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Eind jaren zestig van de vorige eeuw schreef ik met een studiegenoot een scriptie
over medezeggenschap. De universitair begeleider raadde ons aan vooral het in
1967 verschenen werk van James D. Thompson te gebruiken. Deze jong overleden auteur schreef slechts een enkel boek, maar dan wel eentje dat ook nu nog
als een mijlpaal beschouwd mag worden: Organizations in Action; Social Science Bases of Administrative Theory (Thompson, 1967). Sociaalwetenschappelijke
funderingen voor een bestuurlijke organisatietheorie, daar ging het om, en iets
daarvan poogden mijn studiegenoot en ik in ons medezeggenschapsverhaal mee
te nemen. Al doende kwamen we erachter dat Herbert Simon een grote invloed
had uitgeoefend op het werk van Thompson en bovendien, dat de programmatische ondertitel van het boek van Thompson (sociaalwetenschappelijke, inclusief
economische, funderingen voor een bestuurlijke organisatietheorie) zo ongeveer
het totale wetenschappelijke project omvatte waar Simon zijn gehele academische
leven aan besteedde. Het was een fascinerend project voor twee economiestudenten (en voor alle economen tot op de dag van vandaag). Per slot, wat is de
prijs van medezeggenschap? Als economen werden we de kant van de beprijzing
opgeduwd, en als economisch-sociologen (het vak waarvoor we de scriptie schreven) werden we de kant van het proces opgeduwd. In de economische theorie
doen processen er niet toe: alles is maximaal, optimaal, volkomen, en er is altijd
maar één enkele manier om iets goed te doen. Doe het anders en je overleeft de
concurrentiestrijd niet. Het resultaat bepaalt, het proces telt als je faalt, en telt niet
als je het goed doet. Men denkt dat het Margaret Thatcher was die de leus ‘er is
geen alternatief ’ bedacht, maar dat is onjuist. De economische theorie heeft het
bedacht, Thatcher heeft er niet meer dan een naam aan gegeven. In de praktijk
van het besturen, beslissen en organiseren, stelde Simon, doen processen er wel
degelijk toe – en niet zo’n beetje ook. De regel is dat er diverse manieren zijn, de
uitzondering is dat er slechts één enkele manier is. Er is vrijwel altijd wat te kiezen;
de vraag is alleen waar je je door laat leiden bij je beslissing dit te kiezen en dat
niet. Dat is de vraag naar de beslissingspremissen. Het is die vraag die Simon niet
aflatend heeft beziggehouden.
Herbert Alexander Simon
Herbert Alexander Simon werd in 1916 geboren in Milwaukee, Wisconsin. Zijn vader
(eerste generatie Amerikaan) was ingenieur, zijn moeder (derde generatie Amerikaanse)
was pianiste. Een oom was econoom, en hij was het die Simons belangstelling voor de
sociale wetenschappen opwekte, een belangstelling die hij poogde te combineren met
zijn interesse in de exacte wetenschappen. In 1933 vertrok Simon naar de Universiteit
van Chicago, waar hij tien jaar verbleef om dat in 1943 af te sluiten met een doctoraat
in de politieke wetenschappen. Al in het begin van zijn studie, in 1934-1935, raakte hij
betrokken bij een veldonderzoek naar hoe schoolbesturen aan de ene, en gemeentelijke
autoriteiten aan de andere kant, elkaar in de haren vlogen bij beslissingen over de toewijzing van gelden voor onderhoud en toezicht van speelplaatsen in Milwaukee. Onderhoud
en toezicht op één noemer brengen was uitgesloten – was dat wel mogelijk geweest dan
had er één productiefunctie voor die activiteiten moeten bestaan, en die functie was er
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niet. Om dan toch stappen te kunnen zetten, moet je het probleem wegnemen uit de
economische theorie en een plek geven in een besluitvormingstheorie die er niet van
uitgaat dat voor elk probleem een unieke en optimale oplossing bestaat. Voordat je aan
een oplossing toekomt, moet je het probleem correct weten te stellen: problemen ‘zijn’
er niet, problemen moeten worden ‘gesteld’. De eerste opgave is niet de beste oplossing
te zoeken, maar een adequate probleemstelling te formuleren, een adequate ‘representatie’ van het probleem (Simon, 1977, 1978). Daarmee had Simon al heel vroeg het pad
aangewezen dat hij wilde inslaan, het pad waarvan zijn Administrative Behavior; A Study
of Decision-Making Processes in Administrative Organizations (1947) een eerste mijlpaal
markeert (Simon, 1978). In een groot aantal kritische kanttekeningen bij de (tekortkomingen van de) economische theorie enerzijds, en in een minstens even groot aantal positieve interventies gericht op het construeren en modelleren van praktische problemen
en bedrijfsbeslissingen anderzijds, ontmoeten we een onderzoeker die met veel geduld
en volharding aan een organisatietheorie vorm heeft gegeven die tot op de dag van vandaag staat als een huis en waaraan hij zelf, tot aan zijn dood in 2001, is blijven bouwen.
