalt mede wat deze waarneemt. Anderzijds kunnen
anderen, en interacties met anderen, het object van waarnemen zijn waar
complexiteit aan toegeschreven kan worden. Bij het in interactie omgaan
met beslisproblemen zal deze tweedeling derhalve worden gehandhaafd.
Verder moet worden opgemerkt dat vooral aandacht zal worden
besteed aan de invloed van de wederzijdse individuele afstemming. Voor
een meer uitgebreide behandeling van de invloed van sociale systemen (en
'institutionalisering') op het waarnemen en handelen van individuele
systemen kan worden verwezen naar onder andere Luhmann (1984) en
Willke (1993). Meer aandacht voor gedragsafstemming lijkt gerechtvaardigd omdat gedragsafstemming meer basaal is met betrekking tot beslissituaties: enerzijds zijn wederzijdse gedragsafstemmingen (sociale interacties) de basis van sociale systemen en anderzijds hoeft de afstemming
tussen individuele systemen niet altijd binnen een sociaal systeem plaats
te vinden. Bovendien geldt dat de invloed van sociale systemen op individuen vooral een vorm van tweede-orde complexiteit is, die (als vorm) bij
constructieve complexiteit aan bod komt.
De laatste opmerking die bij de behandeling van sociale complexiteit
gemaakt dient te worden, is dat in dit boek individueel beslissen centraal
staat. We zullen 'het sociale' alleen bekijken vanuit het standpunt van de
individuele beslisser - i.e. hoe het van invloed is op de ervaren complexiteit en in hoeverre een individueel beslisser ermee kan omgaan. Daarmee
valt bijvoorbeeld ook groepsbesluitvorming buiten beschouwing - hoewel
datgene wat hier behandeld wordt als uitgangspunt bij groepsbesluitvorming zou kunnen worden genomen.
4.3.3.1 De invloed van sociale interactiesystemen op individueel beslissen
Sociale systemen beïnvloeden het waarnemen en handelen van de leden
doordat -grof gezegd- daarbinnen een min of meer 'stabiel referentiekader'
is ontstaan, en doordat waarnemen en handelen op een bepaalde manier
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'geïnstitutionaliseerd' is. We zullen in deze paragraaf kort kijken naar
deze twee manieren van invloed10.
Zoals in hoofdstuk 3 al naar voren kwam, stuurt ('preselecteerf ) het
binnen een sociaal systeem gestabiliseerde, verankerde referentiekader het
individuele construeren. De vraag is hoe dat sturen plaatsvindt. In termen
van Willke (1993): hoe stuurt een specifieke 'Präferenz-ordnung' (in een
specifiek sociaal systeem) het beslisproces? Hoe beïnvloedt het 'intersubjectief gestabiliseerde referentiekader' het construeren van het problematische en de omgang ermee? In sociale systemen stabiliseert een referentiekader zich bij de individuele leden op basis van interacties. Onder gebruikmaking van dit kader vindt het individuele construeren en handelen
plaats. Zo wordt beslisgedrag in een organisatie mede door het binnen die
organisatie opgebouwde referentiekader bepaald. Omdat we lid zijn van
specifieke sociale systemen (zoals familie, club, organisatie, etc), zijn
specifieke, sociaal verankerde referentiekaders deel gaan uitmaken van ons
constructienetwerk - dat op zijn beurt (zie hoofdstuk 3)- het construeren
van en het omgaan met beslisproblemen beïnvloedt. Sociale complexiteit,
opgevat als de manier waarop het 'sociaal verankerde deel van het
individuele constructienetwerk' de constructie bepaalt en mogelijk maakt,
is eigenlijk complexiteit van de tweede orde, en maakt deel uit van de
constructieve complexiteit.
De invloed van sociale interactiesystemen op individueel beslissen
kan nog op een andere manier worden uitgelegd. Om de interacties
binnen een sociaal systeem te structureren, vindt een zekere mate van
'institutionalisering' plaats. Eigenlijk is deze term (sociologisch gezien)
misplaatst. Beter is het te spreken van de verankering van interacties in
instituties door expliciete regelgeving. Daaronder vallen bijvoorbeeld het
vaststellen van lidmaatschapsregels, van een zekere taakverdeling, van
bevoegdheden, etc. (Zie onder andere Luhmann, 1984; of Willke, 1993,

'° Deze indeling van de invloed van sociale systemen op individuele beslissers is nogal
grofmazig. De bedoeling van deze paragraaf is om 'sociale complexiteit' te kunnen duiden
door naar de invloed van sociale interactiesystemen op individuele systemen te kijken. Hoewel
de gehanteerde indeling voorlopig toereikend lijkt, zou een verdere analyse van sociale
systemen kunnen leiden tot een betere toewijzing van de sociale complexiteit. Dat voert voor
deze tekst echter te ver. Er is voor gekozen om in elk geval 'hoofdvormen van (sociale)
complexiteit' te kunnen onderkennen, en daarbij vooral aandacht te besteden aan de sociale
complexiteit die voortvloeit uit gedragsafstemming - de tweede manier van invloed van 'het
sociale' op het individu.
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voor de noodzaak van deze maatregelen voor een sociaal systeem). Die
'institutionalisering' verankert de manier waarop de interacties plaatsvinden, en kan daarmee van invloed zijn op het individueel beslissen. Het
reguleert een deel van de interacties die voor het oplossen van een
probleem binnen een sociaal systeem plaatsvinden (b.v. verplichte contacten). De ervaren sociale complexiteit bij beslissen verwijst vaak naar de
manier waarop de 'institutionalisering' het beslissen beperkt: 'ik heb de
juiste beslissingsbevoegdheid nief ; 'ik word beperkt door allerlei regels en
procedures', etc..
Door de binnen een sociaal systeem verankerde referentiekaders en
de 'institutionalisering' wordt het individueel constructieproces begrensd.
Die begrenzing werkt enerzijds positief omdat er richting wordt gegeven
aan het definiëren van en het omgaan met problemen. Anderzijds kan de
begrenzing ook negatief werken. Een sociaal verankerd referentiekader
kan bijvoorbeeld niet 'rijk' genoeg zijn om problemen adequaat te definieren en er mee om te gaan - (zie bijvoorbeeld Philips, 1998, voor een
behandeling van deze thematiek op het niveau van de waarneming van de
omgeving door de organisatie). Ook kan 'institutionalisering' leiden tot
'constructieve beperking', en daarmee van invloed zijn op de ervaring van
sociale complexiteit. Een voorbeeld hiervan is dat het in bureaucratische
organisaties niet echt mogelijk is om 'creatief met problemen om te gaan'.
4.3.3.2 Individueel beslissen en wederzijdse gedragsafstemming
De tweede manier van de invloed van 'het sociale' op individueel beslissen heeft betrekking op de interactie (de wederzijdse gedragsafstemming)
tussen meerdere individuele systemen. Daarbij zien we af van het thematiseren van het sociale systeem waarbinnen die interactie zich (eventueel)
afspeelt. De sociale complexiteit door wederzijdse afstemming wordt
veroorzaakt door bepaalde aspecten van het afstemmingsproces, dat nodig
wordt geacht om met beslisproblemen om te gaan. De vraag is vervolgens
wat die aspecten zijn en hoe ze bijdragen aan de ervaren complexiteit bij
het definiëren van en omgaan met beslisproblemen. Dat staat centraal in
deze paragraaf.
Het komt er bij sociale complexiteit voor beslissen door interacties op
neer dat de individuele beslisser bij het formuleren van problemen en het
omgaan ermee rekening moet houden met anderen. De beslisser zal bij het
construeren van de representaties met betrekking tot activiteiten uit de
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beslisreeks, alsook bij het omgaan met die representaties (het op de een of
andere manier doorlopen van de beslisreeks) met andere 'construerende
eenheden' rekening moeten houden. Dat 'rekening houden mef kan op
twee manieren worden gezien. Ten eerste kunnen die andere eenheden
deel uitmaken van het problematische. Dat is bijvoorbeeld het geval als
het moeilijk is om met anderen tot overeenstemming over iets te komen,
of als tot het probleem hoort dat er op een 'bepaald manier met anderen
moet worden omgegaan'. Door interactie moet dan met de ander 'als
problematisch element' worden omgegaan. Ten tweede kunnen anderen
ook (mede) het beslisproces beïnvloeden. Dat wil zeggen, dat het definieren van het problematische en het omgaan er mee in interactie plaatsvindt. Hierbij kan het zijn dat anderen mede bepalen hoe het probleem
gedefinieerd wordt, hoe alternatieven er uitzien, of welke criteria ter
evaluatie worden gebruikt. Beide vormen ('de ander' als deel van het
problematische en 'de ander' als mede-construerende eenheid in de
beslisreeks) hoeven niet onafhankelijk van elkaar beschouwd te worden;
ze kunnen bovendien tegelijkertijd voorkomen, en in eikaars verlengde
liggen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat tijdens het afstemmen van gedrag ten
behoeve van het definiëren van het problematische, de ander als 'probleem' wordt beschouwd (als het bijvoorbeeld 'maar niet lukt om tot
overeenstemming te komen over wat als probleem wordt gezien').
Het afstemmen van gedrag staat in het teken van beide manieren van
'rekening houden met anderen'. Om nu in interactie met de 'ander' om te
gaan, zal de individuele beslisser de ander tot op zekere hoogte moeten
modelleren (bijvoorbeeld weten hoe de ander het probleem ziet; weten
welke handelingen er door de ander kunnen worden uitgevoerd; welke
doelstellingen een rol spelen, etc.11). Bovendien zal dat model van de
ander in interactie moeten (kunnen) worden bijgesteld. Voorts moet de
interactie worden gereguleerd. Het moet op de een of andere manier
duidelijk zijn wat een zinvolle bijdrage is aan het oplossen van het
probleem (bijvoorbeeld welke handelingen op een bepaald moment zinvol
zijn). Het bepalen van een zinvolle bijdrage kan worden gezien als het
inhoudelijk reguleren van de interactie. Daarnaast is er ook sprake van een
procedurele regulering van de interactie. Dat wil zeggen, dat er gereguleerd

" De ander hoeft maar tot op zekere hoogte te worden gemodelleerd - er hoeft geen
compleet beeld van doelstellingen en handelingen, etc. te worden gefabriceerd om een
probleem te kunnen oplossen. Dat zal verderop worden verduidelijkt.
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moet worden dat de interactie zelf goed verloopt (bijvoorbeeld door aan te
geven welke vorm van gedragsafstemming het meest geschikt is - in het
licht van bijvoorbeeld efficiëntie of in het licht van de motieven die de
ander heeft om de interactie aan te gaan). Hoewel hier apart genoemd,
hangen het modelleren van de ander en het inhoudelijk en procedureel
afstemmen van de interactie samen.
Het bovenstaande biedt een handvat om de aspecten die kunnen
bijdragen aan de ervaring van interactie-complexiteit, te behandelen.
Daartoe is het van belang te kijken naar het systeemtheorische uitgangspunt voor interacties: de situatie van dubbele contingentie (zie ook
hoofdstuk 3). In die situatie hebben (twee) systemen een aantal handelingsmogelijkheden en proberen, terwijl ze rekening houden met de
mogelijkheden12 van het andere systeem, zelf 'adequate' handelingen uit
te voeren. Er is sprake van dubbele contingentie als, zoals eerder geciteerd, 'die Systeme die Selektion eigener Zustände darauf abstellen, daß
andere Systeme kontingent sind' (Luhmann, 1975, p. 171). Het -onder
verwijzing naar de mogelijkheden van de ander- selecteren van eigen
handelingen is een proces van wederzijdse afstemming. Zoals in 3.5.2 al
werd besproken, ontstaat er tijdens dit afstemmingsproces bij de deelnemende systemen altijd een 'situatiedefinitie'. Die definitie is een construct
van de individuele systemen, met het oog op de coördinatie van het
gedrag. De situatiedefinitie verwijst onder andere naar constructies met
betrekking tot
- het object, waarop de gedragsafstemming betrekking heeft;
- de eigen handelingsmogelijkheden;
- de handelingsmogelijkheden van de ander;
- motieven waarom gedrag wordt afgestemd;
en - normen met betrekking tot de gedragsafstemming.
Op basis van de situatiedefinitie vindt verder handelen plaats, en op
basis van verder handelen kan de situatiedefinitie13 weer veranderen. Dit

12

13

De mogelijkheden van een ander hoeven niet altijd expliciet gekend te worden.

De situatiedefinitie is anders dan het sociaal verankerde referentiekader, dat eerder ter
sprake kwam. Het laatste verwijst naar het geheel van constructen die voor een individu een
sociaal systeem weergeven, waarbinnen het opereert. De situatiedefinitie is ook een sociaal

262

is weergegeven in figuur 4.4. Twee systemen handelen op basis van hun
situatiedefinitie. Op basis van (de ervaring van de uitkomsten van) dat
gedrag (het eigen gedrag alsook het gedrag van de ander) vindt een
reconstructie van de situatiedefinitie plaats. Die nieuwe situatiedefinitie is
weer het uitgangspunt voor verder gedrag, etc.

Systeem 1
Situatiedefinitie 4'

Systeem 2
1

\

Situatie' definitie

1

•

gedrag

'

\

gedrag

Figuur 4.4 De rol van de situatiedefinitie bij wederzijdse afstemming
De sociale complexiteit van beslissen kan nu onder verwijzing naar
de situatiedefinitie worden verduidelijkt. De situatiedefinitie, die door de
interactie-deelnemers (waarvan de individuele beslisser er één is) wordt
geconstrueerd en onderhouden, heeft als doel het inhoudelijk en procedureel reguleren van de interactie - zodat uiteindelijk het problematische
ophoudt te bestaan. Daartoe zal er -tot op zekere hoogte- een model van
de ander moeten worden opgebouwd. De inhoudelijke afstemming heeft

verankerd referentiekader, maar heeft alleen betrekking op de coördinatie van gedrag tussen
enkele (voor één individu te overzien aantal) systemen, met betrekking tot een bepaalde
'situatie', zoals het oplossen van een specifiek probleem. Het heeft in principe een vluchtig
karakter - als de situatie voorbij is, is ook de noodzaak tot het coördineren van het gedrag niet
meer aanwezig. Situatiedefinities kunnen 'uitgroeien' tot meer stabiele sociale referentiekaders, maar dat is voor deze tekst niet van belang. (Zie bijvoorbeeld Willke, 1993, over hoe
quasi-systemen tot sociale systemen kunnen uitgroeien.)
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betrekking op het afstemmen van de eigen handelingsmogelijkheden en de
handelingsmogelijkheden van de ander ten opzichte van het object dat (in
interactie) is/wordt gedefinieerd. Dat kan niet zonder inzicht in hoe de
ander het object (het problematische) ziet en in wat de ander aan handelingsmogelijkheden heeft of kan hebben. De 'procedurele' afstemming
heeft betrekking op de afstemmingsmotieven van de ander en op de
normen die het verloop van het wederzijds afstemmen van gedrag reguleren14. Ook daarvoor is weer inzicht in de ander nodig (je moet weten
welk afstemmingsmotief een rol speelt, en welke normen de ander relevant vindt). Het 'model van de ander7 heeft derhalve betrekking op de
verschillende elementen van de situatiedefinitie.
De vraag is nu hoe de afstemming, zowel inhoudelijk als procedureel,
plaatsvindt. De afstemming kan problematisch zijn, omdat er voor de
individuele deelnemers sprake is van een fundamentele onzekerheid over
hoe de situatiedefinitie door de ander(en) wordt opgebouwd en onderhouden. Dat wil zeggen, dat er onzekerheid is over hoe de elementen uit de
situatiedefinitie bij de ander gestalte hebben gekregen. Deze onzekerheid
is de kern van de sociale 'interactie'-complexiteit, en om die in beeld te
krijgen zal hieronder kort gekeken worden naar de relatie tussen de
(onzekerheid over de) afzonderlijke elementen van de situatiedefinitie en
de ervaren complexiteit. Daarbij zal eerst worden gekeken naar de drie
elementen die een rol spelen bij het inhoudelijk reguleren (het object, de
eigen handelingsmogelijkheden en die van de ander) en vervolgens de
twee elementen met betrekking tot het procedureel reguleren (afstemmingsmotieven en normen met betrekking tot de afstemming).
Element 1: Het object
Het eerste element uit de situatiedefinitie is het object, waarop de
gedragscoördinatie betrekking heeft. Bij beslissen kan dat zijn: het formuleren van en/of het omgaan met iets dat voor de beslisser als problematisch wordt ervaren. Tijdens de constructie van de situatiedefinitie,
zullen op de een of andere manier representationele aspecten (met betrekking tot de beslisreeks-activiteiten) en proces-aspecten (met betrekking tot
het doorlopen van de reeks) door de beslisser tot onderwerp van de

14

De term 'procedurele' afstemming dekt de lading niet geheel. Het gaat om de nietinhoudelijke regulering: het ervoor zorgen dat de interactie 'goed verloopt'. Daarom zijn de
twee genoemde elementen uit de situatiedefinitie hieronder geschaard.
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gedragsafstemming worden gemaakt. De beslisser zal er voor moeten
zorgen dat er bij anderen constructies tot stand komen, op basis waarvan
de beslisser 'adequate' handelingen kan uitvoeren (i.e. handelingen in de
richting van een oplossing). Anders geformuleerd: de beslisser ziet dat het
van belang is om anderen bij het beslisproces te betrekken en moet er voor
zorgen dat er met betrekking tot de representationele aspecten een 'gemeenschappelijk referentiekader' tot stand komt (bijvoorbeeld een 'gemeenschappelijke' probleemdefinitie15). Dat kader kan als basis dienen
voor het verdere verloop van het beslisproces. Zoals uit eerdere paragrafen bleek, kan het al complex genoeg zijn om zelf zo'n kader op te bouwen (met betrekking tot de representationele en proces-aspecten die in het
beslisproces een rol spelen). Wat daar nu nog eens bovenop komt, is het
ervoor zorgen dat bij anderen het 'juiste' kader wordt geconstrueerd.
Tijdens de opbouw van de situatiedefinitie blijkt of dat het geval is. Een
beslisprobleem kan dan sociaal complex gevonden worden omdat het
lastig is om in het afstemmingsproces tot een adequate constructie van de
representatieve en proces-aspecten te komen. Het is belangrijk om op te
merken dat het hier niet gaat om de instrumentele en dynamische aspecten die tot de ervaring van complexiteit kunnen leiden, maar om het tot
stand brengen van een als gemeenschappelijk ervaren begrip van de
elementen uit de beslisreeks of over het doorlopen daarvan.
Elementen 2 en 3: Handelingsmogelijkheden
De kern van het inhoudelijk reguleren is het afstemmen van de eigen
handelingsmogelijkheden en die van de ander ten opzichte van het object.
De vraag voor de individuele beslisser is wat zinvolle handelingen zijn
(rekening houdend met de mogelijke handelingen van de ander en het op
te lossen probleem). Door het uitvoeren van handelingen (de eigen
handelingen of die van de ander) kan de constructie van het problematische (het object) echter weer veranderen - en zal ook de 'zinvolheid' van
de eigen handelingen opnieuw moeten worden beoordeeld. Het inhoudelijk reguleren vereist inzicht in de handelingsmogelijkheden van de ander
(huidig en mogelijk). Die zijn weer afhankelijk van hoe de ander het object
gedefinieerd heeft. Voorts spelen doelstellingen en preferenties van de

16
Het predikaat 'gemeenschappelijk' is, constructivistisch gezien, problematisch. Beter is
'mutually stabilized' - zie Achterbergt! en Riesewijk, 1998.
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ander een rol bij de selectie van zijn handelingsmogelijkheden. De definitie van het object, en de doelstellingen en preferenties hangen op hun
beurt weer af van hoe de ander zijn situatiedefinitie gestalte geeft (waarin
weer rekening wordt gehouden met de beslisser). De beslisser 'raakt zo
verzeild' in de situatie van de dubbele contingentie (zie hoofdstuk 3). Het
probleem dat voor de beslisser speelt, is dat handelingen moeten worden
gekozen op basis van de huidige situatiedefinitie (dat een model van de
ander herbergt). Zodra handelingen zijn uitgevoerd - of de ander handelingen uitvoert, zal de situatiedefinitie worden aangescherpt, en zullen
nieuwe handelingsmogelijkheden relevant kunnen worden. De sociale
complexiteit, die met de inhoudelijke regulering van de interactie in
verband gebracht kan worden, heeft dus te maken met de vraag wat een
zinvolle handeling is ten opzichte van de handelingsmogelijkheden van de
ander en het op te lossen probleem. Die vraag wordt beantwoord aan de
hand van inzicht over de handelingsmogelijkheden van de ander - die
weer onder andere afhangen van de situatiedefinitie van de ander. Determinanten voor sociale 'interactie'-complexiteit (los van de inhoudelijke
aspecten) hebben te maken met het 'niet soepel verlopen' van de inhoudelijke afstemming - door een gebrek aan inzicht in de ander (in de handelingsmogelijkheden of in het uitvoeren ervan) of een gebrek aan inzicht
van de ander in de beslisser. Voorbeelden van dergelijke determinanten
zijn de snelheid waarmee de ander reageert op de eigen handelingen; of
de snelheid waarmee de ander handelingen kan genereren; of de mate
waarin de ander onverwachte handelingen uitvoert - waarmee de situatiedefinitie moet worden aangepast.
Element 4: Afstemmingsmotieven
Het volgende element uit de situatiedefinitie, waar de sociale complexiteit
zich op kan betrekken, verwijst naar 'de redenen' die aan de gedragsafstemming ten grondslag liggen. Voor de individuele beslisser is het tot
een goed einde brengen van het beslisproces in elk geval een deel van de
reden om anderen bij het beslisproces te betrekken. Maar wat zijn de
motieven van anderen om 'mee te doen'? In hoofdstuk 3 zijn -naar
Habermas- twee 'motieven' onderscheiden, die bij het afstemmen van
gedrag kunnen worden onderkend: 'Erfolg' en 'Verständigung'. Als er
sprake is van een 'Erfolgmotiv' van de aan de afstemming deelnemende
systemen, dan staat de gedragscoördinatie (en daarmee de opbouw van de
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situatiedefinitie) in het teken van 'egozentrische Erfolgs-kalküle' (Habermas, p. 385). Zodra de beslisser dit soort motieven ontdekt bij 'anderen' is
het oppassen geblazen: de ander is waarschijnlijk niet tot verdere deelname aan het beslisproces over te halen als zijn/haar doelstellingen zijn
gerealiseerd (of niet gerealiseerd kunnen worden). De complicaties voor
de beslisser zijn dat in de gaten gehouden moet worden in hoeverre er
sprake is van het 'Erfolgmotiv' bij de ander, en hoe daar op een strategische wijze mee kan worden omgegaan - zodat de eigen belangen (opheffen van het problematische) kunnen worden gediend. Dat vereist een
'monitoringsmodel' en een 'strategisch interactiemodel'. Naarmate het
lastiger wordt om een dergelijke monitoring en om 'strategische handelingen' uit te voeren, kan beslissen als sociaal complexer worden ervaren.
Vragen, die op deze vorm van sociale complexiteit betrekking hebben, zijn
onder andere: wat zijn de doelstellingen van een ander?; hoe komt de
beslisser daar achter?; hoe interfereren ze met de eigen doelstellingen?;
Welke geschikte strategische handelingen moeten worden geselecteerd?;
(met hierbij onder andere: wat doet de ander als ik zus-en-zo doe?)
Het tweede motief dat bij het opbouwen van de situatiedefinitie een
rol kan spelen is het 'Verständigungsmotiv'. Hierbij zijn de 'Beteiligte
nicht primär am eigenen Erfolg orientiert' (Habermas, 1981, p. 385), maar:
'sie verfolgen ihre individuellen Ziele unter die Bedingung, daß sie ihre
Handlungspläne auf der Grundlage gemeinsamer Situationsdefinitionen
abstimmen können' (p. 385). De 'Verständigung' verwijst naar het willen
opbouwen en instandhouden van de situatiedefinitie, ongeacht of de eigen
doelstellingen onmiddellijk worden bereikt. Zoals Willke (1993) aangeeft,
is dit geen 'curieus altruïsme', maar een 'overlevingsstrategie', waarbij
rekening wordt gehouden met toekomstige situaties waarbij het van
belang is om een situatiedefinitie op te bouwen waarin de 'Verständigungsorientierung' van anderen nodig is. Dat geldt des te sterker als het
opbouwen van (kortstondige) situatiedefinities binnen een meer overkoepelende sociale context plaatsvindt (zoals vaak het geval). Als iemand
binnen zo'n sociale context (laten we zeggen: een lid van een sociaal
systeem, bijvoorbeeld een organisatie) 'weigert' om een situatiedefinitie
mee op te bouwen, dan kan het daarmee zijn functioneren binnen dat
sociale systeem - of zelfs zijn lidmaatschap daarvan - in gevaar brengen.
Daarmee kunnen tevens de kansen op het realiseren van toekomstige
doelstellingen verkleind worden. Gedrag dat in het teken staat van
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Verständigung, kan ook worden aangeduid met coöperatief gedrag (zie
bijvoorbeeld van der Smagt, 1996). Daarbij staat de bereidheid tot het
erkennen van eikaars belangen centraal: 'De betrokken partijen onderkennen niet alleen eikaars belangen [...], maar achten die ook gelijkwaardig,
legitiem en het gezamenlijk nastreven waard' (van der Smagt, 1996, p.
156).
Als 'Verständigung' een rol speelt, dan kan complexiteit worden
ervaren omdat er gecoöpereerd moet worden. Dat wil hier zeggen, dat bij
het opbouwen en instandhouden van de situatiedefinitie bij alle betrokken
sociale eenheden een Verständigungsorientierung 'teweeggebracht7 en
onderhouden moet worden. De vraag is hoe dat het beste kan gebeuren.
Soms moet worden afgezien van de (directe) realisatie van de eigen
doelstellingen; maar wanneer moet dat?, en, in welke mate? Bij
Verständigung is het belangrijk om samen actief te zoeken naar een
adequate situatiedefinitie - maar hoe moet dat 'samen zoeken' worden
vormgegeven? We zullen in het laatste hoofdstuk terugkomen op een
methode om dat 'actief zoeken' vorm te geven - en daarmee op een
methode om de sociale complexiteit voor de beslisser in te dammen.
In het bovenstaande is een onderscheid gemaakt tussen het Erfolgsen het Verständigungsmotiv bij beslissen. Het is echter geschikter om van
een dimensie van beslissituaties te spreken waarop deze motieven als
uitersten voorkomen. Dat wil zeggen, dat de beslisser te maken kan
krijgen met situaties waarin soms het Erfolgsmotiv de overhand heeft, en
soms het Verständigungsmotiv. Zo kan er tijdens het instandhouden van
de situatiedefinitie eerst sprake zijn van Verständigung, terwijl later wordt
'overgegaan' naar een Erfolgsorienterung. Dat kan het geval zijn als een
betrokken sociale eenheid de indruk krijgt dat er te weinig rekening wordt
gehouden met haar doelstellingen, en eieren voor haar geld kiest. Ook kan
het opbouwen van een situatiedefinitie die eerst in het teken staat van
individueel 'Erfolg', overgaan naar een situatie waarin de Verständigungsorientierung de overhand krijgt. (De individuele systemen krijgen in
de gaten dat het in de gegeven situatie verstandiger is om soms af te zien
van direct eigen succes.) Een extra (sociale) complicatie bij het beslisproces
kan dus zijn dat het niet gemakkelijk is om aan te geven dat er sprake is
van Erfolgs- of Verständigungsmotiven.
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Element 5: Afstemmingsnormen
Afstemmingsnormen hebben betrekking op impliciete of expliciete regels
of afspraken die het verloop van de interactie qua vorm reguleren. Als er
sprake is van expliciete regels of afspraken, dan is dit te vergelijken met
de 'institu tionalisering', zoals bij sociale systemen is besproken - alleen
dan nu voor het reguleren van de interactie tussen enkele systemen (deze
interactievorm zal verder worden aangeduid met 'basale interactie'). Een
voorbeeld is om af te spreken om elkaar de tijd te gunnen om de consequenties van handelingsmogelijkheden te overdenken, of om alternatieven
te kunnen bedenken. Ook kan worden afgesproken om de afstemming te
laten reguleren door een derde (bijvoorbeeld om de gevolgen van eventuele Erfolgsmotive tegen te gaan). Net zoals bij 'institutionalisering' geldt
enerzijds dat de ervaren complexiteit kan worden ingedamd door duidelijk te maken hoe de interactie dient te verlopen terwijl anderzijds, de
complexiteitservaring kan toenemen door Overregulering'.
Meestal worden bij de basale interactie de afstemmingsnormen niet
expliciet afgesproken; maar is sprake van impliciete veronderstellingen
over hoe de interactie (qua vorm) het beste verloopt. De interactie-complexiteit kan dan toenemen omdat niet duidelijk is welke veronderstellingen de ander heeft of omdat de norm die (impliciet) wordt gehanteerd
zelf bijdraagt tot complexiteitsverhoging. Een voorbeeld van dat laatste is
het tamelijk geaccepteerde idee dat er gestreefd moet worden naar 'consensus'. Dat wil zeggen, dat bij de opbouw van een situa tiedefini tie ten
behoeve van het oplossen van problemen wordt aangenomen dat consensus over de opgebouwde definitie van doorslaggevend belang is voor het
'gezamenlijk' handelen, i.e. het oplossen van het probleem (zie onder
andere Habermas, 1981; of Vennix, 1996). De vraag is echter waar die
consensus zich op moet betrekken. Ter beantwoording van die vraag kan
een 'consensus-dimensie' worden aangegeven. Aan de ene kant van die
dimensie is sprake van consensus (tussen de individuele systemen) over
alle specifieke elementen uit de situatiedefinitie. Er moet dan overeenstemming worden bereikt over de motivatie, doelstellingen, uit te voeren
handelingen, en normen met betrekking tot het afstemmen van de handelingen. Deze vorm zou 'maximale consensus' kunnen worden genoemd.
Aan de andere kant van de dimensie staat 'minimale consensus', waarbij
'slechts' overeenstemming hoeft te bestaan over globale normen voor
afstemming van gedrag en globale richtlijnen voor de handelingen.
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Meestal zal de graad van de gewenste consensus (i.e. de consensus, die
nodig wordt geacht om tot de oplossing van het problematische te komen)
zich ergens tussen deze twee uitersten bevinden. Als de gewenste consensus echter meer in de richting van 'maximale consensus' gaat, dan zal
waarschijnlijk ook de ervaren sociale complexiteit toenemen. Ten eerste
duurt het langer om met iedere belanghebbende over alle aspecten
overeenstemming te bereiken, en ten tweede is het onderhouden van die
consensus lastig (bij veranderingen moet telkens weer worden nagegaan of
de maximale consensus nog kan worden gewaarborgd). Het oplossen van
problemen, waarbij niet naar maximale consensus wordt gestreefd, lijkt
soms flexibeler (zie onder andere van der Smagt, 1996, 1997; Vriens en van
der Smagt, 1995). Een manier om tot de oplossing van een probleem te
komen met minder dan 'maximale consensus' komt naar voren als de
deelnemers proberen een aantal realisaties van hun eigen doelstellingen te
bedenken, en dat als basis gebruikt voor onderhandelingen met andere
deelnemers. Uit zo'n onderhandelingsproces zou dan een combinatie van
realisaties naar voren kunnen komen, die de doelstellingen van alle
betrokkenen realiseert. Als dat niet het geval is, dan kunnen ofwel nieuwe
realisaties worden bedacht ofwel doelstellingen worden veranderd. De
consensus is (naast de bereidheid om deel te nemen aan een dergelijke
onderhandeling) hierbij alleen gericht op het vinden van een combinatie
van realisaties. Een gemeenschappelijk inzicht in de achterliggende
doelstellingen van de verschillende deelnemers is niet vereist. Deze
gedachte is verder uitgewerkt in Vriens (1995, 1996) en zal in hoofdstuk 6
nog aan bod komen. Omdat niet over alle aspecten uit het beslisproces
overeenstemming hoeft te worden bereikt, betekent 'minder dan maximale
consensus' doorgaans minder complexiteit.
4.3.3.3 Samenvatting sociale complexiteit
De sociale complexiteit bij beslissen is in twee stukken behandeld. Ten
eerste is gekeken naar de complexiteit die kan worden ervaren doordat
een individuele beslisser opereert binnen een sociaal systeem. Het sociale
systeem kan van invloed zijn door het binnen dat systeem gestabiliseerde
referentiekader (dat het waarnemen en handelen van de individuele
beslisser stuurt) en door de 'institutionalisering' van de sociale interacties.
Daarna is gekeken naar de invloed van 'de ander' op het beslisproces door naar basale interactie te kijken. Door naar de elementen van de
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'situatiedefinitie' te kijken kon een duidelijker beeld worden verkregen
van wat sociale 'interactie'-complexiteit voor de individuele beslisser
betekent.
Bij de gegeven analyse is niet (in detail) op alle mogelijke determinanten van sociale complexiteit ingegaan. Net zoals bij de andere twee
vormen van complexiteit ging het er om, een kader te geven voor het
onderkennen van determinanten van sociale complexiteit. Het valt buiten
het bestek van deze tekst om de determinanten zelf allemaal te achterhalen. Daarmee hangt samen dat een aantal 'traditionele' onderwerpen
slechts impliciet aan bod gekomen is, zoals machtsaspecten (zie bijvoorbeeld Lukes, 1974; of Handy, 1981); onderhandelingsstrategieën (bijvoorbeeld Mastenbroek, 1988; of specifiek voor individuele beslissers: Kahneman, 1992); of conflict-resolutiestrategieën (zoals MacCrimmon en Taylor,
1976, bij beslissen behandelen). De beschreven invloed van het sociale
interactie-systeem waarbinnen de beslisser opereert en de invloed van de
situatiedefinitie kunnen echter als basis worden beschouwd om specifieke
determinanten te plaatsen. Bij wijze van voorbeeld van het 'basale karakter' van de situatiedefinitie kan worden gekeken naar onderzoek op het
snijvlak tussen beslissen en onderhandelen. Neale en Bazerman (1992)
vatten onderhandelen in een besliscontext op als 'a multiparty decision
making process, where the individual cognitions of each party and the
interactive dynamics of multiple parties are critical elements' (p. 157). Van
belang bij het onderhandelen zijn onder meer de 'negotiator's perceptions
in interpreting situational characteristics' (p. 158-159) - iets wat volgens de
auteurs niet onderzocht is. De situatiedefinitie lijkt een geschikt kader om
relevante aspecten met betrekking tot onderhandelen (waaronder de
'negotiator's perceptions of situation characteristics') te plaatsen, en is
daarmee een geschikt uitgangspunt voor verder onderzoek.
4.3.4 Constructieve complexiteit
De veronderstelling van dit hoofdstuk is dat de complexiteit van beslissen
op vier manieren kan worden begrepen. Drie daarvan zijn in de vorige
paragrafen aan bod geweest. De instrumentele en dynamische complexiteit
hebben vooral betrekking op de complexiteit van datgene wat 'complex
gevonden wordt' - het zijn voornamelijk vormen van 'eerste orde complexiteit'. Om complexiteit aan een object toe te schrijven moet het waarnemende en handelende systeem dat die complexiteit toeschrijft, zelf over
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voldoende constructieve vermogens beschikken: het constructienetwerk
van de toeschrijver moet 'voldoende complex' zijn. De complexiteit van
het constructienetwerk is aangeduid met complexiteit van de tweede orde.
Op basis van het constructienetwerk definieert een waarnemend en
handelend systeem een object en schrijft er complexiteit aan toe. Voor
beslissen betekent dat, dat de elementen uit de beslisreeks moeten worden
ingevuld (er wordt een probleem gedefinieerd, er zullen alternatieven
worden geformuleerd, etc.) en die representaties zullen worden ingezet
om met het probleem te kunnen omgaan. Het representeren van de
elementen uit de beslisreeks en het omgaan met die representaties kan op
verschillende manieren complex gevonden worden (zoals besproken) afhankelijk van het constructienetwerk van de beslisser.
Waar het bij instrumentele en dynamische complexiteit om eerste
orde complexiteit gaat, is sociale complexiteit verdeeld over eerste én
tweede orde complexiteit. Enerzijds beïnvloedt het sociale systeem waarbinnen de beslisser opereert de manier waarop een probleem wordt
gedefinieerd en de manier waarop ermee wordt omgegaan omdat een
sociaal verankerd referentiekader deel uitmaakt van het constructienetwerk van de beslisser. Dat kan worden gezien als sociale complexiteit van
de tweede orde. Bij de wederzijdse afstemming wordt een situatiedefinitie
opgebouwd en onderhouden. De eerste orde component heeft betrekking
op de complexiteit die aan de elementen van de situatiedefinitie wordt
toegeschreven. De tweede orde complexiteit heeft in dit geval te maken
met het kunnen aangeven van die elementen en het kunnen definiëren
van de complexiteit in termen van die elementen.
We zouden kunnen stellen dat de constructieve complexiteit betrekking heeft op de 'regulatief-constructieve vermogens' van de beslisser. De
constructieve complexiteit stelt de beslisser in staat om een problematische
situatie in termen van de drie andere soorten complexiteit te vatten en om
er mee om te gaan (dat wil zeggen: het stelt de beslisser in staat om de
(instrumentele) elementen en relaties; de dynamische aspecten en de
sociale aspecten te benoemen; en om het probleem-ophefproces adequaat
te kunnen doorlopen). Anders geformuleerd: de constructieve vermogens
stellen de beslisser in staat om het beslisproces te kunnen controleren via
het constructienetwerk (i.e. relevante objecten definiëren, complexiteit
toekennen en omgaan met die 'complexe objecten' totdat het problematische verwerkt is - waarbij, zoals bij de dynamische complexiteit bleek, 'het
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omgaan' ook als een complex object kan worden gezien). De beslisser
moet dan over 'voldoende' constructieve vermogens (constructieve complexiteit) beschikken om dat controleproces goed uit te voeren. Om zicht
te krijgen op de constructieve besliscomplexiteit, zijn de volgende vragen
te stellen:
123-

hoe ziet het constructienetwerk er uit?
hoe wordt het constructienetwerk ten behoeve van beslissen
ingezet?
wanneer is het constructienetwerk 'voldoende' complex?

Vraag 1 is uitgebreid aan bod gekomen in hoofdstuk 3. De tweede vraag
is het onderwerp van het volgende hoofdstuk. Daar zal op basis van de in
hoofdstuk 3 ontwikkelde ideeën over hoe het construcrienetwerk door
waarnemende en handelende systemen wordt gebruikt, een 'constructief
beslismodel' worden ontvouwd. Kennis over 'constructieve vermogens' in
het algemeen was dus het onderwerp van hoofdstuk 3 en over constructieve vermogens met betrekking tot beslissen dat van het volgende hoofdstuk. Uitspraken over het 'voldoende complex' zijn van die vermogens
met betrekking tot beslissen kunnen dan ook eigenlijk pas gedaan worden
aan het einde van het volgende hoofdstuk. Het invullen van de constructieve complexiteit is daarmee onderwerp van drie hoofdstukken - en
daarmee één van de belangrijkste elementen van deze tekst.
Ondanks dat de constructieve complexiteit pas na het bespreken van
het beslismodel kan worden ingevuld, is het al wel mogelijk om iets nader
te kijken naar de verhouding tussen constructieve complexiteit en de
andere complexiteitsvormen. Dat kan door naar de 'Law of requisite
variety' te kijken en door het bespreken van de 'structuur van beslisproblemen'. Onder de noemer van 'structuur' is het in de beslisliteratuur
gebruikelijk om (zij het impliciet) de verhouding tussen constructieve
vermogens en waargenomen complexiteit van het beslisprobleem te
bespreken. We kijken hieronder kort naar de 'Law7 en gaan in de volgende subparagraaf uitgebreider in op de structuur van beslisproblemen.
4.3.4.1 Law of requisite variety
In algemene zin kan iets worden gezegd over de verhouding tussen de
constructieve en andere vormen van complexiteit door Ashby's 'Law of
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requisite variety' van stal te halen (zie ook hoofdstuk 3). Deze wet geeft
aan wat er wordt verstaan onder 'voldoende regulatieve vermogens' ten
opzichte van verstoringen. De wet van Ashby geldt ook voor de verhouding tussen eerste en tweede orde complexiteit. De beslisser moet over
voldoende constructieve mogelijkheden beschikken om relevante objecten
te kunnen definiëren, om complexiteit te kunnen toekennen en om met die
'complexe objecten' om te gaan zodat het problematische kan worden verwerkt. Dat betekent onder meer het beschikken over adequate modellen;
weten welk model wanneer kan worden ingezet (dit verwijst naar opgedane kennis in eerdere, soortgelijke situaties); en het beschikken over de
mogelijkheid tot constructie en reconstructie van modellen. Een belangrijk
aspect hierbij is het 'frame', 'interpretatiekader' of 'constructieve context'.
Deze constructieve context richt de cognitieve capaciteiten van de beslisser, en is daarmee een factor in het bepalen van 'voldoende constructieve
vermogens'. Binnen verschillende constructieve contexten kunnen de
soorten complexiteit verschillend worden toegeschreven, en kan er verschillend met het gedefinieerde object worden omgegaan. Binnen een
constructieve context kan een probleem dus als minder complex worden
ervaren dan in een andere (dit wordt verder uitgewerkt in hoofdstuk 5).
'Voldoende constructieve vermogens' betekent ook dat de beslisser
(impliciet of expliciet) moet beschikken over kennis over het beslisproces
zelf, i.e. kennis over hoe met beslisproblemen kan worden omgegaan.
Deze algemene uitspraken zijn al gedeeltelijk aan bod geweest bij de
andere soorten complexiteit.
4.3.4.2 De structuur van beslisproblemen
De verhouding tussen de constructieve vermogens en de andere soorten
complexiteit wordt traditioneel (impliciet) behandeld bij het begrip
'structuur van het probleem'. Zoals in hoofdstuk 2 al naar voren kwam,
heeft de structuur van een probleem te maken met de mate waarin een
beslisser elementen van het probleem en het omgaan ermee kan overzien
en kan vastleggen. Verschillende auteurs presenteren 'structuurMndelingen, bijvoorbeeld Simon (1960): programmed vs. non-programmed decisions, of Reitman (1964): ill-defined vs. well-defined problems. Ook geven
sommige auteurs 'schalen' van waarop gestructureerde vs. ongestructureerde problemen worden aangegeven (cf. Mitroff en Sagasti, 1973; Keen
en Scott-Morton, 1978). Deze indelingen hebben betrekking op de mate
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waarin probleem-elementen bekend en te beschrijven zijn en (daarmee
vaak) op de mate waarin het probleem op standaard-manieren op te
lossen is. In hetzelfde hoofdstuk werd een gestructureerd beslisprobleem
gedefinieerd als een probleem dat binnen het 'canonical decision-paradigm' op te lossen is. Dat wil zeggen, dat de uitgangssituatie, een aantal
alternatieven en de doelsituatie vastliggen. Een ongestructureerd probleem
werd gezien als een probleem waarbij er onduidelijkheid over één of meer
van die drie elementen aan te geven is.
Verschillende auteurs geven aan waarom problemen ongestructureerd
zijn (zie paragraaf 2.4.1). De redenen waarom de elementen van het
beslisprobleem, of de manier waarop er mee omgegaan moet worden niet
kunnen worden vastgelegd (i.e. de redenen waarom er sprake is van een
ongestructureerd probleem), hebben te maken met de complexiteitsvormen. Hoge instrumentele complexiteit (onder andere veel elementen en
relaties) maakt het lastig om een goed beschrijvend model te vinden, en
daarmee structuur aan te brengen. Hoge dynamische complexiteit (veel
verandering) vereist structurering, die dynamiek kan modelleren. (Dit
wordt vaak onbesproken gelaten binnen beslisonderzoek. Er zijn wel
structureringsmethoden (bijvoorbeeld systeemdynamica-modellen) om de
dynamiek te vangen; maar (beschrijvend) onderzoek naar 'dynamisch
structureren' bij individueel beslissen is niet overvloedig (zie echter ook
hoofdstuk 2, en paragraaf 4.3.2). Hoge sociale complexiteit draagt ook bij
tot ongestructureerdheid (zie onder andere Orasanu en Connoly, 1993; of
Geurts en Vennix, 1989, die als wezenlijk element van complexe problemen het aantal medebeslissers en 'organizational goals and norms' zien).
Lage complexiteit (op deze drie vormen) wil echter nog niet zeggen dat
het om een gestructureerd probleem gaat - dat vereist namelijk bovendien
(in elk geval volgens de definitie van Simon en volgens die van Keen en
Scott-Morton) dat er een oplossing voorhanden is. Anders gezegd: het
structureren van problemen vindt plaats met voorgeprogrammeerde
oplossingsrichtingen in het achterhoofd. Geurts en Vennix (1989) noemen
dit -in navolging van Dunn- 'selectieve definiëring' van problemen: het
formuleren van problemen vanuit het oogpunt van maakbaarheid. Bij
gestructureerde beslisproblemen (binnen het 'canonical choice'-paradigma)
geldt hetzelfde: als eenmaal structuur is aangebracht (i.e. de alternatieven,
kansen, preferenties, etc, zijn vastgelegd) dan is het vergelijken en kiezen
van een alternatief verder triviaal. Er wordt dan gedefinieerd vanuit het
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oogpunt van de oplosbaarheid. Dit lijkt kwalijker dan het is: de essentie
van het omgaan met beslisproblemen is eigenlijk het net zolang reconstrueren van de elementen van het probleem/de beslisreeks totdat een oplossing mogelijk is16.
Geurts en Vennix (1989, p. 37) vertalen het begrip 'ill-structured' als
'slecht structureerbaar' omdat - zo geven zij aan: 'complexe problemen
niet complex zijn omdat ze geen of weinig structuur zouden hebben,
integendeel zelfs, maar omdat deze problemen zich zeer moeilijk laten
vatten in overzichtelijke denkstructuren'. Hoewel het waarschijnlijk lastig
is om te bepalen dat problemen buiten onze denkstructuren wèl gestructureerd zijn, legt de term structureerbaarheid een relatie russen de cognitieve
vermogens van de probleemhebber en het probleem. Complexe (ingewikkelde) problemen zijn volgens Geurts en Vennix slecht structureerbare
problemen. In de terminologie van deze tekst zou wellicht gesproken
kunnen worden van de 'construeerbaarheid' van problemen. Die term
drukt de benodigde constructieve complexiteit uit om:
12en 3-

relevante objecten aan te geven;
complexiteit aan die objecten toe te kennen;
met die 'complexe objecten' om te gaan.

