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Samenvatting: Over Computergesteunde Methoden 
voor Modelleren en Analyse van Organisaties 

Organisaties spelen een sleutelrol in de moderne wereld. Snelle wetenschappelijke, 
sociale en technologische ontwikkelingen van de laatste eeuwen zorgden ervoor, dat 
er veel verschillende vormen van organisaties en typen van interacties tussen hen 
ontstonden. De complexiteit van de structuur en het gedrag van een organisatie hangt 
af van de condities van de omgeving, waar de organisatie zich in bevindt. Om 
leefbaar en welvarend te zijn, moeten de interne structuren en processen van een 
organisatie effectief en efficiënt beheerst worden, zodat de externe aanpassing van de 
organisatie met de omgeving in stand wordt gehouden. 

Veel moderne organisaties zijn gekenmerkt door een groot aantal actoren, die 
diverse rollen spelen, verschillende (soms tegenstrijdige) doelen hebben en bij de 
uitvoering van diverse taken betrokken zijn. Vaak functioneren zulke organisaties in 
omgevingscondities, die steeds veranderen, waar slechts een beperkt aantal 
hulpmiddelen beschikbaar is. Door een hoge complexiteit van de structuur en gedrag 
van een moderne organisatie kunnen erin diverse fouten, inconsistenties en 
knelpunten ontstaan, die ernstige gevolgen voor de productiviteit van de organisatie 
kunnen hebben. Slechts een klein aantal van zulke problemen kan snel en simpel 
geïdentificeerd en opgelost worden. Veel latente problemen vergen een gedetailleerde 
en diepe analyse.  

Methoden, die in de Sociale Wetenschappen ontwikkeld zijn (i.h.b. in 
Organisatietheorie), zijn in hoge mate informeel en fragmentarisch, hoewel nuttig 
voor het begrip van functioneren van organisaties. Daarom kunnen zulke methoden 
geen betrouwbare basis vormen voor een gedetailleerde analyse van organisaties. 
Voor een nauwkeuriger inspectie van structuren en processen van organisaties, een 
gedetailleerde evaluatie van de productiviteit van een organisatie, bestudering van 
invloeden van verschillende omgevingsfactoren op het gedrag van een organisatie zijn 
analysemethoden, die op een formeel organisatiemodel zijn gebaseerd, nodig. De 
eerste formele methoden voor analyse van organisaties zijn op basis van de 
Systeemdynamica en Operations Research ontwikkeld. Deze methoden abstraheren 
van aparte gebeurtenissen, objecten en actoren, en beschouwen organisaties op een 
hoog aggregatieniveau. Door de abstractie ging belangrijke informatie over locale 
gebeurtenissen en interacties tussen actoren verloren. Tegenwoordig onderscheidt 
men drie niveaus, waarop structuren en gedrag van organisaties kunnen bestudeerd 
worden: macro (het niveau van interacties tussen een organisatie en haar omgeving), 
meso (het niveau van interacties tussen actoren en/of groepen van actoren in de 
context van een organisatie) en micro (het niveau van een actor, haar eigenschappen 
en het gedrag in een organisatie). Alle drie de niveaus zijn met elkaar verbonden en 
beïnvloeden elkaar. Daarom is het begrip van het organisatiegedrag op ieder van de 
niveaus belangrijk voor een betrouwbare analyse. Tegenwoordig gebruikt men vaak 
de conceptie van een multiagent systeem voor het modelleren van het gedrag van 
actoren en interacties tussen hen. Agent is een autonoom object, dat zelfstandig 
beslissingen kan nemen en met haar omgeving (bijvoorbeeld, met andere agenten) 
interacteert door observeren en reageren. In deze context beschrijft een 



organisatiemodel een toewijzing van agenten aan de rollen van de organisatie 
(verzamelingen van functies van een organisatie), die met elkaar bepaalde relaties 
hebben. Aan de ene kant kunnen acties van agenten invloed op het gedrag van een 
gehele organisatie hebben. Aan de andere kant, hebben de normen en regels van een 
organisatie een bepaalde invloed op het gedrag van agenten. Afhankelijk van een 
organisatietype, worden agenten van een bepaalde mate van autonomie voorzien. 
Daarom moet een formele taal voor het modelleren van organisaties mogelijkheden 
bieden zowel voor het beschrijven van formele voorschriften (normen, regels) en 
structuren van een organisatie als voor het specificeren van autonoom gedrag van 
agenten. De huidige aanpakken in het gebied van multiagent systemen zijn meer op 
het laatste aspect gefocust. Deze methoden bieden brede mogelijkheden voor het 
specificeren van intern en extern geobserveerd gedrag van agenten, terwijl het 
beschrijven van formele structuren en gedrag van organisaties niet veel aandacht 
krijgt. Een van de redenen daarvoor is dat het organisatieparadigma in deze 
aanpakken alleen gebruikt wordt om distributieve algoritmen, die op multiagent 
systemen gebaseerd zijn, te verbeteren. 