Het werkzame leven van Simon staat in het teken van het rehabiliteren van het kiezen,
het proces van kiezen. In zijn Nobelprijslezing (Simon, 1978) heeft hij uiteengezet welke
pogingen hij daartoe over de jaren heen in zijn werk heeft gesteld. Het uitgangspunt is
dat economen die stijf en strak beweren dat er maar één goede keuze is kennelijk niet
beseffen wat kiezen is, want één keuze is géén keuze en een theorie die op dat idee van
kiezen is gebouwd, is een gemankeerde theorie. Een keuze vergt minimaal twee redelijk gelijkwaardige alternatieven en dan hangt het van tal van factoren af welke keuze
het beste aansluit bij de voorkeuren (een waarderingsvraag) van degene wiens keuze het
is en welke keuze die voorkeuren het best uit de verf laat komen (een feitelijke vraag).
Waarden en feiten zijn de piketpaaltjes van kiezen en beslissen. Waarden verschaffen je
een ingang tot de door jou gewenste keuzemogelijkheden en ze brengen daar een eerste
schifting in aan (liever dit dan dat, dit eerst en dat kan later); feiten brengen een verdere
schifting aan, want niet alles waar je voorkeur naar uitgaat is ook feitelijk realiseerbaar.
Zo wordt het terrein van de schaarste (de ‘kern’ van de economie) hanteerbaar: door de
ordening van je voorkeuren, door de toets op realiseerbaarheid.

Het werk van Simon
Het territorium van de economische wetenschap bevat in de kern, zegt Simon, de
vraagstukken van toewijzing van schaarse bronnen, van de mate van gebruik van
schaarse bronnen, en van de verdeling van de opbrengsten van schaarse bronnen.
Schaarste is het generieke trefwoord van de kern. Om deze kern heen vinden we
een aantal randgebieden (‘kolonies’), waaronder het gebied van het kiezen/beslissen, in het bijzonder met betrekking tot de theorie van het bedrijf. Zonder
theorie van het bedrijf is volgens Simon de kern van de economische wetenschap
onvolledig en onvolkomen (Simon, 1978). Ze is onvolledig omdat het gros van
de economische activiteiten zich afspeelt in organisaties, in bedrijven, en niet op
markten (Simon, 1991). Ze is onvolkomen omdat onze menselijke en organisatorische vermogens om correcte beslissingen te nemen beperkt zijn, terwijl we
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zien dat de kern van de economische wetenschap daar geen rekening mee houdt
(Simon, 1957, 1972, 1978). Het streven van Simon is gericht op het in kaart brengen van de gevolgen van de onvolkomenheid en de onvolledigheid in de kern van
de economische wetenschap en op het aanwijzen van verbeteringen in diezelfde
kern. In situaties die relatief stabiel zijn en die zich in de buurt van het competitieve evenwicht bevinden, zal de economische theorie zich wel redden; in situaties
die met onzekerheid gepaard gaan en in situaties waar de concurrentie afwijkt
van het model van volledige concurrentie, schiet de theorie tekort en moet deze
minimaal worden aangevuld met een descriptieve theorie over hoe feitelijk wordt
beslist en met een normatieve component over hoe je tot betere besluiten komt
(Simon, 1978).
