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Hoofdstuk 0 - De rode draad 

1.0 Introductie 

In dit hoofdstuk wordt er ingegaan op de rode draad van deze module: het 7S-model. Dit hoofdstuk 
heeft als doel de cursist;  

1. inzicht te geven in de historische ontwikkeling van de organisatie. 
2. inzicht te geven in het functioneren van een organisatie.  

Doel 1 wordt opgehangen aan een tijdlijn vanaf 1900 tot en met heden. De markante ontwikkelingen 
op het managementgebied in de afgelopen 95 jaren worden in beeld gebracht en gerelateerd aan de 
ervaringen in de eigen werkomgeving. 

Als kijkwijzer hanteren we de volgende perspectieven: 

 het structurele perspectief 

 het humanistische perspectief 

 het politieke perspectief 

 het culturele perspectief 

Ieder perspectief leert ons wat over organisaties. Ieder perspectief laat een aantal aspecten van een 
organisatie zien, die bij een ander perspectief verborgen blijven. Dat hangt samen met de 
complexiteit van organisaties. Organisaties zijn meestal zo ingewikkeld dat die niet alle vanuit één 
invalshoek te beschrijven zijn. 

Wie wil weten hoe in een organisatie de formele gezagsverhoudingen geregeld zijn, kan vanuit het 
structurele perspectief daar wat over leren. Wie wil weten of die formele gezagsverhoudingen ook 
effectief werken, zal ook naar die organisatie moeten kijken vanuit andere invalshoeken: hoe zit het 
bijvoorbeeld met de invloed en macht die uitgaat van andere functionarissen die niet tot de top 
behoren? Het politieke perspectief kan hierover iets verduidelijken. 

1.1 Het structurele perspectief 

Organisaties zijn doelgerichte en rationele constructies. Ze zijn opgericht en worden in stand 
gehouden om zo effectief (doelgericht) en efficiënt (zonder onnodige kosten) mogelijk te werken. 
Vanuit dit uitgangspunt wordt een organisatie gestructureerd, dit wil zeggen het werk wordt 
verdeeld, er wordt vastgesteld wie wat moet doen en wie aan wie verantwoordelijkheid is 
verschuldigd. 

De verhoudingen tussen de medewerkers worden zakelijk benaderd: Wat is goed voor de 
organisatie? De motivatie van de medewerkers is vooral extern: loon, winstuitkering; premies. Vanuit 
het structurele of rationele perspectief worden dus zaken zichtbaar als: de organisatiestructuur, de 
hiërarchie; de formele verantwoordelijkheden; de werkverdeling; de extreme motivatie; effectiviteit 
en efficiëntie. 

1.2 Het humanistische perspectief 

Organisaties zijn niet slechts doelgerichte, rationele constructies, waarin mensen een middel zijn 
voor het bereiken van de doelen van de organisatie. Mensen zijn er niet slechts voor organisaties, 
maar organisaties zijn er (ook) voor mensen. Organisaties zijn er ook om menselijke behoeften te 
bevredigen. Organisaties en individuele mensen erin hebben elkaar nodig: efficiëntie en effectiviteit 
in de organisatie veronderstellen dat het werk zinvol is voor de mensen. 
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Als men vanuit dit uitgangspunt of perspectief naar organisaties kijkt, dan heeft men aandacht voor 
de behoeften van mensen aan zinvol werk. Niet slechts extreme prikkels zoals een hoger loon, maar 
ook intieme motieven zoals zinvolle arbeid verrichten en zeggenschap over het werk kan mensen 
motiveren. Vanuit dit perspectief zie je vooral leiderschapsstijlen en informeel leiderschap, de 
intrinsieke motivatie van mensen, de informele communicatie. 

1.3 Het politieke perspectief 

In organisaties werken mensen. Deze hebben zelden allen dezelfde belangen. Integendeel, mensen 
en groepen in organisaties hebben uiteenlopende en ook tegengestelde belangen. Werknemers in 
Nederland in een internationaal bedrijf hebben weinig boodschap aan het gegeven dat elders, in de 
derde wereld, de lonen veel lager zijn en dat daarom het bedrijf moet verhuizen. Binnen een 
organisatie is het dikwijls een strijd om posities, opdrachten, al of niet een eigen kamer enz. 

Organisaties zijn dus ook te zien als arena's waarin voor belangen gevochten wordt. Kijkt men vanuit 
het politieke perspectief naar organisaties dan ziet men de verschillen in belangen en invloed bij 
mensen en groepen, de ongelijkheid, en de dwangmiddelen zoals regels om de machtsposities in 
stand te houden. 

1.4 Het culturele perspectief 

Organisaties zijn minder rationeel dan op het eerste gezicht lijkt. Allerlei activiteiten hebben een 
symbolische betekenis. Met die symbolen brengen ze de cultuur van de organisatie tot uitdrukking: 
de gemeenschappelijke opvattingen die de leden van de organisatie hebben over hun organisatie, 
wat men van elkaar verwacht en wat niet. Vanuit het culturele perspectief worden zaken als 
statussymbolen, mythen, ceremonies (jubilea.. ). het werkklimaat, omgangsvormen etc. 

Voorbeelden van dergelijke symbolische activiteiten zijn te vinden in de aankleding van de ruimtes 
(vergelijk de kamer van de directeur met de kamer van anderen), een eigen parkeerplaats, de kledij 
die men wel en niet draagt, de wijze waarop overlegt wordt, de omgangsvormen tussen leiding en 
personeel enz. enzovoort. 

 

2.0 Het 7-S Model 

Doel 2 wordt opgehangen aan een bedrijfskundig model van het bekende bureau McKinsey het 
zogenaamde &-S Model. Dit model bestaat uit zeven elementen die onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn. Het nut van dit model is dat het een zinvolle ondersteuning is voor het analyseren 
van een bedrijf.  

Centraal in dit model staat de visie van het bedrijf. De visie is een managementinstrument, waarmee 
de bedrijfsvoering op de volgende wijzen kan worden beïnvloed: 

1. Het richt de aandacht op de relevante activiteiten van het bedrijf (de "core business") 

2. Het schept een kader aan de hand waarvan medewerkers kunnen afleiden op welke wijze 
relevante activiteiten moeten worden ingevoerd in de organisatie en hoe deze activiteiten 
passen in een groter geheel (richting geven). 

3. Het is een middel om medewerkers te motiveren. 

De andere aspecten van het bedrijf zijn onlosmakelijk met deze visie en met elkaar verbonden. Als 
een aspect verandert, dan betekent het dat ook andere aspecten van de organisatie zullen 
veranderen.  
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Bij de behandeling van ieder aspect worden enkele kijkrichtingen geboden om gericht naar uw eigen 
organisatie te kunnen kijken. Welke sterke en zwakke punten zijn daar zichtbaar? Waardoor worden 
deze veroorzaakt? Welke problemen brengt de huidige situatie in uw bedrijf met zich mee? Op welke 
wijze zouden deze problemen aangepakt kunnen worden? Wat is daarin de rol van het 
management?  Welke rol vervult u daar zelf in? 
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Hoofdstuk 1 - De ontwikkeling van de 
organisatiekunde 

1.0 Inleiding 

Na bestudering van dit onderwerp; 

1. Ken je enkele belangrijke denkrichtingen en persoonlijkheden uit de geschiedenis van de 
organisatiekunde; 

2. Heb je inzicht in de hedendaagse ontwikkelingen van het vakgebied organisatiekunde; 
3. Kan je een relatie leggen tussen de denkrichtingen en persoonlijkheden en de betekenis hiervan 

voor de wijze waarop hedendaagse organisaties zijn gestructureerd; 
4. Kan je aantal onderwerpen die in de rest van de cursus worden behandeld beter plaatsen. 

1.1 Het ontstaan van het vakgebied  

Socrates en Plato stelden reeds in de vierde eeuw voor Christus theorieën op over leiding  geven, 
taakverdeling en specialisatie. Als vak wordt het voor het eerst gedoceerd in de tweede helft van de 
negentiende eeuw in de VS. In veel landen is organisatiekunde kort na de tweede wereldoorlog 
geïntroduceerd. Groter wordende bedrijven na de industriële revolutie eisen aparte vaardigheden 
van het management. Het vak was erg technisch georiënteerd. Aspecten zoals bedrijfseconomie, 
logistiek, de gedragswetenschappen en de juridische wetenschap werden er pas later bij betrokken. 

1.2 Denkrichtingen en persoonlijkheden vanaf 1900 

In deze paragraaf verschijnen verschillende belangrijke namen in de organisatietheorie. Het gaat er 
hier met name om dat deze namen in het historisch perspectief worden geplaatst.  

Het Scientific Management en Frederick Taylor 

Scientific management is een systematische, samenhangende bedrijfskundige benadering voor de 
wijze waarop de productie georganiseerd zou moeten worden.  

Enkele hoofdpunten uit zijn Scientific Management theorie over bestuur en beheer van organisaties. 

1. Een wetenschappelijke analyse van de werkzaamheden en het uitvoeren van 
bewegingsstudies. De resultaten hiervan kunnen leiden tot standaardisatie en normalisatie 
van het productieproces en de hierin te gebruiken machines en materialen. 

2. Een vergaande taakverdeling en training van arbeiders, waarbij elke handeling en beweging 
precies was voorgeschreven. De juiste man op de juiste plaats door zorgvuldige selectie. 

3. Een hechte en vriendschappelijke samenwerking tussen leiding en arbeiders. 
4. De bedrijfsleiders zijn verantwoordelijk voor het analyseren van en het zoeken naar 

werkmethoden en het scheppen van productievoorwaarden. Voorheen werd dit naar de 
uitvoering geschoven. 

5. Het invoeren van prestatiebeloning met als doel te komen tot lagere productiekosten. 
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Frederick Taylor 

Frederick Taylor kan worden beschouwd als de drager van deze theorie die daadwerkelijk op grote 
schaal werd ingevoerd. Anno nu komen we nog elementen van het Taylorisme tegen in vele 
organisaties. 

De invloed van Taylor’s ideeën is enorm. Waar zijn principes werden toegepast, schoot de 
productiviteit omhoog, hetgeen de toepassing snel verbreidde. Scientific Management werd 
verbonden met het idee van de mens als verlengstuk van de machine, monotone arbeid, beperking 
van vrijheid en het verdwijnen van plezier in werk. Andere gevolgen van Taylor's ideeën waren dat 
het bestuur en beheer van productieafdelingen over de hele industriële wereld verbeterden. Na de 
productie werden de administratie en de verkoop ook volgens zijn methoden benaderd. Actuele 
zaken als arbeidsstudies, arbeidskunde, functieomschrijvingen, en classificatie zijn rechtstreeks tot 
zijn ideeën terug te voeren.  

General Management theorie en Henry Fayol (1900) 

De general management theorie is een samenhangend stelsel van opvattingen over de wijze waarop 
organisaties in hun geheel bestuurd moeten worden.  

De theorie onderscheidt zes onafhankelijke managementgebieden, namelijk technisch, commercieel, 
financieel, zelfbeschermend (hieronder verstaat Fayol veiligheid van mensen en eigendommen) 
boekhouding en besturing. 

Besturing bestaat uit vijf taken: 

 plannen of vooruitzien: het opstellen van een actieplan voor de toekomst; 

 organiseren : de opbouw van de organisatie van mensen en middelen; 

 bevel voeren: ervoor zorgen dat mensen aan het werk blijven;  

 coördineren: het onderling afstemmen van de activiteiten; 

 controleren: erop toezien dat de resultaten in overeenstemming met het plan zijn. 

 
Henry Fayol 

Henry Fayol's ervaringen als directeur van een mijnbouwmaatschappij brachten hem tot het 
formuleren van een theorie van het algemene management. Zijn theorie geldt voor de gehele 
organisatie. In dit opzicht wijkt hij af van Taylor, die zijn systeem opbouwde vanuit - en voor de 
productieafdeling. Fayols theorie is ook bedoeld voor andere typen organisaties dan industriële 
ondernemingen. Voor Fayol was eenheid van commando het belangrijkste principe. Iedere 
werknemer heeft slechts één directe baas boven zich. Zijn theorie is toepasbaar op kleinere 
ondernemingen.  

De theorie van de bureaucratie en Max Weber (1940) 

Grote bedrijven hebben volgens de theorie van de bureaucratie de volgende kenmerken: 

 een sterke doorgevoerde taakverdeling; 

 hiërarchische bevelsstructuur; 

 nauwkeurig afgebakende bevoegdheden en verantwoordelijkheden; 

 onpersoonlijke relaties tussen functionarissen; 
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 werving op basis van bekwaamheden; kennis in plaats van vriendjespolitiek en kruiwagens; 

 bevordering en beloning op basis van objectieve criteria en procedures; 

 uitvoering van werkzaamheden volgens vaste routineregels; 

 alle gegevens worden schriftelijk vastgelegd, zodat op alles controle mogelijk is; 

 de macht van functionarissen, ook hogere, is aan restricties gebonden. 

Max Weber 

Max Weber bekeek bedrijven vanuit een sociologische invalshoek. Weber hield zich voornamelijk 
bezig met overheidsorganisaties en grote bedrijven. Weber zag de bureaucratie als een uitstekend 
middel om gestelde bestuurlijke doelen te bereiken alsmede een organisatievorm, die zo perfect in 
elkaar zit dat het zichzelf in stand houden een doel op zichzelf wordt. De nadruk op technische 
perfectionering leidt er echter toe dat de structuur belangrijker wordt dan de organisatiedoelen, 
hetgeen consequenties zou kunnen hebben voor de continuïteit van de organisatie. Men komt nog 
kenmerken overeenkomstig het bureaucratische model van Weber in grote organisaties tegen. 

De Human Relationsbeweging en Elton Mayo (1945) 

 
De Human Relationsbeweging 

Een reactie op het scientific management is de human relationsbeweging. In 1927 werd een 
onderzoek gedaan naar de invloed van de lichtsterkte op de arbeidsprestaties van de 
productiemedewerkers in de Hawthorne fabrieken van General Electric. De lichtsterkte werd bij een 
groep verhoogd terwijl ze in een controlegroep constant werd gehouden. De productie steeg 
inderdaad, maar tot verbazing van de onderzoekers steeg de productie bij de controlegroep 
ongeveer even snel. Zelfs toen men daarna de lichtsterkte tot het uiterste minimum deed afnemen 
bleef de productiviteit stijgen. Het was onbegrijpelijk. 

Elton Mayo 

Elton Mayo van de Harvard universiteit werd erbij gehaald. Hij voerde van 1927 tot 1947 proeven uit 
waarbij de arbeidsomstandigheden op verschillende gebieden verbeterden. Elke verandering gaf een 
stijging van de productie en de personen voelden zich minder vermoeid. 

In het bovenstaande lichtsterkte experiment bleek de achterliggende oorzaak de aandacht te zijn die 
de personen kregen bij het experiment. Er werd aangetoond dat aspecten zoals aandacht, zekerheid, 
het bij een groep horen, waardering enzovoort bepalend zijn voor het resultaat. Deze gegevens 
hebben tot een serie onderzoeken geleid die de basis hebben gelegd voor de sociale benadering van 
organisaties. De beweging gaat ervan uit dat tevreden medewerkers veelal maximale 
arbeidsprestaties leveren. Samenwerking was het toverwoord en dus zijn sociale vaardigheden voor 
leidinggevenden zeer belangrijk. 

Revisionisme 

Tussen 1950 en 1955 ontstond er kritiek op de human relations beweging. Men vond het te 
idealistisch, veel te eenzijdig gericht op mensen. Men wilde terug naar het scientific management of 
een synthese van het scientific management en de human relations beweging. De noodzaak werd 
benadrukt tot revisie van de human relations beweging waardoor de term revisionisme ontstond. De 
schrijvers die een poging hebben gewaagd tot overbrugging van de twee tegengestelde stromen zijn 
Likert, Maslow, Blake and Mougton en Douglas McGregor.  
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Likert 

Ook Likert deed het op zijn eigen wijze. Hij richtte zich op de organisatiestructuur en communicatie 
en ontwikkelde de linking pinstructuur (figuur 1.1), waarbij de organisatie bestaat uit elkaar 
overlappende groepen, en de leider van de groep ook lid is van de hogere groep.  

  

Fig: 1.1 Linking pin 

Maslov 

Maslow onderscheidde vijf niveaus van behoeften naar de bevrediging, waarnaar elk mens volgens 
hem streeft. Zodra een lager niveau is bevredigd streeft men naar bevrediging van het hoger niveau. 

In opvolgende volgorde zijn dit: 

1. Fysiologische behoeften (eten, drinken, slapen); 
2. Behoefte aan zekerheid en veiligheid (bescherming, stabiliteit, regelmaat); 
3. Behoefte aan acceptatie (vriendschap); 
4. Behoefte aan erkenning (prestige, succes); 
5. Behoefte aan zelfontplooiing (dragen van verantwoordelijkheid, ontwikkelingskansen, 

creativiteit enz.). 

Hij gaf deze behoeften weer in de vorm van een piramide:     

 

Fig.1.2 Piramide van Maslov 

Blake en Mouton 

Blake en Mouton hebben een leiderschapsdiagram ontwikkeld waarmee zij tot een groot aantal 
leiderschapsstijlen zijn gekomen. Zij concluderen dat er twee dimensies aan leiderschap vastzitten, 
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namelijk de mate van productie of taakgerichtheid en de mate van mensgerichtheid. In hoeverre de 
manager zich op productie of op mensen richt komt in hun matrix naar voren.   

 

Douglas McGregor 

Douglas ontwikkelde in 1960 in zijn boek een benadering waarbij hij twee visies op de mens in de 
organisatie tegenover elkaar stelde die hij theorie X en Y noemde. 

Theorie X berust op de volgende veronderstellingen: 

 Een mens is lui en heeft een afkeer van werken; 

 Een mens wil en kan niet denken; 

 Een mens moet gedwongen worden tot presteren en is alleen geïnteresseerd in geld; 

 Een mens schuwt het dragen van verantwoordelijkheid en staat het liefs onder leiding. 

Theorie Y gaat uit van de volgende veronderstellingen: 

 Een mens wil graag werken en vindt het even natuurlijk als ontspannen; 

 Een mens is vindingrijk, creatief en heeft verbeeldingskracht; 

 Een mens presteert als hij zichzelf kan ontplooien en als hij beloont wordt in immateriële 
waarden. Geld is niet de enige prikkel; 

 Een mens is bereid om verantwoordelijkheid te dragen. 
 

Deze theorie is gebaseerd op de motivatie die mensen hebben om te functioneren in een 
organisatie.  

De systeemtheorie en Boulding (1950) 

De systeembenadering stelt dat het management organisatieproblemen integraal dient aan te 
pakken. Dat wil zeggen dat men niet alleen moet kijken naar de belangen van een enkel 
organisatieonderdeel maar ook naar de invloed van de genomen beslissingen op de totale 
organisatie. Het komt vaak genoeg voor dat het management de problemen binnen de eigen afdeling 
optimaal tracht op te lossen, zonder te kijken naar de andere afdelingen. 

Het verminderen van voorraden levert besparingen op maar kan op de langere termijn leiden tot een 
onacceptabel niveau van nee verkopen. Uit dit voorbeeld blijkt het belang voor de 
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systeembenadering, aangezien de reacties op elke actie qua aard en omvang in beeld kan worden 
gebracht. 

Boulding 

Kenneth Boulding benaderde de organisaties als een systeem, dus als een geheel van aan elkaar 
samenhangende delen. Een ander belangrijk element van deze beschouwingswijze is dat organisaties 
in wisselwerking staan met de buitenwereld (de omgeving). 

De contigentiebenadering en Lawrence en Lorch (1965) 

'The one best way of management'. Het scientific management werd definitief ondergraven door het 
resultaat van een langlopend onderzoek naar de effectiviteit bij een honderdtal Engelse bedrijven. 
Het begrip contingentie dat door hen werd geïntroduceerd, betekent bepaaldheid door situatie. De 
theorie zegt dat de keuze voor bepaalde managementtechnieken sterk afhangt van de 
omstandigheden waarin de organisatie zich bevindt. De omgeving is een belangrijke factor van 
invloed waarmee de contingente benadering van een organisatie rekening houdt. 
Omgevingsveranderingen hebben per verandering invloed op de managementtechnieken die 
gebruikt worden. 

De conclusie van Lawrence en Lorch was dat verschillende omstandigheden zullen leiden tot een 
andere inrichting van organisaties, taakstellingen en werkwijzen willen ze optimaal presteren. 

1.3 Recente(re) organisatietheorieën  

Philip Crosby en kwaliteitszorg 

Kwaliteitszorg is een belangrijke stroming in de organisatiekunde. De grondlegger van deze theorie is 
de Amerikaan W. Deming.  