Voor beslissen betekent dit het kunnen definiëren van relevante objecten
met betrekking tot de beslisreeks (en daarmee met betrekking tot het
problematische en het omgaan daarmee). Aan die objecten wordt complexiteit toegekend (in termen van de drie besproken vormen), en met die
complexe objecten moet worden omgegaan (via de beslisreeks). De
gegeven stappen hoeven elkaar niet strikt op te volgen - ze kunnen min of
meer 'door elkaar lopen'. Zo zal bijvoorbeeld bij het omgaan met de
'complexe objecten' ook het doorlopen van de beslisreeks als een object
gezien kunnen worden, waaraan weer complexiteit kan worden toegeschreven. Het aangeven van relevante objecten en het toekennen van
complexiteit zal ook niet zo netjes te scheiden zijn; dat gebeurt waarschijnlijk gelijktijdig en gedurende meerdere iteraties.

" Het kwalijke van het 'canonical choice'-paradigma is echter wèl, dat verondersteld wordt
dat de meeste beslissingen gebaat zijn met die structuur en dat, derhalve, het reconstrueren
buiten het beslismodel gehouden wordt.
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De construeerbaarheid van problemen hangt direct samen met de
ervaren complexiteit: een 'goed construeerbaar probleem' zal als weinig
complex worden ervaren. De beslisser beschikt over de 'juiste constructieve mogelijkheden' om de drie bovenstaande 'stappen' uit te kunnen
voeren: de relevante objecten moeten duidelijk zijn, het moet duidelijk zijn
op welke manier die complex zijn, en hoe met die complexiteit moet
worden omgegaan om het problematische te verwerken. Bij minder goed
construeerbare problemen beschikt de beslisser niet over de juiste constructieve mogelijkheden om een of meer van de bovenstaande stappen uit
te kunnen voeren. Dit gebrek aan constructieve complexiteit kan zich dan
uiten in de ervaring van complexiteit in termen van één of meer van de
andere soorten. De construeerbaarheidsdimensie kan worden gezien als de
'constructieve' tegenhanger van de structuurdimensie. Een goed construeerbaar probleem zegt iets over de verhouding tussen eerste en tweede
orde complexiteit: er is bij zo'n probleem sprake van voldoende tweede
orde complexiteit; voldoende constructieve vermogens om de eerste orde
complexiteit te kunnen duiden en om er mee om te gaan.
Naast de impliciete behandeling in termen van de structuur van het
beslisprobleem worden in de beslisliteratuur ook meer expliciete uitspraken gedaan over 'constructieve complexiteif. Zo wordt de rol van interpretatie bij beslissen expliciet gethematiseerd (zie ook hoofdstuk 2).
Tversky en Kahneman's 'framing' van problemen is een voorbeeld: het
anders verwoorden van hetzelfde probleem leidt tot andere alternatiefvoorkeuren. Ook hun verklaring van het 'foutief omgaan' met kansen in
termen van heuristieken ('representativeness', 'availability' en 'anchoring
and adjustment7) is een verklaring die verwijst naar de 'constructieve
vermogens' van de beslisser. Payne, Bettman en Johnson (1990) zijn iets
explicieter: zij presenteren een 'constructive view of choice and editing' (p.
198), waarin: '[...] people learn about the problem structure during the
course of making a decision [...]'. In literatuur met betrekking tot het
probleemoplossen is het thematiseren van interpretatiekaders (vooral bij
de fase van het formuleren van het probleem) gebruikelijker. In hoofdstuk
2 is een overzicht gegeven waaruit blijkt hoe 'constructieve vermogens'
(onder andere 'Weltanschauungen', 'metaforen' en 'interpretatiekaders') bij
het formuleren van het probleem een rol spelen. Bij de construeerbaarheid
gaat het echter om meer dan alleen interpretatiekaders met betrekking tot
de probleemformulering: het gaat om het gehele constructienetwerk dat
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wordt ingezet om de drie 'stappen', zoals boven gegeven, te kunnen
zetten. Belangrijk bij de 'construeerbaarheid' is het kunnen activeren,
genereren en aanpassen van constructen ten behoeve van het definiëren
van en omgaan met het problematische. Zoals uit hoofdstuk 3 blijkt, en uit
het volgende hoofdstuk zal blijken, spelen eerste en tweede orde explicatie
een belangrijke rol. Bij de explicatie tracht de beslisser elementen met
betrekking tot de beslisreeks helder te krijgen, terwijl bij de tweede orde
explicatie wordt gekeken naar hoe het eerste orde expliciteren kan worden
uitgevoerd. Daarbij speelt kennis over hoe het beslisproces zich kan
voltrekken; en over welke hulpmiddelen daarbij ingezet kunnen worden
een rol.
complexiteit

modellen

elementen

instrumenteel representaties van elementen uit de beslisreeks

dynamisch

sociaal

constructief

verandering van representaties (repr. dynamiek);
hoe reeks doorlopen?
(proces-dynamiek)
elementen uit de
situatiedefinitie

constructieve mogelijkheden
mbt object; complexiteit en
omgaan met 'complexe
objecten'

duiden eerste orde complexiteit n.b.v.

'constructie'-hulpmiddelen

Figuur 4.5 Construeerbaarheid van problemen a.d.h.v. soorten complexiteit
We kunnen de construeerbaarheid van een probleem meer expliciet
maken door het schema in figuur 4.5 te bekijken. In deze figuur staat de
eerste orde complexiteit in het blok linksboven weergegeven (van de
sociale complexiteit zijn daarom alleen de elementen van de situatiedefinitie opgenomen). Onder en rechts van dit 'eerste-orde' blok is de constructieve complexiteit geplaatst. Zoals opgemerkt, vatten we construeerbaarheid op als de benodigde constructieve complexiteit om relevante objecten
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aan te geven, complexiteit aan die objecten toe te kennen en met die
'complexe objecten' om te gaan. Dit staat weergegeven in de figuur, waar
de constructieve mogelijkheden om de eerste orde complexiteit te kunnen
duiden (pijl links). Daarnaast verwijst het ook naar de 'constructieve
hulpmiddelen' om de eerste orde complexiteit te kunnen duiden: (impliciete en expliciete) modellen en schema's die daartoe kunnen worden
ingezet (pijlen rechts). In de kolom rechtsboven worden bijvoorbeeld de
modellen geplaatst die kunnen helpen om instrumentele complexiteit te
verduidelijken. Naast impliciete modellen (die bijvoorbeeld relevante
'omgevingsaspecten' weergeven) vallen ook traditionele, expliciete beslismodellen (waaronder utility-modellen; decision-tree analysis-tools; multiple criteria analysis-hulpmiddelen; doel-middel-hiërarchiën, etc). Naast
impliciete dynamiek-modellen kunnen expliciete modellen zoals causale
schema-methoden (Weick, 1979) en systeemdynamica-modellen (zie
bijvoorbeeld Vennix, 1996) worden genoemd. Het impliciete model bij de
eerste-orde sociale complexiteit omvat de situatiedefinitie. Meer expliciete
modellen op het gebied van beslissen zijn echter schaars (hoewel hier
verwezen zou kunnen worden naar mathematische beslistheorie; naar
speltheorie, of naar modellen met betrekking tot onderhandelen - zie
Neale en Bazerman, 1992, p. 158-159, voor een kort overzicht). Modellen in
de hoek rechtsonder hebben betrekking op de constructieve vermogens en
het inzetten daarvan met betrekking tot het beslissen zelf. Daaronder
vallen modellen die de tweede-orde explicatie dienen, zoals modellen met
betrekking tot de vergelijking van modellen hoger in de kolom; een model
over hoe het beslissen verloopt; modellen over de verhouding tussen
eerste en tweede orde complexiteit; modellen over het doorlopen van de
beslisreeks; modellen over hoe sociale systemen de constructie beïnvloeden; modellen over frames, interpretatiekaders, etc.
Door het invullen van dit schema kunnen we erachter komen hoe
'construeerbaar' een probleem is: als we bij dat invullen geen problemen
tegenkomen, dan zal het waarschijnlijk om een goed-construeerbaar
probleem gaan. Een slecht-construeerbaar probleem wijst in de richting
van onvoldoende constructieve vermogens. Het schema kan dan als
hulpmiddel worden gebruikt om de zwakke plekken op te sporen. (Het
schema zelf past derhalve als een tweede-orde explicatie hulpmiddel
rechtsonder in het schema).
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4.4 Besluit besliscomplexiteit
Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk is aangegeven, wordt in de
hoofdstukken vier en vijf geprobeerd om beslissen als een controlerend
constructieproces uit te werken. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen het
beschrijven van het beslisproces en het beschrijven van de 'inhoudelijke
kanf, i.e. datgene waar beslissen zich op betrekt. De behandeling van de
besliscomplexiteit heeft betrekking op de 'inhoudelijke kanf. In het
volgende hoofdstuk 5 zal naar het beslisproces worden gekeken.
Datgene waar het beslisproces zich op richt, wordt op de een of
andere manier door de beslisser beschreven en er wordt mee omgegaan.
De inhoud van die beschrijving en het omgaan met de door de beslisser
beschreven objecten is aan de hand van de vier complexiteitsvormen
'geduid'. Dat is gedaan door na te gaan wat de 'determinanten van de
ervaren complexiteit bij beslissen' zijn. Daarbij is niet getracht om alle
determinanten te benoemen - maar er is geprobeerd om een ordeningskader voor die determinanten te ontvouwen. Dat kader is het geheel van de
vier soorten complexiteit in hun onderlinge samenhang. De nadruk op
deze ordening is enerzijds de meerwaarde van dit hoofdstuk, terwijl het,
anderzijds, ook een beperking inhoudt: de determinanten zelf worden
alleen 'exemplarisch' ten tonele gevoerd. Inzicht in afzonderlijke determinanten wordt niet verkregen. Daardoor kunnen lezers hun 'favoriete'
determinant wellicht missen, omdat het niet (als voorbeeld) is behandeld.
Het ordeningskader zou wellicht ook als 'oude wijn in nieuwe
zakken' kunnen worden afgedaan. Er is tenslotte al nagedacht en geschreven over de structuur van beslissen, en die hangt samen met de (ervaren)
complexiteit. Ook zijn er al verschillende vormen van complexiteit onderkend die lijken op de vormen die hier gepresenteerd zijn (onder andere
MacCrimmon en Taylor, 1976; Geurts en Vennix, 1989). De verhouding van
de vier soorten complexiteit is echter, m.i., nog niet expliciet uitgewerkt zie ook paragraaf 4.3.4. Bovendien zijn de constructieve en de sociale
complexiteit nog niet zo behandeld als in dit boek het geval is.
De behandeling van de constructieve complexiteit is nog niet compleet. De beslisser beschikt over 'voldoende' constructieve vermogens' als
de relevante objecten kunnen worden gedefinieerd, er complexiteit aan
toegeschreven kan worden en er mee kan worden omgegaan. Dit houdt
(zie paragraaf 4.3.4) onder andere in dat de beslisser moet beschikken over
'adequate modellen', moet weten wanneer welk model moet worden
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'ingezef en nieuwe modellen moet kunnen construeren en reconstrueren.
Bovendien moet de beslisser (wellicht impliciet) kennis hebben over het
verloop van het beslisproces. Dit laatste aspect zal in het volgende hoofdstuk verder worden behandeld. In dat hoofdstuk wordt een beschrijving
van het beslisproces gegeven, en op basis daarvan zal de constructieve
complexiteit verder worden uitgewerkt.
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Hoofdstuk 5
Een constructivistisch beslismodel

5.1 Inleiding
In dit hoofdstuk zal een beschrijving van het beslisproces worden gegeven
op basis van elementen uit het constructivistisch kader. In de vorige
hoofdstukken is beslissen getypeerd als een 'controlerend constructieproces in relatie tot vier complexiteitsvormen'. Daarmee zijn twee componenten van beslissen aangegeven: een inhoudelijke component (de complexiteitsvormen) en een procescomponent (het controlerend constructieproces).
De inhoudelijke component is in het vorige hoofdstuk uitgewerkt en in dit
hoofdstuk zal het proces centraal staan. In hoofdstuk 2 is het beslisproces
al kort beschreven aan de hand van de cybernetische reeks (zie paragraaf
2.4): een normale gang van zaken wordt verstoord, naar aanleiding
waarvan een voorlopige probleemformulering wordt gegeven. Op basis
van die formulering worden handelingen uitgevoerd, waarvan wordt verwacht dat ze het problematische opheffen. Met het uitvoeren van handelingen start ook een evaluatieproces, op basis waarvan wordt besloten de
huidige (soort) handelingen verder uit te voeren, ofwel de handelingen bij
te stellen, ofwel het probleem te herformuleren, en vervolgens weer te
handelen. Het beslisproces moest bovendien 'iteratief/recursief' worden
opgevat, waarmee ook tussentijdse terugkoppelingen mogelijk zijn (zie
onder andere paragraaf 2.1). Bovendien werd een rol toebedacht aan het
'frame' waarbinnen een beslisprobleem werd gedefinieerd. De manier
waarop het problematische wordt geconstrueerd, is richtinggevend voor
de manier waarop er mee wordt omgegaan. Verschillende interpretatiekaders (frames, etc.) kunnen leiden tot verschillende manieren van omgaan
met het probleem. Uiteindelijk werd gesteld dat beslissen als een controlerend constructieproces kon worden beschouwd, waarbij zowel de dynamiek (recursieve en iteratieve elementen) als interpretatie-kaders een rol
spelen. Als het beslisproces op deze manier wordt beschouwd, dan is de
vraag wat er onder controlerende constructieprocessen kan worden
verstaan. In hoofdstuk 3 is die vraag uitgewerkt. Eerst is duidelijk gemaakt hoe waarnemende en handelende systemen hun werkelijkheid
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construeren en op basis daarvan waarnemen, handelen en (re)construeren.
Beschreven werd dat dat constructieproces ultrastabiel verloopt. Daarbij
speelde verder een rol dat het constructieproces altijd 'gebonden' is; het
vindt altijd plaats in een 'constructieve context' die het waarnemen,
handelen en (re)construeren stuurt. Voorts werd besproken dat constructen meer of minder stabiel ('vast verankerd' in het constructienetwerk) en
meer of minder contingent ('vervangbaar' door andere constructen)
kunnen zijn. Als laatste werd naar de controle van de constructie gekeken:
deze kon meer of minder expliciet verlopen.
Hiermee beschikken we nu over de twee belangrijkste ingrediënten
om beslissen als een controlerend constructieproces te kunnen modelleren.
Ten eerste de 'voorlopige opvatting van het beslisproces' op basis van de
cybernetische reeks:
1- (voorlopige) probleemformulering (naar aanleiding van een verstoring);
2- uitvoeren handelingen;
3- analyse van consequenties handelingen en op basis daarvan
3a- verder uitvoeren en eventueel aanpassen van handelingen (en
terug naar stap 2);
3b- herformuleren probleem (en terug naar stap 2).
Ten tweede de elementen uit de beschrijving van het controlerend construeren: ultrastabiel construeren; de constructieve context; de stabiliteit en
contingentie van constructen en de impliciete en expliciete controle van
het constructieproces. Op basis van deze elementen zal nu de voorlopige
opvatting van het beslisproces worden uitgewerkt. Die 'constructieve'
uitwerking van het beslisproces zal worden aangeduid met het beslismodel.
De formulering van dat model zal in paragraaf 5.2 plaatsvinden. Nadat
het beslisproces in kaart gebracht is, zal in de rest van dit hoofdstuk
antwoord worden gegeven op twee vragen: hoe constructieve complexiteit
nader ingevuld kan worden en welke plaats het ontvouwde beslismodel in
beslisonderzoek inneemt. Met deze vragen wordt de link met hoofdstukken twee en vier gelegd. In hoofdstuk 4 werd aangekondigd, dat eigenlijk
pas naar constructieve complexiteit kan worden gekeken, nadat het
beslismodel was gepresenteerd. Pas dan is het mogelijk om aan te geven
op welke elementen uit het beslisproces de constructieve complexiteit zich
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betrekt. In paragraaf 5.3 zal deze 'uitgestelde' uitwerking worden behandeld. In paragraaf 5.4, tenslotte, zal worden gekeken naar de plaats van
het model in beslisonderzoek. Hier zal duidelijk worden gemaakt welke
bijdrage het gegeven model levert ten opzichte van bestaande beslismodellen en hoe 'constructief beslisonderzoek' er uit kan zien. Daartoe zal
eerst een korte vergelijking plaatsvinden tussen het gegeven model en de
beslismodellen die in hoofdstuk 2 zijn besproken. Daarna zal worden
uiteengezet hoe het model als uitgangspunt voor descriptief en normatief/ondersteunend onderzoek kan dienen. Op basis van het constructieve
beslismodel zullen een aantal onderzoeksvragen over beslisgedrag worden
geformuleerd, zodat aangegeven kan worden hoe verder (toetsend)
onderzoek er uit zou kunnen zien. Bovendien zal worden aangegeven hoe
het model als leidraad kan dienen om naar 'constructieve' beslisondersteuning te kijken, die in hoofdstuk 6 zal worden behandeld. Bij de behandeling van deze aspecten zal in paragraaf 5.4 duidelijk worden wat de
meerwaarde van het in dit hoofdstuk te ontvouwen model van het
beslisproces is.
5.2 Beslissen als controlerend constructieproces
In deze paragraaf zal de voorlopige opvatting van beslissen met behulp
van de elementen van het controlerend construeren (ultrastabiel construeren; constructieve context; stabiliteit en contingentie van constructen; en de
explicatiedimensie) worden uitgewerkt tot een 'constructivistisch-cybernetische' beschrijving van het beslisproces: het beslismodel. Die uitwerking
verloopt in twee stappen. Om te beginnen, wordt een tweedeling gemaakt
in de constructieve elementen. Het ultrastabiel construeren en de explicatiedimensie zijn constitutief voor het te ontvouwen beslismodel. De
constructieve context en de constructieve stabiliteit en contingentie zijn
elementen die een (belangrijke) rol spelen in het beslisproces - maar het
zijn geen constitutieve elementen voor het model. In paragraaf 5.2.1 wordt
eerst een ruwe schets van het beslismodel gegeven op basis van het
ultrastabiel construeren en de explicatiedimensie. Daarna wordt -in
dezelfde paragraaf- aangegeven wat de rol van de andere twee elementen
in het beslisproces is. Deze ruwe schets van het model zal, tenslotte, in
paragraaf 5.2.2, verder worden verfijnd.
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5.2.1 Eerste versie beslismodel
5.2.1.1 Beslismodel op basis van ultrastabiel construeren en de explicatiedimensie
I Ultrastabiel construeren
Bij de behandeling van ultrastabiel construeren werd in 3.4.1 het constructieproces van waarnemende en handelende systemen onder de loep
genomen. Het uitgangspunt was dat een dergelijk systeem waarneemt en
handelt op basis van zijn constructienetwerk. Voor zo'n systeem kunnen
er alleen ervaringen zijn die het constructienetwerk toestaat. Dat geldt ook
voor ervaringen over de van het systeem Onafhankelijke werkelijkheid'.
Die 'werkelijkheid' is alleen in de ervaring van het systeem kenbaar. Dat
wil zeggen: er is voor het systeem alleen sprake van een geconstrueerde
werkelijkheid (zie paragraaf 3.4). Als het constructienetwerk op een
bepaald moment niet meer 'voldoef - i.e. als sprake is van ervaren of
(verwachte) inconsistenties; van negatief gewaardeerde ervaringen, etc;
kortom als de constructieve essentiële variabelen buiten hun grenzen
dreigen te komen (of, anders gezegd: als een (geheel van) construct(en)
niet meer 'viabel' lijkt) dan vindt een reconstructieproces plaats. Dat
proces heeft als grondvorm1:
1- aanpassen constructienetwerk;
2- controleren of aangepast constructienetwerk voldoet:
zo ja: klaar;
zo nee: terug naar stap 1.
Het constructienetwerk wordt in principe net zolang aangepast, tot de
constructieve essentiële variabelen (weer) binnen hun grenzen blijven. Het
aanpassen van het constructienetwerk geschiedt doorgaans via de feedback van waarnemingen en handelingen, die op basis van het aangepaste
netwerk plaatsvinden. Dat wil zeggen: het netwerk wordt aangepast; er
wordt op basis van het aangepaste netwerk waargenomen/gehandeld; de
ervaringen van het (resultaat van het) waarnemen/handelen worden
gebruikt bij de 'controle' of het netwerk weer voldoet; dat leidt weer tot

1
Deze grondvorm is ook gegeven in 3.3.2.2: Von Foerster heeft het daar over het tot
stand komen van stabiele constructen door een coördinatieproces van het zenuwstelsel.
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aanpassing; etc.. De handelingen kunnen 'virtueel' zijn (bijvoorbeeld
gedachtenexperimenten), of 'actueel' (i.e. werkelijke handelingen)2 - zie
ook hoofdstuk 3.
Het aanpassen van het constructienetwerk vindt plaats op één of op
een aantal van de volgende manieren:
1- het huidige problematische construct wordt aangepast;
2- er vindt een ultrastabiele 'constructiesprong' plaats totdat
2a- een ander construct, dat wel viabel lijkt, wordt gevonden
2b- een nieuw construct wordt geconstrueerd.
Deze drie mogelijkheden vormen de kern van het ultrastabiel construeren
(gedetailleerd uitgelegd in 3.4.1). Via deze drie manieren kan een nieuw
constructief evenwicht worden bereikt. Het constructienetwerk dient als
basis voor uit te voeren handelingen en waarnemingen. De ervaren
resultaten van die handelingen kunnen weer leiden tot reconstructie - en
zo tot een nieuw evenwicht. De 'manieren' waarop het constructienetwerk
kan worden aangepast, staan in een soort efficiëntie-volgorde: eerst wordt
geprobeerd om via minimale aanpassingen het huidige construct te
handhaven. Als dat niet lukt, wordt gekeken of een ander, bestaand
construct mogelijkheden biedt. En als dat tenslotte ook niet lukt, zal er een
nieuw construct moeten worden geconstrueerd3.
In paragraaf 3.4 is beschreven hoe de ontwikkeling van kennis bij
kinderen (zoals beschreven door Piaget, 1927) en het omgaan met, c.q. het

2

Het onderscheid tussen virtueel en actueel is ook een thema bij Deleuze (1968). Het
'virtuele aspect' van een object wordt gevormd door 'het mogelijke'; door de structuur van
elementen van een object op basis waarvan een actualisatie mogelijk is: 'La structure est la
réalité du virtuel Aux éléments et aux rapports qui forment une structure, nous devons éviter
à la fois de donner une actualité qu'ils n'ont pas, et de retirer la réalité qu'ils ont' (p. 270). Het
'actuele aspect' is één momentane realisatie van het virtuele - en daarmee niet meer virtueel.
In dit boek heeft virtueel handelen te maken met 'het verkennen van het mogelijke' door
gedachtenexperimenten etc. Daarbij worden handelingen met 'geactualiseerd'. BIJ 'actueel
handelen' wel: daarbij wordt het virtuele gerealiseerd.
3

Een dergelijke efficiëntie-volgorde heeft te maken met de 'cognitieve moeite', die gepaard
gaat met de manieren om het aanpasproces uit te voeren. 'Cognitieve moeite' komt vaker
naar voren in cognitief-psychologische theorieën. Zo hebben 'Gestalt-psychologen' het over
'Prägnanz'; onderzoekers op het gebied van de waarneming over het 'minimum-principe (zie
bijvoorbeeld Hatfield en Epstein, 1985). Payne, Bettman en Johnson (1990), tenslotte,
thematiseren 'cognitive effort' in het kader van keuzeregels. Hoewel afwijkingen van de
gegeven volgorde mogelijk zijn, kan het als default-volgorde worden aangehouden.
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produceren van kennis in alledaagse situaties (weergegeven door Schütz,
1994) als een ultrastabiel constructieproces kon worden gezien. De vraag
voor deze paragraaf is hoe beslissen als een dergelijk proces kan worden
begrepen. Een poging om beslissen als een ultrastabiel, constructief proces
te beschrijven, is de volgende. Een verstoring (van een constructieve evenwichtssituatie) zorgt ervoor dat er een voorlopige probleemformulering
wordt gegenereerd. Deze probleemformulering verwijst naar het gedeelte
uit het gehele constructienetwerk dat aanpassing behoeft (het geheel van
constructen dat tot 'problemen' leidt). Met die probleemformulering wordt
ook (impliciet) verwezen naar de constructieve essentiële variabelen die
verstoord zijn. Vervolgens treedt het 'aanpassingsproces' in werking.
Hierbij is de probleemformulering de basis voor het formuleren en
uitvoeren van handelingen. Enkele handelingen die via de probleemformulering zijn geassocieerd met een oplossing of oplossingsrichting, zullen
worden uitgevoerd. Deze handelingen worden direct (al tijdens het
uitvoeren) geëvalueerd ten opzichte van de essentiële variabelen. Als die
evaluatie gunstig uitvalt, zal de aangewende oplossing(srichting) verder
worden uitgewerkt (i.e. handelingen die daarmee in verband staan zullen
worden uitgevoerd). Als het problematische niet verandert (er is geen
zicht is op een nieuwe evenwichtssituatie), dan zal gekeken worden hoe
aanpassing van de handelingen kan leiden tot verbetering. Het aanpassen
van handelingen verloopt via het aanpassen van het constructienetwerk.
Die aanpassingen kunnen variëren van 'minimale' tot 'radicale' aanpassingen. Van een minimale aanpassing is sprake als handelingen, die
behoren tot een oplossingsrichting, iets aangepast moeten worden, bijvoorbeeld vanwege een verandering in de omgeving. Van een iets ingrijpender
aanpassing is sprake als er - zij het binnen dezelfde probleemformulering een andere handelingsklasse (oplossing of oplossingsrichting) moet
worden aangewend (In hoofdstuk 3 werd het voorbeeld gegeven van een
vluchtend wrattenzwijn dat ineens overging tot de aanval). Van de meest
radicale aanpassing is sprake als er een herformulering van het probleem
plaatsvindt, die weer kan leiden tot nieuwe oplossing(srichting)en.
Deze opvatting van het beslisproces is in figuur 5.1 samengevat.
Linksboven staat aangegeven dat naar aanleiding van een verstoring een
aantal constructen geactiveerd wordt (dit constructengeheel zal in de rest
van de tekst met de term beslisconstruct worden aangeduid). Dit construct
verwijst naar de als problematisch ervaren situatie; de verstoorde essen-
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Obv verstoring wordt
constructie-geheel
geactiveerd

verwijst naar:
problematische; EV's;
mogelijke
oplossing(srichtingen)

geheel van
constructen
2
handelingen

4

4

Ophef-cyclus
aanpassingen:
-minimaal
-ultrastabiel (gedragsklasse)
-ultrastabiel (reconstructie)
Figuur 5.1 Overzicht opvatting van het beslisproces
tiële variabelen en mogelijke oplossing(srichting)en (zie rechtsboven in de
tekening). Het constructengeheel dient als uitgangspunt om een 'ophefproces' in gang te zetten, i.e. geschikte handelingen (virtuele en/of actuele
handelingen) te selecteren, uit te voeren, te evalueren en aan de hand van
die evaluaties opnieuw handelingen te selecteren, uit te voeren, etc.
Tijdens het ophefproces vinden aanpassingen van het geheel van constructen plaats. Het geheel van constructen kan worden aangepast vóórdat er
actuele handelingen worden uitgevoerd - door explicatie van de elementen
uit het beslisconstruct (door 'mentale simulaties'; virtuele handelingen uit
te voeren). Ook kan het geheel worden aangepast na het uitvoeren van
feitelijke handelingen. De waargenomen resultaten van handelingen
kunnen weer leiden tot een aanpassing van het constructengeheel. Omdat
het geheel van constructen de basis is voor het selecteren en uitvoeren van
handelingen, kan een aanpassing van dat geheel op haar beurt weer leiden
tot aanpassingen van de handelingen, etc.
Het geheel van constructen (en de handelingen die ermee geassocieerd zijn) kan meer of minder 'radicaal' gereconstrueerd worden. Binnen
één beslisconstruct kunnen ten eerste handelingen/constructen iets
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aangepast worden (minimale aanpassing). Ook kan een ander soort
handelingen/constructen worden aangewend (er wordt via een ultrastabiele sprong een nieuwe gedragsklasse aangewend/geconstrueerd - zie
hoofdstuk 3). Ten slotte kan het beslisconstruct zelf radicaal gereconstrueerd worden (via een ultrastabiele sprong wordt een nieuw beslisconstruct geconstrueerd), waarmee weer nieuwe handelingen naar voren
kunnen komen. De laatste sprong zou kunnen worden gezien als een
wisseling van interpretatiekader of frame.
De voorlopige 'ultrastabiel-constructieve' versie van het beslisproces
is nu:
1- naar aanleiding van een verstoring wordt een beslisconstruct
geconstrueerd;
2- het beslisconstruct is de basis voor een ophefproces;
3- hierbij wordt het beslisconstruct min of meer radicaal aangepast:
- binnen dezelfde handelingsklasse ;
- via een ultrastabiele sprong: andere handelingsklasse;
- via een ultrastabiele sprong: ander beslisconstruct4.
II Explicatiedimensie
Het tweede constitutieve element voor het 'constructieve' beslismodel is
de explicatie-dimensie. Daarbij gaat het om de controle van het constructieproces. Deze kan op een aantal manieren worden uitgevoerd. Ten eerste
kan de controle impliciet plaatsvinden. Het systeem construeert en handelt
dan zonder elementen uit het constructienetwerk expliciet te thematiseren
(zie 3.4.4). Zowel de verstoring als het ophefproces worden niet door de
beslisser gethematiseerd - ze worden hoogstens door een waarnemer
herkend. De vraag hierbij is of er wel sprake is van beslissen (tenslotte
wordt er geen beslisprobleem en dus ook geen beslisgedrag ervaren). Toch
is het van belang om naar impliciete controle te kijken. Elke keer als een
geheel van constructen wordt aangewend om in een specifieke situatie te
handelen, kan er een verankering van dat construct (-engeheel) plaatsvinden. Als later, in soortgelijke situaties, wel expliciet een probleem

4
De beide ultrastabiele sprongen leiden tot een andere o( nieuwe situatie. Dat wil zeggen:
soms kan een andere bestaande handelingsklasse worden aangewend (of een ander
bestaand beslisconstruct), en soms wordt een nieuwe klasse of een nieuw construct geconstrueerd. 'Ander(e)' verwijst, indien niet nader gespecificeerd naar beide gevallen.
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wordt ervaren, zal dit specifieke (bij impliciet beslisgedrag veranderde)
geheel van constructen worden aangewend. Bij beslisonderzoek wordt het
belang van impliciete (controle)processen ook onderkend - zie onder
andere Mitchell en Beach (1990) en Hammond (1993).
Bij expliciete controle wordt een gedeelte van het constructienetwerk
geëxpliciteerd. Voor beslissen betekent dit, dat constructen met betrekking
tot het definiëren en het omgaan met beslisproblemen expliciet worden
gemaakt. Als een beslisser zich bijvoorbeeld afvraagt wat het probleem nu
eigenlijk is; of welke alternatieven kunnen worden onderkend, dan wordt
(een gedeelte van) het beslisconstruct of van het ophefproces benoemd. Dit
is explicatie van de eerste orde: het bewust thematiseren van elementen
van het beslisconstruct of ophefproces. Bij tweede orde explicatie wordt
het expliciteren geëxpliciteerd. Hierbij kan worden nagedacht over de
contingentie van constructen, of over de aard van het constructieproces.
Voor beslissen betekent dit bijvoorbeeld dat kan worden gethematiseerd
hoe het proces van formuleren van problemen of van alternatieven er
uitziet, en hoe dergelijke processen zouden kunnen worden ondersteund.
Het benoemen van een probleem is een explicatie-activiteit van de eerste
orde. Het aangeven dat probleemformuleringen contingent zijn (en
derhalve geherformuleerd kunnen worden) en het benoemen van manieren om problemen te herformuleren, is explicatie van de tweede orde: het
zijn explicaties van het expliciteren.
III Model op basis van ultrastabiel construeren en de explicatiedimensie
De voorlopige (ultrastabiele) versie van het beslismodel kan nu worden
uitgebreid met de explicatiedimensie. Dit staat in figuur 5.2. In het figuur
zijn drie belangrijke delen te onderkennen. Ten eerste het initiële beslisconstruct dat tot stand komt naar aanleiding van een verstoring. Op basis
van dit construct start een ophefproces (het tweede deel). Bij dat ophefproces zijn drie soorten aanpassingen van het beslisconstruct van belang:
minimale aanpassingen (zelfde soort handelingen); ultrastabiele aanpassingen die leiden tot het aanwenden van handelingen uit een andere klasse
en ultrastabiele aanpassingen die leiden tot reconstructie van het beslisconstruct. Het laatste deel dat in het figuur wordt weergegeven, is de
explicatiedimensie. Zowel het totstandkomen van het beslisconstruct als
het ophefproces zelf, kan meer of minder expliciet plaatsvinden. Explicatie
(van de eerste of tweede orde) brengt het probleem, het oplossen ervan,
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Figuur 5.2 'Ultrastabiel' beslismodel en explicatiedimensie
manieren waarop het probleem en oplossingen geformuleerd zouden
kunnen worden of de ondersteuning daarvan onder de aandacht van de
beslisser.
5.2.1.2 De rol van de constructieve context en de constructieve contingentie/stabiliteit
Het constructieproces is gebonden door het constructienetwerk. De selectie
van constructen vindt, zo werd in 3.4.2 aangegeven, altijd plaats binnen
een 'constructieve contexf. In de meest ruime zin is dat het gehele constructienetwerk op een bepaald moment. Dat wil zeggen, dat we alleen
kunnen waarnemen, handelen en construeren met het constructienetwerk
op een bepaald moment als uitgangspunt. Waarnemers zijn, zoals Maturana en Várela (1989, p. 77) het uitdrukken: 'bepaald door hun structuur'.
Binnen het totale netwerk van constructen geldt echter nóg een beperking.
Voor de selectie van een specifiek construct (of geheel van constructen)
geldt namelijk dat deze altijd binnen een geheel van gekoppelde constructen (een constructie-domein; de constructieve context) plaatsvindt. Anders
gezegd: dat geheel pre-selecteert een bepaald construct (zie ook 3.4). In
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beslisonderzoek wordt de constructieve context door begrippen zoals
'frames', 'interpretatiekaders', etc, gethematiseerd5. De constructieve
context is zelf ook een construct, dat tijdens het constructieproces tot stand
komt. Het wordt in specifieke situaties geactiveerd vanwege de gebleken
viabiliteit in soortgelijke eerdere situaties, en stuurt verdere constructie.
Voor beslissen geldt nu dat de constructie van het beslisconstruct, naar
aanleiding van een verstoring, altijd binnen een bepaalde constructieve
context plaatsvindt. Die context stuurt de constructie van het beslisconstruct op basis van overeenkomsten met eerdere situaties. Het beslisconstruct zelf is ook als een constructieve context te beschouwen voor de
selectie van (klassen van) handelingen. Er zijn voor beslissen dus twee
soorten constructieve contexten aan te wijzen. De eerste is het geheel van
constructen waarbinnen een beslisconstruct tot stand komt. De tweede is
het beslisconstruct zelf - dat het handelen op een bepaalde manier stuurt.
Als we nu beslissen als een ultrastabiel constructieproces modelleren, dan
komt naar voren dat de laatste ultrastabiele sprong (de 'meest radicale
reconstructie') met het wisselen van constructieve context kan worden
geassocieerd. Eerst wordt binnen één beslisconstruct getracht om tot een
oplossing te komen. Als dat niet lukt (via 'kleine' aanpassingen of via een
andere gedragsklasse), dan wordt via een ultrastabiele sprong het beslisconstruct gereconstrueerd, zodat een nieuwe oplossingsruimte ontstaat6.
De laatste elementen uit het controlerend construeren die van belang
zijn voor het beslisproces zijn de contingentie en stabiliteit van constructen.
Een 'stabiel' construct (zo bleek uit 3.4.4) is als een construct aangemerkt
'dat z'n viabiliteit al vaak bewezen heeff. Als een construct contingent is,
dan is het mogelijk om in zijn plaats ook andere constructen aan te
wenden (te activeren of te construeren). De waargenomen wereld van
fysieke objecten is zowel stabiel als niet contingent. Dat wil zeggen: het
waarnemen ervan is zo vast verankerd (gestabiliseerd) in het constructienetwerk, dat we het niet (meer) anders kunnen waarnemen - we kunnen

5

De begrippen frame', 'interpretatiekader", 'script', etc., worden in het meeste onderzoek
met betrekking tot beslissen (onder andere: Schänk en Abelson, 1977; Tversky en Kahneman,
1981) in een min of meer 'neo-positivistische' zin gehanteerd, er is meestal sprake van een
(kenbare) achterliggende werkelijkheid. Het 'constructivistische' karakter blijft meestal buiten
beschouwing (zie echter Winograd en Flores; 1986).
' Dit zou in meer 'gangbare beslistermen' als het wisselen van frame of interpretatiekader
kunnen worden aangeduid.
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het niet meer als contingent zien. Er zijn echter vele constructen die
minder stabiel en meer contingent zijn, waaronder het 'beslisconstrucf.
Een beslisconstruct komt naar voren onder de verwachting dat het in de
huidige situatie is aan te wenden (stabiliteitsveronderstelling). Vaak is het
echter zo dat het aangepast zal moeten kunnen worden (het moet contingent zijn). Als aanpassing nodig is, dan is het ook minder stabiel dan
oorspronkelijk was verwacht. Na aanpassing kan het oude beslisconstruct
echter 'verbeterd' worden opgeslagen, en wel zó, dat het een volgende
keer 'beter' bruikbaar is. De (verwachte) stabiliteit van het beslisconstruct
neemt dan toe. Bij beslissen speelt de stabiliteit van constructen een rol
omdat een beslisconstruct naar voren komt onder de verwachting dat de
elementen daaruit bruikbaar zijn voor het opheffen van de problematische
situatie. De contingentie van constructen is belangrijk, omdat, als er geen
oplossing voorhanden is, het aangewende beslisconstruct aangepast moet
worden. Problemen in het beslisproces kunnen zich voordoen als te lang
wordt vastgehouden aan de vermeende stabiliteit van gebruikte constructen, of als de contingentie ervan niet wordt ingezien.
5.2.2 Uitwerking van het beslismodel
Het voorlopige beslismodel uit de vorige paragraaf geeft aan hoe beslissen
als een controlerend constructieproces kan worden gezien. Daarbij kwamen drie belangrijke elementen naar voren (zie ook figuur 5.2): het initieel
beslisconstruct; het ophefproces en de explicatiedimensie. In deze paragraaf zullen we deze drie elementen verder uitwerken. Daarmee wordt
een antwoord gegeven op de vraag waar het beslisconstruct uit bestaat;
hoe het ophefproces nu eigenlijk verloopt (en daarmee hoe het reconstructieproces verloopt) en wat de rol van de explicatiedimensie is. Deze
behandeling zal uiteindelijk leiden tot een verfijning van de in 5.2.1
gegeven beschrijving van het beslisproces.
5.2.2.1 Het initieel beslisconstruct
Naar aanleiding van een verstoring vindt een voorlopige formulering van
het problematische -het initieel beslisconstruct- plaats. Dit construct is de
basis voor verder construeren, waarnemen en handelen met betrekking tot
het beslisprobleem. De vraag is nu wat er onder die voorlopige formulering kan worden verstaan.
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Figuur 5.3 Drie momenten in de cybernetische reeks.
Om op die vraag een antwoord te geven, beschouwen we een waarnemend en handelend systeem dat een constructienetwerk heeft opgebouwd. Op een bepaald moment wordt een gedeelte van dat netwerk
gebruikt om situatie-specifieke ervaringen te kunnen duiden, en om in die
situatie te kunnen handelen. In figuur 5.3 staan drie momenten in de
cybernetische reeks aangegeven: tlr ^ en t3. Op elk van die momenten is
een deelnetwerk van het constructienetwerk van een waarnemend en
handelend systeem 'actief'. Op tijdstip tj is sprake van een onverstoorde
gang van zaken7. De aangewende constructies en de handelingen die
daarop zijn gebaseerd, leiden niet tot problemen: er is sprake van een
evenwichtssituatie. De overgang van de evenwichtssituatie naar t¿ vindt
plaats door een (ervaren) verstoring. Het aanwenden van het deelnetwerk
van constructen leidt tot problemen: de 'constructieve essentiële variabelen' worden bedreigd. De verstoring heeft altijd betrekking op de constructen die op een bepaald moment worden gebruikt, i.e. op de actieve

7
Er is eigenlijk op alle tijdstippen tot aan de verstoring sprake van evenwicht; al die
tijdstippen kunnen als t, worden aangemerkt.
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deelverzameling van het constructienetwerk. Het deelnetwerk bepaalt
derhalve welke verstoringen op een bepaald moment mogelijk zijn.
Anders geformuleerd: een waarnemend en handelend systeem definieert
door zijn momentane (cognitieve) structuur een 'domain of perturbations'
(i.e. 'een domein van mogelijke inwerkingen'; zie ook Winograd en Flores,
1986, p. 75). Uit dit veld van mogelijke verstoringen wordt er één (of een
aantal) actueel. Het actueel worden van een verstoring betekent dat een
(of een aantal) essentiële variabele(n) wordt bedreigd. De verstoring wordt
dus bepaald door het constructienetwerk überhaupt, en door het deelnetwerk met betrekking tot een specifieke situatie in het bijzonder. Het
aangewende deelnetwerk is dan ook het uitgangspunt om de verstoring te
duiden - i.e. de verstoring vindt plaats binnen een constructieve context.
Door het optreden van een verstoring is één (of een aantal) essentiële
variabele(n) bedreigd. Het 'actieve' deelnetwerk op t¡ kent daarom,
behalve constructies met betrekking tot de ervaren situatie, ook constructies met betrekking tot de bedreigde constructieve essentiële variabele(n).
Een bedreigde essentiële variabele wijst op haar beurt naar regulatieve mogelijkheden die, vanwege hun bewezen adequaatheid in soortgelijke
situaties, een oplossing voor het beslisprobleem beloven. Dit vindt op t3 vlak na de verstoring- plaats. Door eerder opgedane ervaringen kan het
vermoeden ontstaan dat een aantal specifieke handelingssequenties
geschikte regulatieve mogelijkheden zijn om de verstoring ongedaan te
maken. In dat geval zijn de regulatieve mogelijkheden tamelijk definiet. Dit
is onder andere het geval bij routinematige handelingen. In hoofdstuk 3
werd het voorbeeld gegeven van iemand die bij een gesloten deur komt.
Onmiddellijk komt dan 'het openmaken met behulp van sleutel' als
regulatieve mogelijkheid naar voren8. De regulatieve mogelijkheden die
naar voren komen zijn 'historisch bepaald' en afhankelijk van de gelijkenis
met eerder ervaren situaties én met de regulatieve mogelijkheden die in
die situatie gewerkt hebben. Regulatieve mogelijkheden komen naar voren
omdat ervan verondersteld wordt dat ze generaliseerbaar zijn van eerdere
situaties naar de huidige situatie. Deze generaliseerbaarheid is ook bij
Schütz terug te vinden. Hij onderkent een zogenaamd 'Ich-kann-immer-

' In 'ultrastabiele' termen: De essentiële variabelen zijn redelijk vast geassocieerd met een
waarde van het step-mechanisme die verwijst naar een aantal handelingen (de regulatieve
mogelijkheid: deur-met-sleutel-open-procedure) dat zich in het verleden al bij een dergelijke
problematische situatie bewezen heeft.
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wieder* motief met betrekking tot handelingen in een bepaalde situatie. Er
wordt van een handeling 'bis-auf-weiteres' verondersteld, dat die in een
bepaalde (vergelijkbare) situatie telkens weer bruikbaar is (zie Schütz &
Luckmann, 1994). Het is mogelijk dat er meer dan één regulatieve mogelijkheid naar voren komt. Er is dan echter meestal sprake van een zekere
voorkeur voor regulatieve mogelijkheden (op dezelfde manier 'historisch
bepaald')/ waarmee een rangorde is aangegeven. De mate waarin regulatieve mogelijkheden in eerdere, soortgelijke situaties al eens gewerkt
hebben, is van invloed op de plaats op de rangorde. De rangorde die naar
voren komt, is dan eigenlijk een globale maat voor de generalisatie van de
regulatieve mogelijkheden: hoe hoger op de rangorde, des te groter de
verwachte generalisatie van een regulatieve mogelijkheid.
Het is ook mogelijk dat de overeenkomst met eerdere situaties
beperkt aanwezig, of zelfs helemaal afwezig is (zoals bij de ervaring van
een 'nieuw7 probleem). Bij een beperkte overkomst kunnen toch regulatieve mogelijkheden uit vergelijkbare situaties naar voren komen (die zullen
echter waarschijnlijk moeten worden aangepast). Ook is het mogelijk dat
er alleen een verwijzing naar een 'constructieruimte' plaatsvindt die als
uitgangspunt dient voor de constructie van regulatieve mogelijkheden. Dat
wil zeggen, dat alleen naar één (of meerdere) oplossingsric/zfmgfen,)
(indeßniete regulatieve mogelijkheden) wordt verwezen. Hoe de oplossing er
precies uitziet, is daarbij nog onduidelijk. Deze oplossing zal binnen de
aangegeven richting in de loop van het beslisproces nader geconstrueerd
dienen te worden.
De definietheid van datgene wat in het actieve deelnetwerk met
betrekking tot de regulatieve mogelijkheden naar voren komt, is op een
dimensie te plaatsen. Aan de ene kant van die dimensie bevinden zich
redelijk definiete regulatieve mogelijkheden (hieronder vallen routinematige handelingen, maar ook expliciete handelingssequenties). Aan het
andere uiterste van die dimensie wordt alleen verwezen naar een constructieruimte, waar regulatieve mogelijkheden uit voort kunnen komen.
Na een verstoring kan dus direct een aantal geschikte alternatieven naar
voren komen (vanwege de overeenkomst van de als problematisch ervaren
situatie met eerdere situaties - waarin die alternatieven al eens gewerkt
hebben). Als zulke alternatieven niet voorhanden zijn, 'vormt* het deelnetwerk een constructieruimte, waarop alternatieven geconstrueerd (of
gevonden) zouden kunnen worden.