Begrensde rationaliteit
De economische theorie vereist dat we alle alternatieven waaruit gekozen kan
worden, kennen en de theorie vereist bovendien dat we de consequenties van elk
gekozen alternatief kunnen berekenen en consistent kunnen waarderen, nu en in
de toekomst. Alleen dan zijn onze beslissingen rationeel en optimaal. Maar dat is
te hoog gegrepen. Om de theorie weer met beide benen op de grond te krijgen,
heeft Simon het concept van ‘begrensde rationaliteit’ (bounded rationality) naar
voren gebracht en in tal van onderzoekingen en publicaties vorm gegeven. Begrensde rationaliteit houdt onder meer in dat we af moeten zien van ‘optimale’ en
ons toe moeten leggen op ‘bevredigende’ beslissingen. Daarnaast: als onze kennis
tekortschiet om elke activiteit eenduidig af te leiden uit het na te streven doel (en
dat is vrijwel altijd het geval), moeten we ons tevreden stellen met subdoelen die
de activiteiten wel weten te plaatsen én te meten. Ten slotte, stelt Simon, moeten
we besluitvormende taken zien te verdelen over de nodige specialisten – die op
hun beurt gecoördineerd worden door een (organisatorische) structuur van communicaties en gezagsverhoudingen (Simon 1978).

»»Begrensde rationaliteit houdt onder
meer in dat we af moeten zien van
‘optimale’ en ons toe moeten leggen
op ‘bevredigende’ beslissingen
De bestuurlijke organisatie en de arbeidsorganisatie
Simon heeft zich toegelegd op het uitwerken van dit begrip van begrensde rationaliteit en het is in het kader van dit begrip dat hij de analyse-eenheid van
de beslissingspremisse nodig had. Daarin bewees hij zich als een van de eerste
organisatiewetenschappers die het perspectief van de arbeidsorganisatie inwisselde voor het omvattender perspectief van de bestuurlijke organisatie, inclusief
de daarbij horende bestuurlijke arbeidsdeling. Want: besturen is zowel beslissen
als doen. Elk organisatielid beslist én doet. Dat is een gegeven. We kunnen dit
gegeven ‘horizontaal’ bekijken vanuit de verdeling van het doen (vanuit de ar-
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beidsorganisatie) en we kunnen het ‘verticaal’ bekijken vanuit de verdeling van
het beslissen (vanuit de bestuurlijke organisatie): de verdeling van taken tussen
uitvoerend en toezichthoudend personeel (Simon, 1997, p. 7). Simon kiest uitdrukkelijk voor het laatste, voor het verticale en bestuurlijke perspectief. Besturen
komt neer op het beslissen om dit te doen (en niet dat) en die beslissing ook uit
te (laten) voeren. Is de beslissing genomen dan komt besturen neer op het organiseren van samenwerking om een gemeenschappelijke taak tot een goed einde te
brengen (Simon, 1997; Simon et al., 2010). Aan elke beslissing van deze signatuur
gaat een keuze vooraf die op zijn beurt ook weer de vorm van een beslissing aanneemt en die moet voldoen aan criteria of premissen. Bij elkaar markeren waarden
en feiten het terrein van de beslissingspremissen. Elke beslissing moet niet met
ons oordeel over de feiten vloeken (het moet per slot kunnen wat we willen) en
elke beslissing moet niet vloeken met ons oordeel over wat we belangrijk vinden
(met de waarden die we hoog houden). Over feiten zijn de deskundigen het alleen
bij hoge uitzondering eens, over waarden zijn de belanghebbenden (de ‘stakeholders’) van de organisatie het eveneens alleen bij hoge uitzondering eens. Het
beroemde leerstuk van de ‘begrensde rationaliteit’ gaat op beide in. We schieten
tekort in onze kennis over en beheersing van ‘feiten’, we komen regelmatig pas al
doende en dus niet vooraf achter onze voorkeuren en waarden, we overzien maar
zelden dat onze voorkeuren voor meer winst in strijd zijn met onze voorkeur voor
fair play, voor een schoon milieu enzovoorts. En om het nog erger te maken: we
zijn regelmatig niet eens in staat om zelfs maar een eenduidige en werkbare rangorde aan te brengen in onze voorkeuren (Simon, 1957). Het klinkt zo rustig, en
zelfs een beetje deftig, dat gedoe met ‘premissen’. Maar het is niet rustig en het is
ook niet deftig en er zou wel wat meer aandacht voor mogen zijn, ook en juist in
de wereld van HRM.