Philip Crosby is één van de bekendste 'kwaliteitsgoeroes', die een totale 
kwaliteitsmanagementtheorie ontwikkeld heeft die momenteel in zeer veel bedrijven over de wereld 
wordt toegepast. Werken met het zero defects of foutloos produceren concept staat centraal bij 
Crosby. Foutloos produceren is datgene waarnaar een bedrijf moet streven, aldus Crosby. 

Henry Mintzberg en organisatiestructurering en strategische planning 

Henry Mintzberg blijft verrassen met zijn bijdragen op het gebied van het structureren van 
organisaties. Mintzberg is hoogleraar aan de McGill Universiteit te Montréal. Hij is auteur van 
verschillende werken. Zijn basiswerk 'The structuring of organizations' is heel bekend.  Hierin doet hij 
een poging om de belangrijkste organisatietheorieën tot elkaar te brengen om zo aan te geven hoe 
organisaties het beste gestructureerd kunnen worden. 

Tom Peters en managementprincipes voor bedrijfsvoering 

Tom Peters schreef samen met Robert Waterman het heel bekende boek 'In search of Excellence' , er 
zijn 4 miljoen exemplaren van verkocht). Zij hebben de succesfactoren van een aantal grote 
ondernemingen op een rij gezet en zijn tot acht factoren gekomen, te weten: 

1. Sterke actiegerichtheid; 
2. Het onderhouden van een innige relatie met de klant; 
3. Het creëren van ondernemerschap en zelfstandigheid; 
4. De werknemers zijn de belangrijkste bron van productiviteit; 
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5. Gedreven door waarden en overtuigingen; 
6. Schoenmaker blijf bij je leest; 
7. Eenvoudige structuur met ondersteunende afdelingen van een beperkte omvang; 
8. Het bestuur is zowel centralistisch als de centralistisch. 

In het boek 'Thriving on chaos' schrijft Tom Peters dat de chaos de norm is geworden. Managers 
zullen dagelijks worden geconfronteerd met grote veranderingen die onder meer worden ingegeven 
door ontwikkeling van automatisering en telecommunicatie. 

Peter Drucker en algemeen management 

Hij wordt wel de aartsvader van de managementgoeroes genoemd. Drucker zegt dat we de 
industriële revolutie achter ons gelaten hebben. We bevinden ons nu in een kennisrevolutie.  

Kennis is een essentiële productiefactor geworden. Economische groei zal niet meer door landbouw 
en industrie veroorzaakt worden, maar door de verhoging van de productiviteit in de kennis  en 
dienstensector. 

Michael Porter 
Porter is professor aan de Harvard University en heeft grote invloed op de ontwikkeling van het 
strategisch denken en handelen in ondernemingen. Porter heeft gereedschap voor beslissers ten 
aanzien van o.a. strategische  en concurrentieanalyse ontwikkeld. Deze worden op later in het 
theorieboek besproken.  

Michael Hammer 
De grondlegger van BPR (Business Process Re-engineering (bedrijfsprocesverbetertechniek). Hij 
benadrukt dat onze bedrijven de laatste 500 jaar niet wezenlijk zijn veranderd. Ze zijn gebaseerd op 
drie principes namelijk:  

1. Basiseenheid van het werk is de taak. 
2. Eenvoudige taken worden verricht door laaggeschoolde mensen. 
3. Er bestaat een onderscheid tussen "uitvoerders" en "managers" (hiërarchie). 

 
In een omgeving die langzaam verandert en zich kenmerkt door voorspelbaarheid en continuïteit 
bleken deze principes redelijk goed te werken. In deze turbulente tijd met zijn snelle technologische 
ontwikkelingen en de opkomst van wereldwijde markten ligt de aandacht van organisaties op het 
vlak van flexibiliteit, kwaliteit, service en besparing van overheadkosten. 
 

Hammer en Champy 
 
Hammer en Champy pleiten voor een procesgerichte aanpak van ondernemingen. In een 
procesgerichte organisatie komt een heel stuk bestuurlijk en administratief werk te vervallen. Het 
onderscheid tussen uitvoerders en managers verdwijnt ook. In de nieuwe organisaties werken 
professionals en coaches. De coaches moeten zich voornamelijk bezighouden met het inspireren en 
motiveren van de professionals. Volgens Hammer en Champy kan Business Process Reengineering 
leiden tot enorme kostenbesparingen van 40 tot zelfs 80%. Voordat dit gerealiseerd wordt, zal 
noodzaak tot verandering erkend moeten worden door de topleiding. 
 

1.4 Het 7S Model 
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Het 7S model is ontworpen door McKinsey-medewerkers Richard Pascale en Anthony Athos en werd 
geïntroduceerd in ‘The art of Japanese Management’ in 1981. Het model werd mede ontwikkeld 
door Tom Peters en Robert Waterman aan het einde van de jaren zeventig. Adviesbureau McKinsey 
heeft het model als eerst veelvuldig ingezet.  
 
McKinsey heeft het 7 S-model ontworpen om aan de hand van zeven vaste factoren de prestaties 
van een onderneming te kunnen analyseren. Deze factoren hangen met elkaar samen en 
beïnvloeden elkaar om zo een effectieve en efficiënte organisatie te realiseren. Uit het model wordt 
duidelijk dat er geen eenduidige manier van slagen is die voor elk bedrijf geldt, maar dat sturing wel 
degelijk mogelijk is. De benadering van elk van de zeven factoren beïnvloed ook de andere 6 en moet 
deze daarom ook ondersteunen. Op deze manier worden alle factoren, en daarmee de gehele 
organisatie, versterkt. Belangrijk is dus dat er samenhang is tussen alle factoren! 
 
Er is een onderverdeling gemaakt tussen drie harde en vier zachte factoren. De harde factoren zijn 
strategy, systems en structure. De zachte factoren zijn shared values, style, staff en skills. Het 7-S 
model wordt verder uitgediept in de rest van de theorie.  
 
 
 

Fig. 1.3 7-S model  
 

Shared values/Significante waarden  
Het onderling verbindende centrum van het model zijn de Shared Values (Significante waarden). Dit 
is de overtuiging en houding, de waarden en normen waar de onderneming voor staat en in gelooft.  
 

Strategie 
De strategie betreft de doelstellingen van een organisatie en de wegen waarlangs de organisatie 
deze tracht te bereiken.  
 

Structuur 
De structuur van een organisatie betreft de verdelingen groepering van taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden in een afgestemde ordening van uitvoerende activiteiten en functies. 
 

Systemen 
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De systemen omvatten alle formele en informele werkwijzen, procedures, voorschriften en 
afspraken.  
 

Staf 
Het personeel verwijst naar een aantal zaken. Enerzijds zijn dat zaken als afwezigheid, verzuim en het 
opleidingsniveau. Anderzijds betreft het abstractere zaken zoals motivatie en flexibiliteit van de 
medewerkers. 
 

Style/Stijl van management 
Hiermee wordt niet bedoeld de persoonlijkheden van het (top)management, maar wel de manier 
waarop handelen en gedrag van de managers op de medewerkers in de organisatie overkomen.  
 

Skills/Sleutelvaardigheden 
Wat doet de eigen onderneming schitteren? Waarin is de onderneming goed?  

Hoofdstuk 2 - Strategie 

1.0 Inleiding 
Na bestudering van dit onderwerp; 
1. Ben je bekend met de belangrijkste begrippen op het terrein van strategisch management; 
2. Kan je verschillende fasen binnen het proces van strategisch management onderscheiden; 
3. Kan je de relatie leggen tussen strategisch management en het gebruik van strategieën in 
organisaties; 
 

Strategie 
 
De S van strategie wordt als eerste behandeld, omdat de strategie die een bedrijf kiest bepalend is 
voor de richting waarin het bedrijf zich ontwikkelt. De strategie is de paraplu waaronder alle andere 
S-en vallen. Onder strategie wordt een plan verstaan waarin staat aangegeven wat een organisatie 
wil doen om zijn doelstellingen te realiseren. Wil de organisatie afgestemd blijven op de omgeving, 
dan is er strategisch management voor nodig.  
 

Het belang van een strategie voor een bedrijf 
 
Een bedrijf opereert in een omgeving. De omgeving bepaalt of het bedrijf wel of niet blijft bestaan. 
Als klanten niets meer kopen, houdt het feest op. Het gaat om de continuïteit van het bedrijf. 
Continuïteit is onlosmakelijk verbonden met de manier waarop het management reageert op 
ontwikkelingen in de omgeving. De dynamiek in de omgeving dwingt het management om te sturen 
op continuïteit, met behoud van winst uiteraard. Het draait allemaal om het nemen van 'juiste' 
beslissingen. Beslissingen over welke producten, welke markten, welke mensen en welke middelen.  
 

2.0 Het proces van strategisch management 

 
Het proces van strategisch management bestaat uit drie fasen namelijk 
A. Situatieanalyse (2.1) 
B. Strategievorming (2.2) 
C. Planning en implementatie (2.3) 
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Deze fasen zijn weergegeven in figuur 2.1. Uit de figuur blijkt dat strategisch management een 
dynamisch en cyclisch proces is. Er is sprake van terugkoppeling van planning  en implementatiefase 
naar de fase van situatieanalyse. 
 

 
Fig 2.1: Strategie als dynamisch proces 
 

2.1 Situatieanalyse 

De eerste fase van het strategisch management staat bekend onder de naam situatieanalyse. Dit 
wordt ook wel strategische audit of SWOT (Strength-Weakness-Opportunities-Threats) analyse 
genoemd. De situatieanalyse heeft betrekking op het vaststellen van het huidige profiel van de  
organisatie. Er wordt hierbij gekeken naar zowel de interne als de externe omgeving van de 
organisatie. 

De situatieanalyse impliceert overeenkomstig figuur 2.1 de vaststelling van de huidige doelstellingen 
en strategie, het intern en het extern onderzoek. 

De definitie van de huidige visie, doelstellingen en strategie 

De eerste fase heeft tot doel inzicht te verkrijgen in de bestaande situatie van de organisatie. Hierbij 
zullen de huidige visie (1), de huidige doelstellingen (2) en de huidige strategie (3)  gedefinieerd 
worden. 

1. Huidige visie 
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Visie is een algemeen gedachtenbeeld of voorstelling van de toekomst van een organisatie. Een visie 
is veelal opgebouwd uit een missie en principes. 
 
VISIE = MISSIE + PRINCIPES 
 

 
Missie 
De missie van een organisatie bestaat uit een beschrijving van product/markt combinaties m.a.w. op 
welke markten bevinden of begeven we ons met welke producten, en de manier waarop men 
hiermee een blijvend concurrentievoordeel kan realiseren. De missie wordt door middel van een 
mission statement overgebracht. 
 
Mission Statement 
De mission statement is het statement van de missie, het beschrijft de missie dus in één of twee 
korte zinnen.  
 

Principes 
Principes hebben betrekking op de normen en de waarden van de organisatie, wat de organisatie 
belangrijk vindt en welke regels zij hanteert. Deze worden getoetst aan de maatschappelijke normen 
en waarden. Voorbeelden van principes: 

 Kwaliteit komt eerst; 

 De klant komt eerst; 

 Wij zijn betrouwbaar en integer; 

 Onze medewerkers zijn onze kracht; 

 Wij dragen bij aan een goede samenleving. 
 
Voor het proces van strategisch management is het van belang dat de hiervoor genoemde 
elementen herkenbaar zijn en tot uitdrukking komen in de visie van de organisatie. 
 

2. Organisatiedoelstellingen 
Op basis van de visie en missie van de organisatie worden de doelstellingen gedefinieerd. 
Organisatiedoelstellingen geven de relatie aan van de organisatie met haar omgeving en haar 
medewerkers. De inhoud van de doelstellingen zijn dan ook ingegeven door belanghebbenden van 
de organisatie. Met name de vermogensverschaffers (bijv. aandeelhouders) hebben een heel 
belangrijke stem. Organisatiedoelstellingen hebben vaak betrekking op één of meer van de volgende 
onderwerpen: 
 

1. Belangenevenwicht: ‘wij zijn een betrouwbare partner voor onze klanten, aandeelhouders, 
personeel en leveranciers'; 

2. Winstgevendheid: ‘wij streven ernaar onze producten en diensten winstgevend te maken   
voor onze klanten en onszelf;  

3. Kwaliteit: 'elk van ons levert foutloze, perfecte producten af en helpt onze klanten op tijd; 
4. Effectiviteit en efficiency: 'wij moedigen ons personeel aan mee te werken in het vaststellen 

van targets en in het plannen hoe deze het beste kunnen worden bereikt'; 
5. Imago: 'wij zijn een toonaangevende leverancier van producten en diensten'; 
6. Gedragsregels: 'wij werken gedisciplineerd en houden ons aan ons woord'. 

 
Organisatiedoelstellingen moeten worden gedefinieerd zodat strategieën hierop zijn af te stemmen 
en aan de hand van de doelstellingen getoetst kunnen worden (zie scenarioplanning in 2.2.) In deze 
tijd, met zijn snelle veranderingen, zijn referentiepunten onontbeerlijk voor het management. 
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Hierdoor voorkomt men dat ad hoc beslissingen de inhoud bepalen van de organisatiestrategie. 
Ofwel: ‘if you don't know where you're going, any road will take you there.’ 
 
 
 
 

3. Huidige strategie 
 
Nadat de doelstellingen zijn vastgelegd, wordt er gekeken naar de huidige strategie (plan). Het is 
belangrijk om te zien in welke mate de doelstellingen hiermee zijn bereikt. Met andere woorden 
bekijken of de huidige strategie succesvol is. Of dat een bestaande strategie volledig moet worden 
aangepast. 
 

1. Intern onderzoek als onderdeel van de situatie analyse 
Intern onderzoek heeft tot doel de zwakke en de sterke kanten van de organisatie in kaart te 
brengen. Men krijgt dan een overzicht van de zwakten en sterkten van diverse afdelingen of 
functionele gebieden. De interne omgeving (microniveau) heeft met de organisatie zelf te 
maken. Het heeft te maken met de productie, marketing, de personele factor en financiële 
aspecten, maar ook organisatiestructuur, procedures, overlegstructuren, kwaliteit et cetera. 
 

2. Extern onderzoek als onderdeel van de situatieanalyse 
Extern onderzoek heeft tot doel de ontwikkelingen in de externe omgeving in kaart te brengen 
en te vertalen naar mogelijke kansen en bedreigingen voor de organisatie. De omgeving is een 
ruim begrip. Om het te kunnen behappen kan er onderscheid gemaakt worden tussen: 
 

A. Concurrentie- en afnemersomgeving (meso niveau) 
Het extern onderzoek kan zich ook richten op de concurrentie- en afnemersomgeving. 
Antwoorden op vragen als: 

 Wie zijn de concurrenten en wie de afnemers? 

 Welke informatie over de concurrenten en afnemers is nodig?  

 Wat is de intensiteit van de concurrentie? Wat de (veranderende) behoeften van de 
afnemers 

 Welke verschillende concurrentievoordelen bezit de organisatie op de verschillende 
markten? 
 

B. DESTEP-omgeving (macro niveau) 
De omgevingsfactoren (DESTEP) beïnvloeden de organisatie indirect en zijn slechts in beperkte 
mate te beïnvloeden door de organisatie. Deze factoren zijn echter van zeer groot belang voor 
het succes van organisaties. Het gaat om de volgende factoren: 
• Demografische factoren 
• Economische factoren 
• Sociaal culturele factoren 
• Technologische factoren 
• Ecologische factoren 
• Politieke factoren. 
 
Het resultaat van het extern onderzoek is dat de kansen en bedreigingen per omgevingssoort in 
kaart gebracht kunnen worden de Confrontatie matrix met de SWOT-analyse. 
 

3. SWOT analyse 
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De confrontatiematrix is het hart van ieder strategieplan. Hier komen de omgeving, markt en het 
bedrijf samen. Zoals de naam aangeeft, is de confrontatiematrix een confrontatie van markt en 
onderneming.  
 

 
Fig.2.2. SWOT 
 
SWOT staat voor de Engelse termen Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. In een SWOT-
analyse koppel je de sterktes en zwaktes van een organisatie aan de kansen en bedreigingen in de 
markt in de confrontatiematrix. Zorg dat de sterktes en zwaktes bij voorkeur ‘relatief’ zijn, dat wil 
zeggen; analyseer de sterktes en zwaktes van het bedrijf ten opzichte van concurrenten.Welke 
kansen worden ondersteund door de sterkten van het bedrijf of worden minder haalbaar door je 
zwakten? Tegen welke bedreigingen kun je je bedrijf weren door je sterkten in te zetten en welke 
bedreigingen worden versterkt je zwakke kanten? Uit de confrontatie kun je conclusies trekken die 
uiteindelijk tot acties in het bedrijf gaan leiden. 
 
 

2.2 Strategievorming 
 
Na de situatieanalyse zijn we aangekomen bij de strategievorming (zie figuur 2.1). De 
strategievorming bestaat uit drie fasen namelijk: 
1. Vaststellen toekomstbeeld 
2. Ontwikkelen van verschillende strategieën  
3. Evaluatie en keuze van één strategie. 
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1. Strategievorming: vaststellen van het toekomstbeeld  
Figuur 2.1 laat zien dat de eerste fase van strategievorming de vaststelling van het toekomstbeeld is. 
In deze fase gaat het erom dat men evalueert of de gekozen doelstellingen van de organisatie 
kunnen worden gerealiseerd met behulp van de huidige strategie. Als verwacht wordt dat de 
doelstellingen met behulp van de huidige strategie niet (geheel) gerealiseerd kunnen worden dan zal 
de strategie of de doelstellingen moeten worden bijgesteld. Er is dan sprake van een 'gap' of 'kloof' 
tussen datgene wat men voor ogen heeft (de wenselijkheid) en de realiteit (werkelijkheid). 

2. Strategievorming: ontwikkelen van verschillende strategieën  
Indien de doelstellingen niet kunnen worden bereikt met de huidige strategie zullen andere 
strategieën moeten worden ontwikkeld. Enkele voorbeelden van strategieën zijn: ontwikkelen van 
nieuwe producten, nieuwe markten betreden, keuze van andere verkoopkanalen, het afslanken van 
de organisatie, het werken aan nieuwe competenties van medewerkers en het aangaan van een 
samenwerkingsverband met een partner.  
 
Enkele kenmerken van strategieën zijn: 

 Ze zijn gericht op de middellange (1 jaar) en lange termijn (drie jaar); 

 Ze hebben betrekking op de gehele organisatie; 

 Uit strategieën vloeien vaak investeringsbeslissingen voort. 
 
De strategische keuzes worden vastgelegd in een strategisch plan. 

3. Evaluatie en keuze van een strategie  
Voorlopige keuzes worden gemaakt aan de hand van de mogelijke strategieën. Er wordt gekeken 
naar de ontwikkeling van deze strategieën op middellange termijn. Een in Nederland steeds vaker 
toegepaste methode om hierin inzicht te krijgen, is scenarioplanning. Scenario's kunnen worden 
beschouwd als 'kwalitatief onderbouwde toekomstbeelden'. Bij scenarioplanning wordt vanuit de 
huidige situatie de ontwikkeling van een aantal interne – en externe factoren op middellange termijn 
voorspeld (het toekomstbeeld). De onzekerheid en complexiteit nemen toe naarmate uitspraken 
over een langere periode moeten worden gedaan. Voor de keuze van een definitieve strategie zal 
een aantal criteria die zijn afgeleid van de doelstellingen van de organisatie moeten worden 
geformuleerd.  
 
Bijvoorbeeld; een strategie gericht op een marktaandeelvergroting van 3%, met het huidige 
personeelsbestand als beslissingscriterium. 
 

Mogelijke strategieën 
De keuze van de product marktcombinatie vormt de kern van de strategie. Daarmee liggen de 
producten en/of diensten waarmee de organisatie in een bepaalde behoefte wil voorzien vast. 
Door economische, technologische en sociale factoren blijven markten en producten niet constant. 
Producten doorlopen een cyclus die begint bij de ontwikkeling van die producten en eindigt met hun 
neergang. Dit wordt aangeduid als de levenscyclus van een product. 
 
Bij de introductie van een nieuw product is de markt aanvankelijk klein en zijn de aanloopkosten 
hoog. Slaat een product aan, dan komt het terecht in de expansiefase, gekenmerkt door een sterke 
groei van de markt. Na kortere of langere tijd treedt er verzadiging op (consolidatie) en zal de 
marktomvang af gaan nemen. De levenscycli van producten worden in het algemeen steeds korter. 
Dat verhoogt de noodzaak tot strategisch management. Wordt een product of dienst van een 
organisatie in de consolidatiefase met neergang bedreigd, dan is actie geboden. Althans, wanneer 
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wordt aangenomen dat de leiding van de organisatie haar continuïteit nastreeft. Om de juiste actie 
te bepalen, kun je een product marktmatrix invullen.  
 