297

1
definiet
> 1
/

regulatieve
mogelijkheden
indefiniet;

oplossingsrichting^/
bekend
\

1

> 1
geen oplossingsrichting bekend

Figuur 5.4 Soorten regulatieve mogelijkheden
De regulatieve mogelijkheden en de manier waarop die zich kunnen
voordoen in het initiële beslisconstruct, zijn in figuur 5.4 aangegeven. Er is
daarbij onderscheid gemaakt tussen de 'plaats op de definietheidsdimensie' en het 'aantal mogelijkheden' dat naar voren kan komen.
De gebeurtenissen uit de cybernetische reeks hebben het karakter van
een serie implicaties. In de onverstoorde uitgangssituatie maakt een
bepaald constructienetwerk een verstoring mogelijk9. Een verstoring vindt
derhalve binnen een constructieve context plaats. De verstoring wijst
onmiddellijk in de richting van een (aantal) regulatieve mogelijkheden door gebleken viabiliteit. Die mogelijkheden kunnen meer of minder
definiet zijn; in het indefiniete geval wordt naar een constructieruimte
verwezen (een constructieve context voor de constructie van (nieuwe)
regulatieve mogelijkheden). (Zie voor deze vergelijking ook Achterbergh
en Riesewijk, 1998).

9

Door de geschiedenis van het systeem ontstaat een gevoeligheid voor bepaalde
verstoringen (dit is te vergelijken met de gevoeligheid voor bepaalde parameterwaarden - zie
hoofdstuk 3).
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Zodra er op tj een verwijzing plaatsvindt naar regulatieve mogelijkheden (meer of minder definiet), vindt ook de eerste synthese van de
problematische situatie plaats. Dat wil zeggen, dat het deelnetwerk op t3
een synthese is van constructies met betrekking tot:
1- de verstoorde essentiële variabele(n)
(i.e. een aantal gekoppelde constructen met betrekking tot de
bedreigde essentiële variabelen);
2- de relevant geachte situatie-specifieke elementen (en de verstoring)
(i.e. een aantal gekoppelde constructen over datgene wat in de
omgeving relevant wordt geacht met betrekking tot de verstoring
en het opheffen ervan. Constructen met betrekking tot de ervaren
situatie betreffen waargenomen elementen uit de situatie (objecten,
gebeurtenissen etc.) én cognities over de situatie (causale modellen, herinneringen, associaties etc. Bij deze constructen wordt de
eerste orde complexiteit verdisconteerd.);
en 3- regulatieve mogelijkheden
(i.e. een aantal gekoppelde constructen die betrekking hebben op
regulatieve mogelijkheden. Deze kunnen meer of minder definiet
zijn. In het 'minst definiete geval' wordt naar een constructieruimte verwezen die als context voor de te construeren mogelijkheden
dient)10.
Een dergelijke synthese zal in het vervolg worden aangegeven met de
term 'beshsconstruct'.
Het beshsconstruct blijft - qua vorm - intact gedurende het gehele
beslisproces. Bij een verstoring wordt het voor de eerste keer geconstrueerd en het geldt als uitgangspunt voor het opheffen van de problematische situatie. In deze paragraaf is voornamelijk aandacht besteed aan deze
initiële constructie. Er hebben nog geen regulatieve acties plaatsgevonden.
Het ophefproces start bij het (expliciet) construeren van regulatieve
mogelijkheden en/of bij het uitvoeren van regulatieve acties. Tijdens het

10
Meer in termen van ultrastabiel construeren: Door een bepaalde waarde van het stepmechamsme wordt een bepaalde constructieruimte met betrekking tot regulatieve handelingen
geselecteerd. De waarde van het step-mechanisme wordt door de verstoorde essentiële
variabele bepaald Dat een specifieke waarde wordt gekozen, heeft als oorzaak dat deze
associatie tussen essentiële variabele en deze waarde al eens tot succes heeft geleid. Het is
dus mede afhankelijk van de geheugenfunctie van het systeem.
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ophefproces zal het beslisconstruct veranderen: nieuwe relevante constructen met betrekking tot de ervaren situatie kunnen naar voren komen;
andere essentiële variabelen kunnen worden bedreigd; bedreigde essentiële variabelen kunnen weer binnen hun grenzen komen en andere (meer
of minder dénmete) regulatieve mogelijkheden kunnen naar voren komen.
Het gaat eigenlijk om een proces waarin, op basis van het beslisconstruct,
handelingen worden geconstrueerd, uitgevoerd, geëvalueerd en kunnen
leiden tot reconstructie van (delen van) het besliscontruct. Hoe dit reconstructieve ophef- of controleproces verloopt, zal in de volgende paragraaf
worden behandeld.
Voordat we daarop ingaan, is het goed om eerst een belangrijke
implicatie van het initieel beslisconstruct voor de opvatting over het
beslisproces aan te geven. Dat het beslisproces start naar aanleiding van
een (directe of geanticipeerde) verstoring geeft een ander beeld van
beslissen dan gebruikelijk. Er is in de opvatting in deze tekst alleen sprake
van beslisgedrag als, zoals Winograd en Flores (1986, p. 147) het uitdrukken, de vraag 'What needs to be done' (ten opzichte van een actuele of
geanticipeerde verstoring) is gesteld. Het stellen van doelen hoeft bijvoorbeeld niet per sé tot beslisgedrag te leiden. Als bij een gesteld doel
'automatisch' een realisatie naar voren komt, dan hoeft de beslisser zelf
geen beslisprobleem te ervaren. Zelfs als er meer dan één realisatie wordt
geopperd, maar er een routinematige resolutie voorhanden is, hoeft er
voor de uitvoerder van die resolutie zelf geen sprake van beslisgedrag te
zijn. Door een waarnemer zou het gedrag echter wèl als beslisgedrag
kunnen worden beschreven. Deze implicatie hangt samen met de mate
waarin elementen uit het beslisgedrag (i.e. elementen met betrekking tot
het beslisconstruct en met betrekking tot het 'werken' daarmee) door de
beslisser zelf geëxpliciteerd worden.
5.2.2.2 Het ophefproces
Naar aanleiding van een verstoring wordt, zo werd in de vorige paragraaf
gesteld, een initieel beslisconstruct geconstrueerd. Daarmee is binnen het
totale constructienetwerk van een waarnemend en handelend systeem een
constructieruimte geopend, waarbinnen de omgang met het problematische zal plaatsvinden. Kort gezegd houdt 'het omgaan met het problematische' -het ophefproces- in, dat het beslisconstruct zal worden aangepast.
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net zolang tot het problematische is verwerkt - en een nieuwe evenwichtssituatie ontstaat.
ervaren situatie
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Figuur 5.5 Elementen van het ophefproces
Om het ophefproces te behandelen zijn de volgende elementen van
belang - zie ook figuur 5.5. Ten eerste het beslisconstruct, dat tijdens het
proces telkens (meer of minder radicaal) wordt aangepast. Het beslisconstruct is het uitgangspunt én het object van het ophefproces. Het tweede
element is het ophefproces. Daarbinnen zijn vier (deel-) processen te
onderscheiden: monitoring, selectie, constructie en uitvoeren. Deze leiden
tot de aanpassing van het beslisconstruct, dat vervolgens weer het uitgangspunt is voor het uitvoeren van één of meer van deze processen. Het
laatste element betreft de manier waarop het beslisconstruct kan worden
aangepast. Dat kan, zoals gezegd, op drie verschillende manieren plaatsvinden: via kleine aanpassingen; of via twee soorten ultrastabiele sprongen
(een sprong naar een andere c.q. nieuwe gedragsklasse of naar een geheel
ander c.q. nieuw beslisconstruct). We zullen deze elementen in de volgende deelparagrafen behandelen. Eerst wordt kort naar het uitgangspunt,
c.q. object gekeken. Daarna volgt een behandeling van de vier deelprocessen in hun onderlinge samenhang (het eigenlijke ophefproces). Daarbij
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komt naar voren hoe het proces verloopt en hoe aanpassingen van het
beslisconstruct plaatsvinden. In de laatste paragraaf wordt apart aandacht
besteed aan de manier waarop het aanpassen van het beslisconstruct
plaatsvindt; met name de radicale vorm daarvan.
5.2.2.2.1 Het uitgangspunt/object: beslisconstruct
In paragraaf 5.2.2.1 is aandacht besteed aan het initiële beslisconstruct; het
uitgangspunt voor het starten van het ophefproces. Tijdens dat proces zal
het beslisconstruct worden aangepast - en in aangepaste vorm is het weer
uitgangspunt voor verdere 'ophefaches'. Het criterium voor het stoppen
van het ophefproces - het niet meer bedreigd zijn van de constructieve
essentiële variabelen11 - is onderdeel van het beslisconstruct. Het omgaan
met het problematische is weer te geven als een opeenvolging van aanpassingen van het initiële beslisconstruct - net zolang totdat een beslisconstruct ontstaat waarbinnen de essentiële variabelen niet meer bedreigd
zijn. Dat wil zeggen, het initiële beslisconstruct wordt door het ophefproces aangepast en leidt tot een nieuw beslisconstruct. Als daarbij de
essentiële variabelen nog steeds bedreigd zijn, vinden er opnieuw aanpassingen plaats, hetgeen weer leidt tot een ander beslisconstruct, etc.
In een pseudo-exacte notatie kan het ophefproces worden voorgesteld
als een transformatie O, met als argument een beslisconstruct. Het eerste
argument is het initiële beslisconstruct (beslisconstructo). Het resultaat van
de transformatie is weer een nieuw beslisconstruct. De transformatie
wordt eerst op het initiële beslisconstruct toegepast en daarna net zolang
op het resultaat van een eerdere uitvoering totdat een evenwichtssituatie
ontstaat (hier gedefinieerd als het binnen de grenzen zijn van de constructieve essentiële variabelen). Dus, analoog aan de notatie van de herhaling
van de functie F (paragraaf 3.2.2; formule 5), kan het ophefproces worden
weergegeven als een serie transformaties, i.e. als:
On(On-1(On-2(Cr3....(O3(O2(O1(beslisconstruct0)))))..)

11
Hieronder valt ook "berusting' met het niet kunnen oplossen van het probleem. Berusting
vindt plaats als de bedreiging van bepaalde essentiële variabelen wordt getolereerd. Dat kan
echter alleen als ze niet meer als essentiële variabelen worden gezien, of dat de bedreigingsgrens wordt aangepast.
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Hierbij geldt dat Ö de i-de uitvoering is van de transformatie O. Elke
transformatie heeft weer een nieuw beslisconstract als resultaat, dus:
O'Cbeslisconstructo) = beslisconstruct!;
O^beslisconstructj) = beslisconstructj;
en On+,(beslisconstructn) = beslisconstructn+1;
Beslisconstructj is het resultaat van de i-de transformatie. De evenwichtssituatie ontstaat als herhaaldelijk uitvoeren van O op het resultaat van een
eerdere uitvoering van O leidt tot een beslisconstruct waarvoor geldt dat
de essentiële variabelen binnen hun grenzen zijn (en waarbij verwacht
wordt dat ze niet het volgende moment weer bedreigd zullen worden).
Het beslisconstruct waarvoor dat geldt zou het evenwichts-beslisconstruct
kunnen worden genoemd (beslisconstruct,,). Dit kan als een limiet worden
genoteerd:
beslisconstructt - lim On{beslisconstruct^

Deze notatie geeft ook aan dat het beslisconstruct een dubbele rol
speelt in het ophefproces. Het is het uitgangspunt voor de ophef-acües
(het argument voor de transformatie O) en tevens het resultaat ervan - en
dat is weer uitgangspunt voor het verder uitvoeren van ophef-acties, etc.
Het beslisconstruct stuurt daarmee op elk moment het ophefproces (het is
de constructieve context voor dat proces), maar tijdens dat proces kan het
beslisconstruct echter (als resultaat van het proces) veranderen en het
proces op een volgend moment anders sturen.
5.2.2.2.2 De ophef-deelprocessen
Nadat de verhouding tussen het beslisconstruct en het ophefproces is
verduidelijkt, zal nu gekeken worden naar (de onderdelen) van het
ophefproces zelf. Het ophefproces zal daartoe worden onderverdeeld in
vier deelprocessen, te weten: 'monitoring', 'selectie', 'constructie' en
'uitvoeren'. In een notedop houden die processen het volgende in. Nadat
een verstoring is opgetreden, start ook meteen een monitoringsproces. Dat
houdt de essentiële variabelen in de gaten en geeft door dat de bedreiging
ervan te groot wordt. Het uitvoerproces zorgt ervoor dat een regulatieve
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mogelijkheid wordt uitgevoerd. Het selectieproces zorgt ervoor dat er uit
meerdere regulatieve mogelijkheden (definiet of indefiniet) een keuze
wordt gemaakt. Het constructieproces, tenslotte, heeft betrekking op de
(re)constructie van het beslisconstruct. Het kan de constructie van regulatieve mogelijkheden betreffen, maar ook de (reconstructie van de ervaren
situatie of van de essentiële variabelen. (En die (re)constructie kan, zoals
opgemerkt, op drie manieren plaatsvinden.)
autonome
constructie
1) 1 definióte regulatieve mogelijkheid

uitvoeren;
y constructie

selectie;
2) meerdere definiete mogelijkheden —* constructie
beslis- *r
—» 3) 1 oplossingsrichting

—» constructie

construct

\~~* 4) meerdere oplossingsrichtingen
5) geheel indefiniet

Î

^ ^ selectie;
constructie

>· constructie

monitoring

reconstructie
I— klein
I— ultrastabiel (klasse)
I— ultrastabiel (beslisconstruct)

Figuur 5.6 Specificatie van het ophefproces
Het ophefproces is te beschrijven als het aanpassen van het beslisconstruct, door middel van de deelprocessen uitvoeren, selecteren en construeren, onder continue monitoring van de essentiële variabelen. Het voltrekken van dit proces leidt tot een reeks beslisconstructen (zoals in de vorige
paragraaf geschetst), en stopt als de monitoring aangeeft dat de essentiële
variabele niet meer (snel) bedreigd worden. In figuur 5.6 is het proces
weergegeven. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen de soorten
regulatieve mogelijkheden waarnaar binnen een beslisconstruct kan
worden verwezen, namelijk:
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of

1- één definiete mogelijkheid;
2- meerdere definiete mogelijkheden;
3- één indefiniete mogelijkheid (oplossingsrichting);
4- meerdere indefiniete mogelijkheden (meerder oplossingsrichtingen);
5- geheel indefiniete mogelijkheden (geen oplossingsrichting).

De deelprocessen zijn (deels) afhankelijk van het soort regulatieve mogelijkheden waarnaar binnen een beslisconstruct wordt verwezen. (De
tekening geeft aan hoe de afhankelijkheid tussen de deelprocessen en de
soorten regulatieve mogelijkheden gedacht moet worden.) Zo kan het
uitvoerproces alleen plaatsvinden als er ook sprake is van een definiete
regulatieve mogelijkheid en selectie heeft alleen zin als er iets te selecteren
valt. Het deelproces 'constructie' is ook ten dele afhankelijk van het soort
regulatieve mogelijkheid. Zo zal een regulatieve mogelijkheid soms
(expliciet) geconstrueerd moeten worden (bijvoorbeeld bij het ontbreken
ervan). Als zo'n mogelijkheid wel voorhanden is, dan hoeft die natuurlijk
niet meer te worden geconstrueerd.
De van de regulatieve mogelijkheden onafhankelijke constructie heeft
betrekking op het (meer of minder radicaal) (re)construeren van de andere
delen van het beslisconstruct (die andere delen zijn de essentiële variabelen of de ervaren situatie - zie eerder). Bovendien is sprake van 'autonome' (re)constructie als het beslisconstruct wordt aangepast naar aanleiding
van niet in het beslisconstruct opgenomen aspecten (zoals - onverwachte veranderingen in de omgeving).
De monitoring vindt onafhankelijk van het soort regulatieve mogelijkheid plaats. Weliswaar kan monitoring tijdens en na het uitvoeren van een
ander deelproces met betrekking tot een regulatieve mogelijkheid plaatsvinden (er is dan sprake van evaluatie van dat andere deelproces bijvoorbeeld als gekeken wordt naar het effect van het uitvoeren van een
regulatieve mogelijkheid op de essentiële variabelen), maar, in essentie
gaat het om het continu monitoren van de essentiële variabelen.
In figuur 5.6 wordt weergegeven dat de (re)constructie na het uitvoeren van een deelproces met betrekking tot een soort regulatieve mogelijkheid op drie manieren kan plaatsvinden (onder in de figuur), en dat de
(re)constructie autonoom kan verlopen (linksboven). Er loopt een pijl terug
van de deelprocessen via de reconstructie naar het beslisconstruct om aan
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te geven dat deze na één of meer deelprocessen aangepast wordt. Het
aangepaste beslisconstruct is weer het uitgangspunt voor verdere uitvoering van één of meer deelprocessen. Dit aanpassingsproces wordt continu
gemonitored (midden in de tekening).
De figuur is het ankerpunt voor de verdere bespreking van het ophefproces. We zullen eerst, per soort regulatieve mogelijkheid, naar de
mogelijke deelprocessen kijken. Vervolgens nemen we de reconstructie en
monitoring onder de loep. Als laatste kijken we naar de manieren waarop
het proces (de continue aanpassing van het beslisconstruct) zich kan
voltrekken. Hieronder valt bijvoorbeeld hoe iteraties en recursies in het
proces verdisconteerd zijn.
I Deelprocessen, afhankelijk van het soort regulatieve mogelijkheid
Het beslisconstruct is het uitgangspunt voor het ophefproces, en zoals we
hierboven hebben besproken zijn een aantal van deze processen afhankelijk van het soort regulatieve mogelijkheid waarnaar een beslisconstruct
verwijst. Het beslisconstruct kan verwijzen naar de vijf soorten die in
figuur 5.6 zijn aangegeven. Voor we de 'afhankelijke deelprocessen gaan
bespreken, moet eerst een verwijzingskwestie worden verduidelijkt. We
zullen in de rest van deze paragraaf de cijfer-aanduiding van de soorten
regulatieve mogelijkheden uit de figuur aanhouden. Zo zullen we het
hebben over 'soort 2' in plaats van over 'meerdere definiete regulatieve
mogelijkheden' of over 'soort 5' etc. Ook zal, in plaats van 'het beslisconstruct verwijst naar één definiete regulatieve mogelijkheid (soort 1)' of 'het
beslisconstruct verwijst naar meerdere indefiniete regulatieve mogelijkheden (soort 4)' gesproken worden over 'situatie 1' of 'situatie 4'. Vanuit
het belisconstruct kan één van de drie deelprocessen (uitvoeren, selectie of
constructie) worden gestart, afhankelijk van het soort regulatieve mogelijkheid, waar het beslisconstruct naar verwijst. We zullen nu het uitvoeren
van die deelprocessen en hun afhankelijkheid van de soorten regulatieve
mogelijkheden bespreken, door de verschillende situaties (1 t/m 5) af te
lopen.
Situatie 1: één definiete regulatieve mogelijkheid
Als er één definiete mogelijkheid naar voren komt, dan is het mogelijk om
die uit te voeren. In de andere situaties (2 t/m 5) kan het deelproces
uitvoeren niet plaatsvinden. Tijdens en na het uitvoeren wordt het beslis-
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construct aangepast (gereconstrueerd). Het nieuwe beslisconstruct geeft de
problematische situane na het uitvoeren van de definiete mogelijkheid
aan. Er kan in situatie 1 ook alléén geconstrueerd worden. Dat is bijvoorbeeld het geval als er twijfel bestaat over de generaliseerbaarheid van de
definiete regulatieve mogelijkheid. Die wordt dan eerst expliciet gemaakt en het kan daarbij blijken dat de definiete mogelijkheid toch niet voldoet.
Dit leidt vervolgens tot een nieuw beslisconstruct waarin naar een andere
soort regulatieve mogelijkheid wordt verwezen.
Situatie 2: meerdere definiete regulatieve mogelijkheden
In de tweede situatie kunnen de deelprocessen selectie en constructie
worden uitgevoerd. In deze situatie moet één definiete mogelijkheid
geselecteerd worden. Dat vereist echter een rangorde. Als er sprake is van
een (voorgeconstrueerde) rangorde, dan kan de selectie meteen plaatsvinden. Tijdens en na de selectie wordt het beslisconstruct weer gereconstrueerd. Het nieuwe beslisconstruct verwijst nu (behalve naar soort 2) óók
naar soort 1: één definiete regulatieve mogelijkheid, die vervolgens kan
worden uitgevoerd. Het nieuwe beslisconstruct verwijst dus naar meerdere
regulatieve mogelijkheden: situatie 1 én situatie 2 zijn het geval! Als er
binnen een besliscontruct naar meerdere soorten tegelijk wordt verwezen,
moet er een mechanisme zijn dat de volgorde van het 'nalopen' van de
situaties regelt - we zullen daar aan het einde van de paragraaf op terugkomen. Er kan in situatie 2 ook geconstrueerd worden zonder dat er is
geselecteerd. Dat is bijvoorbeeld het geval als er geen duidelijke rangorde
naar voren is gekomen. Zo'n rangorde moet dan eerst worden geconstrueerd. Ook als er twijfel bestaat over de adequaatheid van alle definiete
mogelijkheden, waarnaar wordt verwezen, kan er eerst worden gereconstrueerd. In situatie 2 kan dus
-

-

selectie12 plaatsvinden (dit stelt een rangorde voorop); tijdens en
na deze selectie vindt (re-)constructie van het beslisconstruct
plaats.
alléén constructie plaatsvinden (met betrekking tot de rangorde of
in geval van 'twijfel' over de definiete mogelijkheden).

12
Merk op dat de 'traditionele decision event' modellen van het beslisproces (zie hoofdstuk
2) de aandacht op dit selectieproces hebben gencht.

307

Situatie 3: één indefiniete regulatieve mogelijkheid
Als er binnen het beslisconstruct alleen naar een oplossingsrichting
(bijvoorbeeld: 'de kosten moeten omlaag') wordt verwezen, dan is het
zaak om daarbinnen eerst één of enkele definiete regulatieve mogelijkheden te construeren (die aangeven hoe de kosten omlaag moeten). Als dat
lukt dan zal een beslisconstruct ontstaan waarbinnen ook naar soorten 1 of
2 wordt verwezen en de deelprocessen uitvoeren, selectie of constructie
kunnen plaatsvinden.
Situatie 4: meerdere indefiniete regulatieve mogelijkheden
Mochten er meerdere indefiniete mogelijkheden (meerdere oplossingsrichtingen; bijvoorbeeld: 'de kosten moeten omlaag' of 'andere klantbenadering') naar voren komen, dan kan daaruit worden geselecteerd. De
verhouding tussen selectie en constructie is hier hetzelfde als bij situatie 2
(waarbij meerdere definiete mogelijkheden naar voren kwamen). Dat wil
zeggen, dat als er een rangorde voorhanden is, er zal worden geselecteerd.
Als deze niet duidelijk is, moet deze worden geconstrueerd. Bovendien is
het mogelijk dat er één of enkele definiete mogelijkheden naar voren
komen, die in verband staan met de selectie uit de oplossingsrichtingen.
Zo kan worden besloten om eerst de elementen uit de ervaren situatie te
verduidelijken, of om eerst na te gaan welke essentiële variabelen nu
eigenlijk bedreigd worden. Definiete regulatieve acties die dit als doel
hebben, worden dan eerst uitgevoerd. Er kan dan een beslisconstruct
ontstaan, waarbinnen de keuze tussen oplossingsrichtingen gemakkelijker
is; bijvoorbeeld omdat nu, door de veranderingen, wel een rangorde te
construeren is. Ook kan een nieuw beslisconstruct ontstaan, waarbinnen
de oplossingsrichtingen die eerder van belang bleken, niet meer relevant
zijn.
Situatie 5: alleen constructieruimte
In situatie 5 wordt er zelfs niet verwezen naar een oplossingsrichting. Er
zullen eerst één of enkele oplossingsrichtingen moeten worden geconstrueerd. Dat kan gemedieerd worden door de constructie van één of
enkele definiete mogelijkheden die in dienst staan van de constructie van
een oplossingsrichting. Bijvoorbeeld: 'het eens proberen of actie zus-en-zo
iets is' kan leiden tot verduidelijking van de ervaren situatie en/of
essentiële variabelen en wel zó, dat een oplossingsrichting in zicht komt.
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Daarbij kan het zijn dat dergelijke acties (toevallig) leiden tot verbetering,
waarmee dan (toevallig) een 'oplossingsrichting' tot stand komt.
Vanuit ieder beslisconstruct wordt in elk geval verwezen naar één van de
5 soorten regulatieve mogelijkheden. Nadat één of enkele deelprocessen
zijn uitgevoerd, ontstaat een nieuw beslisconstruct dat op zijn beurt ook
weer verwijst naar één of meer van de 5 soorten regulatieve mogelijkheden, etc. Dit gaat door, totdat uit het monitoringproces blijkt dat de
essentiële variabelen niet meer (snel zullen) worden bedreigd. Zoals is
opgemerkt, is het mogelijk dat er binnen één beslisconstruct naar meerdere soorten regulatieve mogelijkheden tegelijk wordt verwezen. In dat geval
zal het deelproces, dat kan worden uitgevoerd na het soort met het laagste
rangnummer worden uitgevoerd. Dit geeft een volgorde in het uitvoeren
van deelprocessen aan. Als er binnen het beslisconstruct wordt verwezen
naar één dénmete regulatieve mogelijkheid (soort 1), dan zal een deelproces met betrekking tot die regulatieve mogelijkheid worden uitgevoerd.
Dat wil zeggen, dat de regulatieve mogelijkheid wordt uitgevoerd, of dat
er met betrekking tot die mogelijkheid zal worden geconstrueerd. Wordt
er naar meerdere soorten mogelijkheden verwezen, waaronder naar de
situatie met meerdere definiete regulatieve mogelijkheden (soort 2), maar
niet naar de situatie met één definiete mogelijkheid (soort 1), dan zal eerst
met betrekking tot die meerdere mogelijkheden geselecteerd/geconstrueerd worden. Het rijtje regulatieve mogelijkheden wordt dus van 'soort 1
naar soort 5' afgelopen, en zodra er binnen het beslisconstruct één soort
regulatieve mogelijkheid het geval is, dan worden de daarbij behorende
deelprocessen uitgevoerd13.
II Ultrastabiele reconstructie
Het deelproces constructie is tot nu toe voornamelijk besproken met
betrekking tot de regulatieve mogelijkheden. Het betrof dan de constructie
van regulatieve mogelijkheden zelf of van een rangorde ten behoeve van
de selectie. Zoals besproken, kan de aanpassing van het beslisconstruct op
drie manieren plaatsvinden. Welke manier van aanpassing plaatsvindt, is
afhankelijk van een 'step-variabele' die tijdens het monitoringsproces

13
Deze volgorde zal als 'default-volgorde' worden gepostuleerd; er zijn situaties denkbaar
waarin parallelle uitvoering mogelijk is.
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wordt bijgehouden. Hoe werkt dat? Er kan worden verondersteld dat deze
variabele twee drempels kent. Onder de eerste drempel vinden 'minimale
aanpassingen' plaats. Dat wil zeggen, dat het beslisconstruct gereconstrueerd wordt ten gevolge van het uitvoeren, selecteren of construeren
met betrekking tot de regulatieve mogelijkheden. Als de bedreiging van
de essentiële variabelen te groot wordt, dan wordt de eerste drempel overschreden. Het effect is een 'ultrastabiele' sprong naar een andere klasse
van regulatieve mogelijkheden. Dat wil zeggen, dat het deelproces dat op
dat moment wordt uitgevoerd, wordt afgebroken, en er naar een soort
regulatieve mogelijkheid, hoger op de rangorde, wordt gesprongen. Als
het beslisconstruct op een bepaald moment verwijst naar soort i (1,2,3 of
4), dan zal (indien mogelijk, dat wil zeggen als binnen het beslisconstruct
soort i+1 aanwezig is) worden gesprongen naar soort i+1. Als dat niets
oplevert (soort i+1 is niet aanwezig); dan wordt gesprongen naar soort
i+2. Als die er niet is, dan naar soort i+3 of anders naar i+4. De grens ligt
hier bij soort 5. Dus, als een beslisconstruct bijvoorbeeld verwijst naar één
definiete mogelijkheid (soort 1), en deze wordt uitgevoerd, dan wordt dat
uitvoeren afgebroken, en zal worden gesprongen naar het soort 'meerdere
definiete mogelijkheden' (soort 2). Als het beslisconstruct echter niet
tevens verwijst naar meerdere indefiniete mogelijkheden, dan zal naar
soort 3 worden gesprongen (één oplossingsrichting), etc. Als het beslisconstruct verwijst naar soort 4 dan komt het na de overschrijding van de
drempel terecht bij soort 5, waarin een nieuwe oplossingsrichting zal
moeten geconstrueerd.
Bij deze drempeloverschrijding kan een aantal randvoorwaarden
worden aangegeven. Ten eerste, als het beslisconstruct op het moment van
drempeloverschrijding verwijst naar soort 5, dan vindt meteen de overschrijding van de tweede drempel plaats (zie verder). Mocht er, ten
tweede, sprake zijn van recursie op het moment van drempel-overschrijding, dan wordt de gehele recursie afgebroken, en op de beschreven
manier gesprongen naar een andere mogelijkhedensoort vanuit de soort
waar de recursie startte. Ook geldt, dat nadat een sprong heeft plaatsgevonden er niet meteen naar de oude regulatieve mogelijkheid binnen één
soort kan worden teruggegaan. Dus als het overschrijden van een drempel
leidt tot een sprong van een definiete mogelijkheid naar meerdere definiete mogelijkheden, dan moet er opnieuw geselecteerd worden, maar de
mogelijkheid die door de sprong werd afgebroken, kan niet direct weer
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worden geselecteerd (om nare herhalingen te voorkomen). Na een verandering in de rest van het beslisconstruct is het wel mogelijk dat wordt
teruggekomen op eerder verlaten mogelijkheden. Een laatste 'randvoorwaarde' betreft het afbreken van een regulatieve mogelijkheid bij een
drempel-overschrijding. Het is mogelijk dat dit afbreken wordt uitgesteld
omdat het afbreken van het uitvoeren van de huidige regulatieve mogelijkheid tot een ernstiger bedreiging van de essentiële variabelen kan
leiden. Er vindt in zo'n geval wel een sprong naar een andere soort plaats,
maar het uitvoeren van de huidige acties wordt pas afgebroken als er
tijdens het ophefproces iets beters naar voren gekomen is. Er kunnen dan,
parallel aan het uitvoeren van een regulatieve mogelijkheid, een of meer
andere deelprocessen worden gestart.
Na het overschrijden van de tweede drempel (bij een grotere mate
van bedreiging van de essentiële variabelen) vindt radicale reconstructie
plaats. Dat wordt hier voorgesteld door verandering van constructieruimte. Dat wil zeggen: de ervaren situatie en/of de essentiële variabelen
dienen zodanig gereconstrueerd te worden, dat andere oplossingsrichtingen naar voren komen dan op het moment van drempeloverschrijding het
geval is. Op deze manier wordt het wisselen van referentiekader gethematiseerd. De vraag hoe radicale aanpassingen tot stand komen, zal worden
behandeld in paragraaf 5.2.2.2.3.
De aard van de constructie is dus afhankelijk van een step-variabele,
die onder invloed staat van het monitoringproces. Het overschrijden van
een drempel wordt bepaald door de ernst van bedreiging van de essentiële variabelen. De step-variabele kent twee drempels, beide direct verbonden met de mate van bedreiging van de essentiële variabelen. Valt die
bedreiging nog 'onder' de eerste drempel, dan vinden 'minimale aanpassingen' plaats. Wordt die bedreiging echter groter, dan zal eerst de eerste
drempel worden overschreden (waarmee een eerste ultrastabiele sprong
plaatsvindt) en daarna pas de tweede. Het is mogelijk dat, nadat een
sprong heeft plaatsgevonden, de essentiële variabelen minder bedreigd
worden en dat de step-variabele daarmee weer 'onder' de eerste drempel
komt. De eerstvolgende drempeloverschrijding heeft dan weer betrekking
op de eerste drempel.
Naast de beschreven (re)constructie van het beslisconstruct (met
betrekking tot en naar aanleiding van de regulatieve mogelijkheden en
met betrekking tot de ultrastabiele sprongen) is er ook sprake van 'autono-
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me' (re)constructie - dat wil zeggen, van constructie die wordt getriggered
door ervaringen van gebeurtenissen die niet direct tot het beslisconstruct
worden/werden gerekend. Zo kunnen door het waarnemen van een
omgevingsverandering bepaalde regulatieve mogelijkheden niet meer
uitvoerbaar zijn; of kan de ervaren situatie anders worden gezien; of kan
het problematische zich vanzelf opheffen. Deze autonome constructie
vindt, net zoals het monitoringsproces, continu plaats en beïnvloedt de
loop van het ophefproces.
Nog eens samengevat, zijn er drie soorten constructie aan te geven:
- met betrekking tot de regulatieve mogelijkheden (rangorde of constructie van de mogelijkheden zelf);
- aanpassingen van het beslisconstruct (ervaren situatie en essentiële
variabelen); op de drie besproken manieren. Deze hangen af van
de waarde van een step-variabele, die tijdens het monitoringsproces wordt bijgehouden;
en - autonome (re-)constructie van het beslisconstruct.
Ill Monitoring
Het monitoringproces start direct nadat een verstoring heeft plaatsgevonden, en vindt continu plaats. Het monitoringproces houdt de essentiële
variabelen in de gaten, en is verbonden met de step-variabele, zoals
hierboven is aangegeven. Hoewel het monitoringproces continu plaatsvindt, kan er een onderscheid worden gemaakt tussen monitoring die
direct naar aanleiding van een deelproces wordt uitgevoerd, en het
onafhankelijk daarvan checken van de essentiële variabelen. Het nagaan
van het effect van een deelproces op de waarde van de essentiële variabele
(tijdens en na de uitvoering van zo'n deelproces) kan evaluatie worden
genoemd. Gekeken wordt daarbij of het uitvoeren van een deelproces
(tijdens of na uitvoering) een negatief of positief effect op de essentiële
variabelen heeft. Zodra tijdens de uitvoering blijkt dat er sprake is van een
negatief effect, dan kan een drempel worden overschreden, en zal het
deelproces worden gestaakt. Naast het via de drempeloverschrijding
overgaan op een andere soort regulatieve mogelijkheid, zal ook worden
'bijgeschreven' dat deze soort regulatieve mogelijkheid geen succes heeft
opgeleverd. Dat heeft consequenties voor wat er in het vervolg in soortgelijke situaties aan regulatieve mogelijkheden naar voren komt - de niet
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succesvolle regulatieve mogelijkheid zal in het vervolg negatiever worden
beoordeeld dan in de huidige situatie het geval was. In eerder gebruikte
termen geformuleerd: de generaliseerbaarheid neemt af. Dat een regulatieve mogelijkheid niet blijkt te voldoen, heeft te maken met het overgeneraliseren ervan. Het initiële beslisconstruct dat het problematische verdisconteert, en op basis waarvan regulatieve mogelijkheden worden geselecteerd, 'pasf niet op de huidige situatie. Door de 'essential uniqueness' van
vele probleemsituaties (zie Rittel en Webber, 1973) vindt overgeneralisatie
vaak plaats en zullen regulatieve mogelijkheden niet (direct) tot de
gewenste effecten leiden.
Mocht een positief resultaat blijken na de uitvoering van een definiete
regulatieve mogelijkheid dan vindt het omgekeerde plaats: het succes van
deze regulatieve mogelijkheid wordt 'bijgeschreven', hetgeen betekent dat
in het vervolg, in soortgelijke situaties, deze regulatieve mogelijkheid
(indien mogelijk, nog) positiever zal worden gewaardeerd dan in de
huidige situatie het geval was. Dit kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor
de positie in de rangorde. De generaliseerbaarheid van deze mogelijkheid
neemt toe, en, die van andere neemt daarmee relatief af. Of, in termen van
hoofdstuk 3: de associatieve sterkte tussen de ervaren situatie en de
regulatieve mogelijkheid wordt versterkt ten behoeve van de generalisatie
van de regulatieve mogelijkheid op een volgend moment. Bij succes (de
essentiële variabelen binnen hun grenzen) houdt het ophefproces op - het
beslisconstruct verdwijnt naar de achtergrond en zal weer geactiveerd
worden als zich nieuwe, vergelijkbare verstoringen in een vergelijkbare
situatie voordoen. Resultaten van de evaluatie beïnvloeden derhalve naar
welke soort regulatieve mogelijkheden er in volgende problematische
situaties door een beslisconstruct wordt verwezen.
Het monitoringsproces heeft betrekking op de controle over het
ophefproces via de essentiële variabelen. Er is één variabele aan te geven
die betrekking heeft op alle andere en die van extra belang is voor het
uitoefenen van controle: de tijdsdruk. Het proces is tot nu toe geschetst als
een proces waarin een toename van de dreiging van de essentiële variabelen - en daarmee het uitblijven van een positief resultaat van één van de
regulatieve mogelijkheden - kan leiden tot constructie van nieuwe regulatieve mogelijkheden. Die behoefden dan niet eens definiet te zijn. Via een
ultrastabiele sprong (door overschrijding van een drempel) kon een
beslisser belanden in de situatie waarin oplossingsrichtingen moesten
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worden geconstrueerd. Deze gang van zaken is geldig zolang de tijdsdruk
gering is. Als de essentiële variabelen bedreigd worden, maar een 'directe
destructie' van het waarnemende en handelende systeem niet te verwachten is, dan heeft het systeem de tijd om de 'constructiesprongen' te maken.
Dat geldt echter niet altijd. Als de tijdsdruk groot is, en er snel moet
worden gereageerd, dan zal de nadruk op het uitvoeren van handelingen
liggen en niet op het construeren/bereflecteren daarvan. Er is dan ook een
drempel te onderkennen met betrekking tot de tijdsdruk. Het overschrijden daarvan leidt tot een 'controle'-sprong naar het deelproces uitvoeren.
Dat wil zeggen, dat bij overschrijding onmiddellijk de definiete regulatieve
mogelijkheid wordt uitgevoerd, waar het beslisconstruct naar verwijst. Dat
stelt voorop, dat er zo'n mogelijkheid is. Als die er niet is, dan moet die
toch geconstrueerd worden, hetgeen tot destructie kan leiden. Als we dus
in de auto zitten en er rent een kind de weg op, dan zal er geen tijd zijn
voor ultrastabiele sprongen die leiden tot de constructie van een oplossingsrichting. Ogenblikkelijk trappen we op de rem of trachten het kind
door het stuur om te gooien, te ontwijken. Welke van de twee opties zich
aandient is afhankelijk van de ervaren situatie - en van het succes ervan in
eerdere, vergelijkbare situaties. Hoewel de essentiële variabelen zeer
ernstig bedreigd zijn, zorgt de tijdsdruk voor een blijvende focus op
handelen. Er kan niet eerst worden nagedacht over welke van de twee
opties beter is, laat staan dat er een andere geconstrueerd kan worden.
Het monitoringsproces controleert het ophefproces via de essentiële
variabelen én de tijdsdruk. Beide zorgen voor sprongen in het ophefproces: constructiesprongen en een tijdsdruk-sprong die een 'regressie naar
handelingen' weergeeft. De verhouding tussen de essentiële variabelen,
tijdsdruk en controle over het ophefproces zal ook bij de explicatiedimensie worden behandeld.
IV Uitvoeringsaspecten
In het bovenstaande is de uitvoering van het proces al naar voren gekomen. Afhankelijk van het soort regulatieve mogelijkheid wordt een ophefdeelproces uitgevoerd. Daarna vindt reconstructie plaats, op één van de
drie manieren die via het monitoringsproces worden bepaald. Dit gaat net
zolang door tot de essentiële variabelen niet meer bedreigd zijn. Bij het
uitvoeren gelden bovendien speciale volgorde-regels en, afhankelijk van
de tijdsdruk, kunnen bepaalde deelprocessen voorrang krijgen. Het model
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schetst beslissen als een continu proces van (re)-constructie. Het ophefproces kent nog een aantal specifieke uitvoeringsaspecten die in deze paragraaf behandeld zullen worden. Dat zijn iteraties, recursies en parallelle
uitvoering.
Om deze aspecten te behandelen is het handig om eerst 'paden' in de
opeenvolging van beslisconstructen te definiëren. Een pad is een opeenvolging van beslisconstructen plus de daarbij uitgevoerde deelprocessen,
dat loopt van het initiële beslisconstruct tot het evenwichtsbeslisconstruct.
Als we beslisconstruct even afkorten met BC, dan is het mogelijk om het
volgende pad, dat de opeenvolging van BC's en ophefdeelprocessen bevat,
te beschrijven:
BC0 -» meerdere definiete mogelijkheden; selectie —» reconstructie -»
BCT —» een definiete mogelijkheid; uitvoeren —» reconstructie —»
BC2 -» één definiete mogelijkheid; uitvoeren -» reconstructie —»
BCe -» klaar.
Hier staat dat vanuit het initiële beslisconstruct wordt verwezen naar
meerdere definiete regulatieve mogelijkheden en dat er selectie van een
mogelijkheid plaatsvindt. Vervolgens wordt er geconstrueerd en ontstaat
het tweede beslisconstruct: BCV Dat verwijst naar één definiete mogelijkheid (de mogelijkheid die is geselecteerd in het vorige deelproces). Deze
mogelijkheid wordt vervolgens uitgevoerd en er wordt een nieuw beslisconstruct gereconstrueerd. Daarbij wordt weer naar één definiete mogelijkheid verwezen. Na het uitvoeren daarvan ontstaat evenwicht (BCe).
Met deze definitie van een 'pad' (eigenlijk een soort 'trace' van het
ophefproces van het begin tot het einde) kan ook een deelpad worden
gedefinieerd als een gedeelte van een pad. Dergelijke deelpaden kunnen
worden gebruikt om iteraties en recursies te herkennen. Van iteraties is
sprake als een deelpad bestaat uit een aantal beslisconstructen die achter
elkaar naar dezelfde soort regulatieve mogelijkheid verwijzen, waarbij
telkens hetzelfde deelproces wordt uitgevoerd. Dat is het geval als de
oplossing voor een beslisprobleem bestaat uit meerdere acties die achter
elkaar worden uitgevoerd. Het 'voorbeeld' hierboven bevat het 'deelpad':
BC,—» één definiete mogelijkheid; uitvoeren-» reconstructie-»
BC2-» één definiete mogelijkheid; uitvoeren-» reconstructie
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Hierin is een iteratie zichtbaar. Er is ook sprake van een iteratie als een
bepaald deelpad wordt herhaald. Bijvoorbeeld als er naar het soort
'geheel' indefiniete regulatieve mogelijkheden wordt verwezen en er
vervolgens een definiete mogelijkheid wordt geconstrueerd (ten behoeve
van het construeren van een oplossingsrichting). Het nieuwe beslisconstruct verwijst dan naar soort 1. Na het uitvoeren van deze definiete
mogelijkheid kan weer sprake zijn van situatie 5, waarna weer een
definiete mogelijkheid wordt geconstrueerd, etc. Het volgende deelpad
bevat de herhaling van een ander deelpad:
BQ-» geheel indefiniete mogelijkheid-» constructie—» reconstructie-»
BCi+1-» één definiete mogelijkheid; uitvoeren—» reconstructie-»
BCi+2—» geheel indefiniete mogelijkheid-» constructie—» reconstructie-»
BCi+3—» één definiete mogelijkheid; uitvoeren-» reconstructie-»
BCi+4-» etc.
Recursies zijn eigenlijk al besproken - het gaat daarbij om het uitvoeren van (delen van) het ophefproces ten behoeve van van het uitvoeren
van het ophefproces. Hierbij kunnen deelprocessen worden uitgevoerd om
een ander (of hetzelfde) deelproces te kunnen uitvoeren. Als er ten
behoeve van de constructie van een oplossingsrichting één of meerdere
definiete mogelijkheden worden geconstrueerd (bijvoorbeeld ter verduidelijking van de ervaren situatie of van de essentiële variabelen), dan vindt
het selecteren/uitvoeren/construeren vervolgens plaats met betrekking tot
die definiete mogelijkheden. Deze deelprocessen staan in dienst van het
uitvoeren van een ander deelproces. Er vindt dus, recursief, een (deel-)
ophefproces plaats binnen het ophefproces. In het laatste deelpad dat is
weergegeven om de iteratie van deelpaden aan te geven, is een recursie te
zien: de definiete mogelijkheid wordt geconstrueerd en uitgevoerd ten
behoeve van de constructie van een oplossingsrichting.
Het laatste uitvoeringsaspect is de parallelle uitvoering van deelprocessen. Tegelijk met het uitvoeren van een definiete regulatieve mogelijkheid kunnen nog meer deelprocessen plaatsvinden (waaronder ook weer
het uitvoeren van een andere definiete mogelijkheid). Zo kunnen tijdens
het uitvoeren van een definiete regulatieve mogelijkheid de 'voorbereidingen' getroffen worden om een andere definiete mogelijkheid uit te voeren.
Die kunnen bestaan uit het ondertussen uitvoeren van één of meer van de