Arbeidsrelaties en opdrachtrelaties
Het is allemaal uitgewerkt in het bekendste boek van Simon, het al eerder genoemde Administrative Behavior; A Study of Decision-Making Processes in Administrative Organizations. Dat boek begon als dissertatie, werd kort daarna omgewerkt voor een groter publiek (1947), groeide gestaag in reputatie en werd in
1997, enkele jaren voor zijn dood in 2001, voor een vierde keer herdrukt en bijgewerkt.1 Ik beperk me hier tot een enkele parafrase, in het bijzonder gericht op
het belang van beslissingspremissen voor HRM – HRM begrepen als onderdeel
van de bestuurlijke arbeidsdeling, met als opdracht de organisatorische beslissingspremissen onder de aandacht te brengen en in de aandacht te houden van
iedereen die direct en indirect intern bij de organisatie betrokken is, dan wel ernaar streeft erbij betrokken te raken: in werving en selectie, bij de beslissing zaken
zelf te laten doen binnen de grenzen van het eigen bedrijf dan wel uit te besteden

1 De verwijzingen naar dit boek betreffen de vierde druk uit 1997.
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aan de markt (‘make or buy’), bij (het voorbereiden van) beslissingen over promotie, demotie, voortgang, transformatie en afbouw van de arbeidsrelatie. Dat doen
markten niet, organisaties doen dat. In een organisatie een markt verwerken, dat
kan. De interne arbeidsmarkt is de voor de hand liggende illustratie. Maar in een
markt een organisatie verwerken, dat kan niet, omdat in dat geval de regel van de
vrije concurrentie (voor iedereen een gelijk speelveld met gelijke regels van toeen uittreding) met voeten wordt getreden. Organisaties kunnen dingen die markten niet kunnen – op die eenvoudige premisse is het werk van Simon gebouwd.2
Het levert betere oordelen over feiten, betere oordelen over waarden en betere
oordelen over nut en noodzaak van hun onderscheid.
Beslissingen in organisaties
Organisaties nemen beslissingen, en ze nemen beslissingen over beslissingen, in
het bijzonder beslissingen over wie waarover wanneer mag beslissen. Beslissingen
typeren de communicatie van de organisatie, ongeveer zoals prijzen de communicatie van markten typeren. Een organisatie neemt pas een beslissing als aan criteria
dan wel beslissingspremissen is voldaan. Overigens, een beslissing is een keuze en
omgekeerd, vandaar dat Simon ze binnen de context van de organisatie als inwisselbaar ziet (Simon, 1997). Beslissingen en beslissingspremissen beïnvloeden ons
gedrag en dat is ook de bedoeling. Het uitgangspunt is dat ons gedrag doelgericht
is en langs twee lijnen moet worden geanalyseerd: de lijn van de doelbepaling
en de lijn van de doelbereiking. Overwegingen met betrekking tot doelbepaling
noemt Simon ‘waardeoordelen’, overwegingen met betrekking tot doelbereiking
noemt hij ‘feitelijke oordelen’ (Simon, 1997). De criteria (beslissingspremissen)
leggen de ruimte vast waarbinnen de beslissing, in termen van beoordeling van
waarden en in termen van beoordeling van feiten, moet vallen om (al dan niet
na het nodige gedelibereer) acceptabel te zijn voor de belanghebbenden (bij de
‘stakeholders’) en uitvoerbaar voor de deskundigen van de organisatie. En let wel,
elke deskundige is ook belanghebbende en pikt niet alles: denk aan de klokkenluider, denk aan de medewerkers die ontslag nemen omdat ze hun werk niet met hun
waarden kunnen verenigen (Simon et al., 2010). Beslissingspremissen vervangen
de beslissing niet, ze beperken het in principe oneindige aantal keuzemogelijkheden en reduceren daarmee de complexiteit van het kiezen. In elk concreet geval
zijn de geldende beslissingspremissen het product van afwegingen/beoordelingen
van feiten en waarden (Simon, 1997). Over feiten kun je zeker of onzeker zijn (het
probleem van de ambiguïteit), en over waarden kun je het eens zijn of je kunt erover strijden (het probleem van de ambivalentie). Dat levert in theorie minimaal
vier varianten op: zeker/onomstreden, zeker/omstreden, onzeker/onomstreden

2 Oliver Williamson verwerpt de beslissingspremisse en adopteert de transactie als
basiseenheid van analyse omdat voor hem de markt het uitgangspunt is (hoofdstuk
11). De voordelen van de organisatie zijn de nadelen van de markt en omgekeerd.