 
Fig. 2.3:  PMC-matrix 

 
Mogelijke keuzes 
Een bedrijf richt zich met een beperkter assortiment op een beperktere markt. Er is dan sprake van 
specialisatie en marktverkleining. De leiding kan er ook voor kiezen met dezelfde producten een 
specifieke markt te bewerken.  Ook kan de keuze vallen op het bewerken van een beperkter 
productassortiment (specialisatie) dezelfde markt. Men kan ook proberen een groter marktaandeel 
te veroveren. Een andere mogelijkheid om aan de negatieve effecten van een kleiner wordende 
markt voor het eigen product te ontkomen, is het opzoeken van nieuwe markten. Export of 
activiteiten in andere dan de bestaande gebieden zijn daarvan de meest voor de hand liggende 
voorbeelden. Tenslotte is ook diversificatie mogelijk. In dat geval begint de organisatie met nieuwe 
product marktcombinaties, die voor een belangrijk deel los staan van bestaande activiteiten. 
Van concentrische diversificatie is sprake wanneer er sprake is van enige verwantschap met 
bestaande producten en/of markten. Is er sprake van volledig nieuwe markten en nieuwe producten, 
dan spreken we van conglomererende diversificatie. 
 
Een tweede invalshoek voor strategische keuzes is de levenscyclus van een product. In onderstaande 
figuur worden mogelijke keuzes weergegeven: 
 
De question mark is een product in de ontwikkelingsfase, waaraan veel groeipotentie wordt 
toegedacht. Daarom is er In deze fase behoefte aan een ondernemer als leidinggevende. Veel van 
deze producten halen het echter niet. Degene die het wel halen worden stars. Dat zijn producten die 
een sterker wordende concurrentiepositie bezitten op een groeimarkt. In deze fase hoeft er nog 
weinig of niets aan de formule veranderd te worden maar er moet wel voor gezorgd worden dat de 
omzet wordt gerealiseerd. Dat betekent dat er geïnvesteerd moet worden in winkels, in 
distributiekanalen, in verkoop en in reclame. Die investeringen blijven nodig om zoveel mogelijk van 
de groeiende markt “mee te pikken”. In de leiding is er behoefte aan een bouwer die in de 
activiteiten een bepaalde schaalgrootte weet te realiseren. 
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Fig. 2.4: Boston Consultancy Matrix 
 
 
Groeit de totale markt niet meer dan is het niet verstandig om nog veel in die producten te 
investeren. Dan verdient het de voorkeur zoveel mogelijk winst te genereren uit de bestaande 
activiteiten en deze te investeren in question mark en stars. De bestaande activiteiten worden als het 
ware leeggemolken; vandaar de term cash cow. In deze fase is er behoefte aan een beheerder die 
erop let dat de melkkoe winst genereert. Dit is soms een ondankbare taak omdat hij het geld 
verdient dat anderen mogen investeren. 
 

 
Fig. 2.5: BCM positions during the lifecycle 
 
Tenslotte kan een product in de dog situatie terecht komen; dan is de tijd rijp om af of om te 
bouwen. In de fase zal behoefte zijn aan een ervaren, wijze manager die een stootje kan verdragen. 
 

2.3 Planning en implementatie 
 
In deze paragraaf wordt er eerst ingegaan op het planningsproces. Vervolgens wordt er gekeken naar 
hoe de strategie ingevoerd kan worden in de organisatie. 

De planningscyclus 
De output van het proces van strategisch management is een strategie ofwel een plan. Om de 
strategie te realiseren dient deze vertaald te worden naar kortere perioden en lager hiërarchisch 
niveaus. Op deze wijze ontstaat een cyclisch proces, de planningscyclus. 
 
We kunnen in dit proces de volgende stappen onderscheiden:  
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1. Strategische planning 
Dit is de  planning op het hoogste niveau; de concrete neerslag van de resultaten van het proces van 
strategisch management, beschreven in de voorafgaande delen van dit hoofdstuk. 
 
Hierbij komen vragen aan de orde als: 

 Welke doelstellingen willen we over twee a drie jaar bereikt hebben ten aanzien van  groei, 
omzet, winst en marktaandeel? 

 Hoe denken we het te realiseren qua tijdpad, benodigde investeringen, financiering, 
organisatie, personeel  en informatiesystemen? 

De strategische planning heeft betrekking op een periode van twee a drie jaar, maar wordt elk jaar 
opnieuw uitgevoerd, of zelfs vaker als de veranderende omstandigheden dat nodig maken.  
 

2. Operationele planning 
De te bereiken doelen die in het strategisch plan worden genoemd, worden voor de periode van een 
jaar uitgewerkt naar kosten en opbrengsten, verkoop en productiehoeveelheden, investeringen, 
voorraden, formatieplanning etc. 
Het plan mondt uit in een jaarbudget, waarin per bedrijfsonderdeel de te produceren of de te 
verkopen hoeveelheden zijn aangegeven met de daarbij behorende bedragen, gekoppeld aan 
personen die voor de realisatie verantwoordelijk zijn. Afhankelijk van bedrijfstak en omvang van de 
organisatie wordt het operationeel plan nader gedetailleerd op kwartaal , maand , of weekniveau. 
 

3. Functiegerichte werkplanning 
Het operationeel plan wordt binnen de verschillende functionele afdelingen uitgewerkt naar de 
dagelijkse werkzaamheden. Voorbeelden hiervan zijn: 

 maandelijkse en wekelijkse productieplanning en  programmering; 

 roosterplanning voor productieploegen; 

 liquiditeitsplanning; 

 planning van werving en selectieprocedures. 
 
Van vitaal belang voor een goed functionerend planningssysteem is een daarbij passend 
rapportagesysteem. Dit moet aan het desbetreffende niveau in de organisatie feedback geven over 
elke fase over elke fase in de cyclus met betrekking tot de bereikte resultaten, vergeleken met de 
geplande resultaten. Van belang hierbij is, dat de informatie tijdig is, zodat zo snel mogelijk 
bijgestuurd kan worden.   
 

Van planning naar invoering 
Het ontwikkelen en kiezen van de juiste strategie is het begin van succesvol management, maar als 
ze niet ten uitvoer wordt gebracht is alle moeite voor niets geweest. En juist daaraan blijkt het in de 
praktijk te schorten. 
Uit onderzoek is naar voren gekomen dat veel managers ontevreden zijn over het proces van 
strategisch management. Strategisch management wordt vaak opgevat als een tweeledig proces; de 
ontwikkeling en het invoeren van strategisch management terwijl het als één geheel zou moeten 
worden gezien. Een strategie is zo goed als haar implementatie. 
 

Problemen 
De belangrijke problemen bij strategisch management zijn de volgende: 
 
a. De onvoldoende betrokkenheid van managers en medewerkers 
Indien de strategie slechts door het topmanagement wordt vastgesteld zonder andere medewerkers 
uit de organisatie hierbij te betrekken, wordt het risico genomen dat de strategie onvoldoende 
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herkenbaar is en als zodanig niet wordt gedragen door de organisatie. Het gevolg hiervan kan zijn dat 
de invoering hiervan vertraging oploopt ofwel gedeeltelijk of geheel strand. Onvoldoende 
betrokkenheid kan ook het gevolg zijn van het feit dat de medewerkers ervaring hebben dat 
bepaalde strategieën niet succesvol zijn.  
 
b. Onvoldoende kennis van de voorbereiding op het proces van strategisch management. 
De deelnemers moeten bekend zijn met dit proces en of de begrippen kunnen plaatsen. De kwaliteit 
van de uitkomsten van het proces van strategisch management zijn voor een groot deel afhankelijk 
van de kwaliteit van de input van het proces.  
 
c. Onvoldoende expliciet maken van de strategie. 
Het is de kunst om alle stappen in het proces helder en beknopt weer te geven zodat dit voor alle 
organisatieleden duidelijk is.  
 
d. Onvoldoende ondersteuning van informatiesystemen. Voor het analyseren van de markt, de 
concurrentie en de eigen positie is het van groot belang dat men de beschikking heeft over actuele 
en juiste informatie. Organisaties beschikken vaak over verschillende informatiesystemen maar deze 
zijn nauwelijks met elkaar verbonden zodat veel handmatig werk nodig is om over de benodigde 
informatie te beschikken. 
 
e. Invloed van snel veranderende omgeving. 
De omgeving van de organisatie kan zo snel veranderen dat beslissingen worden genomen die van 
grote betekenis zijn op de organisatie en hiermee op het proces van strategisch management. Er kan 
worden gedacht aan: toetreding van nieuwe aanbieders op de markt, wetgeving van de overheid, 
prijsverval, reorganisaties etc. 
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Hoofdstuk 3 -  Structuur 
 
1.0 Inleiding 
De volgende S staat voor structuur. Structuur is onlosmakelijk verbonden met de strategie. Het 
organiseren van activiteiten moet in relatie worden gebracht met de externe afstemming van de 
organisatie. Als het bedrijf als principe heeft om het product of dienst ‘Just In Time’ te leveren dan 
moeten de activiteiten zodanig georganiseerd zijn dat bijvoorbeeld sprake is van effectief werkoverleg 
om 'fouten' te voorkomen. “Structure follows Strategy” is een gevleugelde uitspraak van de bekende 
managementgoeroe Drucker. 
 
Als de leiding bijvoorbeeld over wil gaan op een andere productiemethode bijvoorbeeld digitaal 
drukken, zullen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in de organisatie anders gelegd 
worden. De gekozen organisatiestructuur is zelf ook weer van invloed op de andere factoren van het 
7S-model. Personeel dat in de structuur moet functioneren bijvoorbeeld is de basis voor de S van 
'Staff'.  

 
Na bestudering van dit hoofdstuk  
 

1. heb je inzicht in de relaties tussen besturing van bedrijfsprocessen en structureringsvraag-
stukken; 

 
2. heb je kennis en inzicht in arbeidsverdeling en coördinatie binnen organisaties; 

 
3. heb je kennis en inzicht in de verschillende organisatiestelsels; 

 
4. ben je bekend met de belangrijkste begrippen op het gebied van organisatiestructuur 

 
5. kun je deze kennis en inzichten toepassen op je eigen organisatie en op gegeven 

praktijksituaties. 
 
 
 

2.0 Arbeidsverdeling en coördinatie 
 
Aan arbeidsverdeling zijn twee aspecten verbonden, te weten horizontale verdeling van taken en 
verticale verdeling van taken.  
 
Horizontale taakverdeling betreft de functie-indeling op een bepaald niveau van de organisatie. 
Horizontale taakverdeling leidt tot een bepaalde organieke structuur (het verdelen van alle 
werkzaamheden over verschillende functies). Bijvoorbeeld: Elke bedrijfsleider van een landelijk 
opererend bedrijf is verantwoordelijk voor de omzet en winst die hij met zijn vestiging in een bepaalde 
stad of regio realiseert. Onder hem ressorteert een aantal leiders van bepaalde afdelingen. Op het 
niveau onder de bedrijfsleider zien we een indeling van functies en taken naar productgroep. 
 
Verticale taakverdeling betreft de functie-indeling tussen de verschillende hiërarchische niveaus in een 
organisatie. Verticale taakverdeling is een onderdeel van de personele structuur van een bedrijf. Wat 
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zijn de taken en bevoegdheden van de bedrijfsleider ten opzichte van die van de leiders van 
productgroepen?  
 
Het resultaat van de horizontale en verticale arbeidsverdeling is de organisatiestructuur van een 
bedrijf. De organisatiestructuur is de wijze waarop taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn 
verdeeld over personen en afdelingen en de relaties tussen die personen en afdelingen. Om tot die 
indeling te komen kunnen de volgende indelingscriteria worden gehanteerd: 

 Op basis van gelijksoortigheid van de werkzaamheden.  

 Op basis van samenhang van de werkzaamheden. 

2.1 Gelijksoortigheid van de werkzaamheden (F-indeling) 
Dit leidt tot een zogenoemde functionele indeling (F-indeling). Op een bepaald niveau in de organisatie 
komen dan afdelingen voor die verantwoordelijk zijn voor een bepaald soort werkzaamheden. 
  
Aan deze indeling naar functie is een aantal voor- en nadelen verbonden die te vergelijken zijn met de 
voor- en nadelen van specialisatie in het algemeen. 
 
De voordelen zijn: 

 De beschikbare werkkracht wordt efficiënt gebruikt omdat deze voor meerdere afdelingen kan 
worden ingezet.  

 Hoogwaardige specialisten kunnen worden opgeleid en aangetrokken. 

 Door centralisatie van specialistische werkzaamheden ontstaan mogelijkheden tot 
automatisering. 

 
De belangrijkste nadelen zijn: 

 Coördinatieproblemen tussen de verschillende specialisten. 

 Coördinatie van activiteiten geschiedt alleen op hoog niveau in het bedrijf. Daardoor zal er 
sprake zijn van lange communicatielijnen. 

 

2.2 Indeling naar product (P-indeling, interne specialisatie) 
Bij deze indeling worden afdelingen gevormd rond werkzaamheden die samenhangen met een bepaald 
product. 
 
Voordelen van de P-indeling zijn: 
Werknemers hebben het gevoel te werken voor een gemeenschappelijk doel (een product). Dit zal de 
coördinatie vergemakkelijken. Minder eentonig werk, meer variatiemogelijkheden. 
Minder specialisatie bij de werknemers wat de mogelijkheid biedt tot het opleiden van breed 
georiënteerde managers en korte communicatielijnen. 
 
Het belangrijkste nadeel is dat de voordelen van specialisatie gemist worden (zie F-indeling). 
Bij de P-indeling komen alle bedrijfsfuncties binnen de verschillende productafdelingen voor. Deze 
indeling is voor kleine bedrijven in het algemeen te duur. In vergelijking met de functionele horizontale 
taakverdeling zal nu een belangrijk deel van de coördinatie geschieden door degenen die 
verantwoordelijk zijn voor de resultaten die in de verschillende producten worden behaald. Deze 
horizontale taakverdeling zien we in vrijwel alle grote organisaties die meerdere producten leveren 
(Philips, Unilever, Vendex). 
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2.3 Indeling naar geografisch gebied (G-indeling, interne specialisatie) 
 
Bedrijven die geografisch sterk gespreid zijn, zoals grootwinkelbedrijven en banken, zullen op een zeker 
niveau een horizontale taakverdeling toepassen naar geografisch gebied of regio. Een functionaris krijgt 
dan de verantwoordelijkheid voor een bepaalde bedrijfsvestiging. 
 
Voordelen van de G-indeling zijn:  

 Korte communicatielijnen. 

 Mogelijkheid tot inspelen op specifieke lokale omstandigheden. 
 
Een nadeel kan gelegen zijn in beperkte mogelijkheden tot opbouw van specialistische kennis. Dit kan 
worden gecompenseerd door stafafdelingen op het hoofdkantoor. 

2.4 Indeling naar markt of doelgroep (M-indeling, interne specialisatie) 
Horizontale taakverdeling naar samenhang kan ten slotte ook de vorm krijgen van een indeling naar 
soorten markten waarop het bedrijf opereert. Dit zal nodig zijn wanneer de verschillende soorten 
klanten een aparte benadering vragen. 
 
Voordelen van de M-indeling zijn: 

 Korte communicatielijnen. 

 Inspelen op specifieke wensen van de klant. 
Nadeel: De M-indeling is slechts rendabel bij een bepaalde omvang van de organisatie. 
 

3.0 Taakverdeling in samenhang met de omvang en aard bedrijf 
 
Een klein bedrijf kent vrijwel altijd een functionele indeling. De directeur, die eerst alles deed, neemt 
een administrateur aan en in een latere fase een jonge werknemer in dienst die verantwoordelijk is 
voor de productie. Op de afdeling verkoop kan dan al gauw een indeling naar geografisch gebied 
ontstaan, met name wanneer het bedrijf beschikt over veel vertegenwoordigers die gespreid zijn 
over het land. 
Bij toename van het aantal producten doet zich op een gegeven moment de situatie voor dat de 
coördinatie van het totale productenpakket voor de directeur problemen gaat opleveren. Hij komt 
niet meer toe aan strategisch beleid. Dan moet de coördinatie op een lager niveau plaats vinden en 
dat betekent dat direct onder de directeur een P-indeling wordt ingesteld. Elke productgroep heeft 
dan een eigen directeur, administratie, fabriek en verkoopapparaat. Het zal duidelijk zijn dat dit pas 
mogelijk is bij bedrijven van een flinke omvang. 
Gaan bedrijven internationaliseren, dan kan het noodzakelijk worden direct onder de top een 
taakverdeling naar land of werelddeel toe te passen. Op verschillende niveaus van het bedrijf komen  
verschillende horizontale taakverdelingen voor. 

3.1 Taak, functie, bevoegdheid, verantwoordelijkheid, afdeling 
Een taak is de inhoud van een functie en geeft aan wat iemand precies doet: vergaderen, overleggen, 
leiding geven, telefoneren, drukken, vouwen, voorcalculatie etc. 
Een functie geeft de gemeenschappelijke doelstelling aan van taken die verricht moeten worden. 
De bevoegdheid is het recht om beslissingen te nemen die voor het uitvoeren van een taak nodig 
zijn. Verantwoordelijkheid is de morele verplichting om een taak naar beste vermogen te mogen uit 
voeren als de plicht om over de uitvoering te rapporteren. Een afdeling wordt gekenmerkt door 
gelijksoortige functies die samenhangende taken omvat.  
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3.2 Interne differentiatie 
Intern differentiëren houdt in dat er naar gelijksoortigheid van de te verrichten werkzaamheden 
wordt gezocht. Een grafisch bedrijf dat visitekaartjes, kalenders en briefpapier drukt, heeft 
bijvoorbeeld mensen werken die apart belast zijn met het ontwerpen (pre press), het drukken 
(press), het inkopen van papier, het snijden van papier, het binden van bijvoorbeeld een kalender. 
Hierdoor ontstaat een arbeidsverdeling die gericht is op de opeenvolging van bewerkingsprocessen, 
onafhankelijk van het product dat gemaakt wordt, de zogeheten 'functionele indeling'. Met 
betrekking tot de verschillende bewerkingsprocessen worden dan functies en afdelingen ingedeeld 
(zie figuur 3.1). Het gevaar van interne differentiatie is dat de samenhang tussen verschillende 
bewerkingsprocessen uit het oog verloren wordt. Het instellen van extra coördinatiemechanismen is 
daarom noodzakelijk (overlegstructuren en planning tussen verschillende bewerkingsfasen). 
 

 
Fig. 3.1: Functionele organisatie (F-organisatie) 

3.3 Interne specialisatie  
Het eindresultaat is hierbij bepalend voor de te verrichten werkzaamheden. Bepaalde personen in 
een grafisch bedrijf houden zich alleen maar bezig met het vervaardigen van bijvoorbeeld kalenders 
van ontwerpfase tot en met de bindfase, een ander aantal medewerkers met visitekaarten 
bijvoorbeeld. Het houdt wel in dat alle taken door zo een groep verricht moet worden. Vanaf het 
inkopen van papier tot en met het binden van de kalender. Alle werkzaamheden die alleen maar met 
het maken van een kalender te maken hebben worden samengebracht. Interne specialisatie kan je 
ook toepassen op afnemersgroepen of geografische gebieden. 
 
De methoden interne differentiatie of interne specialisatie zijn beide bedoeld om taken tot functies 
te herleiden.   

3.4 Delegeren 
Bij delegeren van taken worden niet alle verantwoordelijkheden en bevoegdheden overgedragen van 
een hoger naar een lager niveau. Het is belangrijk dat in geval van delegeren taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden per functie met elkaar in evenwicht blijven. Als men 
delegeert, blijft de leiding verantwoordelijk voor de taak waarvoor zij is aangesteld, al verricht zij de 
werkzaamheden zelf niet. Voor de uitvoering van deze taken zijn de personen binnen het lagere 
niveau verantwoordelijk. De leiding blijft verantwoordelijk voor de keuze aan wie en op welke wijze 
zij bepaalde taken delegeert.   
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4.0 Het ontwerpen van functionele relaties 
Vanuit centrale afdelingen wordt het werk van de leiders voor een deel gestandaardiseerd en 
ondersteund.  
 