316

deelprocessen - zoals het construeren of selecteren van een andere mogelijkheid.
V Samenvatting ophefdeelprocessen
Samenvattend kan nu worden gezegd, dat het ophefproces bestaat uit vier
deelprocessen die ervoor zorgen dat beslisconstructen telkens aangepast
worden - totdat het evenwichtsbeslisconstruct wordt bereikt. Welk deelproces wordt uitgevoerd is afhankelijk van het soort regulatieve mogelijkheid waarnaar het beslisconstruct verwijst. Het monitoringsproces beïnvloedt het proces door de essentiële variabelen en de tijdsdruk 'in de
gaten te houden'. De aanpassing (reconstructie) van het beslisconstruct
kan op drie manieren plaatsvinden, afhankelijk van de waarde van een
step-variabele die via het monitoring-deelproces door de constructieve
essentiële variabelen wordt bepaald.
5.2.2.2.3 Het aanpassen van het beslisconstruct
Het laatste element met betrekking tot het ophefproces is het aanpassen
van het beslisconstruct. In het voorgaande is hier al verschillende keren
naar verwezen. Naar voren kwam dat het aanpassen op drie manieren kon
plaatsvinden:
1- kleine aanpassingen van het beslisconstruct;
2- verandering van 'gedragsklasse';
en 3- verandering van beslisconstruct.
De overgang van de ene manier naar de andere (een ultrastabiele sprong)
wordt bepaald door de waarde van een step-variabele. Als de eerste
drempelwaarde nog niet overschreden is, dan vindt het ophefproces
'gewoon' plaats. Bij een overschrijding van de eerste drempel wordt het
huidige ophef-deelproces (of reeks van deelprocessen in het geval van
recursie) afgebroken, en wordt er gesprongen naar een soort regulatieve
mogelijkheid, die één hoger op de rangorde van (de vijf) soorten regulatieve mogelijkheden staat (of, als daar geen sprake van is, wordt naar een
regulatieve mogelijkheid gesprongen die twee hoger op de rangorde staat,
etc). Dit is eigenlijk het wisselen van 'gedragsklasse'; er wordt een andere
of nieuwe manier van oplossen van het problematische aangewend. Mocht
er binnen een beslisconstruct alleen sprake zijn van soort 5, waarbij slechts
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één constructieruimte naar voren komt; of mochten de bedreiging van de
essentiële variabelen nog groter worden, dan wordt een volgende drempel
overschreden. Dat leidt tot de tweede ultrastabiele sprong; het 'radicaal
reconstrueren' van het beslisconstruct. Het radicale heeft hier betrekking
op het zodanig aanpassen van de ervaren situatie en/of essentiële variabelen, dat geheel nieuwe oplossingsrichtingen naar voren komen, of dat het
problematische zich niet meer voordoet.
Zoals ook in hoofdstuk 3 is beschreven, is deze ultrastabiele aanpassing te vergelijken met Kuhn's beschrijving van de voortschrijding van de
wetenschap. Onder de eerste drempel vindt 'normal science' plaats; na het
overschrijden van de eerste drempel (het ervaren van één of meer problemen binnen één paradigma) zal eerst binnen dat paradigma gezocht
worden naar oplossingen. Als er teveel problemen ontstaan en/of de
oplossing blijft te lang uit (de essentiële variabele voor het bedrijven van
wetenschap binnen een paradigma worden te zeer bedreigd) dan vindt
een paradigmawissel plaats (de tweede drempel wordt overschreden).
Binnen het nieuwe paradigma worden weer nieuwe oplossingen voorgedragen - of het kan zijn dat het oorspronkelijke probleem zich helemaal
niet meer voordoet. Door de radicale aanpassing van het beslisconstruct
worden andere 'perspectieven', 'interpretatiekaders' of 'frames' aangewend om het problematische te duiden en kunnen nieuwe regulatieve
mogelijkheden naar voren komen. Er wordt -in termen van het ultrastabiel
construeren- van constructieruimte gewisseld: er vindt een wisseling van
constructieve context plaats.
In de vorige paragraaf zijn de eerste twee manieren van aanpassen
van het beslisconstruct al behandeld. In de rest van deze paragraaf zullen
we nu verder ingaan op de radicale reconstructie van het beslisconstruct
als (onder)deel van het ophefproces. De nadruk daarbij ligt op de manier
waarop de radicale reconstructie zich voltrekt. Omdat het reconstructieproces een deel van het ophefproces is, zijn de deelprocessen selectie,
constructie en uitvoeren ook van belang, alleen staan deze nu in dienst
van de reconstructie. De vraag is hoe die deelprocessen ten behoeve van
de reconstructie worden ingezet: hoe vindt - gegeven een beslisconstruct het radicaal reconstrueren ervan plaats? Of, in meer traditionele termen:
hoe vindt 'het herstructureren van het interpretatiekader', of 'retraining',
of het 'herformuleren van het problematische' plaats? Op deze vraag (de
'traditionele versie') is al vele malen getracht een antwoord te formuleren.
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Schön (1979) geeft bijvoorbeeld een hypothese over hoe een dergelijke
reconstructie (in zijn termen: 'frame-restructuring', p. 256) plaatsvindt:
'...[it] involves [...] attending to new features and relations of the phenomena, and [...] renaming, regrouping and reordering those features and
relations.' (p. 276-277). Ook uit literatuur over creativiteitsprocessen
komen dergelijke antwoorden naar voren (zie bijvoorbeeld Evans, 1991).
De vraag wordt dan hoe dat 'renaming, regrouping and reordering7 van
'new features and relations' plaatsvindt.
De reconstructie van het beslisconstract kan worden beschreven als
een recursieve toepassing van het ophefproces - met als doel een nieuw
besliscons tract te construeren. Daarmee zijn de deelprocessen van het
ophefproces ook van toepassing op het reconstructieproces. Het reconstructieproces is een onderdeel van het ophefproces. De manier waarop
die processen worden ingezet, is echter verschillend. We zullen eerst kort
(de vorm van) het reconstructieproces beschrijven en vervolgens nagaan
hoe de verhouding tussen het reconstructieproces en het ophefproces kan
worden gezien. We besluiten de paragraaf met een uitgewerkt voorbeeld
van het reconstructieproces.
I Radicale reconstructie
Het radicale reconstructieproces kan in vier stappen worden beschreven.
Het doel van deze stappen is tot een nieuw besliscons tract te komen.
Daartoe zal het huidige beslisconstruct in de eerste stap eerst in deelconstructen worden uiteengelegd. Na dit uiteenleggen wordt een aantal
constructen geselecteerd, waarvan wordt verwacht dat ze een rol kunnen
spelen bij de synthese van een nieuw beslisconstruct. Met de geselecteerde
constructen wordt vervolgens geëxperimenteerd; d.w.z er wordt gekeken
of en hoe ze kunnen worden aangepast. Uiteindelijk vindt een andere
manier van ordenen plaats - met onder andere de aangepaste constructen.
Dit is de synthese-stap. De vier te onderkennen stappen zijn derhalve:
123en 4-

analyse met betrekking tot het huidige beslisconstruct;
selectie van relevante elementen uit de analyse;
experimenteren met de elementen uit stap 2;
synthetiseren aan de hand van resultaten van het experimenteren.
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Tijdens de eerste stap zal worden geprobeerd om relevante elementen uit
de constructie van het problematische en de verstoorde essentiële variabelen te achterhalen. De 'eenheid' (het geheel van gekoppelde constructies
met betrekking tot de ervaren situatie en de essentiële variabelen) wordt
in een 'veelheid' uiteengelegd. Anders geformuleerd: tijdens de analyse
wordt de 'constructieve probleemcontexf in deelconstructen uiteengelegd,
zodat een aantal deelconstructen naar voren komt, waarmee in de volgende stappen 'gewerkt kan worden'. Er wordt bij de analyse geput uit
constructen uit het beslisconstruct en/of uit de context waarin dat is
geformuleerd. De analyse vindt plaats door op een geschikte manier
onderscheidingen in de constructieve context aan te brengen. Dat kan op
verschillende manieren, bijvoorbeeld via het gebruik van metaforen (zie
onder andere Schön, 1979), of via een doel-middel hiërarchie (zie bijvoorbeeld Keeney, 1993; Vriens 1993).
De tweede stap in het reconstructieproces is de selectie van enkele
relevante constructen die uit de analyse naar voren zijn gekomen. Bij een
nieuw beslisconstruct (een nieuwe synthese; het resultaat van de laatste
stap) zullen (ten opzichte van de oude) een aantal constructen zijn aangepast en/of de associatie tussen constructies zijn veranderd. Echter: welke
constructen worden aangepast? en van welke constructen worden de
associaties veranderd? Die construct-keuze wordt door de selectie-stap
'geregeld'. Nadat uit de analyse is gebleken uit welke constructen überhaupt geput kan worden, wordt bij de selectie een keuze gemaakt. De
vraag is natuurlijk wat 'relevant7 is, i.e. op basis van welke criteria een
dergelijk keuze wordt gemaakt. Een probleem is echter dat vooraf niet
precies te bepalen is welke constructen relevant zijn - die relevantie blijkt
pas nadat een nieuw zinvol beslisconstruct gesynthetiseerd is. Toch zal het
reconstructieproces gebonden worden door ideeën over wat voor de
constructie van een nieuw beslisconstruct relevant kan zijn - het is gebonden door een constructieve context. Deze context heeft enerzijds een
positief effect, i.e. als richtinggevend kader voor de selectie. Anderzijds
kan het daardoor ook een beperkend effect hebben (zie ook hoofdstuk 3).
Als eenmaal relevante constructies zijn geselecteerd, dan wordt door
'experimenteren' nagegaan op welke manier aanpassingen kunnen worden
gemaakt. Er zal dan worden nagegaan welke veranderingen in constructen
mogelijk zijn, en/of dat constructies anders kunnen worden geordend. Het
experimenteren kan virtueel van aard zijn (in de vorm van simulaties of
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gedachtenexperimenten: het 'mogelijke verkennen') of actueel (experimenteren door het uitvoeren van handelingen). Tijdens het experimenteren
kan ook naar voren komen dat andere constructies die niet bij de analyse
naar voren kwamen, relevant zijn.
In de laatste stap vindt (op basis van de uitkomsten van het experimenteren) een nieuwe synthese van het beslisconsrruct plaats van de
uiteengelegde (en eventueel veranderde) elementen. Door het experimenteren is het de bedoeling dat uiteindelijk een nieuwe manier om (veranderde of andere) constructies te associëren naar voren komt die richtinggevend is voor een nieuwe manier van omgaan met het problematische. Het
ophefproces start dan opnieuw, maar nu met andere regulatieve mogelijkheden. Bij de nieuwe synthese van het beslisconsrruct kunnen de ervaren
situatie en de bedreigde essentiële variabelen anders gedefinieerd zijn en
kunnen andere regulatieve mogelijkheden naar voren komen.
De gegeven stappen van het reconstructieproces suggereren een
sequentie. De stappen behoeven echter niet strikt sequentieel doorlopen te
worden. Op meerdere momenten is het mogelijk dat wordt teruggesprongen naar eerdere stappen. Zo kan bijvoorbeeld opnieuw een selectie of
zelfs analyse plaatsvinden nadat er al geëxperimenteerd is. Ook is het
mogelijk dat een synthese heeft plaatsgevonden, en dat daarna toch weer
opnieuw gekeken wordt naar een andere analyse. De vier stappen geven
de 'kern' van het reconstrueren van het beslisconsrruct weer, maar behoeven niet in de gegeven volgorde te worden uitgevoerd. Net zoals bij het
ophefproces zijn ook hier recursies en iteraties mogelijk. Het is derhalve
beter om het reconstructieproces te zien als een functie van het oorspronkelijke beslisconsrruct, waarbinnen (eventueel via iteraties en/of recursies)
een aantal stappen wordt uitgevoerd, en dat als resultaat heeft dat een
nieuwe synthese van het beslisconsrruct is gestabiliseerd. Het reconstructieproces kan dus worden gezien als een functie R, die als argument een
beslisconsrruct (op tijdstip t) heeft. Het resultaat (op tijdstip f) is een
radicaal veranderd beslisconstruct:
beslisconsrruct,. := R (beslisconsrruct,).
Het uitvoeren van R bestaat uit het uitvoeren van de beschreven stappen,
in een of andere geschikte volgorde. We kunnen nu vier deelfuncties van
R aangeven, te weten:
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R, = analyse;
Rs = selectie;
R„ = experimenteren;
en Rg = synthese.
Als deze deelfuncties in volgorde worden uitgevoerd, dan staat
R (beslisconstruct,)
voor:
Rs(Re(R5(Ra(besliscons tract,)))).
Omdat de deelfuncties echter niet per sé in de gegeven volgorde uitgevoerd behoeven te worden, en iteraties en recursies mogelijk zijn, kan
R (beslisconstruct,)
ook staan voor:
Rs(Re(Rs(Ra(R9(Ra(Rs(Re(R9(Ra(Rä(Ra(beslisconstruct,))...))).
Als we nu met R, één van de deelfuncties aangeven, en met R" bedoelen
dat voor de η-de keer een deelfunctie wordt uitgevoerd, dan kan de
stabilisatie van het reconstructieproces worden aangegeven als geldt dat:
B¡¡r\besUsconstruct) = R*(beslisconstntct)
voor к = 1,2Д....т, met m 'groot genoeg7. De laatste stap is altijd een
'synthese stap' - die leidt tot een beslisconstruct, van waaruit een nieuw
ophefproces kan worden gestart. Van 'groot genoeg7 is sprake als wordt
vermoed dat een nieuw ophefproces bij de nieuwe synthese mogelijkhe
den biedt (die synthese blijft dan tenminste m iteraties in stand). Met
andere woorden, het 'reconstructieproces', zoals door de functie R wordt
beschreven, stopt als uiteindelijk een synthese is gevonden, waarvan
verwacht wordt dat daarbinnen succesvolle regulatieve mogelijkheden
kunnen worden aangegeven. Tijdens alle voorafgaande stappen, wordt
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dus (langzaam) toegewerkt naar de eindsynthese; deze raakt steeds vaster
verankerd. Die nieuwe synthese kan vervolgens het uitgangspunt zijn
voor een nieuw ophefproces.
II De verhouding tussen radicale reconstructie en het ophefproces
Zoals naar voren is gekomen, is het reconstructieproces gemodelleerd als
een onderdeel van het ophefproces. Het behelst de radicale aanpassing
van het beslisconstruct, en eigenlijk kan het als een recursieve toepassing
van het ophefproces worden gezien. In de bovenstaande beschrijving is
sprake van de stappen 'analyse', 'selectie', 'experimenteren' en 'synthese'.
Deze stappen zijn ook te beschrijven in termen van de ophef-deelprocessen. Het ophef-deelproces constructie is bij het reconstructieproces uitgesplitst in analyse, synthese en 'virtueel' experimenteren (en de 'normale'
aanpassingen van het beslisconstruct, die deze processen tot gevolg
hebben). Het selecteren heeft in het reconstructieproces betrekking op
constructies die bij de analyse naar voren komen, en niet op regulatieve
mogelijkheden. Het uitvoeren, tenslotte, heeft betrekking op het feitelijke
experimenteren - het daadwerkelijk uitvoeren van acties ten behoeve van
de nieuwe synthese. Het reconstructieproces kan worden gestopt, en er
kan weer over gegaan worden op het opheffen, als er een beslisconstruct
ontstaat, waarin verwezen wordt naar voldoende nieuwe regulatieve
mogelijkheden die succesvol lijken.
III Voorbeeld van het reconstructieproces
Om het reconstructieproces te illustreren kunnen we kijken naar een voorbeeld van Schön (1979, p. 257) dat hij gebruikt om uit te leggen hoe de
zogenaamde 'generative metaphor' werkt. In het voorbeeld geeft hij aan
hoe
'[...] a group of product-development researchers was considering how to improve the performance of a new paintbrush made
with synthetic bristles. Compared to the old natural-bristle brush,
the new one delivered paint to a surface in a discontinuous,
"gloppy" way. The researchers had tried a number of different
improvements. They had noticed, for example, that natural
bristles had split ends, whereas the synthetic bristles did not, and
they tried (without significant improvement resulting) to split the
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ends of the synthetic bristles. They experimented with different
diameters. Nothing seemed to help.
Then someone observed, "You know, a paintbrush is a kind
of pump!" He pointed out that when a paintbrush is pressed
against a surface, paint is forced through the spaces between the
bristles onto the surface. The paint is made to flow through the
"channels" formed by the bristles when the channels are deformed by the bending of the brush. He noted that painters will
sometimes vibrate a brush when applying it to a surface, so as to
facilitate the flow of paint.
The researchers tried out the natural and synthetic bristle
brushes, thinking of them as pumps. They noticed that the
natural brush, formed a gradual curve when it was pressed
against a surface whereas the synthetic brush formed a shape
more nearly an angle. They speculated that this difference might
account for the "gloppy" performance of the bristle brush. How
then, might they make the bending shape of the synthetic brush
into a gentle curve?
This line of thought led them to a variety of inventions.
Perhaps fibers could be varied so as to create greater density in
that zone. Perhaps fibers could be bonded together in that zone.
Some of these inventions were reduced to practice and did,
indeed, produce a smoother flow of paint.'
Het probleem wordt verwoord in de eerste alinea. We kunnen dat, in
termen van de elementen uit het beslisconstruct (zie paragraaf 5.2.2.1), als
volgt weergeven:
1-
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relevant geachte situatie-specifieke elementen:
relevante kennis over de handeling 'verven'; onder andere definitie:
verven is 'spread paint on a surface' (p. 258); over omstandigheden
waarin die handelingen kunnen worden uitgevoerd; over doelstellingen en normen met betrekking tot die handeling, over middelen
(waaronder verf en verfkwasten: synthetische en natuurlijke kwasten);
over dat het uitgangspunt 'de nieuwe synthetische kwasf is, etc;

2-

verstoorde essentiële variabele: het resultaat van de synthetische
kwast is 'gloppy';

3-

regulatieve mogelijkheden (vanuit 1):
- 'split the ends of the synthetic brushes';
- 'bristles of different diameters';
(Het gaat hier om meerdere definiete mogelijkheden).

De regulatieve mogelijkheden, die met betrekking tot de als problematisch
ervaren situatie naar voren komen, leiden niet tot gewenste resultaten.
Deze situatie leidt uiteindelijk tot een hersynthese waarin, ten opzichte
van de vorige synthese, de constructies en relaties daartussen zijn veranderd. Deze verandering kan in termen van de reconstructiestappen
worden beschreven. Tijdens de analyse-stap(pen) worden verschillende
aspecten van de als problematisch ervaren situatie blootgelegd, waaronder:
- lengte van de kwast/haren van de kwast;
- eigenschappen van het te schilderen oppervlak;
- eigenschappen van het (als problematisch ervaren) 'resultaaf ;
- buigzaamheid van de haren van de kwast;
- vorm van de kwast/haren;
- ruimte tussen haren;
- etc.
Tijdens de selectiestap wordt een (aantal) aspect(en) aangewezen voor
nadere beschouwing, zoals in het voorbeeld de ruimte tussen de haren
van de kwast. Bij het experimenteren werd eerst een 'gedachten-experimenf uitgevoerd, waarin naar voren kwam dat schilders een kwast
'vibreren' om verf op een oppervlak te krijgen. Door dat vibreren 'stroomde' de verf beter door de 'channels' (de ruimte tussen de haren). Een
kwast moest gezien worden als een soort pomp. Deze nieuwe synthese
(kwast als pomp) is vervolgens het uitgangspunt voor verder - meer
concreet - experimenteren (er vindt dus een iteratie-stap plaats). Tijdens
het experimenteren wordt ook een nieuwe selectie van eigenschappen
gemaakt (die te maken hebben met de hoek die een kwast ten opzichte
van het oppervlak maakt). Zo liet het uitoefenen van druk op de 'natural

325

brush' een 'gradual curve' van de haren zien, terwijl synthetische haren
bijna een rechte hoek vormden. Zo'n hoek belemmerde de 'flow of painf iets dat waarschijnlijk ook getest werd. Het experimenteren leidde tot een
vastere verankering van de synthese van de 'kwast-als-pomp'. Die synthese maakte uiteindelijk deel uit van het nieuwe 'beslisconstruct'. Dat
construct wees weer in de richting van enkele regulatieve mogelijkheden
(de oplossingen die in de laatste alinea worden genoemd - waaronder het
variëren van het aantal haren etc.) en die leidden vervolgens tot het
oplossen van het probleem (essentiële variabelen binnen de norm: geen
'gloppy performance' meer).
5.2.3 Impliciete en expliciete controle van het beslisproces
De controle over het constructieproces, zo werd in hoofdstuk 3 beschreven, kan meer of minder expliciet plaatsvinden. Dat geldt ook voor de
controle over het beslisproces. Maar wat betekent dat? Wat houdt 'meer of
minder' expliciete controle over het beslisproces in? Uit eerdere analyses
van de explicatiedimensie kwam naar voren dat explicatie van delen van
het constructienetwerk kan optreden als de 'normale gang van zaken' (het
impliciet aanwenden van het netwerk ten behoeve van het waarnemen en
handelen) niet meer kan plaatsvinden. Het doel van het expliciteren is
uiteindelijk om, door het vergroten van de constructieve complexiteit, het
opheffen van het problematische te verbeteren. De controle over het
beslisproces kan impliciet of expliciet plaatsvinden. In figuur 5.7 is de
verhouding tussen beide 'controle-niveaus' voor een mogelijk beslisproces
weergegeven.
In de tekening begint de controle impliciet, en na verloop van tijd
vindt een explicatiesprong plaats. Omdat de controle niet in haar geheel
expliciet kan verlopen (niet alles kan tegelijkertijd object van explicatie
zijn) zal de impliciete controle altijd 'meelopen' (weergegeven door de
stippellijn). Daarom is sprake van het 'aanvullen van de impliciete controle' met explicatie. De vraag is nu hoe de explicatiesprongen met het
beslisproces (zoals hier gemodelleerd) samenhangen. Ideaaltypisch kan
daartoe een explicatiedimensie met twee uitersten worden aangegeven.
Aan de ene kant verloopt het beslisproces geheel impliciet (er vinden geen
explicatiesprongen plaats), terwijl aan de andere kant gedurende het
gehele beslisproces explicatie met betrekking tot alle elementen plaatsvindt. Het gaat hier om een ideaaltypische dimensie, want het is de vraag

326

controleniveau
Expliciet-Impliciet

Tijd

Figuur 5.7 Twee niveaus van controle over het beslisproces
of bij het 'enkel impliciet doorlopen van het gehele beslisproces' wel
sprake is van beslisgedrag. Wil daar sprake van zijn, dan zal toch op z'n
minst een verstoring moeten worden geëxpliciteerd. Ook zal niet gedurende het gehele proces explicatie van alle elementen uit het beslisproces
plaatsvinden. Het beslisproces zal zich derhalve altijd tussen deze uitersten bevinden: sommige aspecten blijven impliciet en sommige zullen
worden geëxpliciteerd. Naast het onderscheid tussen impliciete en expliciete controle en hun samenhang, kwam in hoofdstuk 3 ook naar voren
dat explicatie op verschillende manieren kan worden uitgevoerd. Er werd
onderscheid gemaakt tussen eerste en tweede orde explicatie, en de laatste
vorm werd weer verder onderverdeeld in meta-explicatie, proces-explicatie en reflectie. Als we explicatie met het oog op het beslisproces tegen het
licht houden, zal ook duidelijk moeten worden hoe deze verschillende
explicatievormen met beslissen samenhangen. Die samenhang is het
onderwerp van deze paragraaf. De behandeling is opgesplitst in twee
gedeelten. Eerst zullen we kort kijken naar impliciete controle (5.2.3.1). In
5.2.3.2 zullen we iets uitgebreider stilstaan bij expliciete controle. Bij de
behandeling van explicatie zullen de volgende vragen gesteld worden: ten
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eerste wat het object van explicatie is en hoe die explicatie plaatsvindt.
Ten tweede zal worden gekeken naar de vraag wanneer er in het beslisproces sprake is expliciete controle. Daarmee wordt ook (impliciet)
gekeken naar wanneer er sprake is van impliciete controle).
5.2.3.1 Impliciete controle
Als het beslisproces zich impliciet voltrekt, dan worden de verstoring en
het verwerkingsproces hoogstens alleen door een waarnemer van de
'beslisser' gethematiseerd - en niet door de beslisser zelf. Als het beslisproces zich impliciet afspeelt, is er, per definitie, geen sprake van een beslisprobleem (zie onder andere hoofdstuk 4). Een minimum-eis om te kunnen
spreken van beslisgedrag is dat de verstoring (de aanleiding voor het
starten van het beslisproces) op een eerste orde manier geëxpliciteerd is anders vindt er voor de beslisser geen beslisproces plaats. Toch is het
belangrijk om deze impliciete controle te bespreken omdat het 'impliciet
omgaan met problemen' bijdraagt aan de constructie van het beslisconstruct dat later kan worden aangewend in soortgelijke situaties, waarbij
bijvoorbeeld wèl explicatie plaatsvindt. Telkens als het beslisproces
impliciet doorlopen wordt, vindt er een verandering van de associatiesterkte tussen constructen plaats. De 'constructieve contexf waarin het
problematische zich een volgende keer zal voordoen, verandert. Daardoor
kan de rangorde van de regulatieve mogelijkheden impliciet veranderen.
Bij het impliciet doorlopen van het beslisproces is sprake van 'constructieve profylaxis', waarbij geen explicatie nodig is. Toch kunnen veranderingen in het constructienetwerk optreden. Net zoals het kind uit het
Piaget-voorbeeld (zie 3.4) de 'stabiele regio' van een construct uitbreidt,
i.e. 'ontdekf dat het fles-construct bij de juiste motorische operaties nog
steeds bruikbaar is, zo 'ontdekf de beslisser dat een regulatieve mogelijkheid (met de juiste, voor de huidige situatie benodigde, kleine, aanpassingen) ook in de huidige situatie bruikbaar is. Als het 'succes' wordt
bijgeschreven, verandert de associatieve sterkte tussen constructies binnen
het beslisconstruct. Het (gedeelte van het) beslisproces dat zich impliciet
voltrekt, heeft derhalve gevolgen voor het ervaren van en het omgaan met
beslissituaties op latere momenten. En daarmee voor de latere impliciete
en expliciete controle.

328

5.2.3.2 Expliciete controle
De behandeling van explicatie aan de hand van drie \nagen geschieden.
Gekeken wordt achtereenvolgens naar wat er expliciet wordt gemaakt
(object van explicatie) en op welke manier dat gebeurt (de manier waarop
explicatie zich voltrekt), en naar de vraag wanneer explicatie van (delen
van) het beslisproces plaatsvindt.
I Object van explicatie en de manier waarop explicatie zich voltrekt
De vraag wat er bij beslissen geëxpliciteerd kan worden, is in principe
gemakkelijk te beantwoorden: de explicatie kan zich op een of meerdere
aspecten van het beslisproces richten. In termen van het besproken
beslismodel (paragraaf 5.2) kan de explicatie zich betrekken op het beslisconstruct (en zijn constructieve context) en op het ophefproces. Hierbinnen
kan zij zich weer betrekken op één of meer deelaspecten en hun samenhang. Onderwerpen van explicatie met betrekking tot het beslisconstruct
zijn: de constructies met betrekking tot de ervaren situatie; constructies
met betrekking tot de essentiële variabelen en met betrekking tot de
regulatieve mogelijkheden. Bij het ophefproces kan de explicatie zich
richten op de verschillende deelprocessen en op de manier waarop die
samenhangen. Ook de wijze waarop het beslisconstruct kan worden
aangepast en de samenhang tussen het ophefproces en het beslisconstruct
kan worden geëxpliciteerd (en daarbij kunnen weer het reconstructieproces; autonome reconstructie en ultrastabiele sprongen naar voren komen).
Zo kan zelfs het gehele beslisproces worden geëxpliciteerd. Kortom,
eigenlijk alles wat in dit en in het vorige hoofdstuk besproken is met
betrekking tot complexiteitsaspecten en het beslisproces, kan onderwerp
van explicatie zijn.
Er kunnen twee hoofdvormen van expliciteren worden aangewezen:
eerste en tweede orde explicatie. Binnen de tweede orde explicatie is
verder nog onderscheid te maken tussen 'meta-explicatie, 'proces'-explicatie en reflectie (zie ook paragraaf 3.4.4). De vraag is nu hoe de verschillende vormen met het beslisproces samenhangen. Bij de behandeling van
deze vraag zal (om saaiheid te beperken) niet voor alle mogelijke objecten
van explicatie worden nagaan wat meta-explicatie, proces-explicatie en
reflectie inhoudt. In plaats daarvan zullen we volstaan met enkele voorbeelden.
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Om te beginnen, worden bij de eerste orde explicatie van (delen van)
het beslisproces aspecten benoemd (i.e. de verstoring is ..., of de regulatie
ve mogelijkheden zijn ..., of elementen zus-en-zo uit de ervaren situatie
hebben te maken met het problematische, etc.)14. Elk aspect uit het beslis
proces kan het object van eerste orde explicatie zijn. 'De remmen doen het
niet meer...'15 is een voorbeeld van zo'n eerste orde verstoring-explicatie.
Een andere eerste-orde explicatie is: 'Ik kan A of В doen, maar ik prefereer
A'. Dit weerspiegelt dat er bij het initiële beslisconstruct twee regulatieve
mogelijkheden en tegelijkertijd ook een rangorde naar voren zijn gekomen.
Zowel de mogelijkheden als de rangorde worden hier benoemd.
Bij de tweede-orde explicatie is de explicatie van aspecten uit het
beslisproces zelf onderwerp van explicatie. Dat wil zeggen dat met
betrekking tot het geëxpliciteerde object wordt geëxpliciteerd, of dat het
expliciteren van een object wordt geëxpliciteerd. Dat kan op verschillende
manieren (zie ook 3.4.4). Ten eerste kan sprake zijn van 'meta-explicatie'
als met betrekking tot het geëxpliciteerde object wordt geëxpliciteerd.
Bijvoorbeeld: 'Ik doe in deze omstandigheden altijd А - waarom eigenlijk?'
Bij meta-explicatie kan ook naar de relatie tussen verschillende geëxpliciteerde objecten gekeken worden. Zoals bij: 'Waarom prefereer ik A boven
B?' Het aangeven van relaties tussen objecten in het beslisproces kan
natuurlijk veel ingewikkelder dan in dit voorbeeld. Het is ook mogelijk
dat een model van het beslisproces zelf wordt gegenereerd om elementen
met elkaar in verband te kunnen brengen.
Een andere vorm van tweede-orde explicatie is 'proces-explicatie'. Dat
wil zeggen, dat het proces van expliciteren van een bepaald object geëxpliciteerd wordt: 'Hoe kom ik aan AT, 'Is er ook een С te construeren?', of:
'Hoe kan ik С construeren?' Bij proces-explicatie is de manier waarop een
object geëxpliciteerd onderwerp van explicatie. Bij proces-explicatie kan
ook worden gekeken naar het genereren van nieuwe objecten. Hierbij kan
ook het ondersteunen van het beslisproces in beeld komen.

14

Zoals in hoofdstuk 3 naar voren kwam, gaat het hierbij niet alleen om het in talige vorm
gieten van een ervaring; benoemen betekent dat een ervaring focaal in het bewustzijn treedt en eventueel in taal geuit kan worden.
15
In aanvulling op de vonge voetnoot- merken dat de remmen het met meer doen is zelf
ook eerste orde explicatie (de gegeven tekst is er slechts een talige uiting van).
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De derde manier van tweede-orde explicatie is reflectie: het expliciteren van een object onder expliciete verwijzing naar de vorm van dat
object. Dat wil zeggen, dat van een object de wezenskenmerken worden
geëxpliciteerd (en eventueel hoe die in stand gehouden zouden kunnen
worden). Bijvoorbeeld: het expliciteren van het beslisproces als beslisproces. Er wordt dan nagedacht over de wezenskenmerken van het
beslisproces. Of: het expliciteren van de vorm-aspecten van het proces van
het genereren van alternatieven: het genereren ziet er zus-en-zo uit.
Resultaten van het reflecteren kunnen weer worden gebruikt in het
beslisproces (zo kan een model van het beslisproces worden gebruikt bij
meta-explicatie).
Laten we nu -bij wijze van voorbeeld- kijken naar hoe deze explicatievormen zich bij de selectie van een regulatieve mogelijkheid voordoen. Bij
de eerste orde explicatie kan dan naar voren komen dat er gekozen dient
te worden - en zelfs dat er gekozen dient te worden tussen A en B. Bij
tweede orde explicatie wordt het geëxpliciteerde geëxpliciteerd. Dat kan
hier betekenen dat de keuze tussen A en В expliciet wordt gethematiseerd.
Hoe moet er gekozen worden? Het overdenken van de verschillende vooren nadelen van de mogelijkheden is een explicatie activiteit van de
tweede-orde. Daarvoor kunnen bovendien verschillende hulpmiddelen
worden aangereikt (bijvoorbeeld keuzeheuristieken) - en kan er zelfs
gekeken worden naar hulpmiddelen, die helpen bij de keuze uit de
voorhanden zijnde hulpmiddelen (bijvoorbeeld een instrument dat aan
geeft in welke omstandigheden je het beste een bepaalde heuristiek kan
gebruiken). Reflectie met betrekking tot het beslisproces kan leren dat
beslissen kan worden opgevat als een proces dat is gebonden door een
'constructieve contexf. Dat kan weer leiden tot het inzicht dat het nuttig
kan zijn om naar hulpmiddelen te zoeken die helpen om het beslisprobleem in andere contexten te plaatsen.
Explicatie van elementen uit het beslisproces kan zich dus op de volgende
manieren voltrekken:
- eerste orde explicatie: elementen uit het beslisproces worden benoemd
(expliciet gethematiseerd). Bijvoorbeeld: 'Ik kan A en В doen'; 'Ik
moet kiezen...';
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- tweede orde explicatie:
- meta-explicatie: er vindt explicatie plaats met betrekking tot het
geëxpliciteerde element uit het beslisproces. ('Doen alleen mogelijkheden A en В zich voor?' of: 'Mogelijkheid A is eigenlijk alleen
maar symptoombestrijding' ...);
- proces-explicatie: er vindt explicatie plaats van het expliciteren van
een element uit het beslisproces. ('Hoe komt A tot stand?'; 'Hoe is
het probleem geformuleerd?' 'Hoe kunnen regulatieve moge
lijkheden worden geconstrueerd?' 'Hoe kan het beslisconstruct
worden ge(re)construeerd?', 'Het is beter om het reguleren met de
voorhanden zijnde mogelijkheden te stoppen en te kijken of het
problematische misschien anders geformuleerd kan worden', ...);
- reflectie: er vindt explicatie van iets plaats onder expliciete verwij
zing naar de vorm van dat 'iets'. Aspecten van het beslisproces (of
het gehele beslisproces) worden per se bekeken: de wezenskenmer
ken ervan worden gethematiseerd. (De vorm van een verstoring is
zus-en-zo; de vorm van het beslisproces is zus-en-zo, etc).
Hoewel de gegeven voorbeelden voornamelijk de regulatieve mogelijkhe
den betroffen, kan de explicatie betrekking hebben op alle aspecten uit het
beslisproces, en ook op het beslisproces als geheel. Daarbij kan zelfs,
omdat tweede-orde explicatie ook een vorm van expliciteren is, de manier
waarop de tweede-orde explicatie zich voltrekt het onderwerp van twee
de-orde explicatie zijn.
II Wanneer vindt explicatie plaats?
Door explicatie wordt het regulatieve vermogen vergroot. Daar is alleen
behoefte aan als het 'impliciet doorlopen van het beslisproces' niet voldoet
of niet mogelijk is. Dat is bijvoorbeeld het geval als er geen regulatieve
mogelijkheid voorhanden is om het problematische te verwerken. Het kan
ook het geval zijn als de regulatieve mogelijkheden niet definiet genoeg
zijn om direct uitgevoerd te kunnen worden. Er zal dan eerst (expliciet)
geconstrueerd moeten worden. Ook als er wèl een aantal regulatieve
mogelijkheden zijn geconstrueerd maar er geen a priori rangorde voorhanden is, kan de impliciete, normale gang van zaken worden onderbroken
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omdat eerst zo'n rangorde geconstrueerd moet worden. Uit die rangorde
kan dan weer expliciet een keuze worden gemaakt. In dit soort situaties
(waarin de impliciete controle niet voldoet) zal (een gedeelte van) het
beslisconstruct en/of het ophefproces geëxpliciteerd worden.
Dat explicatie plaatsvindt zodra de impliciete modus van het beslisproces niet voldoet, ligt eigenlijk al in de beschrijving van explicatie
besloten. De vraag is daarom veeleer wat er de oorzaak van is dat de
impliciete modus niet meer voldoet. Hiervoor kunnen twee, gerelateerde,
redenen aangegeven worden. Ten eerste het zich volharden van het
problematische. Dat uit zich in het bedreigd blijven van de essentiële
variabelen en/of het toenemen van de tijdsdruk. De tweede reden (die
volgt eigenlijk uit de eerste) heeft te maken met het ophefproces: als het
deelproces constructie moet worden uitgevoerd, zal de kans op een
explicatie-sprong toenemen. We zullen nu op beide redenen ingaan.
De eerste reden geeft een verband aan tussen het monitoringsproces
en de explicatie. Het monitoringproces houdt de essentiële variabelen in
de gaten en registreert toenemende tijdsdruk. Als tijdens het monitoringsproces blijkt dat de constructieve essentiële variabelen bedreigd zijn
(blijven) dan vindt ultrastabiele reconstructie plaats. Als tijdens het proces
blijkt dat de tijdsdruk teveel toeneemt, dan wordt het constructieproces
'geblokkeerd' (zie 5.2.2.2.2). Een verandering van de bedreiging van de
essentiële variabelen en van de tijdsdruk heeft ook (via dezelfde monitoring) invloed op de overgang tussen impliciet en expliciet beslisgedrag.
Hoe die invloed er uit ziet, kan duidelijk gemaakt worden aan de hand
van figuur 5.8.
In het figuur is de bedreiging van de essentiële variabelen op de
verticale as en de tijdsdruk op de horizontale as geplaatst. Er kunnen in
de grafiek vier kwadranten worden onderscheiden die - grofweg - het
verband met de explicatie-dimensie weergeven. Als de tijdsdruk laag is en
de bedreiging van de essentiële variabelen ook, dan is er geen noodzaak
tot explicatie. In dit kwadrant (I) zal de normale gang van zaken onverstoord kunnen plaatsvinden. Als nu de bedreiging van de essentiële
variabelen toeneemt en het systeem, waarvoor dat geldt, in kwadrant II
terecht komt, dan zal explicatie plaatsvinden. Omdat de bedreiging niet
acuut is, kunnen aspecten van het beslisproces op verschillende manieren
worden geëxpliciteerd. Eerst zal eerste orde explicatie plaatsvinden en het
is ook mogelijk om daarna explicatie van de tweede orde uit te voeren.
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Figuur 5.8 Tijdsdruk en bedreiging essentiële variabelen
Als de tijdsdruk toeneemt, is sprake van kwadrant III. Door die toename
zal explicatie in 'alle vormen van alle aspecten' van het beslisproces niet
meer mogelijk zijn. Bij een hoge tijdsdruk zal waarschijnlijk niet meer over
de wezenskenmerken van het beslisproces worden nagedacht: er moet snel
een actie worden ondernomen. Er zal derhalve worden teruggevallen op
voorhanden zijnde (definiete) regulatieve mogelijkheden - hoewel die bij
minder tijdsdruk wellicht zouden worden afgekeurd. De explicatieactiviteiten van de tweede-orde nemen af. Wèl kan de hoge tijdsdruk zelf
worden geëxpliciteerd. Daarmee wordt tegelijkertijd geëxpliciteerd dat er
eigenlijk niet (verder) geëxpliciteerd kan/mag worden. In kwadrant IV,
tenslotte, vindt het beslisproces onder hoge tijdsdruk plaats, zonder dat
echter sprake is van een bedreiging van de essentiële variabelen. Kennelijk
kan het proces, zonder dat er een verstoring optreedt, worden uitgevoerd.
Er hoeft dan ook geen reden te zijn voor explicatie - er is sprake van
voldoende constructieve complexiteit. De bedreiging van de essentiële
variabelen is de belangrijkste factor voor het optreden van explicatiesprongen, maar een toename van de tijdsdruk kan ervoor zorgen dat
explicatie-activiteiten weer afnemen.
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In hoofdstuk 3 werd aangegeven dat een verstoring van de 'normale
gang van zaken' de omslag naar explicatie markeert. De reden van die
verstoring is dat de gebruikte (impliciete) kennis niet voldoet en aangepast
moet worden aan de momentane situatie. Voor het beslisproces is dat nu
als volgt in te vullen: naar aanleiding van een verstoring (de bedreiging
van de essentiële variabelen, eventueel in combinatie met verhoogde
tijdsdruk) treedt explicatie op. Deze richt zich op de aanpassing van
relevante constructen (i.e. constructen met betrekking tot het beslisconstruct). Een verstoring zal eerder optreden als de gebruikte (impliciete)
constructen niet toereikend zijn. Daarom zal -in termen van het ophefproces- explicatie meestal optreden als het deelproces constructie uitgevoerd
moet worden. Immers, dat proces zal meestal uitgevoerd worden omdat
de constructen tot-nu-toe niet voldoen. Dus, als er bijvoorbeeld alleen
indefiniete regulatieve mogelijkheden naar voren komen, dan zal geconstrueerd moeten worden - en zal waarschijnlijk explicatie plaatsvinden.
Concreet: als bijvoorbeeld naar voren komt dat 'de kosten omlaag moeten'
(een indefiniete mogelijkheid), dan zal nog verder moeten worden nagedacht over hoe dat precies moet (er moet derhalve nog geconstrueerd
worden). Als niet onmiddellijk duidelijk is hoe de kosten omlaag moeten,
dan zal er ook geëxpliciteerd moeten worden. Een ander voorbeeld: als er
geen rangorde aanwezig is en er wel moet worden gekozen, dan zal die
rangorde moeten worden geconstrueerd - en waarschijnlijk ook geëxpliciteerd16. Het moeten uitvoeren van het constructie-deelproces is eigenlijk
een gevolg van een verstoring. Het is dus op zichzelf geen reden voor een
explicatie-sprong (de verstoring, die niet impliciet verholpen kon worden,
is de eigenlijke reden). De behandeling maakt bovendien de relatie tussen
monitoring, constructie en explicatie duidelijker.
Bij het trachten te verduidelijken van de vraag wanneer explicatie
optreedt, zijn eigenlijk alle vormen van explicatie over één kam geschoren.
De vraag kan ook voor de verschillende explicatievormen afzonderlijk
gesteld worden. Bij een verstoring zal explicatie eerst op een eerste-orde
manier plaatsvinden en vervolgens (indien 'noodzakelijk') zal pas tweede-