Markt en organisatie zijn voor hem functioneel equivalent, ze lossen dezelfde
problemen op (Williamson, 1996). Voor Simon ligt het anders.
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en onzeker/omstreden. In de praktijk is het aantal varianten oneindig. Toch moet
besloten worden tot welke beslissing het in elk voorkomend geval moet leiden
(Thompson, 1967). De interne organisatie geleidt de beslissingen vervolgens naar
alle betrokken medewerkers. De organisatie is verticaal bezien het geheel van
communicaties van bestuurders naar uitvoerders, inclusief de feedback van uitvoerders (Simon, 1997). Aan de hand van de feedback merkt de organisatie of de
communicaties ‘geland’ zijn, in die zin dat de werknemers de beslissingspremissen
van de leiding accepteren en tot leidraad van hun handelen nemen (Simon, 1997).
In het onderzoek naar de effectiviteit van hiërarchische communicatie en feedback is de beslissingspremisse de geëigende eenheid van analyse (Simon, 1997).
Het lidmaatschap van de organisatie
Een belangrijke illustratie vinden we in de beslissingen over wie tot de organisatie
wordt toegelaten – beslissingen over het lidmaatschap van de organisatie. Er zijn
talloze belanghebbenden bij de organisatie, maar niet iedere belanghebbende is
ook lid. Klanten, leveranciers, banken, distributeurs en tussenpersonen van diverse pluimage kunnen allen een meer dan voorbijgaand belang hebben in de
organisatie, en als ‘stakeholder’ erkend worden. Of ze dan als ‘lid’ van de organisatie meetellen, hangt niet alleen af van de organisatie die hen gehoor geeft, maar
tevens van henzelf: of zij op hun beurt gehoor aan de organisatie geven. Lidmaatschap kent rechten (toegang, gehoord worden, mee mogen spreken) en plichten
(respecteren van de huisregels, luisteren, meedoen). Daarbij gaat een organisatie
niet over één nacht ijs. Een organisatie moet ervan uit kunnen gaan dat een (toekomstig) lid niet alleen feitelijk in staat is te doen wat verlangd wordt, maar ook
erop kunnen rekenen dat het toekomstige lid loyaal aan de organisatie is, en in
ieder geval de waarden van de organisatie niet met voeten treedt.

»»Beslissingspremissen beperken
het in principe oneindige aantal
keuzemogelijkheden en reduceren daarmee
de complexiteit van het kiezen
Een onaardige opmerking op Facebook over je baas, geplaatst buiten werktijd en alleen bedoeld voor je vrienden, kan de aanleiding tot ontslag zijn. En wie overweegt
voor klokkenluider te gaan spelen weet dat hij daarna nooit meer vertrouwd zal worden; hij wordt niet langer ‘loyaal’ bevonden.

Lidmaatschap van de organisatie leidt tot het accepteren van sommige, en het
afwijzen of minimaal opschorten van weer andere, gedragspremissen. Het lidmaatschap van een werknemer – het werkterrein van HRM – vloeit voort uit een
arbeidsrelatie. Het onderscheidende kenmerk van de arbeidsrelatie is gezag. Een
werknemer is op basis van een arbeidsrelatie lid van de organisatie waar hij werkt,
maar hoe zit het dan met de status van de zzp’er die voor dezelfde organisatie aan
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het werk is, hoe zit het met de opdrachtrelatie? Nu, het beslissende onderscheid
tussen een arbeidsrelatie (werkgever/werknemer) en een opdrachtrelatie (koper/
verkoper, opdrachtgever/opdrachtnemer) is dat in de eerste relatie de werknemer
belooft zich te houden aan de beslissingspremissen van de werkgever, zoals die
aan hem worden doorgegeven in de vorm van opdrachten en instructies, en dat
in de tweede relatie, de opdrachtrelatie, de opdrachtnemer vrij is om zijn eigen
instructies op te stellen en op te volgen, zo lang hij maar aan de opdracht voldoet.