Organisatieschema 
Een organisatieschema of organogram is een eenvoudige voorstelling die een schematische 
weergave is van een manier waarop formeel taken verdeeld zijn over personen en of afdelingen en 
hoe de gezagsverhoudingen liggen tussen personen en of afdelingen.  

4.1 Lijnorganisatie 
Basiskenmerk van een lijnorganisatie is dat ieder organisatielid slechts een leidinggevende boven zich 
heeft die hem opdrachten kan geven. Het is een organisatievorm die in de praktijk het meest 
voorkomt.  

Voordelen van een lijnorganisatie: 
 eenvoudige en duidelijke organisatiestructuur; 

 duidelijke gezagsverhoudingen; 

 taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn goed afgebakend; 

 goed toezicht en controle op de uitvoering van bedrijfsprocessen; 

 snelle besluitvorming is mogelijk. 
 

Nadelen van een lijnorganisatie: 
 alle communicatie verloopt via de lijn en kan overbelast raken. Het duurt veel te lang voordat 

er beslissingen worden genomen; 

 de deskundigheid van de leiding kan tekortschieten om de juiste op alle terreinen te nemen; 

 coördinatie tussen afdelingen kan alleen plaatsvinden via een leidinggevende die al deze 
afdelingen bestuurt; 

 het aantal organisatieniveaus kan toenemen als de leiding aan een beperkt aantal mensen 
leiding kan geven. 

4.2 Lijn-staforganisatie 
Als er sprake is van ondersteuning van medewerkers in de lijn door medewerkers met specialistische 
kennis, hebben we te maken met staffunctionarissen. Men heeft dan te maken met een lijn-staf 
organisatie. Staffunctionarissen worden vaak ondergebracht in stafafdelingen. Stafafdelingen mogen 
het management gevraagd en ongevraagd van advies voorzien. Stafleden mogen geen opdracht 
geven aan organisatieleden of medewerkers. De stafafdeling is wel verantwoordelijk voor de 
kwaliteit van het advies of de informatie die verstrekt wordt aan de lijnfunctionaris. 
 

Voordelen van een lijn-staforganisatie: 
 doordat de lijnfunctionaris gebruik kan maken van meer deskundigheid kunnen er betere 

beslissingen worden genomen; 

 het inschakelen van een staffunctionarissen kan tijdbesparend en efficiency-verhogend 
werken voor de lijnfunctionaris. Het omspanningsvermogen van de leiding kan tevens 
worden vergroot; 

 het principe van eenheid van bevel blijft gehandhaafd. 
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Nadelen van een lijn-staforganisatie: 
 het gevaar bestaat dat stafafdelingen te veel theoretisch georiënteerd zijn en te weinig oog 

hebben voor de praktische uitvoering; 

 aangezien de staf niet verantwoordelijk is voor de op basis van de aangeleverde adviezen en 
informatie, genomen beslissingen in de lijn, kan onzorgvuldigheid ontstaan in de uitoefening 
van de taken van de stafafdeling; 

 stafafdelingen hebben de nijging tot uitdijen, wat hoge overheadkosten met zich mee kan 
brengen. Verder staat niet altijd objectief vast te stellen of de bijdrage van de staf 
geresulteerd heeft in betere beslissingen; 

 de kans bestaat dat de lijnfunctionaris te afhankelijk wordt van de staffunctionaris. 

4.3 Matrixorganisatie 
De matrixorganisatie is organisatievorm waarbij mensen (vakspecialisten) van verschillende 
afdelingen veelal tijdelijk op een specifiek omschreven project worden ingezet. Projecten als het 
invoeren van kantoorautomatisering, de ontwikkeling van een nieuw product, de bouw of inrichting 
van een nieuw gebouw. Een deel van de werktijd wordt besteed aan het project en de resterende 
tijd aan hun normale afdelingsgerichte taken. Als het project klaar is keren de medewerkers weer 
voor de volle 100% terug op de afdeling. 
 

Voordelen van een matrixorganisatie: 
 projectgroepen kunnen afdeling overschrijdende taken realiseren; 

 met behoud van de lijnstructuur kan effectief worden ingespeeld op specifieke wensen van 
de organisatieleiding. 
 

Nadelen van een matrixorganisatie: 
 spanningen en conflicten kunnen optreden tussen projectleider en het afdelingshoofd als 

gevolg van tegengestelde belangen; 

 medewerkers kunnen van deze tegenstelling handig misbruik maken 

 langdurig met een project bezig zijn door een organisatielid kan tot gevolg hebben dat de 
relaties met de andere medewerkers binnen zijn afdeling verwatert. 

 

 
Fig 3.2: Matrix organisatie 
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5.0 Organiseren volgens Mintzberg 

5.1 Basiselementen 
Mintzberg onderscheidt de volgende basiselementen in een organisatie: 
 

 topleiding: het betreft hier de hoogste leiding, die de eindverantwoordelijkheid draagt voor de 
organisatie en het strategische beleid bepaalt  

 middenkader: tegenwoordig wordt ook gesproken over het "middlemanagement": 
functionarissen die leiding geven aan afdelingen enz., dus aan lagere niveaus  

 uitvoerenden of operationele kern: de mensen met de uitvoerende functie; zij voeren het 
feitelijke productieproces (of primaire proces) uit. 

 technostructuur: de personen die stafdiensten verrichten ten behoeve van de uitvoering van 
het productieproces; ondersteunende staf: de personen die een ondersteunende rol verrichten 
voor de organisatie zelf en niet direct voor het productieproces. 

 

 
Fig 3.3:  Basiselementen Mintzberg 

5.2 Vijf coördinatie mechanismen 
Hoe kunnen de diverse deeltaken op elkaar worden afgestemd, zodat het doel zo optimaal mogelijk 
wordt bereikt? Mintzberg onderscheid een vijftal coördinatie mechanismen: 

 
Onderlinge afstemming via directe communicatie: 
het betreft hier normaal onderling overleg. Dit komt veel voor in situaties waarin mensen met elkaar 
in kleine groepen dienen samen te werken en hun activiteiten op elkaar dienen af te stemmen. Deze 
vorm van coördinatie is flexibel, maar kwetsbaar omdat het resultaat afhankelijk is van de onderlinge 
verstandhouding. 

 
Direct toezicht door de leiding: 
als de directe communicatie tekortschiet doordat de organisatie te groot wordt, zal men vaak een 
leidinggevende aanstellen om het werk van een aantal functionarissen op elkaar af te stemmen. De 
stijl van leidinggeven zal van grote invloed zijn op de kwaliteit van het werk. Ook deze vorm van 
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afstemming is redelijk kwetsbaar, want ook hier is sprake van een coördinatie mechanisme dat 
gebaseerd is op feedback.  

 
Standaardisatie van werkprocessen: 
Een typisch voorbeeld is de lopende band in een autoassemblagefabriek. De uit te voeren 
werkzaamheden zijn als het ware voorgeprogrammeerd. Er wordt hier gestuurd op de throughput ( 
de hoeveelheid ``werk'' (bijvoorbeeld de uitgevoerde instructies op een processor of het aantal 
doorgestuurde bytes door een netwerk) per tijdseenheid.  

 
Standaardisatie van resultaten: 
Bij deze vorm wordt gestuurd op de zogeheten output. De leiding stelt vast welke resultaten bereikt 
dienen te worden door een afdeling. Het voordeel hiervan is dat men veel kan delegeren wat zowel 
kan bijdragen aan de arbeidssatisfactie van de uitvoerders als aan de sturingscapaciteit van de top. 
Een en ander vereist echter wel grote deskundigheid bij het middenkader en de uitvoerders. 

Standaardisatie van kennis en vaardigheden: 
Hiermee wordt op de input gestuurd. Men tracht via opleidingen de mensen deskundig te maken 
zodat ze de uit te voeren werkzaamheden kunnen uitvoeren. Het beschikken over bepaalde kennis 
en vaardigheden geeft echter geen garantie voor een goede toepassing van die kennis en 
vaardigheden. 

5.3 Configuraties 
Mintzberg gaat ervan uit dat de effectiviteit van een organisatie bepaald wordt door de mate van 
interne consistentie van een aantal structurele factoren en door de mate van aanpassing aan een 
aantal situationele factoren. Situationele factoren zijn o.m. de omvang van de organisatie, de omgeving 
(stabiliteit, complexiteit ervan), en machtsrelaties. Bij structurele factoren kan gedacht worden aan de 
mate van decentralisatie. Volgens Mintzberg zal in een bepaalde situatie een bepaald samenstel of 
configuratie van structurele kenmerken effectief zijn. Hij onderscheidt dan vijf configuraties van 
effectieve typen. 

 
1. De eenvoudige structuur 
 
Een niet al te grote aannemer, een autodealer met een vestiging, een winkelier met een zelfstandige 
supermarkt, het zijn alle voorbeelden van mensen met een organisatie waarin de eenvoudige structuur 
ter herkennen is. Er is geen of nauwelijks sprake van een technische staf, geen of nauwelijks 
ondersteunende staf, geen al te sterke specialisatie (iedereen doet het voorkomend werk), en weinig 
hiërarchie. Er ligt weinig vast in geformaliseerde regels, er is overwegend informele communicatie, 
weinig planning en training. Coördinatie wordt vooral gerealiseerd door direct toezicht. De top 
(meestal een persoon) beslist over alle belangrijke zaken.  
 
 

2. De machine-bureaucratie 
 
Post.nl, een autoassemblagefabriek, een verzekeringsmaatschappij zijn voorbeelden van de 
zogeheten machine-bureaucratie. Het meest kenmerkend is de hoge mate van standaardisering en 
routinisering (is het opstellen van zodanige regels door de leiding van een organisatie dat mensen die 
zonder veel nadenken kunnen uitvoeren). Sterk gespecialiseerde taken en dus differentiatie van 
geformaliseerde procedures, grote afdelingen kenmerken de machine-bureaucratie. De 
communicatie is sterk geformaliseerd en volgt de hiërarchische lijn. Het belangrijkste coördinatie -
mechanisme is de standaardisatie van de werkprocessen. Dat houdt ook in dat de technische staf 
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een grote rol speelt. De topleiding is hiervan sterk afhankelijk. Te denken valt aan de ingenieurs in 
een auto-assemblagefabriek die bepalen in welke volgorde, met welke handelingen de auto in elkaar 
gezet moet worden.  
 

3. De divisiestructuur 
 
De meeste grote bedrijven, multinationals e.d., hebben een divisiestructuur ontwikkeld. De organisatie 
wordt in delen (divisies) verdeeld, meestal overeenkomstig de diverse markten die men wil bedienen. 
Zo kan een multinational op het gebied van elektrische en elektronische apparaten divisies hebben 
voor: audiovisuele apparaten; keukenapparaten; beeld- en geluidsdragers; enz.  
Iedere divisie heeft afdelingen voor verkoop, productie, onderhoud, personeelsdienst enz. Iedere 
divisie functioneert bijna als een zelfstandige organisatie. Hierin ligt ook de reden om voor een 
divisiestructuur te kiezen. De organisatie is te complex geworden om ze als een eenheid te organiseren.  
Standaardisatie van de output (de resultaten) is dus het coördinatie mechanisme.  
 

4. De professionele bureaucratie (de professionele organisatie) 
 
Voorbeelden van dit soort organisaties zijn scholen, ziekenhuizen, instellingen voor maatschappelijk 
werk enzoverder. Meestal wordt over professionele organisaties gesproken. In de professionele 
organisatie werken veel professionals: mensen die op basis van redelijk hoogwaardige specialistische 
kennis en vaardigheid hun beroep, gericht op dienstverlening aan het publiek, uitoefenen. De 
uitvoering van het specialistische werk is moeilijk door anderen te beoordelen en te controleren. 
Daarom wordt vooral via standaardisatie van vaardigheden gecoördineerd. Goed opgeleide mensen 
worden aangetrokken en krijgen dan een ruime mate van zelfcontrole.  
 
In onze samenleving is een toename van het aantal professionele organisaties te constateren. Hier 
liggen diverse oorzaken aan ten grondslag. De mens als verlengstuk van machines is door de 
toenemende automatisering minder nodig, terwijl een professional meestal meer verdient en een 
hogere status heeft dan veel andere werknemers. Mensen willen dus graag professional zijn. Bedrijven 
dienen ook steeds meer te concurreren op hun innovatief vermogen en hebben dus meer en meer 
vernieuwers (professionals) nodig. Een ook de verdergaande specialisering in een aantal beroepen en 
de mate waarin daarin specialistische kennis gebruikt dient te worden, neemt toe.  
 

5. De adhocratie 
 
Innovatie en baanbrekende vernieuwingen zijn moeilijk te realiseren in de organisatievormen die tot 
nu toe aan de orde zijn gekomen. Wetenschappelijke onderzoeksinstituten zijn prototypisch voor 
deze organisatievorm. Innovatie vereist een vorm waarin specialisten uit verschillende disciplines in 
ad hoc teams samenwerken. Deze teams worden met een bepaald doel samengesteld (bijvoorbeeld: 
ontwikkel een nieuw medicijn). Als het doel bereikt is verspreiden de specialisten zich weer over 
andere teams om een andere opdracht te vervullen. In deze organisatievorm is er weinig 
geformaliseerd gedrag en is de mate van hiërarchische structurering klein. Op basis van 
deskundigheid werken mensen samen en stemmen via onderling overleg hun werk op elkaar af. Wel 
is er sprake van een projectmanager die dient te zorgen voor de onderlinge afstemming en de 
afstemming van het werk van teams op de organisatiedoelen. 
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Hoofdstuk 4 – Systemen 
1.0 Inleiding 
In het 7S-model heeft het woord systeem een specifieke betekenis. Het gaat namelijk om de 
besturings-  en beheerssystemen van de organisatie. Het denken in de termen van systemen heeft 
een eigen plaats in de organisatiekunde, namelijk in de systeemtheorie. Deze theorie is er op gericht 
om door middel van een analyse de effectiviteit en efficiency van de organisatie te verbeteren. Het 
gaat daarbij om de verbetering van de besturings-  en beheerssystemen van de organisatie. 
 
Met betrekking tot de systeemleer kunnen twee aspecten van elkaar worden onderscheiden.  
Het methodisch aspect: hoe kan met behulp van de systeemleer naar een organisatie worden 
gekeken? Het inhoudelijk aspect: welke systemen kunnen in een organisatie worden onderscheiden? 
Eén van de inhoudelijke systemen die in een organisatie kan worden onderscheiden is het 
productiesysteem, misschien kan zelfs gesteld worden dat het productiesysteem het belangrijkste 
systeem is.  
 
In dit hoofdstuk gaan we op ieder van deze drie onderwerpen afzonderlijk in, dus: 
 

1. de methodische aspecten van de systeemleer; 
 

2. een verkenning van de inhoudelijke systemen in organisaties en 
 

3. een nadere uitwerking van het productiesysteem naar verschillende typen. 
 
Na bestudering van het hoofdstuk; 
 

1. kan je onderscheid maken tussen besturen en beheersen; 
 

2. kan je de begrippen besturen en beheersen met elkaar in verband brengen; 
 

3. kan je de procedure voor het opstellen van een model summier verwoorden; 
 

4. kan je het besturingsparadigma  op een elementaire situatie toepassen; 
 

5. begrijp je het verschil tussen sub-, aspect- en fasesysteem; 
 

6. kan je inhoudelijke organisatiesystemen noemen als voorbeelden binnen het systeemdenken; 
 

7. kan je de vier typen productiesystemen beschrijven aan de hand van de beschrijvings-
kenmerken en de schalen; 

 
8. kan je van ieder productiesysteem enige besturingsaspecten noemen 

 
9. kun je een planning maken m.b.v. een planbord en een netwerkplan en ben je in staat een 

eenvoudige pareto-analyse te maken  
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2.0 De systeemleer, een korte methodische verhandeling 
 
Gestart wordt met de kern van het systeemdenken, namelijk het principe van besturing en beheersing 
van een organisatie.  
 
“Een systeem is een verzameling objecten (of elementen) die onderling zodanig zijn gerelateerd dat 
er geen (groepjes van) elementen geïsoleerd zijn van de overige”. 
 
Om in een organisatie de besturing en beheersing van een organisatie te kunnen analyseren, worden 
vaak modellen gebruikt. Daarom komt het maken van een model, het besturingsparadigma (de 
betekenis van dit woord wordt straks duidelijk) en een nadere uitwerking van het systeemdenken ook 
aan de orde. Het analyseren van de besturings- en beheersingsprocessen in de organisatie geeft de 
mogelijkheid om aanbevelingen te doen voor verbetering.  

2.1 Besturings- en beheersingsprocessen 
De begrippen besturen en beheersen zijn sterk aan elkaar verwant. Er is echter wel een duidelijk 
kwalitatief verschil tussen beide. Besturing betreft het richting geven aan de organisatie: de belangrijke 
beslissingen met betrekking tot strategie en structuur. Beheersing richt zich op de processen voor het 
goed laten functioneren van een bestaande organisatie: instructie en controle van productieprocessen. 
 
In het onderstaand schema (ontleend aan M. Weggeman e.a., 1987) worden de verschillende 
elementen uit de besturings- en beheersingscyclus met elkaar in verband gebracht. 
 

 
Fig. 4.1 Besturing 
 
In hoofdstuk 2 hebben we al gezien dat het bepalen van een richting voor een organisatie (de strategie) 
van essentieel belang is. Dit strategisch plan omvat ideeën en plannen voor de toekomst van de 
organisatie. Op basis van dit strategisch plan kan de structuur van de organisatie worden bepaald of 
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aangepast en het productieproces worden vormgegeven. Dit proces heet de besturing van de 
organisatie. Nadat dit is gebeurd kan men het productieproces gaan uitvoeren. Bij de uitvoering zal 
men een operationele planning moeten maken, aan de hand van deze operationele planning kan de 
voortgang van het productieproces worden gecontroleerd door middel van het opnemen van de stand 
van zaken (2), het vergelijken met de productienormen uit het (strategisch) plan (3) en indien nodig het 
bijsturen (4) van het productieproces. Het bijsturen dient gerealiseerd te worden door concrete 
activiteiten (5). Dit geheel is het beheersingsproces. Dit hele besturings- en beheersingsproces kan, al 
naar gelang de omvang van de organisatie, zeer complex zijn. Om het inzicht in dit soort complexe 
processen te vergroten, maakt men vaak een model van de werkelijkheid.  

2.2  Modelconstructie en het besturingsparadigma 
 

A  Modelconstructie 
 
Een organisatie is een 'levend systeem'. Er wordt door verschillende mensen in samengewerkt volgens 
een bepaald patroon en met een bepaald doel. Het begrijpen en doorgronden van de 
verschijningsvorm van een organisatie is niet eenvoudig. Om toch tot een bepaald begrip van deze 
werkelijkheid te komen, kan een model worden gemaakt. Bij een model wordt er op een systematische 
wijze naar gestreefd om de werkelijkheid te vereenvoudigen waarbij bepaalde details worden 
weggelaten. Iedere keer dat we meer details weglaten wordt het model eenvoudiger, maar wordt 
daardoor ook abstracter.  
 

B Het besturingsparadigma 
 
Het besturingsparadigma is te omschrijven als een concept-model waarin de werking van besturing 
expliciet wordt gemaakt. In de meest eenvoudige situatie wordt een besturingssituatie als volgt 
weergegeven.  
Deze schematische voorstelling van het besturingsparadigma heet, 'BO-BS'. 
BO staat voor 'besturend orgaan' en BS staat voor 'bestuurd systeem'. Essentieel in dit schema is, dat 
de werkelijkheid gepresenteerd wordt als een netwerk van BO's en BS's en waarmee we vervolgens 
kunnen 'spelen'. 
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Fig. 4.2: Besturingsparadigma 
Met behulp van dit besturingsmodel kunnen de verschillende variabelen systematisch geïnventariseerd 
worden: 

 wat is de output van het systeem? 

 wat is de input van het systeem? 

 wat zijn de stuurmaatregelen? 

 wat zijn de rapportagesignalen (gegevens) uit het BS? 

 wat zijn de stuursignalen uit de omgeving? 

 wat zijn de rapportagesignalen naar de omgeving? 
 
 
Met het aldus verkregen beeld en gegeven de aard van het productieproces kan men vervolgens de 
vragen stellen: 

 waarop wil ik sturen? 

 aantallen; 

 productiviteit; 

 kosten; 

 doorlooptijd. 
 