16

Als het constructieproces wordt uitgevoerd, hoeft explicatie niet per sé op te treden.
Constructie van regulatieve mogelijkheden hoeft bijvoorbeeld niet altijd gepaard te gaan met
een ervaren verstoring. Als we ons in kwadrant I bevinden, kunnen we 'wat proberen'; en zo,
impliciet, een meer definiete mogelijkheid opbouwen.
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orde explicatie optreden. Deze precedentie is recht-toe-recht-aan: per
definitie kan de tweede orde explicatie niet optreden zonder dat eerste
orde explicatie heeft plaatsgevonden. Tweede orde explicatie zal optreden
indien de essentiële variabelen bedreigd blijven. Via het benoemen van de
momentane elementen uit het beslisconstruct alleen (eerste orde explicatie)
kan dan niet tot een verbetering van de situatie worden gekomen. In zo'n
situatie wordt ge(re)construeerd. Welke vorm van tweede-orde explicatie
op zal treden is afhankelijk van wat er geconstrueerd moet worden.
Constructies met betrekking tot elementen die al in het beslisconstruct
voorkomen (bijvoorbeeld het construeren van een rangorde met betrekking tot bestaande regulatieve mogelijkheden) vergt waarschijnlijk alleen
maar meta-explicatie. Als er nieuwe elementen moeten worden geconstrueerd (b.v. dat nieuwe regulatieve mogelijkheden moeten worden geconstrueerd, of dat het beslisconstruct zelf moet worden gereconstrueerd) dan
is het wellicht nuttig om te weten hoe het genereren daarvan plaatsvindt en hoe dat systematisch kan worden ondersteund. Hierbij speelt procesexplicatie een rol. Tenslotte kan reflectie bij zowel meta- als proces-explicatie uitkomst bieden. Reflectie (bij beslissen) staat echter altijd in dienst van
de andere explicatievormen. Deze analyse geeft dus een zekere volgorde
in het optreden van de explicatievormen aan: eerst eerste-orde explicatie,
dan pas tweede orde. Binnen de tweede orde explicatie zal het optreden
van meta- of proces-explicatie afhangen van het object van constructie.
Reflectie staat in dienst staan van de andere vormen van explicatie en zal
derhalve pas als gevolg daarvan optreden.
5.2.3.3 Samenvatting impliciete en expliciete controle
Tijdens het beslisproces kunnen explicatiesprongen optreden. Na zo'n
sprong worden een of meerdere aspecten met betrekking tot het beslisproces geëxpliciteerd. Het doel van explicatie is om de regulatieve vermogens
te vergroten en daarmee het (aanhoudende) problematische te lijf te
kunnen gaan. Explicatie kan op meerdere manieren plaatsvinden (eerste
orde explicatie en tweede orde explicatie: meta-explicatie, proces-explicatie
en reflectie). Bovendien kan de tijdsduur van explicatie lang of kort zijn,
en na het expliciteren vindt de controle van het proces weer impliciet
plaats - tot een volgende sprong. Wanneer zo'n sprong optreedt, en
hoelang die duurt, is afhankelijk van de mate van bedreiging van de
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essentiële variabelen (en tijdsdruk) - en daarmee onder de regie van het
monitoringproces.
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Figuur 5.9 Mogelijke controlesprongen tijdens het beslisproces

We kunnen de verschillende vormen van controle die in deze paragraaf de revue zijn gepasseerd in een figuur onderbrengen (zie figuur 5.9).
In de figuur staan op de verticale as verschillende controle-niveaus en op
de horizontale as de rijd afgebeeld. Het is een uitgebreide versie van
figuur 5.7 (daarbij werd alleen onderscheid gemaakt tussen impliciete en
expliciete controle). Het figuur geeft voor een of ander beslisproces aan
wanneer welk soort controle is uitgevoerd (het geeft aan hoe de opeenvolging van de verschillende soorten controle er voor een of ander beslisproces uit kan zien). Als een explicatiesprong optreedt, dan vindt die altijd
naar één van de vier vormen plaats. Tijdens de explicatie zelf, kan bovendien van vorm gewisseld worden. Ook is in het figuur aangegeven dat de
impliciete controle altijd 'mee blijft lopen' (aangegeven door de stippellijn).
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5.2.4 Overzicht beslissen als een controlerend constructieproces
We hebben nu beslissen als een controlerend constructieproces uitgewerkt.
Eerst is in hoofdstuk 4 gekeken naar de 'inhoudelijke' kant van deze
opvatting van beslissen, namelijk naar de vier complexiteitsvormen.
Daarna is in dit hoofdstuk het beslisproces nader bekeken door het ontvouwen van een beslismodel. Dat model rust op (tweede-orde) cybernetische
principes en heeft als belangrijkste elementen: het (initiële) beslisconstuct;
het ophefproces en de explicatiedimensie. Hoewel de 'inhoudelijke' en de
'procesmatige' kant gescheiden zijn behandeld, overlappen ze elkaar
gedeeltelijk. De dynamiek in het omgaan met problemen (die bij de
dynamische complexiteit is behandeld), is ook in het beslismodel (de
beschrijving van het proces) terug te vinden. De brug tussen 'inhoud' en
'proces' (of misschien beter: tussen complexiteit en model van het beslisproces) wordt gevormd door de constructieve complexiteit. Die zegt iets
over hoe je relevante objecten en relaties daartussen definieert; hoe je aan
(dat geheel van) objecten complexiteit 'toekent' en hoe je met (dat geheel
van) objecten omgaat. Beslissers moeten over voldoende constructieve
complexiteit beschikken om met beslisproblemen om te gaan (om een
beslisproces te doorlopen) én om tijdens dat proces aan de relevante objecten die in dat proces een rol spelen, complexiteit 'toe te kunnen kennen'.
De rol van constructieve complexiteit in het beslisproces zal in de volgende paragraaf verder worden uitgewerkt.
De centrale elementen uit de opvatting van beslissen als een controlerend constructieproces kunnen nu worden weergegeven in de 'besliskubus' (zie figuur 5.10). Die kubus is gebaseerd op drie indelingen. De eerste
'indeling' is de beschrijving van het beslisproces dat bestaat uit de elementen 'beslisconstruct' (weer onderverdeeld in ervaren situatie, essentiële
variabelen en regulatieve mogelijkheden) en het 'ophefproces' (onderverdeeld in de deelprocessen monitoring, uitvoeren, selectie en constructie).
Bovendien is het extra element 'koppeling' toegevoegd om recursies en
iteraties in het ophefproces en de verbinding tussen het ophefproces en
het beslisconstruct aan te geven17. De tweede indeling is de explicatiedimensie - onderverdeeld in impliciet en eerste- en tweede orde explicatie.
De laatste indeling betreft de vier soorten complexiteit. De besliskubus

17
Dit element was bij de behandeling van het model niet nodig, omdat het in de andere
elementen verweven is.
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geeft de ruimte weer, die beslissen als controlerend construeren opspant.
Dat wil zeggen, dat de besliskubus aangeeft welke elementen van belang
zijn bij het beschrijven van het beslisproces. Niet alleen geeft het daarmee
een overzicht van de centrale elementen, maar tevens is het het uitgangspunt om - in paragraaf 5.4 - naar andere beslismodellen te kijken.
5.3 Herbeschouwing van constructieve complexiteit
In hoofdstuk 4 is de constructieve complexiteit van beslissen omschreven
als de 'complexiteit van de regulatief-constructieve vermogens' van de
beslisser. Voldoende constructieve complexiteit stelt de beslisser in staat
om (zoals in hoofdstuk 4 is gezegd): 'het beslisproces te kunnen controleren via het constructienetwerk'. Dat houdt in dat de beslisser in staat is
om de voor die controle relevante objecten te definiëren; om (instrumentele, dynamische en sociale) complexiteit aan (het geheel van) die objecten
te kunnen toekennen en met die complexe objecten te kunnen omgaan.
Hoewel we in het complexiteitshoofdstuk, op basis van deze beschrijving,
al wel iets over de verhouding tussen de constructieve en andere soorten
complexiteit hebben kunnen zeggen, kan na de behandeling van het
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beslismodel in dit hoofdstuk duidelijk gemaakt worden waarop de
constructieve vermogens van de beslisser zich moeten richten. Dat wil
zeggen, dat we nu meer specifiek kunnen nagaan wat 'voldoende constructieve complexiteit met betrekking tot het beslisproces' inhoudt.
Na het ontvouwen van het model van het beslisproces, ligt het nader
bepalen van de constructieve besliscomplexiteit eigenlijk voor de hand.
Het beslismodel geeft aan welke objecten relevant zijn voor het beslisproces en hoe die samenhangen. Het gaat bij constructieve complexiteit om
het kunnen definiëren van deze -binnen het beslisproces- relevante
objecten en hun relaties, om het kunnen toekennen van verschillende
soorten complexiteit aan (het geheel van) deze objecten en om het kunnen
omgaan met (het geheel van) deze objecten in het kader van het beslisproces. Dat betreft, in termen van het model, het beslisconstruct en het
ophefproces. Meer bepaald: voor wat betreft het beslisconstruct moeten
'relevante objecten' met betrekking tot de ervaren situatie; de essentiële
variabelen en de regulatieve mogelijkheden worden gedefinieerd. En bij
het ophefproces hebben de 'relevante objecten' betrekking op de deelprocessen en op het kunnen uitvoeren daarvan. Die objecten kunnen meer of
minder instrumenteel, dynamisch en/of sociaal complex zijn. Voorts moet
er met die elementen worden 'omgegaan'. Dat wil hier zeggen dat de
'gedefinieerde objecten' ingezet moeten kunnen worden om het beslisproces uit te voeren. We zouden de rol van de constructieve complexiteit ook
iets anders kunnen formuleren: in het beslisproces zijn (volgens het
model) bepaalde relevante objecten aan te wijzen. Die zijn instrumenteel,
dynamisch en/of sociaal meer of minder complex. Tijdens het proces moet
met die objecten worden omgegaan, totdat, uiteindelijk, het problematische onder controle is. Het besproken beslismodel geeft aan om welke
'relevante objecten' het gaat (elementen uit beslisconstruct en ophefproces)
en hoe er mee omgegaan kan worden (het doorlopen van het ophefproces). De constructieve complexiteit van de beslisser is voldoende (in
termen van het model) als déze objecten kunnen worden gedefinieerd als
aan déze objecten complexiteit kan worden toegewezen, en als met déze
objecten kan worden omgegaan.
Het
impliciet
voor de
impliciet
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beslismodel geeft aan dat de controle over het beslisproces
en expliciet kan verlopen. Deze tweedeling is ook van belang
constructieve complexiteit. Wanneer delen van het beslisproces
verlopen, dan is sprake van voldoende constructieve complexiteit

met betrekking tot die gedeelten van het proces. Zoals al is aangegeven,
dient explicatie het vergroten van de constructieve vermogens. Via
explicatie wordt getracht de constructieve complexiteit te vergroten om de
controle over het beslisproces te verbeteren. Hierbij kunnen allerlei
modellen in beeld komen, die het beslisproces op de een of andere manier
ondersteunen (zie ook hoofdstuk 4). Om de elementen uit het beslisconstruct in kaart te brengen is het bijvoorbeeld mogelijk om gebruik te
maken van modellen zoals doel-middel-hiërarchieè'n, causale schema's,
systeem-dynamica modellen, etc. Om meer zicht te krijgen op rangordes
en de selectie daaruit, kunnen utility-modellen, MCA-hulpmiddelen of
decision-tree analyse gebruikt worden.18 Modellen (van een gedeelte) van
het beslisproces kunnen worden gezocht of gegenereerd en worden
gebruikt bij het verbeteren van de controle over het proces. Hieronder
vallen dan niet alleen de traditionele beslismodellen, maar ook modellen
over de invloed van sociale systemen op individuele systemen, over
frames; over interpretatiekaders, over metaforen, over reconstrueren, etc.
Bovendien kunnen ook modellen die andere modellen vergelijken, ter
verbetering van de constructieve controle dienen. Kortom, bij explicatie
kunnen alle modellen met betrekking tot het beslisproces (zoals hier
beschreven) bijdragen aan een vergroting van de constructieve vermogens
van de beslisser, i.e. bijdragen aan een verbetering van de controle over
het beslisproces. De ondersteuning zal in hoofdstuk 6 uitgebreider worden
behandeld.
5.4 Constructief beslisonderzoek
De laatste vraag die in dit hoofdstuk aan de orde komt, betreft de plaats
van het ontvouwde model in onderzoek naar beslisgedrag. Hierbij wordt
ten eerste gekeken naar de verhouding russen het hier gegeven beslismodel en andere beslismodellen zodat de bijdrage van het model kan worden
bepaald. Ten tweede zal worden verkend hoe verder 'constructief beslisonderzoek' er uit kan zien. Op basis van de vergelijking met andere
modellen en op basis van het gegeven model kunnen richtingen worden
aangegeven voor meer specifiek onderzoek naar beslisgedrag en -ondersteuning.

18
Er wordt hier geen andere uitspraak over deze modellen gedaan, dan dat ze bij de
explicatie gebruikt kunnen worden.
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5.4.1 Verhouding met overige beslismodellen
Het doel van de vergelijking tussen het gegeven model en de modellen
die in hoofdstuk 2 zijn behandeld, is te laten zien welke bijdrage het
gepresenteerde model levert aan beslisonderzoek. Om dat te doen, zal het
overzicht van de centrale elementen uit de opvatting van beslissen (de
besliskubus) worden gebruikt. Met behulp van de indelingen uit de
besliskubus zal de verhouding met andere beslismodellen worden
besproken. Daarmee kan tevens worden aangegeven welke meerwaarde
de opvatting van beslissen als een controlerend constructieproces heeft.
Voordat we deze kubus gebruiken voor de vergelijking met andere beslismodellen, is het goed om duidelijk te maken hoe de traditionele beslisreeks (probleemformulering, alternatievenformulering, alternatievenevaluatie, keuze en implementatie) met de in dit hoofdstuk gegeven
beschrijving van het beslisproces samenhangt. Tenslotte is deze beslisreeks
gebruikt om de modellen uit hoofdstuk 2 te bespreken en ook is op grond
van deze reeks in hoofdstuk 4 naar de complexiteit van beslissen gekeken.
De probleemformulering is te vergelijken met het construeren van het
(initiële) beslisconstruct, en dan vooral met betrekking tot de relevante
elementen uit de ervaren situatie en de essentiële variabelen. Het reconstrueren van het problematische op basis van het ophefproces wordt in de
traditionele literatuur minder vaak beschouwd, en de aard van die
aanpassing (minimaal vs. radicaal) al helemaal niet. De alternatievenformulering zou kunnen worden verdeeld in een impliciet en expliciet
gedeelte: de impliciete alternatieven komen bij het initiële beslisconstruct
naar voren; terwijl expliciete formulering plaats heeft tijdens het ophefproces (de expliciete (re)constructie van alternatieven). De alternatievenevaluatie en -keuze hebben te maken met het selectie-deelproces. (Om
de evaluatie en de keuze te kunnen uitvoeren moeten weer rangordes
worden geconstrueerd en gebruikt.) De implementatie, tenslotte, heeft te
maken met het uitvoeren van de regulatieve mogelijkheden. De reeks
moet niet als een keurslijf voor de fasen worden opgevat: er zijn ook
iteraties en recursies mogelijk. Deze aspecten (alsook het 'parallel' uitvoeren van het beslisproces) komen in het hier gegeven model nadrukkelijk
naar voren. Hoewel de beslisreeks dus te herkennen is in de beschrijving
van het beslisproces, is ze er niet identiek mee: vooral constructie-aspecten
zijn toegevoegd.
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Bij een nauwkeurige vergelijking van de beslismodellen uit hoofdstuk
2 en het hier gepresenteerde model, zou getracht kunnen worden om voor
elk beslismodel een plaats in de kubus te bepalen. Als de kubus de
relevante dimensies van beslissen herbergt, dan zou ieder model er in
geplaatst moeten kunnen worden, en zou een vergelijking kunnen worden
uitgevoerd. Ieder model wordt dan gezien als een 'deelruimte' in de
kubus. Echter, het plaatsen van de modellen is niet eenvoudig. Dat komt
omdat ze niet allemaal netjes in een (drie-dimensionale) cel uit de kubus
passen. Modellen kunnen namelijk worden geplaatst in meerdere cellen
(die bovendien niet aaneengesloten hoeven te zijn). Verder is het plaatsen
lastig omdat de meeste modellen de indelingselementen uit de kubus niet
expliciet behandelen. Zo kunnen modellen die iets zeggen over 'biases en
shortcomings' in het beslisproces, geplaatst worden bij 'impliciete controle'
op de explicatiedimensie. Deze modellen zeggen weliswaar iets over het
impliciet construeren van elementen uit de ervaren situatie of van de
regulatieve mogelijkheden, maar het impliciete karakter van die constructie wordt zelf niet gethematiseerd. Het doel van de vergelijking is om de
meerwaarde van de in deze tekst gepresenteerde opvatting van beslissen
aan te geven. Daarom is het niet nodig om voor elk behandeld model uit
hoofdstuk 2 een plaats in de kubus te bepalen. In plaats daarvan zullen
we alleen de modelsoorien, zoals in hoofdstuk 2 zijn besproken, worden
bekeken. Dat zullen we doen door deze soorten te kenschetsen aan de
hand van de gegeven dimensies. Indien nodig, zal extra aandacht worden
besteed aan individuele modellen.
In hoofdstuk 2 werden modellen met betrekking tot gestructureerde
en m.b.t slecht-gestructureerde beslisproblemen onderscheiden. In de
onderstaande behandeling zal deze onderscheiding worden gebruikt.
1-

Modellen met betrekking tot gestructureerde beslisproblemen
De modellen die hierbij horen gaan uit van het 'decision evenf : het
probleem is gedefinieerd en de alternatieven liggen vast. De vraag is
voornamelijk hoe de alternatieven verwerkt worden, i.e. worden
geëvalueerd en hoe een keuze tot stand komt. Deze modellen zijn
vooral te plaatsen bij de selectie (en constructie met betrekking tot de
selectie); bij (tweede orde) explicatie en behandelen vooral instrumentele complexiteit. Deze typering geldt in elk geval voor de structurele
modellen, waarbij het gaat om een beschrijving van een (algebraïsche)
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functie, die de transformatie van voorgestructureerde alternatieven tot
een keuze aan- of weergeeft (zie par. 2.3.1.3). Deze modellen kunnen
(normatief of descriptief) worden ingezet ten behoeve van de tweedeorde explicatie19. Voor de procesmodellen ligt het iets genuanceerder. Bij de beslisheuristieken kan het gaan om hulpmiddelen voor het
maken van een keuze (expliciet gebruik), maar het kan ook gaan om
een beschrijving van impliciet keuze-gedrag. Bij de 'biases' en 'shortcomings' benadering gaat het meestal om impliciete processen, die
aan de fouten ten grondslag liggen. Binnen dit onderzoeksparadigma
wordt zelfs opgemerkt dat de manier waarop een probleem is verwoord ('geframed') invloed heeft op het keuzeproces. Daarmee
hebben ze betrekking op het impliciet formuleren van het beslisconstruct en op constructieve complexiteit.
2-

Modellen met betrekking tot slecht-gestructureerde problemen
De eerste modellen, die onder deze noemer zijn behandeld, zijn
modellen die dynamiek in het keuzeproces verdisconteerden. De
selectie van alternatieven wordt daarbij vooral gestuurd door het
succes (of het ontbreken daarvan) van eerdere selecties (zie Simon,
1955; Rapoport, 1975; Busemeyer en Townsend, 1993). Deze modellen
vestigen derhalve (naast op de selectie) de aandacht ook op monitoring. Ook het vermogen tot reconstructie naar aanleiding van een
eerdere selectie (reconstructie van de rangorde) komt aan de orde. De
alternatieven liggen bij deze benadering doorgaans vast. Deze dynamische modellen zijn echter de aanzet geweest voor de intrede van
feedback bij meer kwalitatieve beschrijvingen van het beslisproces
(onder andere incrementalisme; of cybernetisch beslissen à la Steinbruner). Ook de alternatieven worden daarbij gedurende het beslis-

19

Het onderscheid tussen descriptieve en normatieve modellen is in de 'kubus' niet direct
zichtbaar. De gegeven indelingen hebben namelijk betrekking op de beschrijving van
beslisgedrag. Toch zijn normatieve modellen wel indirect terug te vinden: bij de tweede orde
explicatie kunnen die namelijk worden gebruikt om het beslisproces te reguleren. Zo'n model
wordt natuurlijk (meestal) niet zelf geconstrueerd; maar ook het gebruik van bestaande
modellen vergroot de constructieve complexiteit. Zo kunnen de 'subjective utility-modellen' dus
als ondersteuning van het beslisgedrag bij tweede-orde explicatie met betrekking tot de
selectie van alternatieven teruggevonden worden.
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proces gevormd. Het constructie-proces krijgt daarmee een belangrijkere rol.
Vervolgens is naar modellen gekeken die slecht-gestructureerde
beslisproblemen behandelden door naar de afzonderlijke fasen in het
beslisproces te kijken. Bij de probleemformulering zijn modellen
aangegeven die vooral de instrumentele complexiteit van problemen
behandelen (bijvoorbeeld Decision-Tree representaties). Ook zijn
modellen de revue gepasseerd die dynamiek in de probleemformulering verdisconteerden (bijvoorbeeld de Problem-space benadering van
Simon en Newell; of Checkland's soft-systems methodology). Tenslotte zijn benaderingen aangegeven, die het constructieve karakter (en
de context-gebondenheid van een dergelijke constructie) tot thema
maken (onder andere framing; terug te vinden bij bijvoorbeeld
Tversky & Kahneman, 1979; Beach en Mitchell 1987; Lipshitz, 1993;
Hogarth, 1994; of Lipshitz en Strauss, 1996), en modellen die iets
zeggen over categorisaties en metafoor-analyse (zie onder andere
Lackoff, 1987; Schön, 1976; Hogarth, 1994). Als de al terna tievenformulering in dynamische samenhang met de probleemformulering
wordt beschreven (alternatieven en problematische komen samen tot
stand), dan is een koppeling tussen ophefdeelprocessen en de (reconstructie van het beslisconstruct gelegd. (Dit wordt onder andere bij
Winograd en Flores (1986) aangekaart - maar die geven geen echt
beslismodel.) De implementatiefase heeft betrekking op het deelproces
'uitvoeren' - en kan op twee manieren worden gezien: ten eerste
kunnen deel-handelingen worden geïmplementeerd ten behoeve van
verdere verwerking van het probleem (incrementalisme; cybernetisch
beslissen). Ten tweede kan het ook als eenmalige activiteit (het
uitvoeren van één alternatief) worden beschouwd - zoals bij uitgebreide versies van Simons IDC-trits.
Modellen die de gehele reeks beschouwen, behandelen 'alle'
processen in hun onderlinge koppeling (onder andere Steinbruner,
1974; Beach en Mitchell, 1987; Brehmer, 1992; Mintzberg et al., 1976.)
Daarbij wordt aandacht geschonken aan de dynamiek in het proces
(koppeling en dynamische complexiteit) én (impliciet) aan reconstructies van het beslisconstruct.
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Er zijn ook modellen of opvattingen over het beslisproces die de afzonderlijke 'indelingsdimensies' uit de kubus behandelen. Zo thematiseren
Hammond (1993) en Mitchell en Beach (1990) de 'impliciete controle' en
de verhouding met expliciete controle - echter zonder daarbij een specifiek
beslismodel te geven. De explicatiedimensie wordt in de filosofie al langer
besproken (onder andere Bergson, Heidegger en Schütz) maar zelden in
verband gebracht met beslisgedrag. De complexiteitsdimensie wordt al
wel vaak aangehaald, zij het met andere benamingen voor de hier genoemde soorten complexiteit. Geurts en Vennix (1989) en Flood en Jackson
(1991) hebben het over verschillende soorten complexiteit in het kader van
probleemformulering en Kunst et al. (1991) gebruiken verschillende
soorten complexiteit expliciet voor het indelen van beslismodellen. Bij die
indelingen valt echter op dat de complexiteitssoorten tamelijk onuitgewerkt blijven. Bovendien worden niet alle vormen even uitvoerig behandeld: vooral constructieve en sociale complexiteit blijven meestal onderbelicht. Het belang van constructie-activiteiten bij beslissen wordt wel
onderkend (bijvoorbeeld bij Payne, Betunan en Johnson, 1990; 1992), maar
een integraal model, waarbij die activiteiten worden besproken is nog niet
voorhanden. Voorts geldt dat de sociale complexiteit weinig behandeld
wordt vanuit het oogpunt van de individuele beslisser (Dit is een beetje
overtrokken: Janis en Mann, 1977, bijvoorbeeld, kijken wel naar sociaalpsychologische aspecten van individueel beslisgedrag. Goldstein en
Hogarth (1997) wijzen ook op onderzoek, dat 'het sociale' bij individueel
beslissen betrekt. Dit zijn echter andere benaderingen dan de meer sociologische benadering die hier aan sociale complexiteit wordt gegeven. Een
benadering die wel op dezelfde lijn ligt, betreft onderzoek naar 'onderhandelen' (onder andere Neale en Bazerman, 1992). In dat onderzoek worden
elementen besproken, die in dit boek onder de noemer 'situatiedefinitie'
zijn behandeld - zie ook hoofdstuk 4).
Het bovenstaande geeft een summier overzicht van enkele behandelde modellen en hun relatie met de elementen uit de besliskubus. Een zeer
grove samenvatting geeft aan dat de modellen uit hoofdstuk 2 in twee
groepen zouden kunnen worden verdeeld: de decision-event modellen, die
-grofweg- geplaatst kunnen worden in de cel 'selectie', 'expliciete controle'
en 'instrumentele complexiteit7. Daarnaast kan de rest van de modellen als
tweede groep worden gezien, die 'uitwaaieren' over de andere cellen van
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de kubus (in het bovenstaande wordt bovendien geschetst hoe deze
modellen over de dimensies uitwaaieren).
De gegeven vergelijking biedt een opstap naar het beschrijven van de
bijdrage van de gepresenteerde beslisopvatting. Om die bijdrage te
bespreken, kijken we nog even terug naar hoofdstuk 2, waar iets over
huidige ontwikkelingen op het gebied van beslisonderzoek werd gezegd.
Aan het einde van dat hoofdstuk werd beslissen als een continu constructieproces geïntroduceerd. Die opvatting van het beslisproces sloot aan bij
de 'trends' die uit huidig beslisonderzoek naar voren kwamen. Tegelijkertijd kwam naar voren dat modellen die voorhanden zijn, niet alle relevante aspecten van 'beslissen als een continu constructieproces' bespreken.
Hoewel trends zijn gesignaleerd, ontbreekt het eigenlijk aan een beslismodel (of beslis theorie) dat (die) aangeeft hoe beslissen als een constructieproces gedacht moet worden. Lipshitz (1993, p. 135-137) bespreekt een
aantal trends20 in onderzoek naar individueel beslisgedrag, die in de
richting van 'constructivistisch beslissen' wijzen. Deze trends geven (onder
andere) aan:
en -

dat het om slecht gestructureerde beslisproblemen gaat;
dat beslissen op verschillende manieren kan plaatsvinden;
het belang van 'situation assessment' (the construction of a mental
picture of the situation');
het belang van de context van het beslisproces;
dat beslissen een dynamisch proces is ('it does not consist of
discrete isolated events or processes');
dat 'normatieve modellen' op de eerste plaats afgeleid moeten
worden van een analyse van 'how decision makers actually function, not how they ought to function'21.

Lipshitz merkt echter op dat, hoewel de trends te herkennen zijn, 'No
unified theory has yet been proposed describing how individuals make

20
Zie ook Payne (1982) en Goldstein en Hogarth (1997) voor vergelijkbare trends en
ontwikkelingen.
21
Als we onder 'normatieve modellen' modellen ter ondersteuning van het beslisproces
verstaan, dan is er geen sprake van een tegenspraak (meestal worden normatieve beslismodellen namelijk gedefinieerd als modellen die aangeven hoe beslissen zou moeten plaatsvinden).
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decisions in naturalistic settings227 (p. 137). Om 'verder te komen' met
beslisonderzoek, concludeert hij: '...it is necessary to progress from the
high-level terminology that the models currently use (e.g., framing,
pattern seeking, recognizing typicality and matching) to more specific
descriptions of how these processes are carried ouf (p. 137). Het hier
beschreven model probeert dit uit te werken. Ten eerste is de afgelopen
drie hoofdstukken een poging gedaan om een 'unified theory of decision
making in naturalistic settings' te geven. Misschien gaat het zelfs nog een
stap verder. Lipshitz en anderen (onder andere Orasanu en Connoly, 1993;
Beach en Lipshitz, 1993; Payne, Betunan en Johnson, 1990, 1992; Goldstein
en Hogarth, 1997) signaleren trends, of sommen op wat zij belangrijke
(nieuwe) onderzoeksonderwerpen vinden. In dit boek is (impliciet)
aandacht besteed aan een kader, waarin dergelijke trends en onderwerpen
geplaatst zouden kunnen worden. Het constructivistisch kader kan
namelijk als een generatief kader voor relevante aspecten van beslisgedrag
worden beschouwd. Ten tweede werd in dit hoofdstuk geprobeerd om tot
een meer gedetailleerde beschrijving van beslisgedrag te komen, waarin
begrippen als frames, context, constructies, dynamiek etc. een plaats
krijgen. Daarin ligt misschien wel de belangrijkste bijdrage: het beschrijven
van het beslisproces waarin herformulering (reconstructie op de drie
besproken manieren) is ingebed. Daarmee zijn frames én de verandering
daar van (refraining); interpretatie én herinterpretatie; constructie én
reconstructie in het beslisproces getrokken.
Het beslismodel beschrijft het proces zodanig, dat een aantal aspecten
dat momenteel door auteurs relevant gevonden wordt, in samenhang kan
worden beschouwd. Het is een min of meer integraal model van die
aspecten. Als we 'breder' kijken dan alleen naar beslismodellen, dan sluit
het ook aan bij de bestaande belangstelling voor interpretativiteit en
constructivisme - en dan vooral bij het trachten te vertalen van 'constructivistische ideeën' naar 'toepassingsgebieden'. Deze 'toepassingsgebieden'
omvatten voor beslissen relevante vakgebieden zoals psychologie (bijvoorbeeld Stangl, 1989); sociologie (Luhmann, 1984; Willke, 1993) en organisatiekunde (Ullrich en Probst, 1984; Espejo, 1994; Espejo, Schweninger en
Schumann, 1996).

22

De trends die Lipshitz bespreekt, worden onder de noemer 'naturalistic settings'
besproken (zie ook hoofdstuk 2). Hier wijst dat in de richting van beslissen als een controlerend constructieproces.
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Het gepresenteerde model geeft ook een andere kijk op beslissen dan
gebruikelijk. Zo richt het model de aandacht op aspecten die niet of
nauwelijks bij 'gangbare beslismodellen worden behandeld - zoals de
(speciale invulling van) sociale complexiteit of het radicale reconstructieproces. Ook geeft het model een andere/nieuwe samenhang van de
relevant geachte aspecten - bijvoorbeeld hoe die via ultrastabiliteit, constructie, impliciete en expliciete controle samenhangen. De 'andere manier
van kijken' geeft hiermee aan welke 'fenomenen' onderbelicht worden bij
bestaande modellering en waaraan, in verder onderzoek, aandacht kan
worden besteed. Hoe dat verder onderzoek er op basis van het hier
uitgedragen gedachtengoed uit kan zien, is het onderwerp van de laatste
paragraaf, waar enkele onderzoeksvragen zullen worden behandeld. Ook
zal hierop in het volgende hoofdstuk worden ingegaan als de ondersteuning op basis van het beslismodel wordt behandeld.
5.4.2 Verder constructief beslisonderzoek
Nadat in dit en het vorige hoofdstuk een specifieke opvatting van het
beslisproces is beschreven, rijst de vraag: hoe verder? Hoe ziet verder
onderzoek, op basis van deze opvatting, er uit? Het beschrijven van het
beslisproces is tot nu toe voornamelijk een theoretische exercitie geweest de empirische component is onderbelicht gebleven. Verder empirisch
onderzoek zou zich kunnen richten op het verkennen en 'toetsen' van het
beslismodel, en op het verder uitbouwen daarvan op basis van gevonden
resultaten. Ook zou bij verder onderzoek de hier ontvouwde theorie
kunnen worden aangewend voor de ondersteuning van het beslisproces.
In deze paragraaf zal de nadruk liggen op het 'verder' explora tief en
toetsend onderzoek - het volgende hoofdstuk gaat in op de ondersteuning.
Door middel van empirisch onderzoek zou gekeken kunnen worden
naar elementen met betrekking tot de dimensies uit de besliskubus en hun
onderlinge relaties. De dimensies uit de kubus (zie ook eerder dit hoofdstuk) zijn:
en -

het beslisproces zoals in dit hoofdstuk is beschreven;
de vormen van explicatie (zie paragraaf 5.2.3)
de vormen van complexiteit (in het vorige hoofdstuk behandeld)
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Exploratief en toetsend onderzoek zou de aandacht op twee aspecten
kunnen richten. Ten eerste zou kunnen worden onderzocht onder welke
omstandigheden specifieke (combinaties van) elementen optreden en hoe
ze zich in specifieke omstandigheden voordoen (bijvoorbeeld: onder welke
omstandigheden vinden de ultrastabiele sprongen plaats; onder welke
omstandigheden wordt sociale complexiteit ervaren; wanneer vindt
explicatie plaats, etc). De tweede manier waarop verder onderzoek
gestalte zou kunnen krijgen is door na te gaan welke pathologieën er met
bepaalde (combinaties van) elementen uit de besliskubus kunnen worden
geassocieerd (bijvoorbeeld: welke problemen komen naar voren omdat
niet tijdig geëxpliciteerd wordt?). We zullen in deze paragraaf, per dimensie, kijken naar een nadere uitwerking van deze twee algemene
aandachtspunten voor verder onderzoek. Daarbij zullen we per dimensie
maar een paar onderzoeksvragen aanduiden - we willen hier namelijk
slechts een idee geven van hoe verder onderzoek er uit kan zien. Het is
niet de bedoeling om een volledige opsomming te geven.
I beslisproces
Bij de beschrijving van het beslisproces (de eerste indelingsdimensie)
kunnen we kijken naar onderzoeksvragen met betrekking tot het beslisconstruct, het ophefproces en de koppeling daartussen. Bij het beslisconstruct zou bijvoorbeeld onderzocht kunnen worden onder welke omstandigheden definiete en indefiniete regulatieve mogelijkheden naar voren
komen. De behandelde theorie suggereert dat de definietheid afhankelijk
is van het succes van de regulatieve mogelijkheid in eerdere, soortgelijke
situaties. En dat hangt weer af van de inschatting van de overeenkomst
tussen de waargenomen momentane situatie en de eerdere situatie. Er zou
nu kunnen worden onderzocht hoe 'robuusf een succesvolle definiete
regulatieve mogelijkheid is - door bijvoorbeeld de momentane situatie iets
te wijzigen (onder andere door de complexiteit toe te laten nemen). Een
interessante vraag is dan bij welk soort toename (bijvoorbeeld variaties in
complexiteitsvorm en -'intensiteit') de beslisser nog vasthoudt aan de
'succesvolle' regulatieve mogelijkheid - en bij welke toevlucht wordt
gezocht bij een meer indefiniete mogelijkheid. Tevens kan gezocht worden
naar idiosyncratieën bij de constructie van het beslisconstruct. Zo zouden
er misschien klassen van beslissers kunnen worden onderkend voor wat
betreft de definietheid van de regulatieve mogelijkheden. Die klassen
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zouden wellicht ook kunnen worden gevonden voor wat betreft de
gedetailleerdheid van de ervaren situatie, of voor wat betreft het verdisconteren van de verschillende soorten complexiteit.
Bij het ophefproces zou onderzocht kunnen worden of er een volgorde in het uitvoeren van de deelprocessen aangegeven kan worden en of
specifieke deelproces-'paden' (zie 5.2.2.2.2) samenhangen met specifieke
omstandigheden (bijvoorbeeld of deze paden samenhangen met verschillende vormen en 'intensiteif van complexiteit). Een dergelijk exploratief
onderzoek kan worden vergeleken met dat van Mintzberg et al. (1976) die
'paden' in de traditionele beslis- of probleemoplossingsreeks trachtten te
ontdekken. Een andere onderzoeksvraag betreft het nagaan van de
veronderstelde afhankelijkheid van de deelprocessen van de vijf soorten
regulatieve mogelijkheden (ingedeeld naar aantal en definietheid). De
theorie doet hierover redelijk gedetailleerde uitspraken (zie 5.2.2.2.2), die
(experimenteel) onderzocht zouden kunnen worden. De vraag hierbij is of
de voorspelde volgorde in het aflopen van die vijf soorten terug te vinden
is. Verder zou kunnen worden nagegaan hoe het ophefproces afhankelijk
is van specifieke omstandigheden. Hier kan weer gedacht worden aan het
nagaan van de invloed van variaties in vorm en intensiteit van complexiteit op het ophefdeelproces. Daarmee samen hangt de vraag onder welke
omstandigheden een toename van de bedreiging van de essentiële variabelein) en/of de tijdsdruk leidt tot het afbreken van een deelproces. Bij de
(re)constructie van het beslisconstruct kan worden getoetst of de volgorde
in de aanpassingen (i.e.: eerst 'kleine aanpassingen', dan de verandering
van gedragsklasse en tenslotte de radicale verandering van het beslisconstruct) in het beslisproces aan te tonen is. Hierbij kunnen de twee 'ultrastabiele drempels', en daarmee de overgang van definiete naar indefiniete
mogelijkheden worden onderzocht. Ook kunnen met betrekking tot het
uitvoeren van de deelprocessen wellicht klassen van beslissers worden
geïdentificeerd. Bijvoorbeeld met betrekking tot het omgaan met indefiniete regulatieve mogelijkheden. Sommige beslissers blijven in zo'n situatie
net zolang (re)construeren, tot ze een gedetailleerde definiete mogelijkheid
gevonden hebben. Dit kan pathologische vormen aannemen, hetgeen
uiteindelijk kan leiden tot een algemene aversie van handelen in problematische omstandigheden (een dergelijke pathologie wordt besproken
door onder meer Janis en Mann, 1977; en Brehmer, 1993). Het andere
uiterste is een beslisser die te snel handelt. De eerste definiete regulatieve
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mogelijkheid die kan worden geconstrueerd, wordt uitgevoerd. De
verhouding tussen de deelprocessen constructie en uitvoering is bij deze
uitersten problematisch: enerzijds wordt te lang geconstrueerd (en daardoor te weinig of niet uitgevoerd) terwijl anderzijds te weinig wordt
geconstrueerd (en daardoor te snel uitgevoerd). Uit de theorie zou kunnen
worden afgeleid dat deze pathologieèn samenhangen met het overgeneraliseren van (succesvolle) eerdere regulatieve mogelijkheden (dit hangt
weer samen met de hierboven gestelde vraag wanneer definiete of indefiniete regulatieve mogelijkheden naar voren komen). In (experimenteel)
onderzoek zou kunnen worden geprobeerd deze pathologieèn 'op te
wekken' en te kijken onder welke omstandigheden (onder ander variaties
in vorm en intensiteit van de complexiteit) ze zich niet meer voordoen.
Bij de (radicale) reconstructie van het beslisconstruct kunnen ook
problemen voorkomen. Zo kan de 'contingentie' van een manier van
representeren van het problematische uit het oog verloren zijn. Het is dan
zó vanzelfsprekend geworden om het probleem op één specifieke manier
te zien, dat er geen (radicale) reconstructie overwogen wordt. Aan de
andere kant kan te veel of te lang reconstrueren weer tot problemen leiden
omdat er niet wordt gehandeld. Brehmer (1993, p. 226) geeft twee pathologieèn aan die hiermee in verband gebracht kunnen worden. Hij onderkent
'thematic vagabonding' (het veelvuldig veranderen van (subdoelstellingen
- waardoor het geheel uit het oog verloren wordt) en 'encystment' (het te
lang vasthouden aan één doelstelling - terwijl er meerdere zijn). Bij de
laatste pathologie is sprake van een gebrek aan constructie van de ervaren
situatie, terwijl bij de eerste teveel ge(re)construeerd wordt. Deze problemen, zo suggereert de theorie, doen zich waarschijnlijk voor bij bepaalde
combinaties van tijdsdruk en soorten regulatieve mogelijkheden. Deze
afhankelijkheid zou kunnen worden onderzocht. Bovendien zou dan
kunnen worden onderzocht hoe ze kunnen worden verholpen.
Naast deze pathologieèn kan ook de vorm van het radicale reconstructieproces (zie 5.2.2.2.3) worden onderzocht: verloopt het inderdaad op
de aangegeven manier? En, zo ja, zijn er (net zoals in het ophefproces,
waarvan het een deelproces is) specifieke paden in te ontdekken (afhankelijk van specifieke omstandigheden)? En, zijn specifieke paden in verband
worden gebracht met bovengenoemde pathologieèn? De theorie doet
enkele voorspellingen met betrekking tot de omstandigheden waarin zich
radicale reconstructie voordoet - onder andere als er geen definiete
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regulatieve mogelijkheden meer voorhanden zijn (de indefiniete geen
uitzicht op verbetering bieden), de essentiële variabelen verstoord blijven
en de tijdsdruk niet al te hoog is. Kennis over het proces van radicale
reconstructie, zoals in 5.2 beschreven, kan niet alleen een leidraad zijn bij
het zoeken naar mogelijkheden voor het voorkomen van pathologieën,
maar ze kan ook dienen voor het zoeken naar gerichte ondersteuning. De
manier waarop het radicale constructieproces is beschreven zou tevens als
toetssteen voor de beoordeling van methoden voor ondersteuning van
creativiteit kunnen dienen.
II explicatievormen
Bij de explicatiedimensie (de volgende indelingsdimensie van de besliskubus) kan de onderzoeksvraag gesteld worden of de beschreven afhankelijkheid tussen de explicatie (-soorten) en de essentiële variabelen en de
tijdsdruk inderdaad zo kan worden gevonden, als in paragraaf 5.2.3 wordt
gesuggereerd. De 'explicatie-matrix' (figuur 5.8), waarin de afhankelijkheid
van de explicatievorm van zowel de tijdsdruk als van de bedreiging van
de essentiële variabelen wordt weergegeven, kan als basis dienen voor
experimentele toetsing. Ook kan worden onderzocht of de door de theorie
gesuggereerde volgorde in het optreden van de explicatievormen zich
voordoet - en in welke omstandigheden zich welke explicatievormen
voordoen. De explicatievormen, zoals in dit boek zijn uitgewerkt, hangen
samen met dimensies en onderscheidingen die al eerder in beslisonderzoek zijn gehanteerd, zoals 'automatisch' en 'intuïtief' beslissen (zie
Mitchell en Beach, 1990), of 'intuïtie' versus 'analyse' (Hammond's 'cognitive continuum theory7, 1993). De indeling die in dit boek wordt gehanteerd, is meer uitgewerkt, en onderzocht kan worden hoe de bestaande
onderscheidingen of dimensies kunnen worden aangevuld met de hier
gepresenteerde ideeën.
Pathologieën, zo kan worden verwacht, hangen samen met te veel of
te weinig expliciteren (eventueel uit te splitsen naar verschillende explicatievormen).
III vormen van complexiteit
Bij de laatste indelingsdimensie - de complexiteitsvormen - kan de onderzoeksaandacht gericht worden op de vraag of de ervaring van complexiteit (de ervaring van het 'lastig vinden' van het definiëren en omgaan met
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een beslisprobleem) toeneemt als de complexiteit, zoals is gedefinieerd in
dit boek (zie hoofdstuk 4) toeneemt. Daarbij kan ook worden gekeken
naar de verhouding tussen eerste orde en tweede orde complexiteit: hoe
behoudt de beslisser 'requisite constructive variety*? Onder welke omstandigheden (bijvoorbeeld gedefinieerd door verschillende soorten en/of
'niveaus' van complexiteit) schiet deze tekort? Wordt er rekening gehouden met de soorten eerste orde complexiteit, zoals aangegeven in hoofdstuk 4? Is er een verschil tussen de ervaring van de verschillende soorten
complexiteit? Welke complexiteitsaspecten (binnen de verschillende
soorten) worden (het meest) over het hoofd gezien?
Onderzoek naar complexiteit, vooral naar instrumentele complexiteit,
is al door verschillende auteurs beschreven (onder andere door Payne,
1976; en door Payne, Bettman en Johnson, 1990, met hun onderzoek naar
combinaties van 'essential information processes' - zie ook hoofdstuk 4).
Met betrekking tot de gegeven beschrijving van besliscomplexiteit kunnen
ook meer gedetailleerde onderzoeksvragen worden gesteld, zoals naar de
instrumentele complexiteit van beslisheuristieken: gesteld werd dat de
manier waarop deze heuristieken alternatieven vergelijken ('dimensionwise' of 'holistisch') en of trade-offs mogelijk zijn of niet, invloed heeft op
de ervaring van complexiteit. Dat zou moeten blijken. Een interessante
vraag met betrekking tot de dynamische complexiteit is verder of, zoals de
theorie in hoofdstuk 4 suggereert, kennis over het beslisproces van invloed
is op het ervaren van complexiteit. Kennis over de dynamiek van het
beslisproces (en de mogelijkheid om daarmee om te gaan) zou de ervaring
van de dynamische complexiteit verminderen. Bij sociale complexiteit kan
worden onderzocht hoe de situatiedefinitie samenhangt met modellen
over onderhandelen (zie Neale en Bazerman, 1992). Een voorbeeld van een
onderzoeksvraag is hierbij of het expliciteren van de elementen van de
situatiedefinitie onderhandelaars (of beslissers) 'beter' in staat stelt te
onderhandelen (in het kader van beslissen). Ook kan worden onderzocht
hoe het opbouwen en onderhouden van de situatiedefinitie (zie hoofdstuk
3 en 4) in een organisatorische context ingezet kunnen worden (zie
bijvoorbeeld Vriens en van der Smagt, 1995, voor een aanzet). Pathologieèn kunnen ontstaan als sommige vormen van complexiteit niet onderkend worden. Bij sociale complexiteit kunnen zich bijvoorbeeld problemen
voordoen als er geen rekening wordt gehouden met 'Erfolgs'- of
'Vers tandigungs' -motieven.
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IV besluit verder onderzoek
Er zijn, zowel per indelingsdimensie, als met betrekking tot de relaties
ertussen (binnen verschillende deelruimten van de kubus) veel meer
vragen te bedenken voor onderzoek. Ook kunnen deze vragen veel
specifieker worden gesteld. Om een idee te geven van de richting van
(exploratief of toetsend) onderzoek met de gegeven beschrijving van het
beslisproces als uitgangspunt, lijkt het bovenstaande toereikend. Het
formuleren van specifieke onderzoeksvragen, hun Operationalisa ties en
toetsing valt buiten het bestek van deze tekst, en is onderwerp van verder
onderzoek.
Een ander onderwerp voor onderzoek naar constructief beslissen
betreft het ondersteunen van het beslisproces. De vraag is hoe ondersteuning er uit kan zien op basis van de gegeven constructivistische beslisopvatting. Dat wil zeggen: hoe kan beslisgedrag (als we beslissen opvatten
als een constructieproces) 'verbeterd' worden? Op basis van het gegeven
beslismodel zou het vermoeden geuit kunnen worden dat de behoefte aan
ondersteuning vooral bij tweede-orde explicatie naar voren komt. Hoe kan
nu de tweede-orde explicatie verbeterd worden? Daartoe zouden instrumenten ontworpen moeten worden die zijn toegesneden op de aspecten
van beslissen als constructieproces. Instrumenten die zich speciaal richten
op elementen uit het beslisproces, zoals in dit hoofdstuk beschreven,
kunnen worden gezien als 'opera tionalisaties' in constructivistisch beslisonderzoek. Als namelijk kan worden aangetoond dat deze instrumenten
zinvol in het beslisproces ingezet kunnen worden (geformuleerd in de
termen van dit boek: als ze zinvol in 'explicatiesessies kunnen worden
gebruikt ten behoeve van viabiliteitssimulaties') geeft dat ondersteuning
aan de gepresenteerde opvatting van beslissen. In het volgende hoofdstuk
zullen - nadat eerst is ingegaan op de aard van 'constructieve ondersteuning'- twee instrumenten worden behandeld die zouden kunnen worden
ingezet om verder constructivistisch beslisonderzoek vorm te geven.
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Hoofdstuk 6
Constructieve beslisondersteuning