We zouden mogen vermoeden, indachtig het feiten/waardenonderscheid van Simon, dat het verschil werknemer/zzp’er vanuit de werknemer bezien minder aan
de feitelijke kant gezocht moet worden en meer aan de loyaliteitskant en vanuit de
zzp’er bezien minder aan de loyaliteitskant en meer aan de feitelijke kant.
En vanuit de organisatie en HRM bezien? Dat, zo leren we van Ouchi (1980), hangt
af van de mate waarin er sprake is van doelincongruentie (uiteenlopende waarden)
aan de ene, en van ambiguïteit (meerduidigheid) van de feitelijke prestaties (feiten)
aan de andere kant. Bij een hoge incongruentie en een lage ambiguïteit ligt de markt
(en dus de zzp’er) voor de hand, bij een lage incongruentie en een hoge ambiguïteit de
clan (ruwweg alle organisatieleden met een concurrentiebeding), bij een gematigde
incongruentie en een gematigde ambiguïteit de bureaucratie (laten we zeggen de ‘typische’ werknemer). De markt rukt op, de bureaucratie krimpt en de omvang van de
clan hangt af van het bedrijfsbelang van het intellectuele eigendom.

Markten zonder marktprocessen
Op markten doen processen er niet toe. Je contracteert wat je koopt en afwijkingen zijn niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk zo afgesproken. De algemene regel
is dat het proces er niet toe doet indien de prestatie voorspelbaar is. Het doet er
des te meer toe als de voorspelbaarheid tekortschiet. Een steen des aanstoots voor
Simon is dat de economische wetenschap het belang van het proces bagatelliseert,
en daarom moet aannemen dat prestaties voorspelbaar zijn, ook als het proces
van beslissen de prestaties in organisatie en economie aantoonbaar beïnvloedt
(Simon, 1978). Binnen en tussen organisaties staan processen centraal, op markten staan uitkomsten centraal. Bij processen is inzicht in de beslissingspremissen
onmisbaar, bij markten en hun uitkomsten volstaat kennis van de transactie.
De arbeidsrelatie
In de praktijk is het nog niet zo eenvoudig om het onderscheid markt/bureaucratie goed te hanteren. Met bureaucratie wordt hier de organisatie bedoeld. Simon ziet de opdrachtrelatie als een marktcontract, als een verkoopcontract: de
opdrachtnemer verkoopt aan de opdrachtgever een goed of dienst van die en die
omvang en die en die kwaliteit tegen die en die prijs. Zijn de desbetreffende benodigde informaties bij de tijd, betrouwbaar en volledig, dan is de beslissing om iets
te kopen of iets zelf te maken een afweging op basis van de som van transactie- en
productiekosten in het geval van een zzp’er, vergeleken met een werknemer, een
aannemer of onderaannemer enzovoort. Aan deze informatie-eisen kan echter
niet altijd worden voldaan. De stelling van Simon is dat het rationeel kan zijn
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voor de organisatie om een arbeidsrelatie aan te gaan wanneer het niet mogelijk
is vooraf voldoende, voldoende betrouwbare en voldoende tijdige informatie te
vergaren om te kunnen voorspellen welke relatie (de arbeidsrelatie dan wel de opdrachtrelatie) het meest zal opbrengen. De organisatie kan het zich veelal niet permitteren te wachten tot alle informatie beschikbaar is (Simon, 1957). In onzekere
omstandigheden is het rationeel je bronnen flexibel te houden. Een arbeidsrelatie
is juist door z’n onvolledigheid, waarbij de werkgever afhankelijk van de situatie
de onvolledigheid kan verminderen, een toonbeeld van functionele flexibiliteit
(Simon, 1978). Rationeel in dit verband is, gelet op de vermelde informatieperikelen, onveranderlijk begrensd rationeel.3 Het is rationeel omdat de organisatie bij
een arbeidsrelatie niet elke keer dat er iets verandert opnieuw hoeft te heronderhandelen over het contract. Bij de opdrachtrelatie moet dat wel – en dat is duur en
omslachtig en nooit af. Begrensde rationaliteit raakt aan het verwante vraagstuk
van de ‘begrensde onzekerheid’, maar waar je bij begrensde rationaliteit nog kunt
denken aan complexiteit die onze (personen, organisaties) informatieverwerkende capaciteit te boven gaat, bij begrensde onzekerheid gaat het niet om informatieverwerking, maar om de onduidelijkheid (ambiguïteit) en de tegenstrijdigheid
(ambivalentie) over wat überhaupt als informatie (en in welke mate van volledigheid, betrouwbaarheid en tijdigheid) in aanmerking komt.