Waar wordt in het proces gemeten en waar wil ik sturen? 

 uitgang (terugkoppeling); 

 doorvoer; 

 ingang (voorwaartse koppeling) 
 
Welke gegevens moet men vastleggen? 

 wie (naam, adres, leeftijd, enz.); 

 wat (werkordernummer) 

 welke (samenstellende delen/componenten); 

 waar; 

 wanneer 
 
Op welke wijze worden de planning en begroting ingevoerd en met de werkelijkheid vergeleken? Een 
voortschrijdend jaargemiddelde of de vaste begroting? Soms zal men na het beantwoorden van deze 
vragen weer terug moeten gaan naar het besturingsmodel, omdat met de verkregen nieuwe inzichten 
weer nieuwe vragen naar voren komen. Uiteindelijk zal er een totaalplaatje ontstaan waarmee men de 
'ins and outs' van het systeem vastlegt. De waarde van het besturingsparadigma is dat in relatie met 
het systeemdenken het probleem expliciet gemaakt is. De te treffen stuurmaatregelen en de daarvoor 
benodigde gegevens zijn vervolgens in te vullen. 
 
 

3.0 De inhoudelijke systemen van een organisatie 
 
In de vorige paragraaf is de methode van de systeemtheorie uiteengezet. Dit is een manier van 
bekijken van organisaties. De volgende stap is om te kijken op welke inhoudelijke systemen van een 
organisatie we ons kunnen richten om te analyseren en te verbeteren. In deze paragraaf willen we 
daarom kort een aantal inhoudelijke systemen van organisaties de revue laten passeren. De inhoude-
lijke systemen worden ingedeeld naar beheersings- en besturingssystemen. 
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Beheersingssystemen 
Beheersingssystemen omvatten alle plannings- en controlesystemen die in een organisatie gebruikt 
worden. Planningsystemen van een organisatie kunnen bijvoorbeeld een budgetteringssysteem of de 
productieplanning (waaronder de materialen-, de machine- en orderplanning vallen) zijn. Controlesys-
temen in een organisatie kunnen zich bijvoorbeeld richten op de voortgang, de kwaliteit of het 
ziekteverzuim. Het gaat bij plannings- en controlesystemen altijd om het optimaal laten verlopen van 
het productieproces van de organisatie. 
 
Planning is te definiëren als het: “vaststellen van de in de toekomst te bereiken doelen en 
eindresultaten alsmede het aangeven van de activiteiten die nodig zijn om die doelstelling(en) te 
realiseren”.  
Daarbij wordt rekening gehouden met de bestaande situatie en met de omgevingsfactoren, voor zover 
deze te voorzien zijn. Plannen is nu beslissen voor wat er in de toekomst te doen staat.  
 
Voordelen:  
Voorafgaande aan de uitvoering van het proces is goed nagedacht over de toekomstige activiteiten; 
een goede planning voorkomt overhaaste besluitvorming. 
Reeds bij de planning worden de zwakke plekken in de organisatie zichtbaar; de leiding is voorbereid op 
bepaalde risico's en onzekerheden, zodat tijdig (extra) maatregelen genomen kunnen worden. 
Dankzij planning kunnen medewerkers en overige productiemiddelen efficiënt worden ingezet. 
Op basis van de planning kunnen betrouwbare levertijden worden gegeven aan klanten. 
Het plan wordt als richtlijn gebruikt bij uit te voeren werkzaamheden. Een plan vormt daardoor het 
aangrijpingspunt voor procesbeheersing. 
 
Nadelen:  
Planning is echter nooit een doel op zich, maar slechts een middel om aan te geven welke concrete 
activiteiten nodig zijn om het gewenste resultaat te bereiken. Planning kan ook nadelen hebben: 
planning vergt tijd en dus geld. Planning kan tot verstarring leiden; dit komt voor wanneer het 
planningsproces niet zo flexibel is dat mensen op tijd in kunnen springen op gewijzigde 
omstandigheden. Voor een goede planning is informatie nodig; desondanks stuit men bij het maken 
van een plan op onzekere factoren. Soms wordt al te zeer vastgehouden aan de 'uitvoering volgens 
plan', waardoor kansen worden gemist. 
 
Op alle niveaus in de organisatie behoort planning tot de taken van de betreffende managers, zij het 
dat de inhoud van de planningsactiviteiten per niveau duidelijk zal verschillen. Een orderbegeleider 
plant op een ander niveau dan bijvoorbeeld de eigenaar. In organisaties zijn verschillende soorten 
planning waarneembaar die onderscheiden kunnen worden naar tijd, inhoud en hiërarchisch niveau: 

 strategische planning 

 organisatorische planning 

 operationele planning 
 
In dit hoofdstuk beperken we ons tot het laatste niveau: Operationele planning 

Operationele planning 
Het strategisch en organisatorisch plan zijn onvoldoende gedetailleerd om als richtlijn te dienen bij de 
daadwerkelijke uitvoering van de activiteiten. Daarvoor zijn de plannen te globaal en is de tijdsperiode 
vaak te lang. Er is behoefte aan planning op het laagste niveau in de organisatiestructuur, met 
duidelijke normen en richtlijnen voor de uit te voeren werkzaamheden. 
 



   

Module 3 – vrouwelijk ondernemerschap 

 

40 

 

Dit wordt de operationele planning genoemd, waarbij het gaat om de uitwerking van de strategische en 
organisatorische plannen op het laagste niveau. Deze planning is op korte termijn, bijvoorbeeld het 
opstellen van een productieplan, rekening houdend met gewenste begin en eindvoorraden; selectie en 
opleiding van medewerkers; het verlenen van leverancierskredieten; het verstrekken van 
werkopdrachten (werkvoorbereiding); orderplanning in het productieproces. Een tweetal veel 
gebruikte plantechnieken zijn: het planbord  en de netwerkplanning. 
 

Planbord (al dan niet geautomatiseerd) 
In een productiebedrijf wordt met behulp van een planning de doorlooptijd van een order zichtbaar 
gemaakt, gesplitst in een aantal deelbewerkingen. 
Per order wordt de totale geplande productietijd zichtbaar gemaakt, alsook de tijden van de 
deelbewerkingen op de verschillende afdelingen. Voor elke bewerking een bepaald tijdslot. Door het 
aanbrengen van signalen in de planning is zichtbaar te maken welke orders volgens plan lopen en 
welke orders een achterstand hebben opgelopen. 
 

Netwerkplanning 
Veelal gebruikt bij projecten. Het netwerk geeft op overzichtelijke wijze aan welke relaties er bestaan 
tussen de verschillende deelactiviteiten waaruit het project is opgebouwd. Het doel van 
netwerkplanning is de totale doorlooptijd van het project vast te stellen; deze wordt wel aangeduid als 
het “kritieke pad'“. Met het 'kritieke pad ' bedoelen we die activiteiten van het project die bepalend zijn 
voor de doorlooptijd van het gehele project en waar geen speling mogelijk is. Elke vertraging van 
activiteiten die op het kritieke pad liggen leidt tot een vertraging in de totale projectduur. 
 
Het toepassen van netwerkplanning is pas zinvol als de volgende punten uitgevoerd kunnen worden: 
 

 Het totale project moet opgesplitst kunnen worden in deelactiviteiten. 

 Van elke deelactiviteit moet de benodigde tijd bekend zijn. 

 Aangegeven moet worden welke relaties bestaan tussen de verschillende deelactiviteiten 
(wanneer kan met een activiteit worden gestart ?). We noemen dit de structuuranalyse. Deze 
wordt weergegeven in een activiteitenoverzicht. 

Procesbeheersing 
Bij het maken van een plan wordt nagedacht over de activiteiten die nodig zijn om de doelstellingen te 
realiseren. Zodra het plan gereed is, heeft de leiding van een organisatie inzicht in wat er in de 
toekomst gebeuren moet. Immers, het plan is te zien als een blauwdruk voor de uit te voeren 
activiteiten. Zonder planning is procesbeheersing niet mogelijk ! 

Besturingssystemen 
Besturingssystemen gaan een stap verder dan beheersingssystemen. Beheersingssystemen richten zich 
op het functioneren van een 'bestaande' organisatie. De besturingssystemen richten zich op aanpassing 
en verandering van de organisatie aan nieuwe doelen of omstandigheden. We onderscheiden hier in 
navolging van Weggeman e.a. (1987) cultuurbeheersingssystemen, strategie- en structuurbepa-
lingssystemen. Cultuurbeheersing of beter cultuurbesturing omvat alle systemen om de identiteit van 
de organisatie te beïnvloeden. Hierbij kan men doelbewust de machts- en invloed verdeling willen 
veranderen. Het is ook mogelijk om de 'sfeer' onder het personeel te willen verbeteren, of de loyaliteit 
ten opzichte van het management. Strategiebepaling is uitgebreid aan bod geweest.  We verwijzen 
daar naar terug. Structuurbepaling dient gebaseerd te zijn op een grondige analyse van de bestaande 
structuur van de organisatie.  
 



   

Module 3 – vrouwelijk ondernemerschap 

 

41 

 

4.0 Een typologie van productiesystemen 
 
Deze paragraaf over een typologie van het productiesysteem is als volgt opgebouwd. Eerst wordt een 
korte omschrijving van het productieproces gegeven. Vervolgens worden de kenmerken uitgelegd aan 
de hand waarvan we de vier typen productiesystemen kunnen beschrijven. Het is daarna mogelijk om 
de vier typen productiesystemen daadwerkelijk te beschrijven. 

4.1  Een algemene omschrijving van het productieproces 
Om ons in typen en kenmerken van productieprocessen te verdiepen, is het nodig om een eenduidige 
afspraak te maken wat we onder een proces verstaan.  
Een proces kan worden omschreven als: 
 “een serie transformaties tijdens de doorvoer, als gevolg waarvan de invoer (het ingevoerde element) 
verandert in plaats, vorm, afmeting, functie, eigenschap of enig ander kenmerk”. 
 
Het proces op zichzelf kan als systeem gekenmerkt worden, waarbij we een onderscheid maken tussen 
een statisch systeem waarbij geen gebeurtenissen optreden (een hangbrug, een gebouw) en een 
dynamisch systeem waar wel activiteiten optreden (een bedrijf, een motor, de mens). Dynamische 
systemen hebben voor hun functievervulling toevoer nodig uit de omgeving zoals materialen, energie 
e.d. Het proces (dynamisch systeem) is te onderscheiden naar invoer (input), doorvoer (throughput) en 
uitvoer (output). 
  
De throughput (doorvoer) betreft het primaire proces, maar om dat primaire proces op gang te houden 
zijn veelal ondersteunende processen nodig.  
In tegenstelling tot de primaire processen, die de processen zijn waaraan de organisatie zijn 
bestaansrecht ontleent, zijn ondersteunende processen erop gericht om de voortgang van de primaire 
processen op kortere en langere termijn mogelijk te maken.  
 
Hiertoe dient vanuit het ondersteunende proces het primaire proces op het juiste tijdstip voorzien te 
worden van kwantitatief en kwalitatief voldoende personeel, materialen en/of halffabrikaten, 
materieel en informatie. Voorbeelden te over zoals het onderhoud van machines, het logistieke proces, 
personeelszaken, opleidingen, enz.  
Het zal duidelijk zijn dat het soort primaire proces van grote invloed is op de organisatie van de 
ondersteunende processen, de beheersings- en besturingsprocessen, het te werven personeel en de 
gewenste managementstijl (de andere S-en).  
 
Het hierboven beschreven proces kan op verschillende manieren bestuurd worden. De feed forward 
(voorwaartse koppeling) en de feed back (terugwaartse koppeling) zijn twee elementaire 
besturingsmechanismen. Nadeel van deze feedback-besturing is, dat er pas wordt ingegrepen nadat 
een afwijking van de gewenste situatie wordt geconstateerd. Bij een feedforward-besturing gaat men 
relevante grootheden meten en probeert op basis van kennis van het systeem te voorspellen wat er 
mis kan gaan en neemt dan tijdig, voordat de fout optreedt, de nodige en afdoende maatregelen. 
Voorbeeld van een dergelijke koppeling is de ingangscontrole bij aanlevering aan het magazijn vanaf de 
leverancier. 
 

4.2 Typologieën 
Botter heeft een typologie ontwikkeld van industriële bedrijven. Het doel van deze typologie is enig 
inzicht te verschaffen in een aantal kenmerken, die in bepaalde industrieën een belangrijke rol spelen. 
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Vooral voor hen die zich bezig houden met het ontwikkelen van beheers- en besturingssystemen is het 
interessant als deze systemen in meerdere branches of bedrijven toepasbaar zijn. Belangrijke 
vraagstukken in industriële bedrijven hebben vaak betrekking op voorraadbeheersing, 
doorlooptijdbeheersing of een combinatie van deze twee. Botter gebruikt bij zijn typologie twee 
indelingskenmerken, namelijk de plaats in de bedrijfskolom (de activiteiten het bedrijf zich bezig houdt 
in de fasen tussen grondstofwinning en gereed eindproduct) en de samenstelling van het 
productassortiment (seriegrootte en het assortiment van een product. 
 
Een aantal belangrijke kenmerken van de typologie van Botter worden hieronder behandeld. 
 
a. Stukproductie. 
b. Serieproductie. 
c. Massaproductie. 
d. Projectproductie. 
 

A. Stuk productie 
Grote variëteit aan eindproducten. Qua productstructuur ligt het accent op de bewerkingsstructuur.  
Vanwege de grote variëteit aan producten die doorwerkt in de productstructuur en daar aanleiding 
geeft tot een aantal verschillende bewerkingen, is de toepasbaarheid van de capaciteit hoog.  Meestal 
wordt met algemene capaciteiten gewerkt. De onzekerheid in de productie-eenheid heeft primair 
betrekking op de totale doorlooptijd.  
 

B. Serieproductie 
De variëteit aan producten is hier vrij gering. Meestal gaat het om een aantal varianten van 
standaardproducten, die elk een vrij hoog omzetvolume hebben. Qua productstructuur kan het accent 
zowel op materialen als op bewerkingen liggen. Voor beide factoren geldt dat de structuur noch 
extreem complex, noch extreem eenvoudig is. Bewerkingen worden in een vaste volgorde uitgevoerd, 
waarbij stapsgewijs materialen kunnen worden toegevoegd. De belangrijkste bron van onzekerheden 
wordt doorgaans gevormd door speling in de opbrengsten van het productieproces ten gevolge van 
uitval.  
 

C. Massaproductie 
De variëteit aan producten is hier minimaal en soms zelfs nihil. De meest extreme situatie treedt op 
als de productie-eenheid slechts een product voortbrengt (bijvoorbeeld bepaalde chemische 
installaties, of productielijnen voor elektromotoren voor scheerapparaten). 
De productstructuur is zowel qua bewerkingen als materialen enkelvoudig tot eenvoudig 
samengesteld. De toepasbaarheid van de capaciteiten is zeer laag. De koppeling tussen de 
capaciteiten is meestal maximaal. Hierdoor is de doorlooptijd een constante en kan de 
productie-eenheid als een ondeelbare capaciteit worden beschouwd. Vanwege de hoge mate van 
koppeling is het productieproces echter wel gevoelig voor verstoringen.  
 
 

D. Projectproductie 
Hier is de variëteit aan producten zeer groot en onbeperkt. Er wordt volledig op klantorder gewerkt. 
Alvorens met productie kan worden aangevangen, worden uitvoerige ontwikkelings- en 
werkvoorbereidingsactiviteiten uitgevoerd. Deze activiteiten moeten afzonderlijk worden gepland en 
kunnen worden beschouwd als het eerste deel van het productieproces.  
De productstructuur is doorgaans complex met betrekking tot materialen. Qua bewerkingen is deze 
binnen de productie-eenheden doorgaans minder complex.  
Capaciteiten worden meestal gevormd door mensen die met gereedschappen en hulpmiddelen in 
samenwerking bepaalde activiteiten uitvoeren. Er is dus een maximale toepasbaarheid. 
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Aangezien elk product in potentie uniek is, kunnen bij montage van de verschillende delen allerlei 
problemen optreden die tijdens de ontwikkeling niet zijn voorzien. Deze onzekerheid is met name van 
invloed op de doorlooptijd.  

4.3 Nadere uitwerking van de besturingsaspecten per type productiesysteem  
 
Met de nu vergaarde kennis gaan we kijken wat per soort productieproces de meest voor de hand 
liggende vorm van besturingssysteem is.  
 

A. Stukproductie 
Het beheersingsprobleem van stuk productie bestaat uit het verminderen van de spreiding in de totale 
doorlooptijd, waarbij wordt gestreefd naar een gelijkmatige bezetting van de capaciteiten (afstemming 
order- en bezettingsplanning).  
 
Tussen de verschillende capaciteiten kunnen wachtrijen worden gevormd, die bestaan uit producten 
van productieorders die bij de capaciteit moeten worden verwerkt (de ontkoppeling tussen de 
capaciteiten maakt dit mogelijk). Per capaciteit wordt uit deze wachtrij een keuze gemaakt uit de 
productieorders aan de hand van prioriteitsregels. Last in First out is een voorbeeld van een 
prioriteitsregel: bij toepassing van deze regel worden de halfproducten die zich achteraan in de 
wachtrij bevinden het eerst door de capaciteit in bewerking genomen. Het zal duidelijk zijn dat deze 
regel voor een grote spreiding in doorlooptijd zal zorgen als de wachtrij lang is (overbezetting), 
aangezien dan de eerste producten in de wachtrij nooit aan bod komen.  
 
Een zeer gedetailleerde gegevensregistratie vormt de basis van de hier te gebruiken 
informatiesystemen. Het accent ligt op de bestanden waar bewerkingsinstructies, normen en 
volgorden zijn vastgelegd en op registratie van de voortgang van productieorders (eventueel per 
deelorder). Van elke productieorder moet getraceerd kunnen worden op welke klantorder deze 
betrekking heeft. Per capaciteit moet een overzicht gegenereerd kunnen worden van de 
productieorders die in de wachtrij staan en de orders die hieraan worden toegevoegd gedurende de 
planhorizon. Productieorders die gereed zijn worden gemeld en toegevoegd aan de wachtrij van de 
volgende capaciteit (of zij verlaten de productie-eenheid).  
 
Van elke productieorder moet zichtbaar gemaakt kunnen worden wat de resterende bewerkingen zijn 
en hoeveel tijd hier nog voor beschikbaar is (ten opzichte van de geplande gereeddatum). 
Bij eventuele verstoringen (bijvoorbeeld een machinestoring) moet achterhaald kunnen worden welke 
productieorders en uiteindelijk welke klantorders hierdoor vertraging dreigen op te lopen.  
 

B. Serieproductie 
De belangrijkste besturingstaak bestaat uit het tijdig toevoeren van benodigde materialen aan de 
verschillende bewerkings- of montageplaatsen. Dit kan gebeuren door een centrale afdeling of door de 
mensen zelf die hun materiaal bij een magazijn afhalen. Hierbij gaat het om materialen die op 
goederenstroomniveau voor de productie-eenheid in een bepaald tijdvak zijn gereserveerd. Qua 
informatiesysteem ligt de nadruk op het per tijdseenheid meten van geproduceerde hoeveelheden. Dit 
gebeurt voor de productie-eenheid als geheel en eventueel bij capaciteiten binnen deze eenheid met 
een verhoogde storingskans of uitvalpercentage.  Productieorders worden hiervoor opgesplitst in 
hoeveelheden per dag of per week die als normatief gegeven dienst doen. Daadwerkelijk 
geproduceerde hoeveelheden worden vergeleken met de norm. Hierbij kan per periode worden 
gekeken of er zich een eventueel trendmatig verloop in het productieproces heeft voor gedaan. Hat 
gaat dan om het ontdekken van extreme afwijkingen ten gevolge van storingen. Bewerkingsinstructies 
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zijn vaak op de werkplek aanwezig en hoeven niet meegeleverd te worden. Op een werkplek dient men 
alleen te weten wanneer het eerste halfproduct van een andere serie arriveert en welk product dat is.  
 

C. Massaproductie 
Bij massaproductie is het productiebeheersingsprobleem bij een assortiment dat slechts uit één 
product bestaat zeer eenvoudig.  Men heeft slechts de keuze uit wel of  niet produceren. Als er wordt 
geproduceerd is dat met een vast volume per tijdseenheid, dat volledig is bepaald door de installatie.  
Als geen productie plaatsvindt is dat doorgaans vanwege een onderhoudsstop. Eventuele verstoringen 
of stilstand dienen onmiddellijk geconstateerd te worden.  
Vaak is sprake van gesloten processen en kunnen de gevolgen van storingen desastreus zijn (denk 
bijvoorbeeld aan chemische installaties). 
Het informatieprobleem bestaat uit het meten en presenteren van waarden van meetresultaten. 
Dit moet continu gebeuren en de gegevens moeten aan een centrale post worden gepresenteerd, de 
meet- en regelkamerfunctie. 
 