6.1 Inleiding
In de vorige hoofdstukken is een beslismodel gegeven op basis van het
constructivistisch kader. Hoewel dit boek daarmee in zekere zin een
afgerond geheel is, en het onderwerp 'ondersteunen van beslissen' buiten
de probleemstelling had kunnen vallen, wordt het toch afgesloten met een
beschouwing over ondersteuning. Bij veel reviews van onderzoek naar
beslisgedrag gebeurt iets dergelijks: meestal wordt in de laatste paragraaf
plichtmatig nog iets over 'decision aids' opgemerkt (zie bijvoorbeeld
Slovic, Fischhoff en Lichtenstein, 1977; Pitz en Sachs, 1984; of Payne,
Beltman en Johnson 1992). Daarmee heeft de behandeling van ondersteuning vaak de status van een soort veredelde appendix. Dat is hier niet het
geval. In dit hoofdstuk zal aandacht worden besteed aan het ondersteunen
van beslissen aan de hand van twee instrumenten (c.q. ondersteuningmethoden) die goed aansluiten bij de in dit boek gepresenteerde opvatting
van het beslisproces. Eén methode richt zich op het flexibel construeren
van alternatieven en de andere op het ondersteunen van het proces van
het radicaal (re)construeren. Met de behandeling van deze methoden kan
worden aangegeven hoe de ondersteuning van beslissen als een constructieproces er daadwerkelijk uit zou kunnen zien. Daarmee kunnen, zoals
aan het einde van het vorige hoofdstuk werd opgemerkt, deze methoden
tegelijkertijd worden gezien als 'operationalisaties' in constructivistisch
beslisonderzoek. Met behulp van deze methoden zouden experimenten
kunnen worden ontworpen die de opvatting van het beslisproces verder
kunnen bekrachtigen.
Dit hoofdstuk wordt als volgt ingericht. Eerst zal iets dieper worden
ingegaan op het 'ondersteunen van beslissen' überhaupt. Daarbij wordt
aangegeven dat elke vorm van ondersteuning een normatieve basis heeft,
en er wordt besproken welke dat in het kader van 'beslissen als een
continu constructieproces' zou kunnen zijn. Vervolgens wordt, aan de
hand van de in het vorige hoofdstuk gegeven besliskubus een logische
ruimte gepresenteerd waarin zich mogelijke ondersteuningsmodellen
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bevinden. Daarbij wordt tevens gekeken naar reeds bestaande ondersteuningsvormen en hun rol bij het ondersteunen van een 'continu constructieproces'. Daarna zullen twee methoden voor het ondersteunen worden
behandeld, die aansluiten bij de hier gegeven beslisopvatting. De eerste
richt zich op het gevaar dat de beslisser gedurende het proces te weinig
(en bovendien te specifieke) alternatieven genereert - en geeft een systematiek voor meer flexibiliteit. De tweede methode richt zich op de 'radicale
reconstructie'. Bij het bespreken van deze methode wordt een 'calculus'
gepresenteerd, waarmee een beslisser systematisch kan zoeken naar
nieuwe constructies van het beslisconstruct.
Aan het einde van dit hoofdstuk zal kort worden ingegaan op een
experiment dat aangeeft hoe met behulp van de besproken methoden
verder 'constructivistisch beslisonderzoek' vormgegeven zou kunnen
worden.
6.2 De plaats voor constructieve ondersteuning van het beslisproces
Bell, Raiffa en Tversky (1988) verdelen onderzoek naar beslisgedrag onder
in drie soorten 'analyses'. Zij onderscheiden een descriptieve analyse,
waarbij wordt onderzocht 'how and why people think and act the way
they do' (p. 16); een normatieve analyse, waarbij op basis van axiomastelsels 'coherent en rationeel' beslisgedrag wordt gedefinieerd - zie ook
hoofdstuk 2; en een zogenoemde 'prescriptieve' analyse. Hieronder
scharen zij modellen die de vraag behandelen: 'What should an individual
do to make better choices?' Meer gespecificeerd: 'What modes of thought,
decision aids, conceptual schemes are useful - useful not for idealized,
mythical, de-psychologized automata [zoals de beslissers in de normatieve
beslismodellen worden gezien] - but for real people? (p. 17). Het criterium
voor een goed prescriptief model is pragmatisch: of het in staat is om te
ondersteunen bij het maken van betere beslissingen (p. 17-18)1. Het
ontwikkelen van prescriptieve modellen vergt derhalve inzicht in wat
'betere beslissingen' zijn en in wat het 'in staat zijn om te ondersteunen'
betekent. Zo kan het zijn dat een onderzoeker vindt dat (op kansrekening
gebaseerde) rationaliteit de basis moet vormen voor het bepalen van wat
een goede beslissing is, en dat ondersteuning zich daarop moet richten.

' Dit criterium hoeft niet overeen te komen met het criterium voor een geslaagd normatief
model, i.e., theoretische adequaatheid (Bell et al., 1988, p.18).

358

Dat lijkt het geval bij technieken die beslissers moeten helpen bij het
overwinnen van hun 'biases and shortcomings' in het beslisproces. Hierbij
wordt eerst opgemerkt dat beslissers 'fouten' vertonen in hun beslisgedrag
(zij schatten bijvoorbeeld kansen van het optreden van consequenties van
alternatieven fout in). De 'fouf wordt gemeten ten opzichte van een of
andere normatieve standaard (hier: kansrekening). Vanuit deze invalshoek
worden betere beslissingen gedefinieerd als beslissingen, die een kleiner
verschil laten zien tussen de door de beslisser ingeschatte kans, en de kans
zoals die door de standaard wordt voorgeschreven. De ondersteuning
richt zich hierbij op het verkleinen van dat verschil (bijvoorbeeld door
training in de relevante wiskundige concepten). Deze werkwijze met
betrekking tot het gebruik van prescriptieve (ondersteunings-) modellen
geldt eigenlijk, mutatis mutandis, voor elk verschil tussen gepostuleerde
norm en feitelijk of mogelijk gedrag. Pitz en Sachs (1984, p. 155) daarover:
'The [decision] aid is based on a [...] formulation that decomposes the
problem into seperate elements and presumably helps the decision maker
to overcome the limitations of unaided judgments. Thus the development
of decision aids requires an understanding of the process involved in
performing the task, together with a suitable [...] theory that can serve as a
normative formulation for the problem'. Zoals in hoofdstuk 2 is aangegeven, is de keuze van de relevante normatieve achtergrond niet vanzelfsprekend: want wat is de geschikte toetssteen voor beslisgedrag? Een
onderzoeker of beslisser moet een dergelijke keuze maken en hopen dat
ondersteuning ook 'daadwerkelijk iets bijdraagt'. Of dat het geval is, is
echter lastig te meten want die beoordeling kan weer worden beïnvloed
door ideeën over de normatieve achtergrond2. Desondanks lijkt het enige
criterium voor succes van prescriptieve modellen, dat beslissers zelf het
idee hebben dat ze, met behulp van het prescriptieve model, beter in staat
zijn om het beslisproces uit te voeren. Payne, Betunan en Johnson (1992)
hebben het over geslaagde ondersteuning als de 'match between task and

2
Het kan bijvoorbeeld zijn dat een beslisser wordt voorgehouden dat 'rationeel beslissen'
plaatsvindt volgens een analyse waarbij een boom wordt opgesteld van alternatieven en
consequenties, waarmee kansen en nutswaarden zijn geassocieerd, en waarbij een 'rationele
keuze' het alternatief voorschrijft met de hoogste nutswaarde/kans-combinatie. Als het
gekozen alternatief tot stand komt met behulp van deze methode dan zou de beslisser kunnen
vinden dat het prescriptieve model een 'positieve bijdrage' heeft geleverd. Oat de beslisser dat
vindt, zou echter heel goed tot stand gekomen kunnen zijn omdat de gekozen analyse als
'rationeel' werd voorgespiegeld.
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person' (p. 117) verbeterd wordt. Die verbetering is ook bij deze auteurs
een inschatting van de beslisser, en geeft aan dat deze vindt 'beter met de
taak om te kunnen gaan' door het gebruik van het hulpmiddel. Dat kan
zich onder andere uiten in het idee dat een 'betere beslissing' is genomen
(het resultaat); en/of dat het proces beter verliep.
In 'vroeger tijden' werd de normatieve basis voor prescriptieve
modellen vaak gezocht in de statistiek, kansrekening en/of in de nutstheorie. De hulpmiddelen voor het ondersteunen van het beslisproces richtten
zich op het verbeteren van het verwerken van kansaspecten (zie bijvoorbeeld Slovic, Fischhoff en Lichtenstein, 1977, p. 16) of op het verbeteren
van het verwerken van alternatieven, waarbij kansen een rol speelden
(bijvoorbeeld Multiattribute Utility Theory - zie ook Slovic et al., 1977).
Later werden de gangbare normatieve beslismodellen - i.e. de familie van
de 'subjective expected utility' modellen - als toetssteen min of meer
afgezworen (zie bijvoorbeeld Frisch en Clemen, 1994; Klein et al., 1993).
Hulpmiddelen werden beoordeeld op de mate waarin ze in staat waren
belangrijke kwalitatieve aspecten van het beslisproces te incorporeren. Het
kunnen helpen bij het verduidelijken of structureren van het probleem is
een voorbeeld (Pitz en Sachs, 1984, p. 158). De 'normatieve' achtergrond is
dan een beschrijving van het beslisproces, waarin het bouwen van een
probleemstructuur een belangrijke fase is - een fase die ondersteuning
behoeft. Andere voorbeelden van 'kwalitatieve' aspecten, waar de ondersteuning zich op zou kunnen richten, zijn: veranderingen in de omgeving;
meerdere probleemhebbers en veranderende doelstellingen (bijvoorbeeld
March, 1978; Orasanu en Connoly, 1993; en Beach en Lipshitz 1993). Aan
het einde van het vorige hoofdstuk werd Lipshitz (1993) aangehaald met
betrekking tot 'emerging trends' in beslisonderzoek. Hij merkt over ondersteuning op dat prescriptieve modellen 'must derive from an analysis of
how decision makers actually function, not how they "ought" to function'
(p. 137). De vraag is dan natuurlijk nog steeds hoe 'decision makers
actually function'. Lipshitz (en met hem andere auteurs) vinden dat vooral
de zojuist genoemde 'kwalitatieve aspecten' daarbij van belang zijn.
We zullen Lipshitz' aanbevelingen overnemen en in de rest van dit
hoofdstuk een beschrijvend model van het beslisproces als 'normatieve
basis' nemen. Dat wil zeggen, dat er een beschrijvend model van het
beslisproces wordt genomen dat aangeeft welke aspecten een rol spelen in
het beslisproces. Behalve een beschrijving van het beslisproces, geeft het
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model ook aan met welke aspecten uit het beslisproces er (expliciet)
rekening gehouden zou kunnen worden om problemen in het beslisproces
te voorkomen, of op te lossen (zie ook de volgende paragraaf)· Dit 'rekening houden mef zou door middel van ondersteuningshulpmiddelen tot
stand kunnen komen. Er wordt, met andere woorden, een invulling
gegeven aan 'How decision makers actually function' - en van daaruit
wordt naar ondersteuning gekeken. In de vorige hoofdstukken is dat
model gepresenteerd, en zijn 'relevante aspecten' naar voren gekomen.
Deze relevante aspecten zijn de gegeven elementen van het beslisproces
(beslisconstruct, ophefproces en koppeling) en de soorten complexiteit.
Ondersteuning van het beslisproces is zinvol als het bijdraagt aan het
idee van verbetering van het (doorlopen van het) beslisproces3. Dat kan
op verschillende manieren. Ten eerste kan verbetering optreden bij het
opheffen van pathologieè'n. Ten tweede kan het beslisproces wellicht
efficiënter en/of effectiever worden doorlopen door het gebruik van
ondersteuningshulpmiddelen. Zowel het opheffen van pathologieè'n als het
efficiënter en/of effectiever laten verlopen van het beslisproces worden
daarbij begrepen in termen van het gegeven beslismodel en de vier
soorten complexiteit. Bij een pathologie, bijvoorbeeld, interpreteert een
onderzoeker beslisgedrag, dat door de beslisser als problematisch wordt
ervaren en waarin de beslisser toch volhardt, in termen van het beslismodel en/of de complexiteitssoorten en doet op basis daarvan voorstellen
voor verbetering. Dat kan uitmonden in een hulpmiddel voor het voorkomen van het pathologische beslisgedrag.
Bij 'constructivistische beslisondersteuning' wordt dus de gegeven beschrijving van het beslisproces (het ontvouwde procesmodel en complexiteitssoorten) als uitgangspunt voor ondersteuning (als 'normatieve
basis') genomen. Aan de hand van deze beschrijving worden mogelijke
verbeteringen voorgesteld (opheffen pathologieën en/of efficiënter/effectiever doorlopen van het beslisproces). Vervolgens kan worden gezocht
naar hulpmiddelen die deze verbeteringen tot stand kunnen brengen. Als
een constructivistisch beslismodel als normatieve basis dient voor het

3

Dat idee van verbetering moet uiteindelijk post vatten bij de beslisser zetf. Bij de
behandeling van ondersteuningshulpmiddelen wordt in dit boek alleen vanuit het idee van
mogelijke verbetering, zoals door de onderzoeker wordt verondersteld, geredeneerd. Of deze
verbetering daadwerkelijk plaatsvindt, is een kwestie van verder empirisch onderzoek.
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zoeken naar geschikte ondersteuning, kan dus worden gezegd dat er op
deze manier wordt gezocht naar 'constructivistische, prescriptieve modellen'.
beslisproces
complexiteit

beslisconstruct

instrumenteel

representaties van elementen uit beslisproces

dynamisch

verandering van representaties (repr. dynamiek);
hoe proces doorlopen?
(proces-dynamiek)

modellen

elementen uit de
situatiedefinitie

sociaal

constructief

ophefproces

constructieve mogelijkheden
mbt object; complexiteit duiden
en omgaan met 'complexe
objecten'

duiden van en omgaan met

m.b.v. 'constructie'-hulpmiddelen

eerste orde complexiteit
Figuur 6.1 Soorten complexiteit en de elementen uit het beslisproces
De ruimte waarin de prescriptieve modellen kunnen worden geplaatst, kan worden beschreven aan de hand van figuur 6.1. In de figuur
is een gedeelte van de besliskubus weergegeven. Links staan de complexiteitssoorten - verdeeld in eerste en tweede orde complexiteit. De elementen uit het beslisproces die meer of minder complex gevonden worden,
staan in het midden (boven) van de figuur. Deze elementen zijn onderverdeeld in het beslisconstruct en het ophefproces4. In hoofdstuk 4 is besproken dat de constructieve complexiteit te maken heeft met het kunnen
definiëren van relevante objecten (met betrekking tot het beslisproces); met

4

Deze elementen zijn zelf ook weer op te delen (zoals in hoofdstuk 5 is besproken). Het
beslisconstruct bestaat uit de ervaren situatie, essentiële variabelen en de regulatieve
mogelijkheden en het ophefproces kan worden onderverdeeld in uitvoeren, selectie, monitoring, constructie. Ook de koppeling tussen beslisconstruct en ophefproces kan nog worden
aangegeven. Deze onderverdelingen zijn echter niet in de figuur opgenomen.
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het kunnen toeschrijven5 van eerste orde complexiteit aan (gehelen van)
die objecten en met het kunnen omgaan met dergelijke (gehelen van)
complexe objecten. Voldoende constructieve complexiteit betekent: het
kunnen zetten van deze drie stappen. Om dat te kunnen doen, wordt
gebruikt gemaakt van impliciete of expliciete modellen (deze staan in de
kolom geheel rechts - en maken deel uit van de constructieve mogelijkheden). De modellen omvatten bijvoorbeeld opvattingen over causale
relaties tussen verschillende variabelen, of inzichten in wat relevante
omgevingsobjecten zijn. Door middel van 'constructie-hulpmiddelen'
kunnen deze modellen veranderd/verbeterd worden. Er zijn veel van dit
soort hulpmiddelen. Zo zouden expected utility-hulpmiddelen kunnen
worden gebruikt om meer zicht te krijgen op instrumentele complexiteit
met betrekking tot de selectie van alternatieven. Ook zouden doel-middel
hiërarchieën kunnen worden ingezet om instrumentele complexiteit met
betrekking tot de ervaren situatie of met betrekking tot de regulatieve
mogelijkheden te beperken. Verder zouden 'systeem-dynamica'-modellen
(cf. Vennix, 1996) of causale diagrammen (Weick, 1979) kunnen worden
gebruikt om de verandering van variabelen in de ervaren situatie in kaart
te brengen. Voor de radicale reconstructie zouden bijvoorbeeld metafooranalyse of morfologische analyse (zie bijvoorbeeld Evans, 1991; Hogarth,
1994; of Young, 1988) kunnen worden gebruikt. Al deze modellen hebben
als doel de constructieve vermogens van de beslisser te vergroten zodat de
eerste orde complexiteit beter kan worden toegeschreven en er beter mee
kan worden omgegaan. Met de genoemde modellen wordt dat bovendien
'direct' gedaan, dat wil zeggen er wordt gekozen voor een of meerdere
elementen uit het beslisproces en daarvoor wordt een representatie
gegeven, zodat de beslisser ermee om kan gaan. Er zijn echter ook hulpmiddelen die de constructieve vermogens meer 'indirect' vergroten. Het
gaat dan om 'meta-hulpmiddelen' - hulpmiddelen die helpen bij het
selecteren van andere hulpmiddelen. Bijvoorbeeld een hulpmiddel dat de
beslisser in staat stelt om een keuze te maken uit verschillende modellen
om direct met eerste orde complexiteit om te gaan. Beach en Mitchell

5
Zoals in hoofdstuk 4 naar voren kwam, is er meestal geen sprake van een actief, vrijwillig
toeschrijven van complexiteit, maar eerder van een passief ervaren van complexiteit.
Bovendien is het toeschrijven (bijna) niet te scheiden van het definieren van het object, dat
complex gevonden wordt. Omdat de ervaring van complexiteit, door het actief zoeken naar
andere modellen en referentiekaders kan veranderen, zal toch de term toeschrijven' worden
gebruikt.
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(1978) beschrijven bijvoorbeeld een model dat het mogelijk zou maken om
te kunnen kiezen tussen verschillende keuze-heuristieken. Zoals in hoofdstuk 4 al naar voren kwam, zou het schema (uit figuur 6.1) zelf ook als
een indirect hulpmiddel voor het vergroten van de constructieve vermogens van de beslisser kunnen worden gezien. Het kan bijvoorbeeld
worden ingezet bij de keuze van een ander hulpmiddel, gegeven een
voorlopige inschatting van de meest relevante bron van complexiteit of het
aspect uit het beslisproces waar problemen mee te verwachten zijn. Als
een beslisser bijvoorbeeld vermoedt dat vooral de dynamiek met betrekking tot de regulatieve mogelijkheden een rol speelt, dan kunnen de
hulpmiddelen die in die cel staan worden gebruikt. Een voorwaarde voor
een dergelijk gebruik is echter dat er hulpmiddelen voorhanden zijn in elk
(of in ieder geval een aantal) van de cellen6.
In principe kunnen alle bestaande prescriptieve modellen in figuur 6.1
worden geplaatst. Zelfs prescriptieve modellen zoals multiple criteria
evaluatie; decision analysis; decision support systemen; etc.. Toch zijn niet
alle modellen geschikt voor het ondersteunen van beslissen als een
'continu constructieproces'7. Zo kan de ondersteuning, die zich alleen
richt op het 'decision evenf tot problemen leiden omdat dan uit het oog
verloren kan worden dat er buiten dat event ook relevante fasen te
onderkennen zijn. Meer in het algemeen zou kunnen worden gezegd dat
sommige ondersteuning - door een eenzijdige oriëntatie op één (of één
combinatie) van de fasen uit het beslisproces, of door een eenzijdige
oriëntatie op één (of één combinatie) van de complexiteitsvormen kan
leiden tot een gebrek aan aandacht voor de overige fasen en/of complexiteitsvormen. Dit probleem zou fixatie genoemd kunnen worden.
Fixatie uit zich op twee manieren: door 'bevriezing' en door 'reductie'. Onder bevriezing wordt hier verstaan dat een element of een aantal
elementen uit het omgaan met een probleem als onveranderlijk gegeven

* Een vergelijkbare aanpak geven Flood en Jackson in hun 'Total Systems Intervention'
(1991). Daarbij wordt op basis van inschattingen van de complexiteit van een probleem
(simpel of complex) en van de aard van de 'sociale' relatie tussen beslissers ('unitary',
'pluralist', of 'coercive') een keuze gemaakt uit een scala aan systeem-methodologieen voor
probleemoplosser
7

Eigenlijk zijn alle modellen geschikt, maar sommige modellen kunnen tot problemen
leiden. Als die worden onderkend kunnen ze toch bruikbaar zijn - zie ook verderop ín deze
paragraaf.
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wordt genomen (wordt 'bevroren')/ zodat andere elementen kunnen
worden bestudeerd. Bijvoorbeeld als de probleemformulering als vaststaand gegeven wordt genomen; als de alternatieven als gegeven worden
beschouwd of als 'de ander7 (gedurende de omgang er mee) een vast
aantal doelstellingen en niet-coöperatief gedrag wordt toegeschreven.
Vanuit dit soort 'bevriezingen' kan dan naar een geschikte oplossing
worden gezocht. Dit kan verhelderend werken - maar het gevaar is dat 'de
bevroren situatie niet meer ontdooif. Daardoor kunnen andere elementen
(fasen uit het beslisproces en/of complexiteitsvormen) buiten beschouwing
blijven. Reductie wil zeggen dat de manier waarop een prescriptief model
de elementen met betrekking tot (het omgaan met) problemen representeert te beperkt is. Ook hierdoor kunnen relevante elementen buiten
beschouwing blijven. Een (traditioneel rule-based) expert-systeem legt
bijvoorbeeld de ervaren situatie en het omgaan daarmee vast in vele regels
van de vorm 'ALS X het geval is DAN voer actie Y uif (zie onder andere
Winston, 1984). Als een probleem op zo'n manier wordt beschreven (i.e. er
wordt aangegeven wat er allemaal 'het geval is'), dan kan door een
cascade van inferenties tot een actie worden gekomen die het probleem
wellicht oplost. Het ervaren probleem moet worden gereduceerd in
verschillende feiten (je moet weten wat er allemaal het geval is) en wat het
geval is moet verder worden beschreven in een voor het systeem verwerkbaar formalisme (de tweede reductie). Het expert-systeem bevat bovendien
regels, waarvan de ontwerper vermoedde dat ze relevant waren (de derde
reductie). De vraag is of dit niet teveel reducties zijn. Is het wel altijd
mogelijk om (vooraf) te bepalen wat relevant is (het zogenoemde 'ontwerp-probleem'; zie bijvoorbeeld Winograd, 1990)? Kunnen we bovendien
zelf (vooraf) aangeven wat de relevante aspecten van een probleem zijn?
(Dreyfus en Dreyfus, 1986, beweren bijvoorbeeld van niet). Ook door
dynamiek en door verschillende interpretaties kan het lastig zijn om de
relevantie (vooraf) te bepalen). Bovendien zou de vraag gesteld kunnen
worden of alles wel in ALS-DAN regels uitgedrukt kan worden. Zonder
verder op de discussie over expert-systemen in te gaan, zou gezegd
kunnen worden dat het reductie-probleem optreedt omdat de representatie van het hulpmiddel dwingt tot selectie - en de vraag is of die
selectie wel geschikt is.
Bevriezing en reductie zijn dus beide vormen van fixatie. Bevriezing
heeft betrekking op een te eenzijdige belangstelling op één (of één deel)
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van de fasen uit het beslisproces of op één (of één van de) complexiteitsaspecten door de andere elementen als vaststaand aan te nemen. Deze fixatie
kan er toe leiden dat die 'resf ook niet meer door de beslisser wordt
overwogen. Reductie heeft betrekking op de manier waarop elementen
met betrekking tot het omgaan met problemen door het hulpmiddel
gerepresenteerd worden. Er vindt bij representatie weliswaar noodzakelijkerwijs reductie plaats, maar de vraag is of daardoor niet te veel relevante
aspecten buiten beschouwing blijven. Als we deze fixatie-gevaren in het
achterhoofd houden bij het gebruik van hulpmiddelen, dan hoeven er
geen problemen op te treden. Met betrekking tot de geschiktheid van de
bestaande hulpmiddelen als prescriptieve modellen voor de ondersteuning
van beslissen als een 'continu constructieproces' kan nu worden geconcludeerd dat in principe elk hulpmiddel geschikt is, als de fixatie-gevaren
maar onderkend worden. Sommige hulpmiddelen ontlenen echter hun
kracht aan een specifieke vorm van fixatie - bijvoorbeeld hulpmiddelen
die als doel hebben om een optimaal alternatief te selecteren. Hierbij is het
moeilijk om de fixatie-gevaren te omzeilen.
Zoals aangegeven, zou onderzoek naar constructivistische prescriptieve
modellen moeten aangeven wat mogelijke verbeteringen kunnen zijn, en
vervolgens moeten nagaan wat geschikte manieren zijn om tot die verbetering te komen. Voor elk deel van het beslisproces (of een combinatie van
delen) en voor elke soort complexiteit (of combinaties van soorten) en
voor elke combinatie van procesdelen (of combinaties van delen) én
complexiteitssoort (-en) zijn echter verschillende verbeteringsideeën
mogelijk. Bovendien zijn er per 'verbeteringsidee' nog vele manieren
denkbaar om die verbetering te realiseren. Kortom, het aantal mogelijke
prescriptieve modellen is groot. We zullen daarom afzien van het geven
van een opsomming. In plaats daarvan zullen twee voorstellen voor een
prescriptief model worden uitgewerkt. Zoals in de inleiding al is aangegeven, zal één voorstel zich richten op de 'pathologie' dat de beslisser
gedurende het proces te weinig (en bovendien te specifieke) alternatieven
genereert. Het gevolg hiervan is dat een tekort aan flexibiliteit kan ontstaan. We zullen in paragraaf 6.3 kort ingaan op een systematiek die de
beslisser kan helpen bij het vergroten van de alterna nevenruimte. De
besproken methode is ook bruikbaar om met (een gedeelte van) sociale
complexiteit om te gaan. Bij het tweede voorstel gaat het om een prescrip-
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tief model met betrekking tot de radicale reconstructie van het beslisconstruct. Deze radicale reconstructie (of beter gezegd: het incorporeren van
het reconstructieproces in het beslisproces) is éen van de belangrijkste
bijdragen van het hier ontwikkelde beslismodel. Vandaar dat we speciaal
op de ondersteuning van het reconstructieproces in zullen gaan. Er zijn al
wel methoden ontwikkeld voor het (her-)formuleren van problemen
(onder andere metafoor-analyse, morfologisch analyse, etc.) maar 'fundamentele' methoden voor het ondersteunen van het reconstructieproces zijn
nauwelijks voorhanden. In paragraaf 6.4 zal worden getracht een prescriptief model te ontvouwen - i.e. een model dat is geënt op de beschrijving
van het reconstructieproces, zoals dat in hoofdstuk 5 is weergegeven. Bij
het bespreken van deze methode wordt een 'calculus' gepresenteerd,
waarmee een beslisser systematisch kan zoeken naar nieuwe formuleringen van het beslisconstruct.
6.3 Een systematiek voor het flexibel genereren van alternatieven: de
methode van functioneel equivalente opties
Het beslisconstruct dat naar aanleiding van een verstoring wordt geconstrueerd en wordt gereconstrueerd, bevat constructies met betrekking tot
de ervaren situatie, de essentiële variabelen en de regulatieve mogelijkheden (zie hoofdstuk 5). Bij het construeren van het beslisconstruct bestaat
het gevaar, dat er te weinig regulatieve mogelijkheden voorhanden zijn.
Dat gevaar is des te meer aanwezig bij de constructie van het initiële
beslisconstruct. De veronderstelling daarbij is namelijk dat regulatieve
mogelijkheden die eerder al eens hebben gewerkt, later, als soortgelijke
omstandigheden zich weer voordoen, opnieuw naar voren zullen komen.
Als in eerdere omstandigheden een regulatieve mogelijkheid gewerkt
heeft, zal de neiging bestaan om bij de huidige situatie alleen die ene
mogelijkheid te overwegen - die heeft zich tenslotte al bewezen. Bij het
initiële beslisconstruct kunnen dan (te) weinig regulatieve mogelijkheden
naar voren komen. Pas in volgende instantie - als de geopperde regulatieve mogelijkheid toch niet blijkt te voldoen - worden tijdens het beslisproces nieuwe regulatieve mogelijkheden geconstrueerd.
Het gevaar bestaat dus dat er zich op één moment in het proces
(vooral in het begin) te weinig mogelijkheden voordoen. Dat kan inflexibiliteit en daarmee problemen met zich meebrengen. Bij veranderingen in
de ervaren situatie (zowel 'autonoom' als ten gevolge van acties van de
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beslisser) kunnen de huidige regulatieve mogelijkheden tekort schieten. In
dat geval zal er gereconstrueerd moeten worden8. Naast veranderingen
kan ook blijken dat de constructieve mogelijkheden van de beslisser om
andere soorten complexiteit 'toe te kennen' onvoldoende waren - er spelen
bijvoorbeeld toch meer elementen een rol dan aanvankelijk werd gedacht.
De beslisser kan tot dat besef komen omdat het ophefproces niet goed verloopt. Zo kan blijken dat de beslisser een 'ander' - die een rol werd
toegedicht in het beslisproces - niet 'adequaaf gemodelleerd heeft en deze
nu andere doelstellingen moet toeschrijven. Als de beslisser in dit soort
situaties over weinig regulatieve mogelijkheden beschikt, bestaat de kans
dat deze niet voldoen. In termen van Ashb/s 'Law of Requisite Variety':
de variëteit van de regulatieve mogelijkheden is onvoldoende om de
verstoringsvariëteit te pareren. De vraag is nu hoe dat verschil in variëteit
kan worden verkleind. Ten eerste zou dat kunnen door een verkleining
van het aantal verstoringen, en, ten tweede, door een vergroting van het
aantal regulatieve mogelijkheden (of natuurlijk door een combinane).
Verkleining van het aantal verstoringen is mogelijk door het herschikken
van preferenties en/of doelstellingen (waardoor onder andere berusting
met het probleem kan ontstaan). Zoals in hoofdstuk 5 naar voren kwam,
kan het problematische ophouden te bestaan door reconstructie van de
ervaren situatie en/of van de essentiële variabelen. Door een specifieke
interpretatie van het probleem wordt een selectie gemaakt uit wat relevant
is met betrekking tot het problematische. Door het beslisconstruct wordt
derhalve een specifiek 'relevantiebereik' geopend, waarmee tegelijkertijd
een veld aan verstoringen wordt gedefinieerd. Een andere constructie leidt
tot een andere selectie - en kan (ten opzichte van de eerdere constructie)
de variëteit in de verstoringen doen afnemen. We zullen reconstructie in
de volgende paragraaf behandelen. In deze paragraaf zullen we kijken
naar een manier om de variëteit van de regulatieve mogelijkheden te
vergroten.
Eén 'methode' om de variëteit aan regulatieve mogelijkheden systematisch
te vergroten is het zoeken naar 'functioneel equivalente opties' (afgeleid

' De ervaren situatie omvat niet alleen constructies die de beslisser als extern heeft
getypeerd (de 'wereld buiten de beslisser'), maar ook 'interne constructies' zoals doelstellingen, cognities, etc. (zie hoofdstuk 5). In de ervaren situatie uiten zich de complexiteitsvormen.
De veranderingen kunnen zowel op 'interne' als op 'externe' constructies betrekking hebben.
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van Luhmann's 'funktionale Analyse' zie onder andere Luhmann, 1970;
1991b). Deze 'methode' heeft twee 'basisprincipes'. Het eerste principe is
Von Foersters' 'ethisch imperatief: 'Handle stets so, daß die Anzahl der
Wahlmöglichkeiten größer wird' (1985. p. 41). De tweede is het 'uitstelprincipe': 'Stel het selecteren van een regulatieve mogelijkheid zo lang
mogelijk uif. Om in te zien hoe deze twee 'principes' tot een prescriptief
model kunnen leiden, zullen we kort op Luhmann's functionele analyse
ingaan.
Bij de functionele analyse wordt opgemerkt dat één handeling
verschillende gevolgen kan hebben. Bovendien zijn op een bepaald
moment verschillende handelingen mogelijk - zodat een groot aantal
mogelijke gevolgen kan worden onderkend. Al die mogelijke gevolgen
zijn niet gelijk gewaardeerd: sommige gevolgen worden hoger gewaardeerd dan anderen. Het waarderen van één gevolg boven alle anderen
noemt Luhmann het stellen van een doel: '[...] der Zweck [gilt...] als
Vorstellung einer wegen ihres Wertes geschätzten Wirkung des Handelns'
(1991b, p. 18). Dit doel-begrip wijkt af van de traditionele opvatting van
een doel van het handelen, waarbij een 'Zweck als krönender Endpunkt
des Handlungsverlauf (p. 18) gezien werd. Het doel is bij Luhmann een
gewaardeerd effect van het handelen (binnen de constellatie van alle
mogelijke effecten van handelingen) - '[es bezeichnet] stets nur einen
Ausschnitt aus dem Gesamtkomplex der Wirkungen' (p. 44). Als eenmaal
op deze manier een doel gekozen is (een specifiek effect is gewaardeerd),
dan kan een handeling worden gekozen die het kan 'veroorzaken'.
Handelen wordt dan opgevat als het 'Bewirken einer geschätzten Wirkung' (p. 44). Omdat voor elk gevolg meerdere oorzaken aan te wijzen
zijn, en elke oorzaak meerdere gevolgen kan hebben (zo beweert
Luhmann, p. 26), geldt dat er per doel meerdere functioneel equivalente
manieren zijn om een 'gevolg te ver-oorzaken' - i.e. om zinvol te handelen. Per doel wil dat zeggen dat er meerdere handelingen aan te wijzen
zijn als oorzaak voor een bepaald gevolg (het doel): 'Ein begrenztes Feld
vergleichbarer möglicher Ursachen wird dadurch formiert, daß es unter
dem Gesichtspunkt einer durch Werte ausgezeichneten Wirkung (Zweck)
zum Bereich funktional äquivalenter Mittel wird' (p. 50). Ten opzichte van
het gestelde doel zijn meerdere middelen (oorzaken; handelingen) voor te
stellen. Deze vormen een equivalentieklasse: de klasse van alle mogelijke
manieren om het gewaardeerde gevolg (het doel) te realiseren. Daarmee
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komt ook, volgens Luhmann, de eigenlijke heuristische waarde van 'die
Kausalauslegung des Handelns' naar voren: 'Ihre Eignung als Schema zur
Entdeckung von Alternativen' (p. 27). In figuur 6.2 is de doel-middel
verhouding à la Luhmann afgebeeld. Hierin is het doel als generatief
kader voor het afleiden van een klasse van equivalente handelingen (Hl
t/m H..) aangegeven. Deze handelingen zijn equivalent omdat ze allemaal
het doel realiseren.

Doel
H1

H2
H3
Handelingen uit
equivalentie-klasse
realiseren doel

H..

Doel is generatief
kader voor het
afleiden van
equivalentieklasse

Figuur 6.2 De verhouding tussen doel en middelen à la Luhmann (zie
tekst)
Door het inbouwen van dit 'schema' in het beslisproces kan de
flexibiliteit worden verhoogd. Immers: hoe groter de equivalentieklasse,
des te groter het aantal mogelijkheden om een doel te realiseren, en des te
kleiner de kans dat door het optreden van verstoringen een doel niet meer
kan worden gerealiseerd.
Hoe zijn deze inzichten nu te gebruiken voor het ontwikkelen van
een prescriptief model? Het basis-recept hiervoor is eenvoudig: koppel een
doelstelling aan het problematische, en tracht, vervolgens, zoveel mogelijk
functioneel equivalente manieren om die doelstelling te realiseren te
genereren. De flexibiliteit wordt 'gewaarborgd' door het voorhanden zijn
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van de equivalentie-klasse: zodra één realisatie niet meer voldoet (haar
lidmaatschap van de equivalentieklasse verliest), zou een andere realisatie
kunnen worden genomen.
Een doel dat met het problematische wordt geassocieerd, zal meestal
verder uiteengelegd kunnen worden in verschillende sub-doelstellingen.
Hierbij geldt dat, als alle sub-doelstellingen (gewaardeerde sub-effecten)
zijn gerealiseerd, ook het doel is gerealiseerd (het 'totale' gewaardeerde
effect treedt dan op). Dus, als je een avond uit wilt gaan én je wilt tevens
bereikbaar zijn, dan kunnen 'avond uif en 'bereikbaar zijn' als subdoelstellingen gelden. Als beide gerealiseerd kunnen worden, dan is het
totale doel gerealiseerd (i.e. 'het totale gewaardeerde effecf is dat er tegelijkertijd sprake is van een avond uit èn van bereikbaar zijn). Als eenmaal
een aantal sub-doelstellingen is aangegeven, kan getracht worden om
equivalente 'oorzaak-complexen' aan te wijzen - i.e. manieren om de
doelstellingen te realiseren. Deze oorzaak-complexen worden beschreven
in termen van uit te voeren handelingen. 'Bereikbaar zijn' kan worden
gerealiseerd door een pieper (semafoon) te dragen; ervoor zorgen dat je
gebeld kan worden; regelmatig je voice-mail checken; niet te ver weg
gaan; etc. 'Een avond uif kan worden gerealiseerd door: uit eten te gaan;
naar een kamer-concert te gaan; naar de bioscoop te gaan; naar een café,
etc. De doel-toestand, waar beide sub-doelstellingen worden gerealiseerd,
kan worden gevonden in een combinatie tussen een handeling uit de
klasse met betrekking tot 'bereikbaar zijn' en een handeling uit de klasse
met betrekking tot 'een avond uit'. Echter, niet alle handelingen kunnen
worden gecombineerd: naar een kamer-concert met een pieper op zak
wordt door andere concertgangers meestal niet gewaardeerd. De realisaties van verschillende doelstellingen moet derhalve onderling nog worden
afgestemd - er moet worden gezocht naar een 'geschikte combinatie',
waarbij alle sub-doelstellingen zonder problemen kunnen worden gerealiseerd. Naarmate er meer equivalente handelingen in de afzonderlijke klassen te vinden zijn, nemen ook de combina tie-mogelijkheden toe, en
daarmee de kans op het kunnen vinden van een geschikte combinatie.
De 'methode' die hier uit te distilleren is, is in de volgende stappen
weer te geven (zie ook figuur 6.3):
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Problematische

Figuur 6.3 Het realiseren van verschillende doelstellingen via een combi
natie van functioneel equivalente handelingen

deel het problematische op in (sub-)doelstellingen (bovenaan in de
tekening; de (sub-)doelstellingen Doel 1 t/m Doel η zijn te onder
kennen);
tracht, per (sub-)doelstelling, een klasse van equivalente handelin
gen (H 1 t/m H...) op te stellen die deze (sub-) doelstelling realise
ren (in de tekening: de klassen met handelingen onder de (sub-)
doelstellingen);
en 3- probeer een geschikte combinatie van handelingen te vinden zodanig dat alle (sub-)doelstellingen zonder problemen kunnen
worden gerealiseerd. Zo'n combinatie is in de tekening aangege
ven door de verbinding van omcirkelde handelingen - per sub
doelstelling één.
Tot nu toe is één vorm van equivalentie expliciet besproken, namelijk de
equivalentie van handelingen ten opzichte van een (sub-) doel. Door het
uitvoeren van de bovenstaande stappen kan nog een andere equivalentie-
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klasse worden gevormd: de klasse van alle combinaties van handelingen
die het totale doel realiseren. Deze hangt nauw samen met de eerste vorm
van equivalentie.
Er is echter nog een manier waarop de equivalentie kan worden
gezien. Het problematische kan namelijk op meerdere (equivalente)
manieren uiteengelegd worden in verschillende sub-doelstellingen. Zo kan
de doelstelling 'een avond ui f misschien worden vervangen door 'een
gezellige avond doorbrengen'. Als deze equivalentiegedachten worden
gecombineerd, zou er per 'manier van uiteenleggen' verschillende klassen
van realisaties van de sub-doelstellingen kunnen worden gezocht. De
'methode' wordt dan:
1- genereer zoveel mogelijk manieren om het problematische uiteen
te leggen in verschillende sub-doelstellingen;
2- voer, per gevonden 'uiteenlegging', de stappen 2 en 3 (zoals
hierboven gegeven) uit.
Het (vooraf) expliciet maken van verschillende manieren van uiteenleggen
van het problematische in sub-doelstellingen en van de equivalentieklassen van handelingen per sub-doelstelling vormt de kern van de methode.
Het kan leiden tot een veelheid van manieren om met het problematische
om te gaan - en die veelheid dient de flexibiliteit.
De terugkoppeling naar de twee 'principes' van deze methode kan nu
ook worden gemaakt. Het aantal keuzemogelijkheden (manieren om met
het problematische om te gaan) neemt in principe met elke nieuwe manier
om het problematische in sub-doelstellingen uiteen te leggen, en met elk
nieuw lid van een equivalentieklasse van handelingen die de afzonderlijke
sub-doelstellingen realiseren, toe. Voor het afstemmen van handelingen uit
verschillende equivalentieklassen geldt dat het groter maken van de afzonderlijke equivalentie-klassen het aantal combinatie-mogelijkheden, en
daarmee het aantal alternatieven om het totale doel te realiseren, toeneemt. Ook biedt het uitstellen van een keuze voor een combinatie binnen
één manier van uiteenleggen van het problematische de mogelijkheid om
de klassen ondertussen weer te vergroten - waardoor de speelruimte weer
groter wordt. Uiteindelijk zal een keuze voor één manier van uiteenleggen
van het problematische, en daarbinnen voor één combinatie van alternatie-
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ve handelingen moeten worden gemaakt. Als nu, door verstoringen, een
of meer van de constituenten van de gekozen combinatie niet meer
voldoet, dan kan:

of

-

of

-

een nieuwe combinatie van handelingen worden gezocht;
voor het sub-doel dat niet meer gerealiseerd wordt, een nieuw lid
uit de equivalentie-klasse worden gekozen;
een nieuwe 'uiteenlegging' in (sub-) doelstellingen worden gezocht9.