Het voor de praktijk van HRM belangrijke ‘secretaresseprobleem’ bijvoorbeeld valt
onder het risico van complexiteit, maar niet onder het gevaar van onzekerheid.
HRM’ers hebben voortdurend met dat probleem te maken als ze een geschikte kandidaat voor een vacature moeten vinden. De rationale strategie is dan een aantal vacaturegesprekken te voeren, net zo lang tot je een verantwoord beeld van het aanbod
hebt verkregen. Heb je dat, dan kies je vervolgens de eerste die beter is dan de gegadigden die je tot dusver zag. De veronderstelling is dat het aanbod aanvankelijk onbekend is, maar zeker niet onkenbaar want na een aantal vacaturegesprekken weet je
wat het aanbod voorstelt. In het geval van onzekerheid weet je daarentegen eenvoudigweg niet wat het aanbod is, hoe groot het is, wat de kwaliteit ervan is, enzovoorts.

Onzekerheid
Valt dit type onzekerheid te begrenzen, en zo ja, hoe? Bij onzekerheid vervalt de
rationaliteit van een optimaliserende zoekstrategie om de simpele reden dat we
het optimum vooraf niet kunnen achterhalen – en achteraf is het te laat om nog
van betekenis te zijn. In dat geval moet je, stelt Simon, terugvallen op ‘bevredigende zoekstrategieën’ (Simon 1957, 1972, 1997). Dat is de eerste en voornaamste begrenzing die we kunnen aanbrengen. Bevredigend (satisficing) is een eigen
term van Simon (satisficing is de eigenzinnige samentrekking van satisfying en
sufficing). Wij zouden zeggen dat goed genoeg al genoeg is en dat we niet naar
een optimum moeten streven, als we toch niet weten waar we dat kunnen vinden
3 Begrensde rationaliteit gaat over gedrag dat bedoeld rationeel is en tegelijk beperkt
rationeel. Daaruit ontstaat de behoefte aan, en de ruimte voor, een theorie over
organisatie en bestuur (Simon, 1997).
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en niet eens weten of het, behalve met de kennis van achteraf, überhaupt bestaat.
De beslissing over te gaan tot arbeidsrelaties leidt tot tijdwinst, het is een vorm
van uitstel, van het opschorten van de noodzaak vooraf over elk detail van de
relatie te moeten beslissen – en dat is soms verstandig omdat je dan als werkgever vandaag niet hoeft te beslissen over wat morgen door de werknemer gedaan
moet worden, en je er toch vanuit mag gaan dat wat morgen moet gebeuren ook
zal gebeuren. Want dat ligt besloten in de aard van de arbeidsrelatie. Zolang de
werknemer belooft zijn beslissingspremissen voor de duur van de arbeidsrelatie in
te leveren, kan de werkgever telkens naar bevind van zaken handelen: opdrachten
en instructies uitdelen, ook als het steeds andere opdrachten en steeds andere
instructies zijn (Simon, 1957). Dat krijgt de opdrachtgever bij de opdrachtnemer
in een opdrachtrelatie per definitie niet voor elkaar, tenzij hij erin slaagt het de
arbeidsrelatie definiërende gezag van elke arbeidsrechtelijke inhoud te ontdoen.
Dat is dezer dagen de inzet van de onderhandelingen over het herdefiniëren van
de positie van de zzp’er in het arbeidsrecht. Het gaat om twee kwesties. In de eerste plaats om het wegpoetsen van het verschil tussen een natuurlijk persoon (zoals
een werknemer juridisch is) en een rechtspersoon (zoals in het geval van een zzp’er
die een eigen bedrijf heeft). Een natuurlijk persoon kan zichzelf niet vervangen, een
rechtspersoon kan altijd iemand anders als vervanger aanwijzen. Wat de werkgevers/
opdrachtgevers nastreven, is een verbod op het vervangen – daar gaan zij over en niet
de zzp’er, vinden ze. Het zou zuiverder zijn om van elke zzp’er rechtspersoonlijkheid
te eisen, maar het ziet er niet naar uit dat de wetgever het de werkgevers/opdrachtgevers moeilijk durft te maken. In de tweede plaats om de instructieregel ook van
toepassing te verklaren op de opdrachtnemer, zodat ook de opdrachtrelatie zowel
vervanging als instructie gaat omvatten. Lukt dat (conform de wensen van VNONCW bijvoorbeeld), dan wordt de institutionele asymmetrie van werkgever/werknemer in stand gehouden en uitgebreid over de opdrachtgever/opdrachtnemerrelatie.