 

D. Projectproductie 
Op product-eenheid niveau is een goede coördinatie tussen de verschillende activiteiten van belang. 
Vanwege de hoge mate van onzekerheid zal een groot deel van deze coördinatie overgelaten moeten 
worden aan de groep van personen die zich bezighoudt met de uitvoering.  
Vaak wordt alleen vooraf aangegeven welke bewerkingen en handelingen moeten worden uitgevoerd 
en binnen welk tijdvak dat moet gebeuren.  
Het benodigde materiaal wordt door de mensen zelf naar de werkplek getransporteerd (tenzij het 
volumineus of erg specifiek is). 
De informatievoorziening is op dit niveau wellicht belangrijker dan de beheersingsfunctie. Vooral het 
tijdig toeleveren van de juiste tekeningen, stuklijsten en volledige bewerkingsvoorschriften is een 
voorwaarde met betrekking tot het kunnen produceren. 
De informatie die hierin is vervat, stuurt bijna volledig elke handeling die moet worden verricht. De 
informatievoorziening gaat hier een stap verder dan bij stukproductie, waar in bepaalde gevallen kan 
worden volstaan met standaardstuklijsten die worden gekopieerd en vervolgens worden aangepast 
aan de specifieke wens van de klant (voor zover deze wens afwijkt).  
Bij projecten is het van belang dat registratie plaatsvindt van bestede uren en gebruikte materialen per 
project om tot een nacalculatie te komen. Een dergelijke nacalculatie kan worden gebruikt ter 
ondersteuning van het in de toekomst afgeven van offertes.  
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Hoofdstuk 5 – Stijl  
 

1.0 Inleiding 
 
Hoewel hun rol niet overschat moet worden, zijn managers degenen die ‘de tent draaiende moeten 
houden’. Zij stellen doelen, bepalen middelen en menskracht, houden vorderingen in de gaten en 
sturen zo nodig bij. Met andere woorden: plannen, organiseren, leidinggeven en controleren (POLC). 
Past de managementstijl bij de andere S’en van de organisatie?  
 
Na bestudering van dit hoofdstuk; 
 

1. ben je in staat om de managementtaak te beschrijven; 
 

2. ben je in staat om het proces van beïnvloeding te kunnen omschrijven; 
 

3. ken je het belang van goede doelstellingen te formuleren en kun je dit op een SMART wijze 
doen;  

4. kan je de verschillende wijzen van leidinggeven beschrijven en kan je de leiderschapstypen 
toepassen op je eigen werksituatie en in gegeven praktijksituaties; 
 

5. heb je inzicht in het situationeel leiderschapsmodel van Hersey en Blanchard en kan je die  
toepassen op de eigen situatie en op gegeven praktijkbeschrijvingen; 

 
6. kan je de zeven vormen van macht omschrijven; 

 
7. kan je de machtsvormen relateren aan de vier leiderschapstypen van Hersey en Blanchard; 

 
 

2.0  Managementvaardigheden 
 
De belangrijkste taak van leiders is het beïnvloeden van anderen om plannen te realiseren. Soms 
gaat het om hun eigen plannen, soms om de plannen van een groep. Om die plannen te kunnen 
realiseren, moet de ondernemer/manager/ leidinggevende een flink aantal vaardigheden in huis 
hebben.  

1. Beïnvloeden 
Beïnvloeden is een belangrijke vaardigheid als men samenwerkt. Eigenlijk willen we allemaal invloed 
uitoefenen binnen een organisatie. Ben je leidinggevende aan een technische afdeling of directeur, je 
zal altijd je best moeten doen om anderen voor je te winnen.  

 
In een organisatie zijn er veel situaties waarin de belangen en de doelen van de leidinggevende en de 
medewerkers uiteenlopen. Denk bijvoorbeeld aan budgetten die maar één keer kunnen worden 
uitgegeven. Of een promotie waar maar één persoon de baan kan krijgen. Belangrijk is het doel dat 
bereikt moet worden voor ogen te houden en anderen beïnvloeden zodat jouw doelen en belangen 
(deels) gewicht krijgen. Als je de situatie hebt geanalyseerd kun je een bewuste keuze maken voor 
een beïnvloedingsstijl. Hierbij spelen de volgende vragen: 
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 Wat is jouw doel en jouw belang? 

 Wie spelen er mee in dit spel? 

 Wat zijn de doelen en belangen van anderen? Raken de belangen elkaar? 

 Hoeveel macht heb je zelf? 

 Wie is er bepalend in het besluit? 

 Zijn er gevoelens in het spel of is het een zakelijke kwestie? 

2. Doelen stellen 
Een doel is een gewenste situatie, iets dat je wilt bereiken. Als leidinggevende kun je het gedrag van 
een individu, groep of organisatie besturen door doelen te stellen. 
 
Een goede doelstelling is belangrijk en zinvol. Het is belangrijk doelstellingen SMART te formuleren. 
SMART geformuleerde doelen geven concreet aan wanneer welke resultaten bereikt moeten zijn. 
SMART is een acroniem voor: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. 
 
Dus voor goede organisatiedoelen geldt: 

 Ze vloeien voort uit de missie van de organisatie. 

 Er is een balans tussen haalbare doelen en uitdagend geformuleerde doelen. 

 Ze zijn meetbaar en de voortgang wordt bewaakt. 

 Ze zijn onderling consistent. 

 Managers en medewerkers kennen en begrijpen de doelen. 

 Ze zijn richtinggevend voor het handelen in de organisatie. 

 Er zijn afspraken over het bijstellen van de doelen als ze niet of te makkelijk bereikt worden. 

3. Verschillende stijlen van leidinggeven hanteren 
 
Geef je leiding aan het bedrijf, aan een team? Begeleid je individuele medewerkers? Elke situatie 
vraagt om een andere stijl van leidinggeven. Wat is de beste stijl? 
Wat de beste stijl is, hangt van veel zaken af: 

 Wat wil je bereiken, dus wat is je doel? 

 Met wie werk je samen, hoe ziet het team er uit? Geef je leiding aan een groep of aan een 

individu? 

 Wat zijn de omstandigheden, bijvoorbeeld: hoeveel tijd heb je of hoe zelfstandig zijn jouw 

medewerkers? Beschikken de medewerkers over de juiste competenties? 

 Wat zijn je eigen sterke en zwakke eigenschappen? Kan je bijvoorbeeld goed luisteren en 

mensen motiveren? 

 Wat is je eigen positie, wat mag je wel en niet zelf beslissen? 

Er is dus niet één stijl waarmee je altijd succes hebt. Jij moet als leidinggevende zelf meerdere stijlen 
kunnen toepassen. Het ene moment moet je een heel deskundig team leiden dat zelfstandig heel ver 
komt; het volgende moment begeleid je een stagiaire die nog weinig kan en weet. 
 

Wat is het verschil tussen een leider en een manager? 
Een leidinggevende is verantwoordelijk voor mensen: zij/hij stuurt de medewerkers aan, geeft 
leiding. Leidinggeven bestaat uit een aantal taken: je geeft mensen opdrachten, controleert de 



   

Module 3 – vrouwelijk ondernemerschap 

 

47 

 

resultaten en stuurt bij door bijvoorbeeld de opdrachten aan te passen of de mensen meer 
ondersteuning te geven. 
 
Als manager ben je in veel gevallen, maar niet altijd, verantwoordelijk voor mensen. Denk aan de 
manager van een productieafdeling of de hotelmanager. Er zijn ook veel managementfuncties die 
weinig met leidinggeven te maken hebben. Je managet dan bijvoorbeeld 'klanten' (account 
manager), een product (product manager) of een project (project manager). Ook een manager moet, 
net als een leidinggevende, plannen maken, organiseren, controleren en bijsturen. 
 

Welke stijlen zijn er?  
Napoleon Bonaparte, Angela Merkel, Steve Jobs: leiders bestaan er in alle maten en soorten. Stuk 
voor stuk zijn of waren zij belangrijke leiders: voor hun bedrijf, voor een regering of voor een 
compleet imperium. Ze hadden allemaal hun eigen stijl. Er zijn verschillende stijlen passend bij de 
verschillende situaties. 
 

1. Groepsgericht leidinggeven 
 
Groepsgericht leidinggeven wil zeggen dat de leider  van een aantal losse individuen een groep weet 
te maken die in staat is om beoogde doelen te behalen. De sterke krachten binnen de groep worden 
gebundeld, de zwakke aspecten worden op gevangen en een wij-gevoel wordt gecreëerd.  

 
2. Individueel gericht leidinggeven 
 
Waar moet men op letten als men leiding geeft aan een individu? Wanneer men als leidinggevende 
verantwoordelijk is voor meerdere medewerkers, heeft men niet alleen te maken met een groep, 
maar ook met de afzonderlijke leden van die groep.  

 
Voor de medewerker geldt dat hij: 

 verantwoordelijkheden heeft (wat moet hij doen?) 

 bevoegdheden heeft (wat mag hij beslissen?) 

 behoefte heeft aan doelstellingen en afspraken over de vergoeding (salaris) 

 zich graag prettig voelt in het werk en zich wil ontwikkelen. 

 
Er is dus sprake van een soort ruilverhouding, waarbij een aantal afspraken daadwerkelijk zijn 
vastgelegd (taken en vergoeding) en een aantal zaken meer impliciet blijven. De manier waarop 
leidinggevende en medewerker met elkaar omgaan is vaak bepaald door de bedrijfscultuur en die ligt 
niet vast op papier. Die ruilverhouding tussen taken, bevoegdheden en vergoeding, tussen rechten 
en plichten wordt ook wel psychologisch contract genoemd. 

 

3. Taakgericht aansturen 
 
Taakgericht aansturen houdt in dat de leidinggevende de medewerkers duidelijke opdrachten geeft 
en toeziet op de uitvoering ervan.  
 

 Je geeft een medewerker opdrachten die passen bij zijn functie. 

 Je geeft duidelijk taakopdrachten en je laat blijken wat je van je medewerker verwacht en 

waarop je hem aanspreekt.  

 Je geeft instructies over de uitvoering van de taak.  

 Je maakt duidelijke afspraken over de kwaliteit en de kwantiteit van het te leveren werk.  

 Je ziet toe op de uitvoering van de taak en grijpt in wanneer dat nodig is. 
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 Je hebt regelmatig overleg over het werk om tijdig knelpunten te signaleren en de voortgang 

te bewaken. 

Het tegenovergestelde van taakgericht aansturen is mensgericht aansturen. Waar bij een 
taakgerichte manier van aansturen de nadruk ligt op een tijdige en correcte uitvoering van de taak, 
gaat bij een mensgerichte aanpak de aandacht vooral uit naar de medewerker. Door hem te 
motiveren, te stimuleren en te begeleiden probeer je het beste uit hem naar boven te halen. 
Bij taakgericht aansturen ligt het accent dus vooral op de uitvoering van de taak en is er sprake van 
eenrichtingscommunicatie: ik zeg wat ik waar en wanneer wil hebben en controleren. Een valkuil is 
dat je erg autoritair overkomt en door het gebrek aan persoonlijke aandacht kun je je medewerkers 
demotiveren.  
 
De kunst is om de stijl te kiezen die past bij de situatie. Eén van de bekendste modellen voor 
leidinggeven is het model van Situationeel Leiderschap van Hersey en Blanchard. Dit model gaat er 
vanuit dat je bij iedere medewerker per taak moet bekijken hoe je iemand moet aansturen: 

 Is iemand in staat om de taak te doen? (kunnen) 

 Is iemand gemotiveerd om de taak te doen? (willen) 

 
 

3.0 Situationeel Leidinggeven 
 
In de inleiding van het hoofdstuk hebben we al verbanden aangegeven met de andere hoofdstukken. 
Strategie, structuur en systemen zijn allemaal belangrijk voor het (laten) functioneren van het 
medewerkers in het bedrijf. In deze paragraaf gaan we in op het Situationeel Leidinggeven. Lei-
dinggeven is een proces waarin verschillende elementen een rol spelen, bijvoorbeeld: 
 

 de stijl van leidinggeven; 

 de kenmerken van het personeel; 

 de aard van het werk; 

 kenmerken van de leider; 

 de grootte van de organisatie(-eenheid). 
 
In de volgende paragraaf gaan we door met de behandeling van het model van Hersey en Blanchard. 
Hersey en Blanchard hebben een model ontwikkeld waarin zij kenmerken van het personeel koppelen 
aan de stijl van leiding geven. 

3.1 Het situationeel leiderschapsmodel van Hersey en Blanchard 
 
Paul Hersey en Kenneth Blanchard hebben een theorie ontwikkeld die als samenvatting gezien kan 
worden van de reeds bestaande theorieën. Zij gaan ervan uit dat het niet primair van belang is hoe 
ideaal of mooi de leiderschapsstijl van de leider is, maar hoe effectief zijn stijl is. Dit hoeft dan niet per 
definitie een mensgerichte dan wel een taakgerichte stijl te zijn. Soms leidt de ene stijl tot betere 
resultaten en soms een andere. Om tot het volledige model van Hersey en Blanchard te komen moeten 
we een drietal begrippen nader toelichten. Deze zijn: leiderschapsgedrag, taakvolwassenheid en macht. 

3.2 Leiderschapsgedrag 
Hersey en Blanchard onderkenden de mens- en de taakgerichte kant van leiding geven. De begrippen 
worden als volgt gedefinieerd.  
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1. Taakgerichtheid (productie-gerichtheid) geeft de mate aan waarin de leider aangeeft wat, wanneer, 
waar en hoe iets moet gebeuren. Het gaat dus om sturing van de medewerkers, waarbij de daden of 
taken als eerste richtlijn dienen.  
 
2. Mensgerichtheid (relatiegerichtheid) geeft de mate aan waarin de leider aandacht en belangstelling 
heeft voor zijn medewerkers. Hier gaat het om ondersteuning van de medewerkers.  
 
Deze grootheden kunnen in een grafiek tegen elkaar uitgezet worden.  
 

 
Fig. 1.0 Leiderschapsmodel Hersey en Blanchard 
 
Volgens een grove indeling zijn er dan vier combinaties mogelijk in de relatie taakgerichtheid versus 
mensgerichtheid, en wel: 
 

S1-stijl:  
 
Hoog taakgericht/laag mensgericht. De S1-stijl van leidinggeven wordt ook wel de leidende of 
sturende stijl genoemd. 
Medewerkers worden gestuurd en geïnstrueerd, maar weinig ondersteund. Van stap tot stap wordt 
aangegeven wat ze moeten doen en nauwlettend wordt er op toegezien dat dit gebeurt. Het proces is 
er één van geven van opdrachten en richtlijnen, het stellen van duidelijke normen, het maken van 
afspraken over de taak, het controleren van de resultaten, het zo nodig bijsturen en het blijven bena-
drukken van de resultaten. Kortom een situatie van eenrichtingverkeer waarbij de medewerker 
overigens wel met respect behandeld wordt. 
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S2-stijl: 
 
Hoog taakgericht/hoog mensgericht. De S2-stijl van leidinggeven wordt ook wel de begeleidende  of 
overtuigstijl genoemd. Medewerkers worden gestuurd, ondersteund en geconsulteerd. Hun inbreng bij 
het nemen van besluiten wordt op prijs gesteld. Bij het nemen van besluiten en de taakuitvoering 
worden zij van nabij gevolgd. Procesmatig is de lijn er één van kweken van begrip voor de taak 
(overtuigen dat het nodig is), ingaan op ideeën en suggesties van de medewerker, uitleggen en 
navragen of hij de taak goed begrijpt, ingaan op vragen en die duidelijk beantwoorden, goed luisteren, 
begrip tonen en eventuele weerstanden trachten te achterhalen. Er is dus sprake van 
tweerichtingsverkeer tussen leidinggevende en medewerker. 
 

S3-stijl: 
 
Laag taakgericht/hoog mensgericht. De S3-stijl van leidinggeven wordt ook wel de steunende of 
participatie-stijl genoemd. 
Medewerkers worden in het algemeen weinig gestuurd, maar er vindt des te meer ondersteuning en 
participatie door de leiding plaats.  In lijn zien de stappen er zo uit; luisteren en begrip tonen voor de 
medewerker, de oorzaak van eventueel disfunctioneren trachten te achterhalen, samen proberen pro-
blemen op te lossen waarbij de medewerker het meeste werk verzet, regels en taken op de 
achtergrond houden, geen adviezen of ongevraagde mening geven, maar de medewerker zelf 
verantwoordelijk laten zijn en hem oplossingen laten geven. Er is sprake van 
tweerichting-communicatie en groepsinteractie; 
 

S4-stijl: 
 
Laag taakgericht/laag mensgericht. De S4-stijl van leidinggeven wordt ook wel de delegatie-stijl 
genoemd. 
Er wordt weinig gestuurd en weinig ondersteund, er wordt gedelegeerd. De medewerker wordt 
regelmatig geholpen zijn (bij de taakuitvoering opgetreden) problemen te verwoorden, hem worden de 
juiste vragen voorgelegd en meer inzicht geboden in de oorzaak en reden van zijn disfunctioneren in 
bepaalde taken, en hem wordt gevraagd naar oplossingen voor de gerezen problemen. Beslissingen 
worden aan de medewerkers zelf overgelaten, evenals de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van 
de genomen besluiten. We kunnen de grafiek nu gaan invullen voor wat betreft het 
leiderschapsgedrag.  

3.3 Taakvolwassenheid 
Behalve van leiderschapsgedrag is de leiderschapseffectiviteit afhankelijk van de taakvolwassenheid 
van de medewerkers.  
We onderscheiden hierbij een tweetal aspecten: 
 

1. Bekwaamheid: het 'kunnen'. 
Dit is de mate waarin de medewerker bekwaam is om zijn werk uit te voeren. Deze factor is afhankelijk 
van de kennis en ervaring van de desbetreffende medewerker. 
 

2. Bereidheid: het 'willen' 
Dit is de mate waarin de medewerker gemotiveerd is om zijn werk uit te voeren. Deze factor is 
afhankelijk van de houding, het plichtsbesef en doorzettingsvermogen van de desbetreffende 
medewerker. 
Deze aspecten kunnen voorkomen van niet tot wel aanwezig.  
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Wederom zijn vier combinaties mogelijk: 

 niet bekwaam, niet bereid:  zeer laag taakvolwassen T1 

 niet bekwaam, wel bereid laag:  taakvolwassen T2 

 wel bekwaam, niet bereid: redelijk taakvolwassenT3 

 wel bekwaam, wel bereid hoog: taakvolwassenT4. 
 
Volgens Hersey en Blanchard bestaat er een relatie tussen leiderschapsgedrag en taakvolwassenheid: 
de leiderschapseffectiviteit is groter naarmate de relatie tussen die twee optimaler is.  
 
We onderkennen de volgende relatiemogelijkheden: 
 

 Bij ingeschat T1 niveau is de effectieve stijl S1. 

 Bij ingeschat T2 niveau is de effectieve stijl S2. 

 Bij ingeschat T3 niveau is de effectieve stijl S3. 

 Bij ingeschat T4 niveau is de effectieve stijl S4. 
 
De theorie stelt hierbij dat effectief leiderschapsgedrag steeds ruimte laat voor groei in de 
taakvolwassenheid van de medewerker. Men is de medewerker als het ware dus steeds een stukje 
voor, waarbij het verschil voor de medewerker te overzien is waardoor hij verder groeit. Is het verschil 
te groot, dan haakt hij af. Gaat het zijn kunnen te boven, dan raakt hij gefrustreerd.  
 
Het blijven aansluiten bij het T-niveau van de medewerker heet leiderschapseffectiviteit. Zich steeds 
een andere leiderschapsstijl kunnen aanmeten, afhankelijk van de situatie, heet 
leiderschapsflexibiliteit.  
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Hoofdstuk 6 - Staf 
1.0 Inleiding 
 
Het volgende hoofdstuk behandelt de mensen binnen een organisatie. Uiteraard is de strategie van een 
organisatie belangrijk om richting te geven aan de toekomstige ontwikkelingen van de organisatie. 
Door middel van de structuur worden taak- en functieverdeling binnen een organisatie bepaald. Deze 
systemen zorgen voor de besturing en beheersing van een bedrijf. Dit alles blijft echter in het 
luchtledige zweven indien er geen mensen zouden zijn om daadwerkelijk inhoud te geven aan de 
strategie van de organisatie, om de taken te verrichten en de besturing ter hand te nemen. Zo wordt de 
organisatiecultuur sterk bepaald door de wijze waarop de mensen binnen de organisatie met elkaar 
omgaan. Als het gaat om de skills - de sterke en zwakke kanten - van het bedrijf blijken de mensen de 
bepalende factor wanneer het gaat om het verbeteren van de zwakke kanten en de sterke kanten te 
handhaven.  
 