Ook als zich géén verstoringen voordoen, zouden de methode-stappen
kunnen worden uitgevoerd. Er wordt dan flexibiliteit gegenereerd, die
nodig kan zijn bij mogelijke toekomstige verstoringen10.
De methode, zoals boven beschreven, heeft alleen betrekking op de eigen
doelstellingen en handelingen. Ze kan echter ook gebruikt worden om
beslissers te helpen omgaan met de (waargenomen) doelstellingen en
handelingen van anderen. De methode wordt dan gebruikt als instrument
om met 'sociale complexiteit' om te gaan. Om uit te leggen hoe dat kan
verlopen is het handig om naar figuur 6.4 te kijken.
In figuur 6.4 zijn drie 'waarnemende en handelende systemen'
opgenomen. Voor elk van de drie is het problematische op een bepaalde
manier in doelen opgedeeld, en er zijn, per doelstelling, equivalentieklassen aangegeven. Bovendien is voor alle drie de systemen één combinatie
van handelingen aangegeven. Als de beslisser alleen de eigen doelstellingen en klassen van handelingen beschouwt (in de tekening in het
midden, boven), dan volstaat de bovenstaande beschouwing. Zodra echter
ook anderen (de twee onderste 'systemen'; ander (1) en ander (2) in de
tekening) bij het beslisproces van belang worden geacht, dan moet de

8
Deze volgorde ligt voor de hand, omdat het zoeken van een nieuwe combinatie minder
moeite kost dan de andere twee stappen (er hoeft dan meestal maar één aspect (de
combinatie) veranderd te worden). Het zoeken naar een nieuw lid van de equivalentieklasse
impliceert dat de oude niet voldoen - en dus moet er ook een nieuwe combinatie worden
gezocht. Als, tenslotte, het problematische op een andere manier uiteengelegd wordt, moeten
ook de andere twee stappen opnieuw uitgevoerd worden.

'° Voor het systematisch zoeken naar nieuwe uiteenleggingen van het problematische en
het vergroten van de equivalentieklasse kan verwezen worden naar Vriens, 1993.
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Figuur 6.4 De 'functionele methode' in een 'sociale context'
methode uitgebreid worden. De beslisser zal dan het uiteenleggen van het
problematische in doelstellingen, het opstellen van equivalentieklassen en
het zoeken naar een geschikte combinatie moeten afstemmen op anderen.
Om dat afstemmen vorm te geven, zou de beslisser de anderen ook
kunnen proberen te modelleren in termen van doelstellingen en equivalen
tieklassen (of anderen er toe overhalen dat zelf te doen). Het zoeken naar
een combinatie van handelingen om de eigen doelstellingen te realiseren
moet dan niet in conflict zijn met 'een combinatie' die de ander voor
zichzelf uitvoerbaar acht. In het ideale geval zouden de drie combinaties
aan elkaar gekoppeld moeten kunnen worden. Als zich ergens een conflict
voordoet (realisaties van sub-doelstellingen kunnen niet samen worden
uitgevoerd), dan zouden alle betrokkenen (waaronder de 'eigenaren' van
de conflicterende handelingen) moeten proberen te zoeken naar een
nieuwe (conflictloze) combinatie.
De individuele beslisser kan de methode reactief en proactief aanwen
den. Bij het reactief gebruik worden anderen alleen gemodelleerd en met
dat model wordt rekening gehouden bij het zoeken naar de eigen 'combi
natie'. Een beslisser modelleert de ander in termen van doelstellingen en
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handelingen die de ander waarschijnlijk zal gebruiken om die doelstellingen te realiseren, anticipeert daarop en probeert de eigen handelingen
daarop af te stemmen. Proactief gebruik betekent dat de beslisser de ander
kan wijzen op andere manieren om doelstellingen te realiseren - of zelfs
kan wijzen op een andere uiteenlegging van doelstellingen. De beslisser
'bemoeif zich dan actief met de manier waarop anderen doelstellingen
formuleren en realiseren - teneinde uit te komen op een geheel van
afgestemde handelingen, die de doelstellingen van (in het ideale geval)
alle betrokkenen realiseert, of (in het meer egocentrische geval) tenminste
van de beslisser zelf. De meest 'ideale' vorm gaat uit van een proactieve
samenwerking, waarin elke betrokkene actief meedenkt over het vinden
van een combinatie voor alle betrokkenen. Zoiets kan via overleg en
onderhandeling tot stand kunnen komen. (Zie van der Smagt, 1997; Vriens
en van der Smagt, 1995; of Vriens, 1996, voor een organisatorische inbedding van dit idee; voor redenen waarom zulke samenwerkingsvormen
soms niet en soms wel werken zie hoofdstuk 4 bij de behandeling van de
sociale complexiteit.)
6.4 Een 'calculus' ten behoeve van radicale reconstructie
In hoofdstuk 5 is de vorm van het reconstructieproces beschreven in vier
fasen: analyse, selectie, experimenteren en synthese. Het doel van het
reconstructieproces is een nieuw beslisconstruct te construeren, of ook: een
nieuw beslisconstruct te 'synthetiseren'. Het reconstructieproces start met
het uiteenleggen van het oude beslisconstruct (en de daarmee samenhangende probleemcontext) in deelconstructen. Een aantal van die deelconstructen wordt gewijzigd of vervangen door andere deelconstructen, totdat
uiteindelijk een aantal gewijzigde en vervangen constructen op een manier
kan worden geordend (gesynthetiseerd) waarvan wordt vermoed dat het
als basis kan dienen voor het verder opheffen van het problematische. In
de analyse-fase wordt het oorspronkelijke beslisconstruct en zijn probleemcontext in delen uiteengelegd. In de selectie-fase wordt bepaald
welke constructen (uit de bij de analyse aangegeven klasse van constructen) kandidaten voor verandering en vervanging kunnen zijn. Bij het
experimenteren vinden verandering en vervanging plaats en worden de
consequenties beoordeeld. Tijdens de synthese-fase, tenslotte, wordt de
nieuwe ordening samengesteld. Zoals in hoofdstuk 5 is opgemerkt, hoeft
dit reconstructieproces niet precies in de gegeven fase-volgorde te verlo-

376

pen: tijdens het proces kan heen-en-weer gesprongen worden tussen de
verschillende fasen.
De gegeven fasen beschrijven (samen met de dynamiek van het
proces: iteraties, parallel verloop, recursies) de vorm van het reconstructieproces. Daarmee is echter nog niet duidelijk hoe (activiteiten binnen) de
fasen verlopen. Hoe vindt de analyse plaats? Hoe selecteren we binnen de
door de analyse aangegeven klasse van constructen? Hoe wordt er geëxperimenteerd? Hoe komen we tot een synthese? Het is onmogelijk om een
precies antwoord op deze vragen te formuleren: het feitelijke reconstructieproces is voor elk beslisconstruct uniek. Wel is het mogelijk om de
vorm van het reconstrueren iets nader te specificeren aan de hand van 'de
theorie van het maken van onderscheidingen' (zie ook hoofdstuk 3). Op
basis van de beschrijving van het reconstructieproces in termen van
'onderscheidingen' kan vervolgens een instrument worden aangegeven dat
dit proces zou kunnen ondersteunen. Om te laten zien hoe een prescriptief
model voor het ondersteunen van het reconstructieproces er uit kan zien,
wordt, in paragraaf 6.4.1, eerst naar de onderscheidingstheorie gekeken.
Daarna wordt duidelijk gemaakt hoe die theorie tot een prescriptief
reconstructiemodel kan leiden (paragraaf 6.4.2)11.
6.4.1 Onderscheidingstheorie en radicale reconstructie
In hoofdstuk 3 is de vraag hoe een waarnemend en handelend systeem er
toe komt om in een bepaalde situatie (impliciet of expliciet) specifieke
constructen te selecteren, mede behandeld met behulp van de onderscheidingstheorie van Spencer Brown (1969) - zie ook paragraaf 3.4.2. Tijdens
het waarnemen en handelen wordt uit een aantal mogelijke constructen
één construct geselecteerd (onderscheiden), waarvan de 'constructieve
viabiliteit' wordt aangenomen. Dat construct is de basis voor het waarnemen en handelen. De waargenomen resultaten van die handelingen
kunnen de viabiliteit van het construct verder verankeren (als het in de
huidige specifieke situatie opnieuw niet tot problemen leidde) of verminderen (als het wel problemen opleverde). Uit hoofdstuk 3 bleek verder dat
het selecteren van een construct altijd plaatsvindt in een 'constructieve
contexf : een geheel van gekoppelde constructen waarbinnen een construct

" Zowel de behandeling van de onderscheidingstheorie als het daarvan algeleide
prescriptief model zijn gebaseerd op Vriens en van der Vorst (1997).
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betekenis heeft. De constructieve context stuurt derhalve de selectie van
een construct. De constructieve context zelf kan ook weer als een construct
worden opgevat - een construct dat is geconstrueerd als ordenend kader
ten behoeve van de selectie van andere constructen (en tenslotte van
handelingen). Deze constructieve context is elders gethematiseerd als
'Weltanschauung' (onder andere Checkland, 1981; Lyddon, 1988) 'Lebenswelf (Schütz en Luckmann, 1984), 'pre-understanding' (Winograd en
Flores, 1986) of als interpretatiekaders, frames, manieren-van-kijken, etc.
Wezenlijk is dat het gaat om (impliciete of expliciete) betekenis-verlenende
structuren, op basis waarvan het selecteren van constructen en daarmee
het waarnemen en handelen worden gestuurd.
In deze paragraaf wordt het beslisconstruct als zo'n constructieve
context opgevat, en er wordt nagegaan hoe het wisselen van context
(radicale reconstructie) gestalte kan krijgen - en kan worden ondersteund.
We zullen het wisselen van construct behandelen op basis van de onderscheidingstheorie. Dat vereist inzicht in 'onderscheidingen', hetgeen kan
worden verkregen door naar Spencer Brown's (1969, hoofdstukken 1 en 2)
beschrijving van dit begrip te kijken. Een onderscheiding (of ook: een
distinctie) in een domein splitst dat domein in tweeën, en richt de aandacht op één van de twee ontstane delen. Spencer Brown is iets preciezer
als hij uitlegt dat 'a distinction is drawn by arranging a boundary' (p. 1).
In een domein'2 wordt een grens getrokken, waardoor een onderscheiding tussen twee domein-delen (ook: toestanden van het domein) ontstaat.
Vervolgens/tegelijkertijd krijgt één van de twee delen van het domein de
aandacht (Spencer Brown geeft aan dat één van de twee delen wordt
'gemarkeerd'; 1969, p. 4). Die toestand wordt aangeduid met 'marked
state'. Een onderscheiding is daarmee asymmetrisch 'because [...] the
distinction is directed towards [...] one of the states' (Varga von Kibèd en
Matzka, 1993, p. 70). De gemarkeerde toestand is meer bepaald dan de
niet gemarkeerde toestand, of, zoals Goguen en Várela (1979, p. 32) het
uitdrukken: 'the marked state is primary7. In de meest basale vorm kan
het maken van een onderscheiding als volgt worden geïllustreerd: als wij
een hond op straat zien, dan wordt in een domein (de 'drie-dimensionale
straat-omgeving') een grens getrokken - die het domein opdeelt in twee
delen; hond en niet-hond. De aandacht wordt onmiddellijk gericht op het

12
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Spencer Brown spreekt over 'a form' in plaats van een domein (1969, p.4).

definiete deel van de onderscheiding, de 'marked state': 'hond'. Vrij naar
Spencer Brown kan het onderscheiden als de volgende handeling (de
zogenoemde 'primary operation') worden beschreven: het, gegeven een
domein, trekken van een grens en het richten van de aandacht op een van
de twee ontstane gedeeltes. Dit is weergegeven in figuur 6.5. De primary
operation is gerepresenteerd door de pijl in een domein; de grens door de
cirkel, en de 'marked state' door de X in de cirkel. De 'binnenzijde' (plus
grens) van de cirkel is gemarkeerd - en heeft daarmee de aandacht13.

Domein

ι
/

O

=

maken van een onderscheiding
in een domein

= de resulterende grens
= de markering

®

= de gemarkeerde toestand

Figuur 6.5 Een onderscheiding in een domein
De 'primary operation' wordt (zoals eerder opgemerkt) door verschil
lende 'constructivisten' als fundamentele handeling van 'cognitieve
systemen' gezien: Von Foerster (1993) noemt het 'the most original crea
ting acf, en Maturana en Várela (1980, p. 96) geven aan dat het hier gaat

13
Spencer Browns onderscheidingstheorie gaat veel verder dan hier is aangegeven. Zo
wordt bijvoorbeeld een onderscheid gemaakt tussen het indiceren van een toestand; het
geven van een naam aan een toestand en het bepalen dat een toestand van 'waarde' is. De
interpretatie van deze begrippen is echter niet eenduidig (zie o.a. Baecker, 1993). In Vriens en
van der Vorst (1997) is een poging gedaan om deze begrippen te ontrafelen, maar voor deze
tekst zijn ze niet echt van belang.
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om 'the basic act underlying the constitution of a unity'. Luhmann,
tenslotte, ziet het onderscheiden als basaal voor waarnemen: 'Es ist die
Unterscheidung [....] , die allem Beobachten zugrunde zu legen ist' (1991a,
p. 65).
Het doel van de nu volgende behandeling van de onderscheidingstheorie is een hulpmiddel te ontwikkelen dat kan worden ingezet bij het
zoeken naar nieuwe beslisconstructen. Het is niet de bedoeling om de
relatie tussen waarnemen en onderscheiden hier te analyseren (zoals
sommige constructivisten doen). In plaats daarvan zal, gegeven deze
relatie14, de onderscheidingstheorie 'slechts' instrumenteel aangewend
worden, i.e., ten behoeve van de ontwikkeling van een reconstructiehulpmiddel. Hiervoor moet duidelijk zijn hoe het beslisconstruct en
onderscheidingen samenhangen. Het beslisconstruct is een geheel van
constructies met betrekking tot de ervaren situatie, de essentiële variabelen
en de regulatieve mogelijkheden. Die constructies kunnen 'verwijzen' naar
objecten in de omgeving van de beslisser, cognities, medebeslissers,
processen, etc. Het zijn allemaal constructies, die door de beslisser via
onderscheidingen zijn geproduceerd, en relevant geacht worden voor het
beslisconstruct.
Gegeven een beslisconstruct kan nu van verschillende constructies
(objecten, cognities,...) worden bepaald of ze relevant zijn voor het beslisconstruct. Dat kan met behulp van het onderscheiden (zie figuur 6.6A dat bestaat uit drie deelfiguurtjes). In deze figuren wordt aangegeven dat
een onderscheiding bijvoorbeeld kan worden gemaakt in het domein van
de objecten, of in het domein van cognities, of in dat van 'processen'. De
onderscheiding in het domein van 'objecten in omgeving' (het linker
deelfiguur) heeft als marked state 'de voor het beslisconstruct relevante
objecten'. De onderscheiding in het domein van 'cognities' heeft de voor
het beslisconstruct relevante cognities als marked state (middelste deelfiguur). De niet-gemarkeerde toestand geeft de irrelevante elementen uit het
domein aan. Zo kunnen relevante constructies (of bepalingen, etc.) met
betrekking tot het beslisconstruct onderscheiden worden. Het beslisconstruct zelf is als geheel ook als een onderscheiding te zien (zie figuur

14
Hoewel de relatie tussen waarnemen en onderscheiden hier niet verder wordt geanalyseerd, wordt wel voorondersteld dat het onderscheiden fundamenteel is voor het waarnemen.
Conform het gegeven citaat van Luhmann, wordt aangenomen dat het waarnemen op grond
van onderscheiden plaatsvindt.
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Figuur 6.6 Onderscheiden van en m.b.t. het beslisconstruct
6.6B). Dat wil zeggen: het 'huidige' beslisconstruct (of, zoals in de figuur:
het beslisconstruct 'in use') wordt (als marked state) onderscheiden in het
domein van 'alle mogelijke beslisconstructen'. Als we nu de onderscheidingstheorie inzetten om andere beslisconstructen te zoeken, dan wordt de
vraag: hoe kan, in het domein van alle mogelijke beslisconstructen, een
andere onderscheiding worden gemaakt, en wel zó, dat een ander beslisconstruct kan worden geïdentificeerd? Het 'radicaal reconstrueren van het
beslisconstrucf kan worden beschreven als het onderscheiden van een
ander beslisconstruct (in het domein van alle mogelijke beslisconstructen)15. Een voorbeeld van een beslisconstruct is het 'schema' van de ober
uit de proloog. Met betrekking tot dat schema zijn relevante constructies
zoals 'klanten', ideeën over 'fooi-geef-gedrag' en 'klant-behandelingstrategieën' te onderscheiden. Het schema zelf is als geheel te onderscheiden in

15
Dit is een nogal grofmazige beschrijving van het 'radicaal reconstrueren'. Omdat het
beslisconstruct -zoals we in de rest van de tekst zullen zien- als een samengesteld geheel van
onderscheidingen kan worden beschouwd, is een betere formulering van radicaal reconstrueren dat er 'via onderscheidingen een ander beslisconstruct wordt geproduceerd'. Hoe dat
verloopt zal in onderstaande paragrafen worden besproken.
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het domein van 'alle mogelijke schema's'. Het reconstrueren van het
schema kan worden beschreven als het onderscheiden van een ander
schema in dat domein16.
De vraag is vervolgens hoe dat 'anders onderscheiden van het
beslisconstrucf kan worden gesystematiseerd. In Vriens en van der Vorst
(1997) wordt voorgesteld om als basis voor het systematisch zoeken naar
andere onderscheidingen (en daarmee naar andere beslisconstructen) de
'structuur' van een onderscheiding te nemen. We zullen in paragraaf
6.4.1.1 verder op deze structuur ingaan. In de volgende paragraaf (6.4.2)
zullen we bespreken hoe er op basis van die structuur naar een ander
beslisconstruct kan worden gezocht.
6.4.1.1 De structuur van een onderscheiding
In de gegeven beschrijving van een onderscheiding is alleen de 'basale
vorm' besproken. Er zijn ook complexe, samengestelde gehelen van
onderscheidingen denkbaar - waarin meerdere onderscheidingen na elkaar
zijn uitgevoerd. Zo'n samengesteld geheel is zelf ook weer als een onderscheiding te zien, omdat het uiteindelijk een domein in twee delen splitst
en de aandacht op één van die twee delen richt. Qua vorm is er geen
verschil tussen (soorten) onderscheidingen: er wordt altijd een domein
opgesplitst en de aandacht wordt altijd op één van de twee delen gericht.
De structuur van (samengestelde) onderscheidingen kan echter wel
verschillen - dat wil zeggen, de manier waarop onderscheidingen zijn
samengesteld tot één geheel, kan verschillend zijn.
Hoe zien dergelijke onderscheidingsstructuren er uit? De meest basale
structuur wordt gegeven door de 'primary operation17', en is hierboven
al uiteengezet. In figuur 6.7A staat ze nogmaals: binnen één domein wordt
een grens getrokken; één van de twee resulterende delen wordt gemarkeerd, en op die 'marked state' wordt de aandacht gericht. Uitgaande van
deze basale structuur is een tweede structuur denkbaar (zie figuur 6.7B).

" Het 'schema' van Hogarth (1994, hoofdstuk 10) en het beslisconstruct dat in hoofdstuk 5
is gepresenteerd, komen niet geheel overeen. Zo bevat Hogarth's schema geen regulatieve
acties.
" De operaties, waarvan in de rest van de tekst sprake is, zijn allemaal onderscheidingen.
Toch is het handig om de term 'operatie' te gebruiken. Telkens wanneer operatie gebruikt
wordt, zal naar de structuur van een onderscheiding verwezen worden; als onderscheiding
wordt gebruikt, bedoelen we de vorm van de onderscheiding.
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domein

Primary operation

domein

Crossing

Figuur 6.7 Primaire operatie en 'crossing'
In deze structuur is eerst de primaire operatie uitgevoerd, die resulteerde
in de 'marked state' XQ. Daarna wordt de grens 'overgestoken' naar de
andere toestand; die vervolgens gemarkeerd wordt (X,). Deze laatste
operatie (vanuit een gemarkeerde toestand de andere, niet gemarkeerde
toestand markeren) noemt Spencer Brown 'crossing' (p. 2). Het gaat in
6.7B dus om een samengestelde operatie: eerst een primaire operatie, die
resulteert in de marked state XQ, en vervolgens de 'crossing'-operatie die
resulteert in de marked state X,. Tegelijk met het markeren van X, verliest
de vorige gemarkeerde toestand (X„) zijn markering. De indices van de
gemarkeerde toestanden corresponderen met de volgorde van de tijdstippen waarop een toestand gemarkeerd wordt. Merk op dat een domein van
belang is bij de crossing-operatie; als dat ontbreekt, is het lastig om 'de
andere toestand' (alles behalve XQ) te markeren. Het is ook van belang om
op te merken dat als een primaire operatie is uitgevoerd, de volgende
operaties worden uitgevoerd 'vanuif de gemarkeerde toestand. Crossing
naar X, is mogelijk omdat we ons na de primaire operatie 'bevinden' aan
de Xo-kant van de grens. Na een onderscheiding wordt altijd 'verder
geredeneerd vanuit de marked state'.
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Figuur 6.8 Operaties m.b.t. 'domain-crossing'
Varianten op de primaire- en de crossing-operatie zijn de 'domeinoperatie' en de operatie 'domein-crossing'. Deze staan weergegeven in
figuur 6.8A en 6.8D. De domein-operatie is niets anders dan een primaire
operatie, alleen wordt nu toegestaan dat de resulterende marked state
tevens een domein is (zie figuur 6.8A). Binnen dat domein kunnen weer
nieuwe primaire operaties worden uitgevoerd. Als eenmaal een nieuw
domein onderscheiden is, en daarbinnen, via een primaire operatie een
nieuwe marked state; dan kan opnieuw de crossing-operatie worden
uitgevoerd. Die resulteert in het markeren van 'alles behalve de eerder
gemarkeerde toestand' in het onderscheiden domein. Opnieuw crossen
leidt tot het markeren van de toestand die eerder door de primaire
operatie was gemarkeerd. Om nu terug te kunnen komen in het oorspron
kelijke domein, is nog een operatie nodig: domein-crossing. Deze redene
ring is in figuur 6.8A t/m 6.8D weergegeven. Eerst is binnen domein 1 via
een domein-opera tìe domein 2 gemarkeerd (figuur 6.8A). Vervolgens is
een primaire operatie uitgevoerd (dit levert een gemarkeerde toestand XQ
in domein 2 op; figuur 6.8B). Als daarna wordt gecrossed is het alleen
mogelijk om de door de primaire operatie niet gemarkeerde toestand X, te
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markeren (figuur 6.8C). Alleen via een nieuwe operatie (domein-crossing)
kan terug worden gegaan naar domein 1 en wordt alles, behalve domein
2, gemarkeerd (X2 in figuur 6.8D). Crossing maakt het mogelijk om binnen
één domein te switchen van marked naar unmarked state (zelfs als de
marked state zelf een domein is, waar nog niet opnieuw een primaire
operatie is uitgevoerd). Zodra in een domein (dat zelf is ontstaan door een
primaire operatie binnen een ander domein) een primaire operatie is
uitgevoerd, leidt crossing ertoe dat er alleen tussen de marked en unmarked state binnen dat domein kan worden geswitched. Er is een nieuwe
operatie nodig om in het oorspronkelijke domein terug te komen: domeincrossing.
Met deze vier basis-operaties (primary operation; crossing; domeinoperatie en domein-crossing) kunnen meer complexe operaties gemaakt
worden. Bijvoorbeeld de 're-entrance'-operatie (zie figuur 6.9). De 'reentrance' operatie kan als volgt worden beschreven. Om te beginnen is in
een domein (domein 2) een primaire operatie uitgevoerd, waardoor
toestand X, werd gemarkeerd. Vanuit die toestand kan via domeincrossing (pijl 1) in domein 1 toestand X2 worden gemarkeerd. Daarna kan
domein 2 opnieuw worden gemarkeerd (crossing; pijl 2), waarna, binnen
dat domein, door een primary operation een nieuwe onderscheiding
wordt gemaakt die resulteert in de gemarkeerde toestand X3 in domein 2
(pijl 3). Deze operatie wordt 're-entrance' genoemd, omdat het oorspronkelijke domein opnieuw 'geactiveerd' wordt. Echter, in plaats van X,
wordt nu een nieuwe toestand (X3) gemarkeerd18.
De 're-entrance' operatie is samengesteld uit meerdere basis-operaties.
De structuur van de re-entrance onderscheiding wordt beschreven door de
manier waarop die basis-operaties elkaar (chronologisch) opvolgen. Er zijn
naast de re-entrance operatie nog veel meer operaties te construeren met
de vier basis-operaties. Deze vier operaties kunnen worden beschouwd als
de 'axioma's in een onderscheidingscalculus'. Als onderscheidingen
inderdaad aan onze waarneming ten grondslag liggen - zoals verschillende constructivisten beweren - dan kunnen we proberen om, met behulp
van de basis-operaties, vanuit een bestaande onderscheiding tot een
andere te komen. Vertaald naar de vraag van deze paragraaf: met behulp

" De re-entrance operatie die hier wordt besproken, is een aangepaste versie van de reentrance operatie van Spencer Brown.
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Domein 1

Figuur 6.9 De 're-entrance'-operatie
van de basis-opera ties kunnen we proberen te zoeken naar andere beslisconstructen.
Voordat in 6.4.2 zal worden gekeken naar hoe de vier axioma's
kunnen worden ingezet om nieuwe beslisconstructen te ontdekken, moet
worden opgemerkt dat bij de definitie van een onderscheiding de nadruk
op de vorm ligt (i.e.: een domein wordt in tweeën gesplitst en levert een
marked state en een unmarked state). Martens (1998) wijst erop, dat er,
naar de aard van het resultaat van de onderscheiding, twee soorten
onderscheidingen aan te geven zijn. Bij de eerste soort gaat het om het
onderscheiden van 'eigenschappen' van iets (iets is bijvoorbeeld rood en
geen andere kleur; iets is dik en niet dun, etc). Ten aanzien van een
bepaald object wordt in een domein (kleur, omvang) een onderscheiding
gemaakt (rood vs. niet rood, etc). De 'marked state' van deze onderscheiding wordt gezien als eigenschap van een of ander object. De tweede soort
onderscheiding onderscheidt een object qua object binnen een domein van
andere objecten. Hierbij wordt bijvoorbeeld een tafel van andere driedimensionale objecten onderscheiden. Het verschil tussen het onderscheiden van objecten en van eigenschappen wordt in deze tekst alleen impli-
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ciet gemaakt. In de komende voorbeelden zullen we beide soorten tegenkomen. De enige 'eis' die daarbij aan een onderscheiding zal worden
gesteld, is dat een (impliciet of expliciet) domein in tweeën gesplitst
wordt; dat er één van de twee toestanden wordt gemarkeerd, en dat die
de aandacht krijgt.
6.4.2 Een reconstructiehulpmiddel op basis van de onderscheidingscalculus
Het doel van het reconstructie-hulpmiddel is een nieuw beslisconstruct te
genereren. Van dat nieuwe construct moet worden vermoed, dat het
beslisproces 'geschikf kan sturen - i.e. dat vanuit dat nieuwe construct een
oplossing mogelijk is. Uit de beschreven vorm van het reconstructieproces
(zie hoofdstuk 5) zou afgeleid kunnen worden dat het hulpmiddel de
volgende fasen zou moeten behandelen:
123en 4-

het
het
het
het

analyseren van het beslisconstruct;
selecteren van 'relevante' elementen uit de analyse;
experimenteren met die relevante elementen;
synthetiseren van een nieuw beslisconstruct.

De vraag is nu 'alleen maar7 hoe we deze fasen op basis van de onderscheidingstheorie kunnen ondersteunen. Een reconstructie-hulpmiddel zou
de volgende stappen kunnen herbergen:
1- het maken van een onderscheiding met betrekking tot het beslisconstruct (dit omvat fase 1 en 2);
2- het experimenteren met die onderscheiding
(hier wordt met behulp van de 4 axioma's getracht een nieuwe
onderscheiding te zoeken);
3- De gevonden nieuwe onderscheiding wordt in het beslisconstruct
'geïncorporeerd' (de consequenties van de nieuwe onderscheiding
worden onderzocht). Dit leidt:
- tot niets, dan kan worden teruggegaan naar 2 of naar 1;
- tot een nieuw beslisconstruct (een geslaagde synthese).
Deze stappen zullen in het onderstaande worden verduidelijkt.
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Stap 1: Onderscheiden met betrekking tot het beslisconstruct
Bij de eerste stap gaat het er om een 'relevante bepaling uit het beslisconstrucf te selecteren, die als basis kan dienen voor het zoeken naar nieuwe
onderscheidingen. Wat is echter het onderscheiden van een bepaling met
betrekking tot het beslisconstruct? Het beslisconstruct is eerder beschreven
als een cluster van onderscheidingen met betrekking tot de ervaren
situatie, de essentiële variabelen en regulatieve mogelijkheden. Met
betrekking tot deze drie elementen zijn weer een aantal onderscheidingen
gemaakt, die onder andere waargenomen objecten, gedachten, anderen,
processen, causale relaties, etc, opleverden, die relevant worden geacht in
het beslisproces. Door het maken van onderscheidingen worden deze
'bepalingen met betrekking tot het beslisconstrucf geproduceerd. Uit deze
bepalingen dient er nu een of een aantal te worden geselecteerd, zodat op
basis daarvan verder gezocht kan worden naar een ander beslisconstruct.
Uit het oude beslisconstruct wordt dus een bepaling gekozen, dat de basis
is bij het zoeken naar een nieuw construct. De vraag is echter: welke
bepaling dient te worden onderscheiden? In het voorbeeld van de kwastfabrikant van Schön (zie hoofdstuk 3) is het duidelijk dat er een bepaling
uit de problematische situatie is geselecteerd (uiteindelijk bleek de bepaling 'de haren van de kwast' het meeste op te leveren). De relevantie bleek
echter pas achteraf. A priori is daar geen uitspraak over mogelijk. Wellicht
kan geprobeerd worden om een lijst van bepalingen op te stellen, en daar
vervolgens een aantal uit te selecteren, dat voor de ervaring van het
problematische als ('extra') relevant wordt beschouwd. Zo'n relevantieklasse kan op verschillende manieren worden opgesteld. Bijvoorbeeld door
de vraag te stellen welke bepaling uit het beslisconstruct een belangrijke
bijdrage aan de ervaring van het problematische levert. Of, door na te
gaan of het weglaten van een bepaling die ervaring verergert of vermindert. Het opstellen van zo'n klasse levert echter geen garantie voor de
feitelijke relevantie van de bepaling.
Stap 2: Experimenteren met de onderscheiding
De eerste stap is een voorwaarde voor het toepassen van de onderscheidingscalculus in de tweede stap: het experimenteren met de onderscheiding. Als eenmaal een onderscheiding bekend is, dan kunnen er basisoperaties op worden toegepast, zodat nieuwe onderscheidingen kunnen
worden gegenereerd. Dus: gegeven een onderscheiding kunnen nieuwe

388

onderscheidingen worden gegenereerd. Er kunnen binnen deze tweede
stap twee sub-stappen worden onderkend:
2.1en 2.2-

het identificeren van de huidige onderscheiding;
het op basis van de huidige onderscheiding gericht zoeken
naar nieuwe.

Stap 2.1: Het identificeren van de huidige onderscheiding
Bij het identificeren van de huidige onderscheiding moet duidelijk worden
wat het domein is en welke 'gemarkeerde' en 'niet-gemarkeerde' toestanden er in dat domein worden onderscheiden. Meestal is dit niet zo
gemakkelijk, omdat het domein waarin wordt onderscheiden, voor het
systeem dat onderscheidt, niet altijd even expliciet is. De domeinen,
waarin een waarnemer een onderscheiding maakt, zijn wel altijd (impliciet) voorondersteld, maar zelden expliciet. Het domein van een onderscheiding bij het waarnemen is niet zo gemakkelijk te construeren als
domeinen uit bijvoorbeeld verzamelingstheorie. Zo kunnen in het domein
van de natuurlijke getallen de even getallen worden onderscheiden,
waarna het domein en de twee toestanden duidelijk zijn. Maar wat als
zoiets als een afwasmachine onderscheiden wordt? Zo'n apparaat kan de
gemarkeerde toestand zijn van een onderscheiding die is gemaakt in het
domein van 'drie dimensionale objecten', in dat van 'keuken-hulpmiddelen', in het domein van 'decadente machines', of in het domein van
'technologische innovaties' (zie Vriens en van der Vorst, 1997, p. 141).
Om aan te geven hoe zo'n onderscheiding in een (vooraf bepaald)
domein gemaakt kan worden, werken we het voorbeeld van de afwasmachine als een 'decadente machine' iets verder uit. In figuur 6.10 is links (bij
1) getekend hoe eerst in het domein van machines de onderscheiding
'decadenf gemaakt is. Dat wil zeggen: er is een onderscheiding gemaakt
die aangeeft voor welke machines de kwalificatie geldt (en daarmee voor
welke niet). De marked state (alle machines, waarvoor de kwalificatie
'decadenf geldt) kan ook als domein worden gezien. Dit domein zou het
domein van de 'decadente machines' kunnen worden genoemd (bij 2
weergegeven). In dat domein (zie 3) is vervolgens een onderscheiding
gemaakt die afwasmachines van andere machines scheidt. De marked state
stelt dan de klasse van 'decadente afwasmachines' voor.
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Figuur 6.10 Het 'onderscheiden van een afwasmachine'
'Iets' kan in vele domeinen worden onderscheiden, en vaak is impliciet gelaten welk domein als referentiekader dient. Dat we toch een
afwasmachine kunnen onderscheiden, komt omdat de onderscheiding
verwijst naar een soort 'prototype' - iets dat (als geheel) enkele bepalingen
kent die zich in de meeste domeinen, of in de meest voorkomende domeinen voordoen. Omdat de bepalingen van het onderscheiden 'iets' in
meerdere domeinen voorkomen, kan het domein impliciet blijven. De
vraag is nu hoe een impliciet domein geëxpliciteerd zou kunnen worden.
Het doel van de methode is om nieuwe onderscheidingen te genereren, en
daarvoor is het niet noodzakelijk om bei huidige domein boven tafel te
krijgen, maar om één of meer mogelijke huidige domeinen te kunnen
identificeren. De vraag wordt daarmee: welke mogelijke domeinen zijn te
onderkennen? Dit is weergegeven in figuur 6.11.
Het startpunt is een onderscheiding (een relevant aspect uit, of met
betrekking tot het beslisconstruct) in een impliciet domein (bovenaan in de
tekening). Door explicatie kunnen nu meerdere domeinen naar voren
komen, waarin het onderscheiden 'aspecf als marked state kan worden
gezien. (De expliciete domeinen met de marked state staan onderaan in de
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Figuur 6.11 Het expliciteren van een domein
tekening.) Deze explicatie van het domein, vanuit een 'prototype' zou
'semi-crossing' kunnen worden genoemd: er wordt vanuit de marked state
'gecrossed', maar de andere toestand kan nog niet gemarkeerd worden,
omdat het domein impliciet is. Hoe zou het impliciete domein expliciet
gemaakt kunnen worden? Methoden, die het domein expliciteren, zouden
kunnen helpen om 'contrasten' van de marked state aan te geven. Vervolgens zouden ze kunnen helpen om zo'n contrast te gebruiken om een
domein te construeren. Hoe kan een contrast worden aangegeven? Vriens
en van der Vorst (1997, p. 142) wijzen op de bruikbaarheid van Aristotelische methoden voor 'het achterhalen van ambiguïteit' (zie: Topica, XV) om
het 'contrasf van een marked state te bepalen. Zo kan het 'contrasf van
een afwasmachine worden bepaald door zoveel mogelijk instanties van
'niet-afwasmachine' te genereren. De gedachte achter deze 'methode' is
dat de marked state (afwasmachine) het genereren van instanties van de
unmarked state beperkt. Analoog aan Tversky en Kahnemans 'Anchoring
and Adjustment'-heuristiek, zal de marked state als een (beperkend) anker
dienen voor het genereren van instanties van het tegengestelde. Het zegt
daarmee iets over het domein waarin de afwasmachine is onderscheiden.
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In de lijst van 'niet-afwasmachines' zou bijvoorbeeld 'man/vrouw' kunnen
voorkomen (dat zou wijzen op een domein van instanties die de handeling afwassen uitvoeren); ook mogelijk is: 'ijskast' (verwijst naar de
'stereotypische locatie' van een afwasmachine). Ook zou via 'associaties'
met de marked state gezocht kunnen worden naar een domein (bijvoorbeeld: 'vuile vaaf is een associatie, waarmee een domein zou kunnen
worden geconstrueerd dat alle processen bevat die 'vuile vaaf bewerken).
Na het uitvoeren van stap 2.1 is de huidige onderscheiding, of in elk
geval een onderscheiding, geïdentificeerd. Daarmee is een domein, een
marked state en een unmarked state aangegeven, en kan de volgende stap
worden uitgevoerd.
Stap 2.2: Zoeken naar andere onderscheidingen
Als eenmaal één of meerdere domeinen zijn geconstrueerd, dan kan
worden begonnen met het toepassen van de basisoperaties om nieuwe
onderscheidingen te genereren. De relevante vraag is hier hoe dat genereer-proces zou kunnen worden ondersteund. Vanuit elke toestand zijn
veel nieuwe onderscheidingen mogelijk: bij elke marked state zijn vier
basisoperaties mogelijk, die elk resulteren in het markeren van een nieuwe
toestand. Vanuit die nieuwe toestand zijn dan opnieuw vier basisoperaties
mogelijk, etc. Dit leidt tot een tamelijk grote 'boom' van mogelijke
onderscheidingen - en enige sturing is gewenst. Die sturing kan worden
verkregen door gebruik te maken van enkele 'zinvolle standaard'-structuren (i.e. constellaties van basisoperaties). De vraag is dan natuurlijk hoe
'zinvolle' standaard-structuren er uit zien. Omdat het niet mogelijk is om
alle mogelijke structuren na te gaan, zullen we enkele exemplaren behandelen, en verder verwijzen naar 'lopend onderzoek dat andere standaardstructuren tracht te onderkennen' (Vriens en van der Vorst, in voorbereiding).
Het eerste voorbeeld wordt geïllustreerd in figuur 6.12. De structuur
die dit voorbeeld laat zien, geeft aan hoe er van het ene domein naar het
andere 'geswitched' zou kunnen worden. Dat werkt als volgt: eerst wordt
vanuit een marked state (X,) de operatie domein-crossing uitgevoerd, en
wordt X2 gemarkeerd. Vervolgens wordt een domein-operatie uitgevoerd,
waardoor X3 ontstaat. In dat domein wordt een primaire operatie uitgevoerd, die resulteert in X4. Stel nu, dat X, en X4 vergelijkbare toestanden in
verschillende domeinen zijn, dan geeft deze structuur aan hoe je 'iets'
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Figuur 6.12 Het 'switchen' van domein
(aangegeven met X, en X4) in een verschillend perspectief zou kunnen
zien. Neem Ackoff's fabel over de liften (1978; zie ook hoofdstuk 3) als
voorbeeld. In die fabel werd, om problemen met de lange wachttijden
voor een lift op te lossen, getracht snellere liften te ontwikkelen, meer
liften in te zetten, en een onderverdeling te maken in snelliften en 'boemelliften'. De wachttijd-problemen bleven echter bestaan. Het plaatsen van
spiegels in de wachtruimten leverde een onverwachte oplossing. Dat dit
verhaal een voorbeeld is van de beschreven structuur, kan aan de hand
van figuur 6.13 verduidelijkt worden.
In figuur 6.13 staat onder 1 weergegeven dat in een domein van
aspecten met betrekking tot liften een domein-operatie is uitgevoerd, die
heeft geleid tot het domein 'technische' lift-aspecten. Daarbinnen is
opnieuw een onderscheiding uitgevoerd die als marked state (X) aspecten
onderscheidt die kunnen leiden tot lange wachttijden. Deze onderscheiding wijst in de richting van 'technische oplossingen'. Via domein-crossing
kan teruggegaan worden naar het domein van lift-aspecten, en daarbinnen
kan opnieuw een domein-operatie worden uitgevoerd, die het domein
'gedragsaspecten' met betrekking tot liften onderscheidt. Daarbinnen kan

393

1

2

Domein:
aspecten m.b.t. liften

Domein:
aspecten m.b.t. liften

Domein:
technische aspecten

Θ

Domein,
gedragsaspecten

Θ

Figuur 6.13 Ackoff's Hftvoorbeeld in termen van onderscheidingen
via een primaire operatie de marked state X (dit staat nu voor gedrags
aspecten, die leiden tot lange wachttijden) worden onderscheiden. Bij deze
onderscheiding kan duidelijk worden dat er iets aan de verveling, die
gepaard gaat met het wachten, moet worden gedaan (het plaatsen van
spiegels).
Een ander voorbeeld van een mogelijk bruikbare standaardstructuur
is de eerder besproken 're-entrance' operatie (zie figuur 6.9). Deze struc
tuur geeft aan dat in een bepaald domein, waarin ook de oude onderschei
ding was gemaakt, een andere nieuwe onderscheiding kan worden
gemaakt. Vriens en van der Vorst geven een afwasmachine-voorbeeld
(1997, p. 147). In het domein van 'tijdsbesparende activiteiten met betrek
king tot eten' kan de onderscheiding 'afwassen met behulp van afwasma
chine' zijn gemaakt. Door het uitvoeren van de re-entrance operatie
kunnen ook andere tijdsbesparende activiteiten worden ontdekt, bijvoor
beeld het eten van kant-en-klare maaltijden. Het eten van kant-en-klaarmaaltijden bespaart tijd - en de afwas wordt ook kleiner. Daarmee wordt
de noodzaak om een afwasmachine te kopen wellicht ook minder groot.
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Domein:
Toestanden, waarin handeling Hi mogelijk is

Figuur 6.14 Onderscheiding m.b.t. een reeks handelingen
De re-entrance operatie kan ook worden gebruikt om een reeks
handelingen te 'beoordelen' - en om daarin te ontdekken of handelingen
kunnen worden overgeslagen, of door andere handelingen kunnen
worden vervangen. Het uitgangspunt daarvoor is een reeks handelingen,
zeg H, t/m Hn. Elk van deze handelingen is uitvoerbaar in een beperkt
aantal 'toestanden van de wereld'. Die toestanden herbergen de voorwaar
den voor het kunnen uitvoeren van een handeling. Na het uitvoeren van
een handeling verandert de toestand. Bij een reeks handelingen, die elkaar
vooronderstellen, geldt dat H, kan worden uitgevoerd in een toestand die
(qua uitgangsvoorwaarden) equivalent is aan de toestand die is ontstaan
door H, t/m H M uit te voeren. In de onderscheidingstheorie kan dit als
volgt worden weergegeven (zie ook figuur 6.14). Het uitgangsdomein is
het domein van alle mogelijke toestanden die de voorwaarden herbergen
om bijvoorbeeld H, uit te voeren. Een gedeelte van die toestanden is
ontstaan doordat Hj t/m H,., zijn uitgevoerd en voor de rest van de
toestanden in dat domein geldt dat niet. Dit geeft een onderscheiding
weer: de marked state wordt weergegeven door alle toestanden die zijn
ontstaan door het uitvoeren van H, t/m Н и ; de unmarked state wordt

395

weergegeven door de rest van de toestanden. Door de re-entrance operatie
zou nu kunnen worden onderzocht hoe andere onderscheidingen er in dat
domein uitzien. Die geven toestanden aan waarin de voorwaarden voor
het kunnen uitvoeren van H¡ op een andere manier tot stand gekomen
zijn, dan door het uitvoeren van de reeks Hr t/m H¡.,.
Een voorbeeld van deze structuur borduurt voort op de reeds geïntroduceerde afwasmachines (Vriens en van der Vorst, p. 146). Met betrekking
tot het afwassen met behulp van een afwasmachine zijn de volgende
handelingen te onderkennen: de vuile vaat in de afwasmachine doen; zeep
in de afwasmachine doen; programma instellen; wachten tot programma is
afgelopen; schone vaat opruimen. In overeenstemming met het bovenstaande omvat het domein met betrekking tot het uitvoeren van de
handeling 'programma instellen' alle toestanden die deze handeling
mogelijk maken. Eén gedeelte van die toestanden is tot stand gekomen
door het uitvoeren van de eerste twee handelingen uit de reeks. Dat
geheel van toestanden is de marked state. Je kunt je nu afvragen hoe
andere onderscheidingen er in dit domein uit zien. Een fabrikant van
afwasmachines zou zich zo kunnen realiseren dat de zeep-stap (naast het
handmatig uitvoeren) ook door een automatische zeep-verdeler zou
kunnen worden uitgevoerd. Die zou door de gebruiker eens per maand
gevuld hoeven te worden, en het gebruik van de zeep zou afgestemd
kunnen worden op de 'vuilheid' van de vaat. De handeling 'zeep in de
afwasmachine doen', wordt als onderdeel van de reeks 'dagelijkse'
afwashandelingen overbodig (of beter gezegd: het wordt een onderdeel
van de handeling 'programma instellen'). Door nu systematisch de
handelingen in een bestaande reeks handelingen na te gaan, kan worden
onderzocht of de voorwaarden voor het uitvoeren van een handeling ook
anders (dan door de gegeven reeks) gerealiseerd kunnen worden.
Zoals opgemerkt, zijn er uit de vier basis-operaties veel structuren samen
te stellen, die niet allemaal even bruikbaar zijn. De gegeven voorbeelden
zijn structuren die mogelijk kunnen bijdragen aan het zoeken naar nieuwe
onderscheidingen. Een metavraag met betrekking tot de ondersteuning
van de radicale reconstructie op basis van onderscheidingen wordt dan
hoe zinvolle structuren kunnen worden geconstrueerd. In deze tekst
worden slechts een aantal structuren besproken, zodat -bij wijze van eerste
aanzet- inzicht kan worden verkregen in het veld van mogelijken structu-

396

ren. De metavraag betreft het nader in kaart brengen van dat veld van
mogelijke structuren - iets dat in deze tekst niet verder zal worden
behandeld.
Stap 3: Invoegen nieuwe onderscheiding in het beslisconstruct
Met behulp van de methoden die bij stap 2 zijn beschreven, kan naar
andere beslisconstructen worden gezocht. Beter gezegd: de methoden
geven aan hoe, met behulp van onderscheidingen, naar een ander beslisconstruct kan worden gezocht - en daarmee hoe de radicale reconstructie
van het beslisconstruct vormgegeven kan worden. Als eenmaal een nieuw
construct voorhanden is, dan kan dat als leidraad dienen voor het verdere
verloop van het beslisproces.