Het arbeidsrecht (bedoeld als bescherming van de ‘onzelfstandige’ werknemer; Bakels, Asscher-Vonk, & Bouwens, 2009) zal dan ook de zelfstandige zonder personeel
bestrijken. Hoe dat kan zonder van de zelfstandige een karikatuur te maken dan
wel zonder het arbeidsrecht voor de werknemer uit te kleden, is mij niet duidelijk.
Evenmin duidelijk is welke de gevolgen zijn voor de weeknemersverzekeringen (die
gekoppeld zijn aan het gezagscriterium van de arbeidsrelatie).

De betekenis van de theorie van Simon
Kan het vak van HRM zonder het voor Simon fundamentele onderscheid van
feiten en waarden? Nee, zou ik zeggen, het onderscheid is actueler dan ooit, voor
HRM, voor de economische theorie en het economisch beleid, en voor de organisatiewetenschap. We hoeven slechts te denken aan de invloed van het concept van
de begrensde rationaliteit op andere auteurs in de zich stormachtig ontwikkelende gedragseconomie (en ook op latere Nobelprijswinnaars als Daniel Kahneman,
2002, Oliver Williamson, 2009 (zie hoofdstuk 11) en Richard Thaler, 2017) en
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ons voor ogen te houden dat onze rationaliteit begrensd is, juist omdat we beslissen in onzekerheid en het daarom niet zonder beslissingspremissen kunnen
stellen. Begrensde rationaliteit is immers het product van onzekerheid over de
feiten en van de strijd over waarden. Het concept heeft dus zeker navolging en
uitwerking gevonden, zij het dat het tot het niveau van individuen beperkt is gebleven. Een economische organisatietheorie van de onderneming schittert nog
altijd door afwezigheid in de economische wetenschap, tenzij we het fabelachtige
gemak waarmee natuurlijke en rechtspersonen over dezelfde economische kam
worden geschoren als een substituut beschouwen. Simon zou dat niet gedaan hebben, overigens. HRM’ers zouden het, gelet op het onderscheid werknemer/zzp’er,
ook niet moeten doen.

»»Begrensde rationaliteit is het product
van onzekerheid over de feiten en van de
strijd over waarden
Het onderscheid van feiten en waarden is voor Simon geen gegeven bij, maar een
constante metgezel tijdens, het onderzoek (Simon, 1997). Het speelt in alle fasen
en stadia van het onderzoek: waarden en feiten kun je wel onderscheiden, maar
niet scheiden. Een empirisch onderzoek omvat altijd de vraagstelling aan de hand
waarvan we tot vaststelling van ‘feiten’ kunnen besluiten, op voorwaarde dat we
niet smokkelen met de logica (rationaliteit) en dat we onze feiten altijd openstellen voor de kritiek der data (repliceerbaarheid). Rationaliteit is een constitutieve,
cognitieve waarde bij kennis, terwijl repliceerbaarheid van onderzoek een extra
toets op de feiten is. Immers, wat is een feit? Een feit is een door data gecontroleerde vaststelling van wat er aan de hand is, naar aanleiding van een vraagstelling
naar wat er aan de hand is. Zonder vragen geen feiten, en een feit is pas een feit
als aan een aantal procedures omtrent betrouwbaarheid en validiteit van daartoe verzamelde data is voldaan. Een vraagstelling leidt, als het goed is, tot een
waardenvrij onderzoek, maar is zelf nooit waardenvrij. Een vraagstelling zonder
betrokkenheid op waarden (de waarde van de waarheid, de waarde van de zaak
die je in je vraag naar voren schuift et cetera) bestaat feitelijk niet. Dat geldt voor
de organisatiewetenschap (het werk van Simon is er een treffende illustratie van),
voor de economische theorie en het economisch beleid, en ook voor HRM.
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