Verdieping in Chaosdenken: Theorie en Praktijk
(redactie Frans van Eijnatten, Marian Kuijs & Julie
Haffmans).
Wie denkt met dit boek in de hand op efficiënte wijze een
einde te kunnen maken aan onze overgeorganiseerde
samenleving, heeft het mis. Chaos heeft hier een totaal
andere betekenis, het staat voor een constructieve
volgende stap in ons denken, waarbij niet minder maar
meer orde wordt nagestreefd, maar die orde is wel van een
heel andere aard dan voorheen het geval was.
Chaosdenken is de benaming voor een nieuwe wijze van kijken die ontstaan is in
de exacte wetenschappen en nu ook binnen de bedrijfswetenschappen haar
intrede heeft gedaan. In dit boek is het chaosdenken specifiek van toepassing
gemaakt op organisaties. Daarbij staat niet alleen de theorie, maar ook de
praktijk centraal.
Het boek is bestemd voor mensen die al enige ervaring hebben opgedaan met
het chaosdenken en hun modellen, aanpakken en toepassingen willen spiegelen
aan andere. 'Verdieping van chaosdenken' is geschreven door auteurs die in hun
werk dagelijks met chaosdeken bezig zijn en de voor- en nadelen ervan kennen.
Het vormt een hulpmiddel voor al diegenen die de aansluiting op een wereld die
steeds dynamischer en complexer wordt, niet willen verliezen.
Dit boek vormt het tweede deel in de chaosforum boekenreeks. De stichting
chaosforum.com wil een platformfunctie vervullen voor mensen die gefascineerd
worden door chaosdenken. Zij wil contacten stimuleren tussen ondernemers,
adviseurs, managers, professionals, organisatiewetenschappers en studenten.
Het chaosforum beheert een tweetalige website: http://www.chaosforum.com.
Hfst 5: Toegepast systeemdenken in Organisaties (Hugo Meijers)
Dit hoofdstuk gaat in op Chaos en Complexiteit als waarneembare eigenschappen
en vernieuwende denkwijzen. De verschillende opvattingen over systemen en
systeemdenken is uiteengezet, waaruit blijkt dat Chaos en systeem tegenstrijdig
zijn. Van conventionele denkstromingen is een geïntegreerd raamwerk afgeleid
voor een alternatieve kijk- en denkwijze over organisaties. Dit raamwerk is
toegepast op hoe traditionele organisaties gezien en ontworpen worden.
Daarnaast is een indruk gegeven van nieuwe mogelijkheden die uit het
raamwerk zijn af te leiden.
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