Na bestudering van dit onderwerp: 
 

1. ben je in staat om het belang ven het personeel voor het functioneren van het bedrijf aan te 
kunnen geven; 

2. heb je kennis van de personeelsinstrumenten: werving en selectie, beoordeling, beloning en 
personeelsplanning. 
 

In dit hoofdstuk worden de volgende aspecten van het personeelsmanagement behandeld: 
de werving, selectie en introductie van het personeel, de beoordeling, de beloning, de promotie, het 
verzuim, het ontslag en de personeelsplanning. Door deze aspecten te behandelen, worden de 
belangrijkste facetten van het personeelsmanagement belicht. 
 

2.0 De werving, selectie en introductie 
 
De aanvang van een loopbaan van een personeelslid verloopt (vrijwel) altijd via de stappen: werving, 
selectie en introductie. Dit is een zeer belangrijke fase voor zowel de persoon die solliciteert, als voor 
het bedrijf. De meest bekende methode van werving vindt plaats door middel van een “perso-
neelsadvertentie“, offline of online. 
 
Er zijn twee eisen die je aan deze advertentie moet stellen; hij moet reëel en informatief zijn.  
Reëel omdat de advertentie de zaken niet mooier moet voorstellen dan ze zijn, want hierdoor worden 
valse verwachtingen gewekt en reageren de verkeerde mensen. Reëel ook omdat het onzin is schapen 
met vijf poten te zoeken. Zo is een in 3 studierichtingen afgestudeerde kandidaat met tussen de 10 en 
15 jaar ervaring en een leeftijd onder de 35 jaar natuurlijk niet te vinden.  
 
Voorts moet de advertentie informatief zijn opdat geen vitale vragen blijven openstaan. Dus informatie 
over de aard van het bedrijf, wat de functie inhoudt, het salaris, groeimoeilijkheden, 
arbeidsvoorwaarden, etc. Een volgend aspect vormt de beslissing waar geadverteerd dient te worden.  
De keuze is groot; offline: nationale of regionale bladen, algemene of vakbladen, krant, week- of 
maandblad. Online: advertentiesites, LinkedIn, andere sociale media. Raadzaam is het om per 
advertentie bij te houden wat de respons en de resultaten zijn opdat het elke volgende keer weer beter 
kan (kostenbewaking). Daarbij spelen natuurlijk tal van andere aspecten een rol.  
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Een geheel eigen plaats wordt vervolgens ingenomen door het werven onder eigen personeel, de 
zogenaamde interne sollicitatie. De voordelen zijn dat het motiverend is voor de medewerkers die 
carrièreperspectief wordt geboden, terwijl de vacature-aanbieder weet of uit kan zoeken wat voor 
vlees hij in de kuip heeft. Nadelen zijn echter dat het afgunst op kan wekken wanneer een collega 
leidinggevende wordt, dat er een vacature wordt achtergelaten en dat het cultuurbevestigend is, want 
er komt geen vers bloed in het bedrijf (zie hoofdstuk 'Stijl'). Het is maar zeer de vraag of dat gewenst is! 
Een laatste methode van werving is tenslotte werving via het eigen personeel. Deze methode draagt in 
het algemeen zorg voor zo'n 10 tot 50% van de personeelsaanwas.  
 
Na de werving volgt de selectie. Hierbij valt een onderscheid te maken tussen de voorselectie en het 
daadwerkelijke sollicitatiegesprek. Het eerste zou op basis van brieven gedaan kunnen worden door 
een afdeling Personeelszaken of in een kleiner bedrijf de persoon die deze functie vervuld, welke in 
wezen als 'zeef' fungeert en alleen die mensen selecteert voor een gesprek die op basis van hun kennis 
en ervaring in aanmerking zouden kunnen komen. Dit scheelt de desbetreffende leidinggevende een 
hoop werk, want met elke sollicitant een gesprek voeren is, zeker bij een hoge respons, een 
ondoenlijke zaak.  
Bij het sollicitatiegesprek dat daarna plaatsvindt, zijn zowel de eventueel toekomstige leidinggevende 
als de verantwoordelijke medewerker van Personeelszaken aanwezig. Tijdens het gesprek moeten 
vragen worden gesteld waardoor inzicht wordt verkregen in de geschiktheid van de persoon voor de 
betreffende functie. Het uitgebreid vragen naar hobby's, vrijetijdsbesteding en levensloop is minder 
relevant, omdat het niets zegt over vermeende kwaliteiten die nodig zijn voor de medewerker die 
gevraagd wordt. Ter ondersteuning van het sollicitatiegesprek kan de sollicitant tenslotte nog worden 
onderworpen aan een psychologisch-. antecedenten onderzoek. Wanneer besloten wordt de sollicitant 
aan te nemen, zal hij binnen de organisatie moeten worden geïntroduceerd. Vaak wordt hieraan weinig 
of geen aandacht besteed. Deze situatie zou voorkomen kunnen worden door een mentor aan de 
nieuwe medewerker toe te wijzen. Deze zou hem wegwijs kunnen maken binnen de formele-en 
informele organisatiestructuur.  
 

3.0 De beoordeling 
 
Goed beoordelen betekent primair objectief zijn. Het is daarom raadzaam om voorafgaand aan een 
beoordeling, beoordelingscriteria op te stellen die voor en door een ieder gehanteerd en geaccepteerd 
worden. Een goede Functieomschrijving en Competentieprofiel zijn onontbeerlijk. De 
beoordelingscriteria zijn in het algemeen niet allemaal even belangrijk voor de uitvoering van de 
werkzaamheden. Zo zal het uiterlijk van een productiemedewerker minder belangrijk zijn dan de 
kwaliteit van zijn werk. Maar bij een receptioniste is dit weer wel belangrijk. Aan de criteria kunnen dan 
ook wegingscoëfficiënten worden toegekend, waardoor rekening wordt gehouden met het belang van 
de verschillende criteria. Pas daarna kan tot een beoordelingsscore per medewerker worden gekomen. 
 
Bij het beoordelen van medewerkers dient een aantal regels in acht te worden genomen. 

 baseer je oordeel strikt op gedrag en prestaties; pas op voor vooroordelen, voor- en afkeuren; 

 bepaal elk onderdeel op zichzelf en laat het niet in andere punten 'doorklinken'; 

 laat je niet te veel beïnvloeden door een enkele en/of recente ervaring in negatieve of 
positieve zin; 

 beoordeel los van de laatste beoordeling; 

 probeer vooraf normen te formuleren; 

 oordeel in principe op feiten en niet op indrukken; 
 
Het spreekt vanzelf dat het personeelslid zijn of haar beoordeling onder ogen krijgt en dat de resultaten 
worden toegelicht. Het is gebruikelijk dat de beoordeelde het beoordelingsformulier voor gezien 
tekent.  
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4.0 De beloning 
 
Er bestaan veel verschillende beloningssystemen (stukloon, stukloon met basis, tarifering, tijdloon, etc.) 
doch het valt buiten het kader van deze cursus om daarop in te gaan. De afweging tussen 'paying the 
man' en 'paying the job' is tamelijk principieel en wordt daarom wel behandeld.  
 

Paying the man 
Bij de genoemde beloningssystemen is een onderscheid te maken tussen prestatie- en tijdloon. Bij de 
eerste systematiek hangt het salaris af van de geleverde prestatie, terwijl het tweede geval het salaris 
vastgesteld is per tijdseenheid, waarbij geen relatie wordt gelegd met de fluctuerende prestaties van 
de medewerker. Paying the man is duidelijk een vorm van prestatiebeloning, die overigens door 
cao-onderhandelingen met de vakbond sterk gelimiteerd kan zijn. Wanneer hiervan sprake is, rijst de 
vraag of de extra beloning nog wel van dien aard is dat hij als prikkel kan dienen voor een extra 
prestatie.  

Paying the job 
Bij deze invalshoek wordt niet de man maar de functie welke hij vervult, betaald. Heel simpel 
geredeneerd is dit een kwestie van vraag en aanbod. Personeel waarvan het aanbod gering en de vraag 
hoog is, krijgt een hoog salaris en andersom. 
Problemen die hierbij optreden zijn: 

 de verhoudingen binnen een organisatie tussen het personeel kunnen scheeftrekken; 

 de marktwaarde buiten het eigen bedrijf kan voor iemand laag liggen terwijl hij voor het eigen 
bedrijf over veel en specifieke kennis beschikt; 

 niet voor alle functies is de marktwaarde bekend; 

 iemands job kan hoog gescoord worden terwijl degene die de job vervult er weinig van terecht 
brengt. 

  
Beide systemen geven vaak het verschil aan tussen verschillende typen organisaties. Paying the man 
gebeurt veelal bij kleinere bedrijven, terwijl paying the job in het algemeen bij grotere 
bedrijven/bureaucratische organisaties  plaatsvindt. 

Promotie 
Het is zaak terdege aandacht te besteden aan een goed promotiebeleid. Hierbij dient voornamelijk 
gedacht te worden aan: 

 een plan voor de toekomstige bezetting van de organisatie; 

 individuele promotieplannen.  
Het eerste punt handelt over de personeelsplanning (waarover straks meer) en het tweede punt over 
de kwaliteiten van de individuele medewerker. Zijn die kwaliteiten van dien aard dat de organisatie in 
die medewerker een 'potentiële groeier' ziet, dan is het ook zaak die medewerker te begeleiden.  
Dit kan enerzijds door opleiding en training en anderzijds door het toepassen van jobrotation.  
Jobrotation (functieroulatie) is een methodiek waarbij medewerkers achtereenvolgens in verschillende 
onderdelen van het bedrijf werkzaam zijn om het bedrijf goed te leren kennen. Het gaat hierbij vaak 
om leidinggevende functies. Met name grote bedrijven hanteren dit systeem en vormen zo hun eigen 
kader (je ziet minder vaak personeelsadvertenties waarin grote bedrijven ervaren mensen vragen dan 
advertenties waarin men vraagt om jonge afgestudeerde die over de nodige dosis enthousiasme en 
werklust beschikken). 
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6.0 Verzuim 
 
Voor menig afdeling is het verschijnsel verzuim een crime omdat, zeker wanneer er veel mensen 
ontbreken, de productie in gevaar komt. De vraag is natuurlijk wat de oorzaak van een hoog verzuim is.  
Het is goed om cijfers bij te houden over het verzuim en deze te vergelijken met soortgelijke afdelingen 
en, in geval van een negatief uitvallende balans, te speuren naar de oorzaak. Behalve tussen afdelingen 
is het ook interessant om te kijken of er een verschil bestaat tussen kleine en grote bedrijven (een 
eenvoudige structuur versus een deskundigheids-bureaucratie). Behalve dat men aandacht besteedt 
aan de werkomstandigheden, is het natuurlijk ook nodig om 'het ziek zijn' te bewaken.  
 

7.0 Ontslag 
 
Het begrip 'ontslag' heeft een negatieve bijklank in onze samenleving terwijl dat feitelijk gezien niet 
terecht is. Ontslag kan namelijk vrijwillig of gedwongen zijn en alleen de laatste vorm is, soms, negatief. 
Hierbij ligt de nadruk op 'soms' omdat dat ook weer afhankelijk is van de situatie is. De situaties die in 
geval van gedwongen ontslag kunnen optreden, zijn: 
 

a) ontslag op staande voet 
b) ontslag met onderling goedvinden 
c) ontslag op vergunning van het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV). 

Ontslag op staande voet 
Soms is het gedrag van een werknemer dusdanig ernstig dat dit een ontslag op staande voet 
rechtvaardigt. Deze vorm van ontslag is voor een werknemer de meest ingrijpende, het 
dienstverband eindigt per direct en hij of zij heeft geen recht (meer) op loon en ook niet op een 
werkloosheidsuitkering. Vanwege de ingrijpende consequenties die een ontslag op staande voet 
heeft, worden aan een rechtsgeldig ontslag op staande voet strenge wettelijke eisen gesteld. Is een 
bepaalde handeling of gedraging ernstig genoeg voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet?  

De werknemer die op staande voet ontslagen is, kan in beroep gaan bij de kantonrechter. Daarmee is 
een procedure gemoeid die nogal wat tijd vraagt, een half tot een heel jaar is normaal. Als de 
ex-werknemer daarbij ten slotte in het gelijk gesteld wordt, is het bedrijf verplicht het volle loon over 
de periode dat de procedure liep uit te betalen, plus een schadevergoeding. Daarnaast is ontslag op 
staande voet letterlijk. Dat houdt in dat men de werknemer inderdaad direct ontslaat wanneer het 
voorval dat de aanleiding vormt, plaatsvindt of aan het licht komt. Nu is het natuurlijk vaak zo, dat men 
de zaak eerst even nader wil bekijken, voor het besluit tot ontslag op staande voet valt.  

Ontslag met onderling goedvinden 
De noodzaak tot ontslag kan ook, los van een acute aanleiding optreden. Bijvoorbeeld doordat de 
werknemer steeds tekort schiet in zijn werk of een bron van onrust vormt voor zijn omgeving. Men kan 
de werknemer dan op de hoogte brengen van het voornemen hem te ontslaan. Als hij zich daartegen 
niet verzet, vindt het ontslag plaats bij zogenaamde onderling goedvinden. Natuurlijk wordt daarbij 
minstens de juridische ontslagtermijn aangehouden. Er zal onderhandeld worden over de 
ontslagvergoeding. (In Nederland de zogenaamde transitievergoeding). 
 
Een andere manier is dat de werknemer de gelegenheid krijgt om zelf zijn ontslag te nemen. Daarvoor 
wordt dan een bepaalde termijn gesteld. Hij heeft dan enige speling om nieuw werk te zoeken en zijn 
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kansen daarop zijn dan ook beter wanneer hij zijn ontslagbrief op zak heeft. Verzuimt de werknemer 
om zelf het initiatief te nemen, dan volgt de aanvraag voor ontslagvergunning bij het UWV. 

Ontslag op vergunning van het UWV 
De derde mogelijkheid doet zich voor onder andere bij collectief ontslag. Het UWV geeft dan al dan niet 
een ontslagvergunning af. Op zich veel interessanter voor het bedrijf in kwestie is het vrijwillig ontslag. 
Want wanneer mensen weggaan dan brengt dat hoge kosten met zich mee. We hoeven maar te 
denken aan de ontslagvergoeding, kostbare sollicitatieprocedure en afstemmingsproblemen in de 
organisatie.  
 

8.0 De personeelsplanning 
 
Personeelsplanning is zowel op korte- als lange  termijn van belang. Op korte termijn (0-5 jaar) dient de 
personeelsplanning zorg te dragen voor een effectief wervings-, wonings- en promotiebeleid. Op deze 
wijze kan voorkomen worden dat bepaalde afdelingen te weinig of slecht geschoold personeel in dienst 
te hebben. 
 
Op lange termijn (5-15 jaar) dient personeelsplanning een gezonde structuur van het totale 
personeelsbestand per personeelscategorie en per afdeling te realiseren. 
Zo is een gezonde leeftijdsopbouw van het personeelsbestand van belang om maximaal rendement 
van het personeel te hebben. Per personeelscategorie ligt de maximale productiviteit anders. Zeer 
globaal zou men kunnen stellen dat de maximale productiviteit voor de volgende categorieën bereikt 
wordt bij een leeftijd van: 
 

 productiepersoneel: 25-40-jarigen 

 administratief personeel: 30-45-jarigen 

 hoger kader: 35-50 jarigen. 
 
Uiteraard betekent dit niet dat je alleen maar personeel van deze leeftijd moet hebben; is dat wel het 
geval dan zit je over een jaar of 15 met een sterk vergrijsde organisatie. Je moet dus ook jongeren 
hebben als aanvulling op de middengroep en ouderen die hun kennis en ervaring kunnen overdragen.  
Een goede leeftijdsopbouw zou er mogelijk als volgt kunnen uitzien: 
 

 25%: jonger dan 25 jaar 

 50%: 25-45-jarigen 

 25%: ouder dan 45 jaar.  
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Hoofdstuk 7 – Skills  

1.0 Inleiding 
Het hoofdstuk 'Skills' gaat over de vaardigheden van de organisatie. Een bedrijf heeft sterke en zwakke 
kanten. Bij de strategische analyse (hoofdstuk 2) hebben we hier aandacht aan besteed bij de interne 
en externe analyse. Er zijn echter nog andere eigenschappen die de kracht van het bedrijf bepalen, met 
name de kracht om zich te handhaven. De overige S-en die we tot nu toe behandeld hebben zijn hierbij 
natuurlijk ook belangrijk, maar ook zij laten bepaalde eigenschappen niet volledig tot zijn recht komen. 
In dit hoofdstuk willen we deze 'Skills' of vaardigheden of eigenschappen van het bedrijf de revue laten 
passeren.  
 
We zullen in dit hoofdstuk langs drie lijnen proberen de relevante 'skills' van organisaties te 
achterhalen. In eerste paragraaf kijken we naar de kenmerken van 'koplopers en achterblijvers', zoals 
Van der Zwan (1990) ze geanalyseerd heeft. Daarna laten we Peters en Waterman aan het woord. Ten 
slotte wordt gekeken naar de kenmerken van de 'Lerende organisatie'. Het zijn drie beelden die 
gezamenlijk een overzicht geven wat nu de sterke vaardigheden van een bedrijf kunnen zijn. 
 
Na bestudering van dit hoofdstuk: 
 

1. kan je bedrijfseconomische kenmerken benoemen die koplopers onderscheiden van 
achterblijvers; 

2. kan je managementfactoren van de koplopers benoemen; 
3. kan je de acht kenmerken van excellente bedrijven benoemen; 
4. kan je de lerende organisatie in eigen woorden omschrijven; 
5. ken je het verschil tussen verbeterend en vernieuwend leren; 
6. kan je de vier elementen van de leercultuur omschrijven; 
7. kan je aangeven waarom lerende teams een positieve bijdrage leveren aan het lerend 

vermogen van de organisatie; 
8. kun je het verband aangeven tussen de kenmerken van een lerende organisatie en de 

componenten van het 7S-model. 
 

 
2.0  Koplopers en achterblijvers 
 
In een onderzoek heeft Van der Zwan een vergelijking gemaakt van dertig paren bedrijven. Er waren 
dertig koppels van bedrijven gevormd die rond 1970 een gelijke financiële uitgangspositie hadden. 
Vervolgens zijn van deze zestig bedrijven bepaalde financiële cijfers geregistreerd. Het zijn gegevens die 
achteraf (1985) zijn verzameld over de periode 1970 tot en met 1985. Hieruit blijkt een duidelijke 
tweedeling af te lezen. Er zijn zogenaamde koplopers en achterblijvers.  
 
Van der Zwan en collega's zijn op zoek gegaan naar de verklarende factoren voor dit verschil. Uit hun 
analyse zijn twee soorten gegevens naar voren gekomen, bedrijfseconomische kenmerken en 
organisatiekundige kenmerken waarin de koplopers van de achterblijvers verschillen.  
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1. Bedrijfseconomische kenmerken 
 
De bedrijfseconomische kenmerken zijn de dingen die voornamelijk door het topmanagement van een 
organisatie worden beïnvloed. De centrale variabele die volgens Van der Zwan domineert in de 
verschillen in de groepen is de cash-flow. De cash-flow van de organisatie is de hoeveelheid geld 
waarover de het bedrijf direct kan beschikken voor investeringen. Uit onderzoek blijkt dat dit voor de 
twee groepen gedurende de periode steeds sterker uiteen is gaan lopen. 
Het blijkt vervolgens uit de gegevens dat de koplopers een tamelijk behoudend investeringsbeleid 
voeren. Er wordt zo min mogelijk met behulp van vreemd kapitaal geïnvesteerd. Hierdoor worden de 
rentelasten beperkt, waardoor de winst minder zwaar wordt belast. De cirkel wordt rond als blijkt dat 
door de grotere winstmarge er weer sneller een bepaalde cash-flow is om vervolginvesteringen te 
doen. We zien een opwaartse spiraal. 
 