Voor het ontwerp van plausibele modellen van reële (mens) organisaties moeten 
verschillende aspecten van de structuur en het gedrag van een organisatie expliciet 
geïdentificeerd worden. Om de complexiteit van het modelleren te verminderen, zijn 
diverse aspecten van organisaties in dit proefschrift vanuit vier perspectieven 
bestudeerd: het prestatiegerichte perspectief, het procesgerichte perspectief, het 
organisatiegerichte perspectief en het agentgerichte perspectief. 

In het kader van het prestatiegerichte perspectief worden met elkaar verbonden 
structuren van doelen en prestatie-indicatoren van een organisatie en agenten 
onderzocht. Het procesgerichte perspectief beschrijft zowel structuren van processen 
en hulpmiddelen van een organisatie, als dynamische stromen van processen. In het 
organisatiegerichte perspectief worden de rollen van een organisatie, hun interactie- 
en machtsrelaties gespecificeerd. Het agentgerichte perspectief beschrijft 
eigenschappen en gedrag van agenten in de context van een organisatie. De 
perspectieven zijn door bepaalde relaties met elkaar verbonden. Bijvoorbeeld, de 
doelen van een organisatie kunnen door de uitvoering van processen bereikt worden; 
de processen zijn met de rollen verbonden, die eventueel aan agenten toegewezen 
worden. 

De ontwikkelde formele talen voor de beschrijving van de concepten en relaties 
van elk perspectief zijn op de expressieve meersoortige predikaatlogica gebaseerd. 
Om dynamische eigenschappen te specificeren en erover te redeneren wordt de taal 
Temporal Trace Language (TTL) gebruikt. De formele grondslag voor deze taal 
(syntaxis en semantiek) is in het kader van dit proefschrift ontwikkeld. De talen van 
de perspectieven en TTL zijn geschikt voor het specificeren van zowel kwalitatieve, 
als kwantitatieve eigenschappen van een systeem (bij voorbeeld van een organisatie). 

Met behulp van de voorgestelde talen worden de exacte definities voor de 
concepten en relaties van de perspectieven in dit proefschrift gegeven. Daarnaast zijn 
ook de axioma’s gedefinieerd, die de regels van het correcte gebruik van de 
elementen van de talen en de beperkingen aan de integriteit van organisatiemodellen 
beschrijven. Voor de definities van deze regels en beperkingen wordt een theoretische 
basis vanuit de Sociale Wetenschappen gebruikt (voornamelijk vanuit de 
Organisatietheorie), waarmee een connectie tussen het formele logische fundament en 



de resultaten van empirisch onderzoek is vastgelegd. Het proefschrift beschrijft 
methodologische principes voor het ontwerp van een organisatiemodel met behulp 
van de ontwikkelde talen.  

Voor een geautomatiseerde analyse van organisatiemodellen moet de 
modelleringstaal uitvoerbaar (executeerbaar) zijn, d.w.z. dat specificaties van 
organisatiemodellen moeten door een computer kunnen worden gebruikt voor 
simulatie. Om dit te bereiken, beschrijft het proefschrift enige executeerbare subtalen 
van de TTL. Bovendien wordt in het kader van het proefschrift een geautomatiseerde 
procedure ontwikkeld voor de vertaling van complexe, niet uitvoerbare specificaties 
in TTL naar een executeerbare vorm. 

Het proefschrift beschrijft een aantal geautomatiseerde analysemethoden, die tot 
doel hebben het identificeren van diverse fouten, inconsistenties en knelpunten van 
organisaties. Een deel daarvan is op algemene analysemethoden voor logische 
modellen gebaseerd (bijvoorbeeld, model checking). De andere hebben als basis 
gespecialiseerde algoritmen voor het verifiëren van bepaalde eigenschappen van 
organisaties (bijvoorbeeld, de consistentie van een doelenstructuur, eisen voor de 
executie van processen, de integriteit van interactie- en machtsstructuren). Bovendien 
beschrijft het proefschrift methoden voor het doen van simulaties en geautomatiseerde 
verificatie van systeemeigenschappen op de basis van de simulatieresultaten. Tevens 
wordt een soortgelijke methode ontwikkeld voor een geautomatiseerde analyse van 
empirische data van een organisatie.  

De ontwikkelde methoden zijn in de praktijk binnen drie projecten toegepast, op 
het gebied van logistiek, incident management en luchtverkeersleiding. Dankzij de 
hoge expressiviteit van de modelleertalen konden alle belangrijke aspecten van de 
bestudeerde organisaties in de organisatiemodellen opgenomen worden. De 
ontwikkelde analysemethoden maakten het mogelijk, om problemen van diverse 
typen in deze organisaties te identificeren, die eerder niet bekend waren. De 
realiteitswaarde van de gevonden problemen wordt door de experts bevestigd. 

De formele methoden voor het modelleren en analyseren van structuren en gedrag 
van organisaties van verschillende typen, die in dit proefschrift worden voorgesteld, 
bleken toepasbaar in de praktijk en bruikbaar te zijn voor het begrip van de principes 
van functioneren van een organisatie, voor de identificatie van diverse typen van 
fouten en inconsistenties, en voor de bestudering van het gedrag van een organisatie 
in verschillende omgevingscondities.  