Beslisproces
beslisconstruct
1

— ophefproces •

radicale
reconstructie
-

analyse
selectie
experimenteren
synthese

Figuur 6.15 Verhouding beslisproces en radicale reconstructie
Dit staat weergegeven in figuur 6.15. In het beslisproces wordt op
basis van een beslisconstruct een ophefproces gestart. Als er niet (snel
genoeg) tot een oplossing wordt gekomen, dan kan in het ophefproces (via
een ultrastabiele sprong) worden overgegaan tot (radicale) reconstructie
van het beslisconstruct. De stappen van die reconstructie staan rechts in
de tekening. Het beslisconstruct wordt uiteengelegd in een aantal onder397

scheiden 'bepalingen', waaruit er één of een aantal wordt geselecteerd.
Het experimenteren met die/dat onderscheiden (aantal) bepaling(en) kan
worden ondersteund door onderscheidingsstructuren. Uiteindelijk stopt
dat experimenteren en vindt de synthese van een nieuw beslisconstruct
plaats. Dat gebeurt als wordt vermoed dat het nieuwe beslisconstruct een
voldoende basis vormt voor het doorlopen van het beslisproces. De
onderste pijl in de tekening geeft dit aan: het beslisproces wordt voortgezet met een nieuw beslisconstruct. Het proces van radicaal reconstrueren
kan daarna opnieuw worden opgestart, hetgeen kan leiden tot een nieuwe
synthese van het beslisconstruct, die dan weer als basis kan worden
genomen voor het verder uitvoeren van het beslisproces, etc.
Een belangrijke vraag bij de radicale reconstructie is wanneer er kan
worden besloten dat er 'genoeg geëxperimenteerd' is, en er kan worden
overgegaan tot een nieuwe synthese. Deze vraag is niet gemakkelijk te
beantwoorden. In het bovenstaande werd steeds verwezen naar het
vermoeden dat een nieuwe synthese op basis van het veranderde of
toegevoegde aspect zinvol is, i.e. dat een ophefproces op basis van het
nieuwe beslisconstruct tot oplossingen kan komen. Of een veranderd
beslisconstruct inderdaad iets oplevert, blijkt echter vaak pas achteraf. Om
dit probleem bij de derde stap te illustreren kunnen we (weer) naar
Schöns voorbeeld van de kwastfabrikant kijken (zie paragraaf 5.2.2.2.3).
Op een gegeven moment werd, met het inzicht dat een kwast als een soort
pomp kon worden opgevat, het experimenteren stopgezet. De nieuwe
synthese omvat nu 'kwasten als pompen'. Met dit kwast-als-pomp-idee
werd vervolgens het ophefproces weer in gang gezet: er werd gekeken of
er (met dit idee als uitgangspunt) een kwast te ontwikkelen was, die de
verf gelijkmatig over het oppervlak verdeelde. Het inzicht lijkt veelbelovend - maar is nog niet meteen een garantie voor succes. Om te kijken of
een succesvol nieuw beslisconstruct is geconstrueerd, moet er nog verder
geanalyseerd (en waarschijnlijk ook geïmplementeerd) worden.
Eén reden om te besluiten dat er 'genoeg is geëxperimenteerd', is
(zoals aangegeven) dat er wordt vermoed dat een nieuwe synthese van
het beslisconstruct op basis van nieuwe onderscheidingen tot oplossingen
zou kunnen leiden. Een andere reden is, dat de geselecteerde bepalingen,
die in stap 1 zijn onderscheiden tot niets leiden. Er kan dan worden
besloten om naar stap 1 terug te gaan en een andere bepaling met betrekking tot het beslisconstruct te selecteren. Het reconstructieproces start dan
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opnieuw. Op de vraag wanneer er wordt besloten dat geselecteerde
bepalingen 'niets' opleveren, is ook geen eenduidig antwoord te geven.
Als het experimenteren snel uitzicht biedt op het uitblijven van verbetering, of te lang geen uitzicht op verbetering biedt, dan kan worden
besloten tot het opnieuw selecteren van bepalingen. Dit is te vergelijken
met de monitoringsfunctie, zoals in hoofdstuk 5 is beschreven.
Samenvattend kunnen nu de volgende stappen met betrekking tot het
radicaal reconstrueren van het beslisconstruct met behulp van de 'onderscheidingscalculus' worden gegeven:
1- het maken van een onderscheiding met betrekking tot het beslisconstruct
(dit levert één of een aantal relevante bepalingen op die de basis
zijn voor de volgende stap);
2- het experimenteren met de in stap 1 onderscheiden bepaling(en)
Dit omvat twee substappen:
2.1het identificeren van de huidige onderscheiding (wat is het
domein waarin de huidige bepaling is onderscheiden?;
Hoe is de bepaling daarin onderscheiden?);
2.2het, op basis van het resultaat uit 2.1, genereren van nieuwe onderscheidingen;
3- ofwel:
3.1de synthese van een nieuw beslisconstruct (waarin nieuwe
onderscheidingen zijn geïncorporeerd). Vervolgens wordt
het ophefproces hervat;
of:
3.2het opnieuw maken van een onderscheiding met betrekking tot het beslisconstruct (en terug naar stap 2).
Hierbij kan de tweede stap met de onderscheidingscalculus worden ondersteund. De beslisser kan daarbij gebruik maken van 'onderscheidingsstructuren' om nieuwe onderscheidingen te genereren. Een dergelijk hulpmiddel biedt natuurlijk geen garantie op het vinden van een nieuw beslisconstruct, maar het kan de beslisser helpen bij het systematiseren van de
reconstructie.
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Dit 'onderscheidingshulpmiddel' zou op verschillende manieren
geïmplementeerd kunnen worden (wellicht zou zelfs aan geautomatiseerde ondersteuning gedacht kunnen worden). Hoe dergelijke implementaties
eruit zouden kunnen zien is echter onderwerp van verder onderzoek.
6.5 Verder 'constructief (ondersteunings)onderzoek'
De twee methoden die in deze paragraaf zijn beschreven zouden kunnen
worden gebruikt om verder constructivistisch beslisonderzoek vorm te
geven. De methoden zijn toegesneden op enkele elementen uit de beschrijving van het beslismodel, en als kan worden aangetoond dat het gebruik
ervan door beslissers als zinvol wordt ervaren, kan dat tevens een bekrachtiging van het gegeven model betekenen. Een mogelijke onderzoeksopzet om dat aan te tonen is de volgende beschrijving van een 'constructief beslisexperimenf. Bij dit experiment zou één groep beslissers
getraind kunnen worden in het gebruik van één van de in dit hoofdstuk
beschreven methoden. Een andere groep beslissers zou ongetraind kunnen
blijven, en een derde groep zou een soort placebo-training kunnen ondergaan. Alle drie de groepen zouden vervolgens hetzelfde beslisprobleem
krijgen voorgelegd. Achteraf zou kunnen worden vastgesteld of beslissers
die de 'relevante' training hebben gehad 'betere' resultaten hebben geboekt (voor problemen met Operationalisa ties van 'betere resultaten', zie
eerder dit hoofdstuk). Als een groep getraind wordt in het gebruik van de
onderscheidingscalculus zou ernaar gekeken kunnen worden of de
getrainde subjecten de mogelijkheid van reconstructie (eerder of überhaupt) ontdekken, of dat ze met betrekking tot het reconstrueren van het
beslisconstruct systematischer te werk gaan. Training in de functioneelequivalenten-methoden zou wellicht kunnen opleveren dat de zoektocht
naar alternatieven anders (c.q. beter) geschiedt en dat de sociale complexiteit minder ervaren wordt.
Net zoals bij paragraaf 5.4.2 (die verder onderzoek met betrekking tot
het daar gepresenteerde de beslismodel behandelde) zouden nog meer (en
specifieker) onderzoeksvragen betreffende de ondersteuning kunnen
worden gegeven (één zo'n vraag behandelt bijvoorbeeld de uitbreiding
van de onderscheidingscalculus). De bedoeling hier is slechts om de richting van verder onderzoek op basis van de hier gegeven ondersteuningsmethoden aan te geven, en daarvoor lijkt het bovenstaande toereikend.
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Hoofdstuk 7
Beslissen als een controlerend
constructieproces:
samenvatting en conclusie

Na zes hoofdstukken over beslissen, constructie, controle, complexiteit en
ondersteuning, zal dit afsluitende hoofdstukje) een overzicht geven van
de hoofd redenering van het boek, i.e. van de redenering waarin beslissen
als een controlerend constructieproces met betrekking tot vier soorten
complexiteit wordt uiteengezet. Aansluitend zal kort gekeken worden naar
de meerwaarde van de gepresenteerde opvatting van het beslisproces, en
naar de vraag hoe verder onderzoek er op basis van die opvatting uit zou
kunnen zien1.
De samenvatting van de redenering die beslissen als een controlerend
constructieproces weergeeft, wordt in twee delen gesplitst. Eerst wordt, bij
wijze van 'voorwerk', aangegeven, wat de centrale elementen van die
redenering zijn (in paragraaf 7.1). Deze elementen zijn in de eerste vier
hoofdstukken in dit boek uitvoeriger besproken. Met behulp van deze
elementen zal in paragraaf 7.2 de redenering zelf worden samengevat. In
deze paragraaf zal tevens de ondersteuning van het beslisproces aan de
orde komen. In paragraaf 7.3, tenslotte, zal kort naar de meerwaarde en
naar verder onderzoek worden gekeken.
7.1 Centrale elementen van beslissen als controlerend constructieproces
Dit boek begon met het uiten van het vermoeden dat beslissen als een
controlerend constructieproces met betrekking tot verschillende soorten
complexiteit kon worden opgevat. Dit vermoeden kwam onder meer tot
stand op basis van kennis over eerste en tweede orde cybernetica en op
basis van kennis over ontwikkelingen in onderzoek naar beslissen. De
centrale vraag die in het eerste hoofdstuk is geformuleerd, luidt: hoe zou

' Het doel van dit hoofdstuk is een overzicht te geven van de gepresenteerde redenering
van dit boek en het vereist als voorkennis de eerste zes hoofdstukken. Het is derhalve geen
'zelfstandig leesbare' samenvatting.
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een model van beslissen als controlerend constructieproces eruit kunnen
zien? Iets preciezer: hoe kan op basis van de cybernetica een beschrijvend
model van het beslisproces worden uitgewerkt, waarin dynamiek en
(re)constructie een rol spelen? In het verlengde hiervan werd tevens de
vraag gesteld hoe de ondersteuning van het beslisproces bij deze beslisopvatting kon worden gedacht. Voor de ondersteuning zou het te ontwikkelen model als een descriptief uitgangspunt kunnen dienen.
Om het 'vermoeden' meer kracht bij te zetten is vervolgens (kort en
selectief) gekeken naar beslismodellen (in hoofdstukken 1 en 2). Daarbij
werd onder andere duidelijk dat er ontwikkelingen kunnen worden
geïdentificeerd die in dezelfde richting wijzen als de opvatting van het
beslisproces uit het eerste hoofdstuk. Tot die ontwikkelingen horen:
de aandacht voor 'naturalistic decision making7 (onder andere
Klein et al., 1993; Lipshitz en Strauss, 1997);
- aandacht voor 'frames', interpretatiekaders, etc, in het beslisproces. Bij deze ontwikkeling horen auteurs die 'externe frames'
behandelen. Hierbij gaat het meestal om variaties op de frames
van Tversky en Kahneman (1981). Ook zijn er auteurs die 'interne
frames' (of kennisstructuren) centraal stellen. Tot deze categorie
behoren auteurs uit de probleemoplossingstraditie zoals Ackoff
(1979) en Checkland (1981). Bij beslissen worden 'interne frames'
eveneens relevant geacht: zie onder andere Hogarth (1994) of
Rediker, Beach, Mitchell en Beard (1993) voor een overzicht;
- het thematiseren van het beslisproces als constructieproces, bijvoorbeeld door Payne, Bettman en Johnson (1990, 1992);
- aandacht voor verschillende soorten complexiteit (met name
instrumentele en dynamische complexiteit). Deze 'ontwikkeling' is
al een tijdje gaande - zie bijvoorbeeld Rapoport (1975), Mintzberg
et al. (1976), MacKinnon en Wearing (1980) of Brehmer (1991,
1992). Ook sociale complexiteit wordt - zij het onder andere
noemers - tot thema gemaakt (zie bijvoorbeeld Neale en Bazerman,
1992; en Goldstein en Hogarth, 1997 voor een overzicht);
- aandacht voor 'controle-theorie' als theoretische achtergrond voor
het beschrijven van het beslisproces (onder andere bij Steinbruner,
1974; MacKinnon en Wearing, 1985; bij Mitchell en Beach, 1990; of
bij Brehmer, 1992).
-
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Tegelijkertijd is aangegeven dat een (theoretisch) kader voor deze ontwikkelingen nog niet echt voorhanden is (zie onder andere Lipshitz, 1993; of
Goldstein en Hogarth, 1997). De genoemde ontwikkelingen geven een
(extra) motivatie voor een uitwerking van beslissen als een controlerend
constructieproces (met betrekking tot vier soorten complexiteit).
Deze uitwerking vereiste echter eerst inzicht in 'controlerende constructieprocessen' - het onderwerp van hoofdstuk 3. Door naar het 'constructivistisch kader' te kijken, werd getracht duidelijk te maken wat er
onder controlerende constructieprocessen kon worden verstaan. Het
constructivistisch kader is een geheel van de volgende elementen:
-

de eerste orde cybernetica (klassieke cybernetica). Dit is van belang
omdat de eerste orde cybernetica controle en zelf-controle (eigenlijk: reguleren en zelf-reguleren) thematiseert. Bij de behandeling
van de eerste orde cybernetica zijn begrippen zoals systemen,
stabiliteit, reguleren en ui trastabili tei t naar voren gekomen.

-

de tweede-orde cybernetica en radicaal constructivisme. Bij de tweedeorde cybernetica en het radicaal constructivisme worden constructieprocessen centraal gesteld. Meer in het bijzonder werd gekeken
naar constructieprocessen van zogenoemde 'waarnemende en
handelende systemen', waarvan de beslisser er één is. Belangrijke
begrippen die hierbij naar voren kwamen, zijn 'ultrastabiele constructie', de 'constructieve context', 'contingentie' van constructen
en 'stabiliteif van constructen. Ook werd, aan de hand van de
zogenoemde 'explicatiedimensie', de 'constructieve controle'
besproken.

-

Tenslotte werd gekeken naar de theorie van sociale systemen, ten
behoeve van het bespreken van construeren (en daarmee van
individueel beslissen) in een sociale context.

De eigenlijke uitwerking van de opvatting van het beslisproces begint (in
hoofdstuk 4) met de behandeling van de 'complexiteit van beslissen'. Dit
is het 'inhoudelijke' aspect van de beslisopvatting genoemd. In hoofdstuk
4 is aangegeven waarom beslissen als 'complex' (lastig) wordt ervaren.
Daarbij werd gesteld dat het belangrijk is om onderscheid te maken tussen
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eerste orde complexiteit (de toegekende complexiteit, in de vorm van instrumentele, dynamische of sociale complexiteit) en tweede orde complexiteit (de
complexiteit van de cognitief-construcbeve vermogens van de beslisser).
Vooral de verhouding tussen beide soorten complexiteit is van belang.
Interpretatiekaders (of frames, etc.) en de mogelijkheid om die te kunnen
veranderen (i.e. te herinterpreteren, of te 'reframen', etc), zijn afhankelijk
van de tweede orde complexiteit. De tweede orde complexiteit dient, zo
zou gezegd kunnen worden, ter reductie van de eerste orde complexiteit.
7.2 Hoofdredenering
Met behulp van de ingrediënten uit de vorige paragraaf kan nu een
overzicht worden gegeven van de constructivistische opvatting van het
beslisproces (de 'hoofdredenering'). Dat gebeurt in deze paragraaf. Ter
ondersteuning van dit overzicht kan figuur 7.1 als ankerpunt dienen. De
figuur geeft de 'cybernetische reeks' weer, een opeenvolging van de
klassiek-cybernetische 'elementen': stabiliteit; verstoring; regulering en
opnieuw stabiliteit. Deze reeks kan als globale kenschets van het beslisproces worden genomen. De hoofdredenering die beslissen als een
constructieproces met betrekking tot vier soorten complexiteit weergeeft,
zal met behulp van deze reeks worden besproken.
Er is, om te beginnen, gesteld dat op het moment van verstoring
(actueel of geanticipeerd) een initieel beslisconstruct tot stand komt (zie ook
in de figuur). Dit initiële beslisconstruct is een geheel van:
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-

de ervaren situatie, waaronder impliciete en expliciete cognities,
zoals verwachtingen, causale modellen, representaties van de
direct relevant ervaren omgeving, etc;

-

de constructief essentiële variabelen, i.e. impliciete of expliciete
verwijzingen naar verstoorde 'normen' met betrekking tot het
beslisprobleem;

-

één of meer regulatieve mogelijkheden om het problematische te lijf te
gaan. Deze kunnen meer of minder expliciet zijn. Er zijn verschillende soorten regulatieve mogelijkheden, variërend van 'definief
tot 'indefinief. Een definiete regulatieve mogelijkheid is een
uitgewerkte handelingssequentie waarmee verwacht wordt (een

regulering
na verstoring
evenwichtssituatie

verstoring

Initieel Ophefproces
beslisconstruct

nieuwe
evenwichtssituatie

tijd

Figuur 7.1 Cybernetische reeks, initieel beslisconstruct en ophefproces
deel van) een oplossing te kunnen vinden. Bij een indefiniete
regulatieve mogelijkheid kan sprake zijn van een nog niet (in
detail) uitgewerkte oplossingsnc/tfing. Ook kan het zijn dat zelfs
een oplossingsrichting niet voorhanden is - de meest indefiniete
vorm van een regulatieve mogelijkheid. In dit laatste geval is de
beslisser nog in het ongewisse over hoe er met het problematische
moet worden omgegaan. Bij het initiële beslisconstruct komt
meestal een -vaak impliciete- regulatieve mogelijkheid naar voren
die al eerder in soortgelijke situaties heeft gewerkt.
Het initiële beslisconstruct (BQ) is het startpunt voor een ophefproces (in de
figuur onder de regulering weergegeven). Tijdens het ophefproces wordt
het beslisconstruct telkens aangepast, totdat een 'evenwichtsbeslisconstrucf (BQ) ontstaat waarbij de essentiële variabelen niet meer worden
bedreigd. Door het uitvoeren van het ophefproces (met BC0 als uitgangspunt) ontstaat een reeks beslisconstructen:
BCQ,

BCV BC2, ..., BC¡, ..., BCe
405

Hierbij is ieder beslisconstruct (dat wil zeggen bij BC¡, met i>0) een
aanpassing van de vorige. Bij het laatste beslisconstruct in de reeks zijn de
essentiële variabelen niet meer bedreigd - er is sprake van evenwicht. De
aanpassingen van het beslisconstruct komen tot stand door het uitvoeren
van de 'deelprocessen' van het ophefproces. Deze deelprocessen zijn:
-

constructie van elementen uit of met betrekking tot de ervaren
situatie, van elementen met betrekking tot de essentiële variabelen
of van elementen met betrekking tot de regulatieve mogelijkheden.

-

selectie van een regulatieve mogelijkheid. Er kan alleen geselecteerd worden als er meerdere regulatieve mogelijkheden zijn.
Bijvoorbeeld bij meerdere definiete mogelijkheden of bij meerdere
oplossingsrichtingen. Selectie vereist bovendien een rangorde, en
als die niet voorhanden is, zal die moeten worden geconstrueerd.

-

uitvoeren van handelingen met betrekking tot regulatieve mogelijkheden. Meestal gaat het om het expliciet uitvoeren van een definiete mogelijkheid. Handelen kan soms echter ook impliciet
plaatsvinden.

-

monitoring van de essentiële variabelen uit het beslisconstruct. Een
speciale variabele daarbij is de tijdsdruk. De monitoring vindt constant plaats, en beïnvloedt de loop van het ophefproces.

De aanpassing van de beslisconstructen door het ophefproces vindt plaats
via het uitvoeren van de deelprocessen. Het monitoringsproces start
meteen en vindt continu plaats. De andere processen worden meestal
afzonderlijk uitgevoerd, onder andere afhankelijk van het soort regulatieve
mogelijkheid waar het beslisconstruct naar verwijst. Het resultaat van het
uitvoeren van elk proces is dat het beslisconstruct verandert (wordt
gereconstrueerd).
De aanpassing (of: de reconstructie) van het beslisproces kan bovendien meer of minder radicaal plaatsvinden. Er is onderscheid gemaakt
tussen drie soorten aanpassing:
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-

minimale aanpassing. Hierbij gaat het om kleine aanpassingen
binnen één klasse van regulatieve mogelijkheden; bijvoorbeeld
kleine aanpassingen van de ervaren situatie t.g.v. uitgevoerde
handelingen.

-

een ultrastabiele sprong naar een andere soort regulatieve mogelijkheid.

Als een 'normale' reeks van ophef-deelprocessen niets (of niet snel
genoeg iets) oplevert (een oplossingsrichting is toch niet zo veelbelovend als werd verondersteld - dit wordt gecontroleerd door de
monitoringsfunctie) dan kan die reeks worden afgebroken en een
nieuwe worden gestart. Er kan dan bijvoorbeeld een andere oplossingsrichting worden uitgeprobeerd.
-

een ultrastabiele sprong naar een ander 'beslisconstruct':
radicale reconstructie.

De meest radicale aanpassing van het beslisconstruct is een
'sprung* naar een geheel andere 'constructieruimte' - die door
nieuwe essentiële variabelen en/of door een nieuwe ervaren
situatie wordt gedefinieerd. Zo'n sprong vindt bijvoorbeeld plaats
als het problematische anders wordt geformuleerd, zoals bij een
nieuwe interpretatie van het beslisprobleem. Daarmee kunnen ook
geheel andere manieren van oplossen in beeld komen.
Wannéér deze soorten veranderingen plaatsvinden, is onder controle van
het monitoringproces. Daarmee is het optreden van de veranderingen
afhankelijk van bedreiging van de essentiële variabelen en van de ervaren
tijdsdruk.
Door deze drie soorten verandering tot het beslisproces te rekenen,
wordt een reconstructieproces dat vergelijkbaar is met 'retraining', 'herinterpretatie' of 'herformulering' etc, binnen het beslismodel getrokken.
Daarmee verdwijnt ook een 'standaard' probleem van het incrementalisme
en de (klassieke) cybernetica: het zogenoemde 'conservatisme-probleem'.
Onder dit probleem wordt verstaan dat het incrementalisme creatieve
vermogens niet kan incorporeren, omdat ten eerste handelingen met
betrekking tot een vaststaand doel worden uitgevoerd - het doel zelf
wordt niet ter discussie gesteld. Ten tweede kan geen sprake zijn van
creativiteit omdat beslissers alternatieven uitproberen die al eerder ge-
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werkt hebben (zie onder andere Abelson en Levi, 1985; Morgan, 1986;
Etzioni, 1989). Het 'creatieve aspecf wordt hier door het radicale reconstructieproces (de derde soort verandering van het beslisconstruct) als
mogelijk onderdeel van het beslisproces gemodelleerd. Het onderbrengen van
reconstructie in het beslisproces is een van de belangrijkste bijdragen van
de hier gepresenteerde beslisopvatting.
De deelprocessen van het reconstructieproces maken deel uit van het
ophefproces. Het reconstructieproces kan namelijk worden gezien als een
recursieve toepassing van de ophef-deelprocessen. Er is sprake van de
deelprocessen 'analyse', 'selectie', 'experimenteren' en 'synthese'. Een
(radicaal) ander beslisconstruct komt tot stand door het uitvoeren van een
aantal van deze deelprocessen.
Een vraag die verder kan worden gesteld is hoe (snel of goed) het
ophef-deelproces verloopt. Welke deelprocessen worden wanneer uitgevoerd? Dit is onder meer afhankelijk van de ervaren complexiteit. Zoals al
is aangegeven, bestaat die uit twee soorten: de 'toegekende' (eerste orde)
complexiteit en de cognitief-constructieve mogelijkheden van de beslisser
om de (eerste orde) complexiteit toe te schrijven (de tweede orde complexiteit). Een beslisser moet beschikken over 'voldoende' tweede orde
complexiteit. 'Voldoende tweede orde complexiteif kan op twee manieren
worden uitgelegd. De beslisser moet, ten eerste, beschikken over 'adequate
modellen' om eerste orde complexiteit te kunnen duiden. Als het bovendien relevant is om 'radicaal te reconstrueren' (als een nieuw interpretatiekader, frame, etc, moet worden gezocht) dan moet de beslisser beschikken
over de tweede-orde mogelijkheden om te kunnen reconstrueren. Binnen
het nieuwe beslisconstruct kan de beslisser weer nieuwe, c.q. andere
modellen aanwenden om eerste orde complexiteit te duiden en er mee om
te gaan. De effectiviteit en de efficiëntie van het ophef-deelproces (het
aanpassen van de BC's) is dus zowel afhankelijk van de eerste als van de
tweede orde complexiteit.
Een manier om het ophefproces te controleren en om (eerste orde)
complexiteit te reduceren is door explicatie. Explicatie is opgevat als een
poging tot het vergroten van de tweede orde complexiteit. Op een explicatiedimensie zijn verschillende soorten 'controle' onderkend:

-

impliciete controle

Hierbij treedt geen explicatie op, en aspecten met betrekking tot
(delen van) het beslisprobleem en het omgaan ermee treden niet
focaal in het bewustzijn;
-

expliciete controle

(deze kan worden onderverdeeld in twee hoofdsoorten):
eerste orde explicatie

Hierbij wordt het object van explicatie alleen 'benoemd' - het
object treedt alleen focaal in het bewustzijn;
tweede orde explicatie

Hierbij wordt geëxpliciteerd met betrekking tot het geëxpliciteerde object. Deze vorm is in drie soorten verdeeld: expliciet
nagaan wat er van belang is met betrekking tot het geëxpliciteerde object (meta-explicatie); expliciet nagaan hoe het object
kan worden gegenereerd (proces-explicatie) of het object qua
object thematiseren (reflectie).
Op de gegeven manieren kunnen verschillende onderdelen van het
beslisconstruct worden geëxpliciteerd, op basis waarvan het ophefproces
kan worden gestuurd en het beslisconstruct kan worden aangepast.
Bij de explicatie kunnen hulpmiddelen worden gebruikt. Het gaat dan
meestal om expliciete modellen voor het sturen van het beslisproces.
Daarbij moet echter wel een idee bestaan van wat 'goed sturen' inhoudt en dat is afhankelijk van de beslisser.
Om beslissen als constructieproces met betrekking tot de vier soorten
complexiteit te ondersteunen zijn verschillende modellen bruikbaar. In het
laatste hoofdstuk zijn twee modellen nadrukkelijk beschreven omdat die
het proces van reconstrueren zouden kunnen ondersteunen. Met de
'methode van functionele equivalenten' kan worden getracht de oplossingsruimte systematisch te vergroten, door voor verschillende doelstellingen een verzameling equivalente middelen op te stellen. Soms betekent
dat, dat het beslisconstruct radicaal wordt gereconstrueerd. Deze methode
kan ook worden gebruikt om sociale complexiteit te reduceren. Ook de
'distinctie-calculus' -het tweede model voor de ondersteuning- is een

409

hulpmiddel, op basis waarvan de radicale reconstructie kan worden
ondersteund. Hierbij werd verondersteld dat het waarnemen en handelen
van de beslisser plaatsvindt op basis van onderscheidingen. Het constructienetwerk komt mede tot stand op basis van onderscheidingen. Eén
bepaalde manier van onderscheiden levert een bepaalde 'manier van
kijken' (frame, interpretatie, etc.) op die richtinggevend is voor waarnemen en handelen (dat kan overigens weer als resultaat kan hebben, dat er
anders onderscheiden wordt). Als we het maken van een onderscheiding
kunnen manipuleren, dan zouden we misschien ook andere 'manieren van
kijken' (of andere interpretaties, frames, etc.) kunnen genereren. Het doel
van de distinctie-calculus is het manipuleren van onderscheidingen (en
daarmee het zoeken naar andere interpretaties, frames, etc.) te systematiseren. Het is een hulpmiddel om het radicaal reconstrueren te ondersteunen. De 'calculus' bestaat uit een aantal basis-opera hes met betrekking tot
het maken van een onderscheiding. Deze basis-operaties kunnen worden
geassembleerd tot zogenoemde onderscheidingsstructuren. Wat de meest
geschikte onderscheidingsstructuren zijn, en hoe ze het best kunnen
worden gebruikt, is onderwerp van verder onderzoek.
7.3 Meerwaarde en verder onderzoek
Bij wijze van conclusie, kan over de verhouding met ander beslisonderzoek (en daarmee over de meerwaarde) worden opgemerkt dat de gepresenteerde opvatting van het beslisproces aansluit bij trends uit eerder
onderzoek (zie ook paragraaf 7.1). Bovendien is met de uitwerking van de
opvatting een kader gepresenteerd voor het plaatsen van die trends.
Meer specifiek geldt, dat bij deze uitwerking een speciale rol wordt
toebedacht aan de verschillende vormen van complexiteit van beslissen,
dat een explicatiedimensie voor beslissen is aangegeven, en dat (radicale)
reconstructie (reframing, etc.) expliciet als onderdeel van het beslisproces
is gemodelleerd. In hoofdstuk 4 is een ordeningskader beschreven om
verschillende soorten (beslis-) complexiteit te kunnen plaatsen. In hoofdstuk 5 is een beslismodel gepresenteerd waarin zowel explicatie als
reconstructie zijn opgenomen. De behandeling van dit model laat zien, dat
het mogelijk is om beslissen als een controlerend constructieproces uit te
werken.
Om de vergelijking met andere modellen iets gedetailleerder uit te
voeren, is in hoofdstuk 5 de 'besliskubus' opgesteld - een ruimte die werd
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opgespannen door de drie relevante 'dimensies' van de gepresenteerde
opvatting van beslissen: de elementen uit het beslisproces, de complexiteitsvormen en de explicatiedimensie. Verondersteld wordt, dat beslismodellen in deze ruimte kunnen worden geplaatst. Als dat wordt gedaan,
dan zou zichtbaar kunnen worden welke onderzoeksruimte nog overblijft,
i.e. ten opzichte van de hier gegeven opvatting van het beslisproces. De
besliskubus geeft derhalve ook aan waar verder onderzoek zich op zou
kunnen richten. In hoofdstuk 5 zijn enkele onderzoeksvragen met betrekking tot de drie dimensies geformuleerd. In hoofdstuk 6 is ingegaan op de
ondersteuning van het beslisproces, zoals dat in dit boek is opgevat.
Daarbij zijn twee methoden behandeld die ook als 'operationalisaties' in
verder onderzoek zouden kunnen dienen, omdat met behulp van deze
methoden experimenten kunnen worden ontwikkeld die de opvatting van
het beslisproces verder kunnen bekrachtigen.
Gezien de aangegeven meerwaarde van de gepresenteerde opvatting
(met name het thematiseren van complexiteit voor beslissen; het thematiseren van beslissen als een constructieproces; het thematiseren van de
explicatiedimensie en het modelleren van - radicale - reconstructie) en
gezien het feit dat deze opvatting aansluit op huidige trends in beslisonderzoek zou nu geconcludeerd kunnen worden dat het zinvol is geweest
om beslissen als een controlerend constructieproces met betrekking tot vier
complexiteitsvormen op te vatten.
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Summary
This book deals with individual decision making. The number of studies
on this subject is large and it is approached from a variety of disciplines.
Why, then, add another book? The reason is that it appears worthwhile to
tackle decision making from a different angle than usual. Decision making, it is suggested, could be regarded as 'a process of control and construction'. In a nutshell, this view of decision making highlights the
process of constructing and reconstructing a model concerning a problematic situation. Such a model serves as the basis for observation and action,
and the results of observing and acting lead to the reconstruction of the
model-in-use. In this process of construction, it is further asserted, the
decision maker has to deal with several forms of complexity - instrumental complexity, dynamic complexity social complexity and, constructive
complexity. Constructive complexity enables the decision maker to control
the construction-process. This process continues until some satisfactory
solution to the problematic situation is found.
This outline is, of course, very sketchy and one may feel that views of
decision making along these lines have been broached before (notably
incremental models of decision making). The approach of this book is
different from others, because it is rooted in 'first' and 'second order
cybernetics' and in 'constructivism'. First order cybernetics makes it possible to describe decision making as a process of control. Second order
cybernetics and constructivism specify the nature of the object of control,
i.e., the 'models' mentioned above, and the construction process in which
these models are produced. By means of cybernetics and constructivism it
can be made apparent that decision making can be described as a process
of 'controlled construction'. The aim of this book is to present such a
description of decision making and indicate its usefulness. To reach this
goal we will present a cybernetic model of decision making. We will
indicate its usefulness by reference to current models of decision making
and by outlining forms of decision-aids specifically tailored to decision
making as a process of 'controlled construction'.
In chapter 1 we propose that decision making might be seen as a
process of 'control and construction', and that in this process four sources
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of complexity are relevant. Decision making as a construction process
emphasizes the construction of a 'model of reality', observing and acting
on the basis of this model and reconstructing this model until some
relevant variables are within their limits (i.e. until the problem ceases to
exist). During this process the decision maker has to deal with several
sources of complexity. The first of these sources is called 'instrumental'
complexity, i.e., the complexity of a problematic situation due to the
number of elements and relations the decision maker attributes to this
situation. The second source of complexity is called 'dynamic
complexity* - and points to changes in the (model of the) problematic
situation and to the dynamics of dealing with it. The third source of
complexity is labelled 'social complexity7. In most decision making
situations decision makers are not operating on their own. Most of the
time problems are defined are solved in a social setting. This requires the
acknowledgment of this social setting and may lead to decision making in
collaboration with others. The last source of complexity is called
'constructive complexity7 and refers to the 'cognitive requirements' for
defining a problem and dealing with it.
Decision making is thus viewed as a process of 'controlled construction', in which the decision maker tries to coop with several sources of
complexity. The aim of this book is to elaborate this view. This is done by
means of a detailed model of decision making and by exploring tools for
decision support.
The reason for this new way of conceptualizing decision making lies
partly in developments in cybernetics and constructivism and partly in
trends in decision making literature. In this literature a shift in attention
can be discerned. There seems to be a growing interest in issues such as
'naturalistic decision making7, 'frames', 'construction-processes' and
'complexity7. In chapter 2, literature on individual decision making is
reviewed, and these 'emerging trends' are described. These trends point in
the direction of decision making as a construction process. Although
emerging, it is noted that an overarching theory, encompassing the trends,
seems to be lacking. This yields an extra motivation for the theory of
decision making presented in this book - which may provide an overarching perspective.
Before a detailed model of decision making as a 'process of controlled
construction' can be presented, it should be made clear what a process of
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construction -in a cognitive realm- exactly means, and how such a process
can be controlled. To answer these questions, the third chapter gives an
introduction to first order cybernetics, second order cybernetics,
constructivism and modern social systems theory. These four 'scientific
disciplines' make up what in this book is called 'the constructivist
framework'. First order cybernetics is a theory on regulation and control.
Important issues in this theory are control and self-control (more precisely:
regulation and self-regulation). To clarify these issues, definitions of
stability and ultrastability are given. Second order cybernetics and
constructivism deal with the process of construction (and with the products and constituents of that process: constructs). Important notions that
are highlighted are 'ultrastable construction', 'contingency of constructs',
'stability of constructs' and 'explication'. From these notions a 'theory of
controlled construction' is assembled. Elements of social systems theory
are presented in order to discuss 'controlled construction' in a social
context.
In the next two chapters the conceptualization of decision making as
a process of controlled construction is further elaborated. Chapter 4 discusses the four sources of complexity - which make up the intricacies of
decision making. An important distinction between first and second order
complexity is introduced. First order complexity is the complexity a
decision maker attributes to a problematic situation (in terms of instrumental, dynamic of social complexity). Second order complexity refers to
the cognitive-constructive powers of the decision maker to attribute firstorder complexity (and deal with it). It is noted that the relation between
these two forms of complexity is of particular importance. Frames of
interpretation, and the possibility to change them (to 'reframe', or to
'reconstrucf ) are dependent on second order complexity. Second order
complexity serves, so to speak, to reduce first order complexity.
In chapter 5, a detailed model of decision making is presented - based
on the constructive framework from chapter 3. A birds-eye view of this
model is depicted in the figure below. This figure portrays the 'cybernetic
sequence': 'stability7, 'disturbance', 'instability7 (during which regulation
occurs) and 'stability'. This sequence can be seen as a rough approximation of decision making. We will discuss the model of decision making
with reference to this sequence. At the moment of disturbance (actual or
anticipated) a 'initial decision-construcf is produced (see figure).
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Figure 1 Cybernetic sequence, decision construct and dissolution process

This construct consists of:
-

The problematic situation as experienced by the decision maker.
This includes implicit and explicit cognitions such as expectations,
causal models, representations of relevant aspects in the environment, etc.;

-

So-called 'constructive essential variables', i.e., implicit or explicit
norms concerning the decision-problem;

-

One or more (implicit or explicit) 'regulative actions' to deal with
the problem at hand. These actions may be more or less definite.

The initial decision-construct is the offset for a process of dissolution (see
figure). During this process, the decision-construct is changed - until a
construct emerges where the essential variables are no longer threatened
(i.e., where the problem ceases to exist). The changes of the decision430

construct are brought about by four subprocesses of the dissolution
process:
-

'Construction' of elements of the decision construct;

-

'Selection' of a regulative action;

-

'Performing' a regulative action;

-

'Monitoring' essential variables.

The change of the decision-construct can be more or less radical. In the
model, three forms of change can be discerned:
-

Minimal change. This refers to small changes within one class of
regulative actions;

-

An ultrastable jump to another class of regulative actions;

-

An ultrastable jump to another decision construct. This jump
comes about when the problem is defined differently or, in other
words, when a problem is 'reframed', or 'reinterpreted'.

The latter form of change (the most radical change of the decision-construct) is one of the most important contributions of this book. By means
of this ultrastable jump, reconstruction (or reframing, etc.) is explicitly
modelled as a part of decision making.
The process of dissolution is controlled implicitly or explicitly by the
decision maker. Explication is introduced as a means to enlarge the
constructive powers of the decision maker (to enlarge the second order
complexity). When control is implicit, the decision maker is not consciously aware of elements of the decision-construct. Explicit control may be
split up into two classes:
-

First order explication - when the object of explication is made
'consciously available' to the decision maker.
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-

Second order explication. Here, the object of explication is the
object that was made 'available' through first order explication.
During second order explication the decision maker may think
about 'process', 'contenf or 'form' of this object.

Although the model and its constituents are only very briefly summarized,
the full-blown model as described in chapter 5 is powerful, in that it
permits encompassing the trends in recent literature on decision making.
Furthermore, it gives a 'modern' account of incremental decision making
and it makes apparent how 'creativity' (by means of ultrastable re-construction) may enter decision making. At the end of the fifth chapter,
some questions for further empirical research are given.
Chapter 6 discusses two methods for supporting decision making as a
process of 'controlled construction'. One method focuses on flexibly
generating alternatives and the other method aims at supporting 'radical
reconstruction'. These methods are closely related to the theory of decision
making in this book. The methods can, therefore, also be interpreted as
'operationalisations' in further 'constructive' decision making research,
because they make it possible to design experiments that may further
reinforce the presented view of decision making.
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Constructief beslisse

Dirk Vriens

Modern beslisonderzoek Iaat verschillende trends zien. Bijvoorbeelc
aandacht voor complexiteit, voor dynamiek en voor de sociale context waarin
beslissen plaatsvindt. Een andere belangrijke trend betreft de 'interpretatiekaders'
die bij beslisgedrag een rol spelen. Een overkoepelende theorie die deze thema's
incorporeert, is echter nog niet voorhanden. Constructief beslissen tracht in deze
leemte te voorzien. Beslissen wordt daarbij opgevat als een 'controlerend constructieproces' waarin verschillende vormen van complexiteit een rol spelen. Deze
opvatting wordt uitgewerkt aan de hand van de eerste en tweede orde cybernetica,
het constructivisme en de moderne sociale systeemtheorie. Dit leidt uiteindelijk
tot een model van beslissen en tot twee 'hulpmiddelen' die het beslisproces constructief kunnen ondersteunen.
In Constructief beslissen vinden lezers naast een nieuwe behandeling
van het beslisproces ook een overzicht van theorieën over beslissen en een uiteenzetting over cybernetica en het constructivisme. Het boek is daarom niet alleen
bedoeld voor wetenschappers die hun kennis op deze gebieden willen uitbreiden,
maar ook voor hen die op zoek zijn naar een moderne inleiding in beslissen en in
het constructivisme.
De auteur is als universitair docent verbonden aan de Nijmegen
Business School van de Katholieke Universiteit Nijmegen.
lonstructief beslissen is een uitgave in de managementserie Business
construction. In deze serie worden praktische en fundamentele vragen over organisaties, de relaties met hun omgeving en het organiseren van continuïteit op 'constructivistische wijze' behandeld. Business construction vertegenwoordigt een
moderne managementbenadering, waarin onderwerpen worden behandeld die
variëren van operationele tot strategische bedrijfsvoering. Business construction is
praktisch relevant voor actuele thema's als:
-

new business development
management van kennis
strategieontwikkeling
business intelligence
besluitvormingsprocessen
organisatiestructuren