2. Organisatiekundige kenmerken 
 
Vanuit organisatiekundig perspectief blijken de koplopers aan een aantal kenmerken te herkennen. We 
gaan daar nu wat dieper op in. Het gaat om de volgende vijf managementfactoren: 
 

a. Consistentie in beleid. 
In de planning van het management is een duidelijke lijn te onderkennen. Ondanks de aanpassingen 
aan externe omstandigheden is er een samenhang zichtbaar tussen de plannen. 

 
b. Een gezonde behoudendheid bij de financiering van investeringsprojecten. 
Dit punt hangt nauw samen met wat we zojuist bij de bedrijfseconomische invalshoek: geen vreemd 
vermogen voor de financiering van investeringen. 
 

c. De investeringen sterk aan laten sluiten bij de kernactiviteiten van het bedrijf. 
In de jaren zeventig zagen we een sterke diversificatie van de activiteiten van bedrijven. De filosofie 
was dat door een spreiding van de activiteiten er een spreiding van de risico's kon worden gerealiseerd. 
Het bleek echter vaak een avontuur in het duister te zijn. De activiteiten buiten de eigen kernactivi-
teiten bleken niet goed beheersbaar vanwege een ontbrekende deskundigheid van het management. 
Vele bedrijven hebben zich daarom in de jaren tachtig weer terug getrokken op hun kernactiviteiten. 
 

d. Creëren van een breed managementdraagvlak binnen de onderneming. 
Hiermee wordt op twee dingen gedoeld. Iedereen in de organisatie zal gericht moeten zijn op dezelfde 
doelen. Dit verhoogt de kwaliteit van het werk. Daarnaast is het wezenlijk om een breed 
managementdraagvlak te creëren in de vorm van een aantal goede en professionele managers in de 
organisatie. Door het management niet  te concentreren bij één of enkele personen wordt het bedrijf 
minder kwetsbaar. Men kan namelijk gebruik maken van de deskundigheid van meerdere personen en 
als een manager wegvalt ontstaat er niet een te groot gat. 
 

e. Ondernemersvisie. 
De steeds groter wordende veranderingen vergen niet alleen een goed management van de staande 
organisatie, maar ook een visie op de toekomst. 
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3.0 Excellente ondernemingen 
 
De excellente onderneming is een begrip dat in de mode is geraakt naar aanleiding van het boek van 
Peters en Waterman. De excellente bedrijven die zij onderzocht hebben blijken net als de koplopers uit 
de vorige paragraaf over een aantal gemeenschappelijke kenmerken te beschikken. Het zijn er acht in 
getal. We zullen zien dat er gelijkenissen zijn met die van de koplopers. Een kanttekening vooraf is 
gewenst. Het onderzoek van Peters en Waterman betreft hoofdzakelijk grote tot zeer grote bedrijven. 
De succesfactoren dienen dan ook in deze context geplaatst te worden. De factoren kunnen voor een 
kleiner bedrijf ook erg waardevol zijn en zijn daar misschien makkelijker te realiseren dan in een groot 
bedrijf. 
 
De acht kenmerken beschrijven we hieronder kort: 
 

1.Een afwijking voor actie. 
De levensduur van producten wordt steeds korter. Wil een bedrijf zijn marktpositie handhaven dan zal 
het voortdurend met nieuwe producten op de markt moeten komen. Deze stroom van nieuwe 
producten en ideeën kan worden bevorderd door een 'afwijking voor actie'. We doelen hierop een 
houding binnen het bedrijf - sterk gestimuleerd door het management - om allerlei nieuwe dingen uit 
te proberen en actie te ondernemen. Alleen door deze actiegerichtheid wordt de kans gecreëerd voor 
voldoende levensvatbare ideeën en producten. 
 

2. Blijf dicht bij de consument. 
Er zijn meerdere situaties te bedenken waaruit blijkt dat er een afstand ontstaat tussen het bedrijf en 
de klant. We zien nog al eens dat de afdeling klachtenafhandeling nauwelijks een directe werkrelatie 
heeft met de afdeling productie. Deze afstand bevat een verhoogd risico dat de concurrentie met een 
betere klantgerichtheid de markt veroverd.  
 

3. Bevorder ondernemerschap en autonomie in het bedrijf. 
De vorige twee punten kunnen worden bevorderd door ondernemerschap en autonomie in het bedrijf 
te optimaliseren. Ondernemerschap leidt tot een grote betrokkenheid en gedrevenheid van de mensen 
om een goed product te maken en om de markt te veroveren. Een voorwaarde hierbij is een tamelijk 
grote autonomie. Als men mensen een stuk autonomie en zelfverantwoordelijkheid geeft is de kans 
groter dat men zich betrokken voelt bij de gang van zaken.  
 

4. De productiviteit wordt gerealiseerd door de mensen. 
Er is geen enkel bedrijf die zonder mensen zijn producten op de markt kan brengen. De machines of 
andere niet-menselijke productiefactoren kunnen storingen veroorzaken die kostenverhogend werken. 
Voor de uitvoering van vele productieprocessen mensen nodig. In beide gevallen kan dus de productivi-
teit gegarandeerd of zelfs verhoogd worden door de mens als productiefactor sterk in het middelpunt 
te zetten. De juiste mensen werven en het zittend personeel optimaal motiveren en scholen voor de 
taken van de organisatie is hierbij de cruciale voorwaarde. 

 
5. Een continue gerichtheid op productiviteit. 
In een bedrijf zijn naast de productie allerlei andere processen van belang om het geheel optimaal te 
laten verlopen. Het gaat om ondersteunende processen, maar ook om sociale processen. Er kan in de 
loop van de tijd een soort verzelfstandiging optreden van dit soort processen. Een gezellige sfeer wordt 
een doel op zich. In feite worden deze ondersteunende en sociale processen dan niet meer getoetst op 
hun functionaliteit met betrekking tot de doelen van het bedrijf. Er kan op deze wijze een te grote 
overhead ontstaan. 
 



   

Module 3 – vrouwelijk ondernemerschap 

 

60 

 

6. Schoenmaker blijf bij je leest. 
Hiermee wordt hetzelfde bedoeld als in de vorige paragraaf dat een bedrijf zijn investeringen aan moet 
laten sluiten bij zijn kernactiviteiten. We gaan er hier dan ook niet verder op in. 
 

7. Eenvoudige structuren en kleine staforganen. 
In het voorgaande is al verschillende keren iets naar voren gebracht dat verband houdt met de 
structuur van de organisatie. Autonomie, ondernemerschap, actiegerichtheid hebben een duidelijke 
relatie met de structuur en staforganen. Complexe structuren en grote staforganen lijken met elkaar 
samen te gaan. Hoe eenvoudiger de organisatie hoe groter de kans dat de doelen van de organisatie 
voor iedereen duidelijk zijn. Hoe kleiner de kans dat allerlei activiteiten ontstaan die niet productief 
zijn. Hoe meer kans dat acties in de organisatie tot ontwikkeling komen (men hoeft namelijk niet langs 
vele chefs en bazen en afdelingen voor een goedkeuring). Kort gezegd is een eenvoudige structuur de 
voorwaarde voor de overige factoren. Daarnaast is er ook een belangrijke kostenbesparende factor aan 
te onderkennen. 
 

8. Tegelijkertijd directe en losse koppelingen. 
Het lijkt een tegenstelling om én een directe sterke koppeling te willen én een losse koppeling. In 
zekere zin is het dat ook. Toch is het een belangrijk idee voor het vervullen van de overige zeven 
succesfactoren. De onderliggende factor waardoor dit kan is het waardensysteem van de organisatie: 
de cultuur. Door een sterke cultuur is het mogelijk om mensen een grote vrijheid te geven en tegelij-
kertijd ze sterk te binden aan de regels en doelen van de organisatie. De regels en doelen zijn dan geen 
doel op zich maar een middel om deze centrale waarden te realiseren. Met betrekking tot de cultuur 
van de organisatie verwijzen we terug naar het hoofdstuk 'Stijl'.  
 
We hebben acht succesfactoren van excellente ondernemingen behandeld. We kunnen al zien dat er 
een samenhang opvalt met de eigenschappen van de koplopers. Er is nog een derde invalshoek, die van 
de lerende organisatie. De volgende paragraaf gaat hier dieper op in.   
 

4.0 De lerende organisatie 
 
Het leren van mensen en organisaties neemt aan belang toe. De snelheid van verandering in onze 
samenleving is zodanig dat de uitdrukking 'jong geleerd is oud gedaan' aan glans verloren heeft. Door 
het lerend vermogen van mensen en organisaties te verhogen wordt de kans vergroot dat men de 
nieuwe kennis en vaardigheden opdoet voor de toekomst (G.B.J. Bomers, 1989). 
 
Een lerende organisatie is: 
'Een organisatie die als bewust beleid voert haar lerend vermogen op alle niveaus en op continubasis te 
vergroten ter optimalisering van haar effectiviteit'. Een analyse van deze definitie wijst op vijf 
belangrijke elementen, namelijk: 

 lerend vermogen; dit is het vermogen om signalen uit de omgeving voortdurend op te pikken 
en te vertalen in relevante acties binnen de organisatie; 

 bewust beleid; we gaan er vanuit dat een lerende organisatie niet toevallig lerend is, maar door 
een bewust beleid de voorwaarden voor leren wil vergroten; 

 alle niveaus; een lerende organisatie kan niet werkelijk lerend zijn als er slechts bepaalde delen 
van de organisatie een lerend vermogen hebben (bijvoorbeeld alleen het management, alleen 
de afdeling verkoop; néé ook de werknemers op de vloer, de afdeling inkoop en alle andere 
betrokkenen dienen een lerend vermogen te bezitten); 

 op continubasis; een organisatie zal niet zo nu en dan (bij een crisis) moeten leren van de 
omgeving, maar steeds en steeds opnieuw; 
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 de effectiviteit is het belangrijkste doel en de toetssteen waaraan het lerend vermogen moet 
worden gerelateerd. Het is geen doel op zich, maar functioneel voor een betere effectiviteit. 

 
Lerend vermogen gaat om twee verschillende leerconcepten. Het eerste leerconcept is het 
verbeterend leren, het andere het vernieuwend leren.  
 
Verbeterend leren treedt op als een organisatie bepaalde fouten in het functioneren van de bestaande 
organisatie oppikt en verbeterd. Het bestaande wordt geperfectioneerd. Er is een grote interne 
gerichtheid op het eigen functioneren. Zodra er van afgeweken moet worden stuit men op grote 
problemen.  
 
Het vernieuwend leren van een organisatie is hierop een antwoord. Het vernieuwend leren heeft juist 
een sterke externe gerichtheid. De organisatie heeft een open houding naar nieuwe dingen. Hieronder 
vallen de invoering van nieuwe technologieën, organisatiestructuren, werkwijzen en bijvoorbeeld 
strategische veranderingen. De lerende cultuur en een aangepaste structuur zijn de voorwaarden voor 
een lerende organisatie.  
 
De lerende cultuur start bij de bereidheid om dingen af te leren. Bomers wijst er op dat veel mensen 
een stukje van hun identiteit ontlenen aan hun kennis en vaardigheden. Als men de bestaande kennis 
en vaardigheden moet los laten ten koste van iets nieuws, kan dit het gevoel geven dat men zichzelf 
kwijtraakt. Het is dus erg belangrijk om mensen bij vernieuwingsprocessen voldoende positieve 
feedback te geven.  
 
Vervolgens zal er een tolerantie voor fouten moeten ontstaan. Vernieuwingen brengen onvermijdelijk 
fouten met zich mee. De kern van vernieuwen is juist dat we ons op een gebied begeven waar we nog 
geen kennis en ervaring op hebben. Het afstraffen van dit soort 'natuurlijke' fouten zal mensen 
voorzichtig en terughoudend maken. Vermijdbare fouten kunnen door middel van verbetering worden 
teruggedrongen. Zo zien we dat verbetering ook belangrijk is voor een organisatie. 
 
Een derde element van de lerende cultuur is een experimentele houding. Mensen die willen 
experimenteren zijn blijkbaar bereid om hun energie in nieuwe wegen en ideeën te stoppen 
 
Een laatste element van de lerende cultuur is openheid en dialoog. Mensen die experimenteren en 
nieuwe dingen ondernemen, hebben meer onzekerheden. Deze vergrote onzekerheid kan verlammend 
werken. Creëer openheid en dialoog. Dit mes snijdt aan twee kanten. De eerste zijde is het uitwisselen 
van de vragen en problemen tussen de mensen. Hierdoor kan men tot oplossingen komen en de 
onzekerheden delen. De andere zijde is de verspreiding van de leercultuur naar anderen. 
 
De structuur die bij een lerende organisatie past, wordt gekenmerkt door een grote hoeveelheid 
vrijheidsgraden van de werknemers. Vrijheidsgraden wil niet meer zeggen dan de ruimte hebben om 
zelf de beslissingen te kunnen nemen die voor de uitvoering van het werk noodzakelijk is.  
 
Om zelfstandig te kunnen werken en om de kenmerken van de lerende cultuur in dit werk tot 
uitdrukking te laten komen, worden mensen bij elkaar gezet met een aantal verschillende kenmerken. 
Het gaat om de relevante deskundigheden en vaardigheden om de taak uit te voeren. Belangrijker is 
echter dat de mensen in het team een verschillende leerstijl en rol-oriëntatie hebben. De leerstijl van 
iemand kan variëren van het bedenken van nieuwe ideeën; of het goed kunnen uitwerken van dit idee 
naar concrete handelingen; of het terugkijken op de uitvoering van het proces en dat verbeteren. De 
rol-oriëntaties kunnen handelen over het integreren van de groep, of juist het verdelen van de taken, 
dan wel het onderhouden van de contacten met de 'buitenwereld' (andere groepen of klanten).  
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Een organisatie die zo is opgebouwd, voldoet aan de kenmerken van de lerende organisatie. Er is een 
bewust beleid, het leren is naar alle niveaus verspreid, het zal continu plaatsvinden en de effectiviteit 
van de organisatie wordt geoptimaliseerd. 
 
 



   

Module 3 – vrouwelijk ondernemerschap 

 

63 

 

Hoofdstuk 8 – Shared Values   

1.0 Inleiding  
Dit laatste hoofdstuk handelt over de “Shared Values”. Shared Values zijn een onderdeel van de 
cultuur, een patroon van denken en doen van mensen, gebaseerd op overtuigingen wat goed en 
fout is. In een organisatie staat ‘goed of fout’ in relatie tot de doelen. In de ene organisatie is het heel 
normaal dat afdelingen elkaar beconcurreren, in een andere is dat uit den boze. Misschien staat bij de 
een de waarde ’individualiteit’ hoog in het vaandel, bij de ander de waarde ‘loyaal zijn aan elkaar’. 
De bedrijfscultuur, waaronder de gedeelde waarden, reguleert het gedrag binnen de organisatie, maar 
ook het gedrag van de organisatie naar buiten.  
 

 Welke identiteit heeft de organisatie voor de omgeving? 

 Welke waarden en normen worden zowel binnen als buiten de organisatie als belangrijk 
gezien? Een politieke partij staat bijvoorbeeld voor bepaalde waarden. Een lid van die partij 
deelt die waarden met alle andere partijleden. 
 

In het oorspronkelijke 7S-model staan de Shared Values in het midden. Voor die centrale plaats valt 
veel te zeggen. Met gedeelde waarden wordt tot uitdrukking gebracht dat de bedrijfscultuur het 
fundament is. De bedrijfscultuur bepaalt de manier waarop mensen zich intern gedragen, maar ook 
hoe met externe belanghebbenden wordt omgegaan.  Shared Values zijn dus idealen die mensen in 
een organisatie als verbindend ervaren. Daar staan zij helemaal achter en die willen zij ver- 
talen in alles wat er gebeurt in de organisatie. Toch is het soms moeilijk om die waarden precies onder 
woorden te brengen. 
 
Na bestudering van dit hoofdstuk; 
 

1. ben je in staat om de definitie van organisatiecultuur in eigen bewoordingen weer te geven; 
2. ben je in staat om de lagen of elementen van de organisatiecultuur kunnen omschrijven; 
3. ken je de interne en externe functies van de organisatiecultuur; 
4. kan je de primaire en secundaire mechanismen van cultuurvorming reproduceren en 
5. kun je m.b.v. het model van Handy verschillende culturen onderscheiden  
6. kan je de leiderschapstypen van Vollebergh en Adizes beschrijven; 
7. kun je de begrippen en modellen uit de doelen 1 t/m 6 toepassen op de eigen werksituatie en 

op gegeven praktijkbeschrijvingen 
8. ben je in staat om de verbanden tussen de significante waarden en Skills en Stijl aan te geven; 

 

 
2.0 Cultuur, een begripsverheldering 
 
In een tijd dat het in het Westen economisch gezien minder goed ging, bloeide de Japanse economie 
zeer sterk. De cultuur van de Japanse bedrijven zou een doorslaggevende reden voor succes zijn. De 
belangstelling voor de cultuur van organisaties werd ook sterk gestimuleerd door de bestseller van 
Peters en Waterman over "Excellente ondernemingen". In dit boek werd gepoogd het succes van de 
beste bedrijven in de VS te analyseren. Ook hier werd gewezen op de culturele factor als een 
belangrijke element. 
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Tot de kenmerken van een organisatiecultuur kunnen gerekend worden: 
 

₋ Waarden (is dat wat men in een organisatie belangrijk vindt) en een aantal uitdrukkingen 
daarvan, zoals rituelen, helden en symbolen, dus ideeën die in het gedrag en in symbolen tot 
uitdrukking komen.  

 
₋ Symbolen zijn voorwerpen, woorden of handelingen die tot uitdrukking willen brengen wat de 

organisatie wil zijn of betekenen. Voor buitenstaanders is het niet altijd gemakkelijk de 
betekenis van die symbolen te achterhalen. Zoals: jargon, kleding en haardracht, 
statussymbolen zoals een eigen parkeerplaats.  

 
₋ Helden zijn personen (echte of fictieve) met eigenschappen die de personen in de organisatie 

hoog waarderen. Die helden functioneren als gedragsmodellen. Voorbeelden zijn Henri Ford in 
de gelijknamige automaatschappij, Steve Jobs van Apple enz. Vaak zijn het de grondlegger(s) 
van een bedrijf, maar ook de topverkoper. 

 
₋ Rituelen die als collectieve activiteiten worden uitgevoerd en die betekenis geven aan 

bepaalde gebeurtenissen. Voorbeelden zoals het vieren van jubilea: daarmee wordt tot 
uitdrukking gebracht dat men trouw aan het bedrijf belangrijk vindt. Veel rituelen bevestigen 
het gezag. Vergelijk bijvoorbeeld het openingsritueel van een vergadering (Heren, welkom, ik 
stel voor dat we...), waardoor de voorzitter in zijn voorzitterschap bevestigd wordt. 

 
₋ Waarden en grondbeginselen vormen de kern van een cultuur. Ze drukken uit dat men iets 

verkiest boven iets anders en dat wat men stilzwijgend voor waar of juist aanneemt. Ze 
vormen de basis om allerlei zaken te beoordelen. (bijvoorbeeld: mensen zijn niet te 
vertrouwen; als je voor een dubbeltje geboren bent, dan wordt je nooit een kwartje). 

 

Kenmerken van cultuur 
 
Het element van gemeenschappelijkheid: Cultuur wordt door mensen gedeeld. Het relatief stabiele 
karakter: Cultuur is moeilijk te veranderen; mensen zijn er aan gehecht. Dat geldt zeker voor de 
waarden binnen een cultuur. Rituelen en symbolen zijn wat gemakkelijker te veranderen, maar zij 
drukken meer een cultuur uit dan dat ze cultuur zijn.  
 
De cultuur van een organisatie wordt dan ook wel eens voorgesteld als een ijsberg. Cultuur bevindt zich 
grotendeels onder water, is niet direct zichtbaar. Allerlei uitingsvormen van cultuur zijn wel merkbaar, 
evenals het formele beleid, de formele structuur enz., maar ze vormen slechts de bovenlaag. Wat 
onder water zit is belangrijker: de waarden en normen, de "kijk" van mensen op hun organisatie enz. 
 
Samenvattend kunnen we nu als organisatiecultuur beschouwen: 
 
Cultuur wordt gevormd door de gemeenschappelijke opvattingen, voorstellingen, waarden en normen 
en de daarop gebaseerde gedragingen en symbolen die mensen zich als lid van een organisatie hebben 
verworven. 
 

3.0 De functies van een cultuur 
 
De functies van een organisatie kunnen verdeeld worden naar interne en externe functies. 
Intern heeft hier betrekking op het functioneren van mensen in de organisatie, terwijl externe functies 
verwijzen naar de relatie tussen bedrijf en omgeving. 
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3.1 De externe functies van de cultuur 
De vijf externe functies kunnen als volgt kort worden beschreven: 
 

1. De missie en strategie van de organisatie. 
Op grond van de missie keuzen gemaakt worden met betrekking tot de wijze van voortbestaan van 
het bedrijf en tegelijkertijd leiden deze keuzes tot een verdere verdieping van de missie en identiteit.  
 

2. De doelen van de organisatie. 
Overeenstemming over de operationele doelen van de organisatie is geen eenvoudige zaak. Vaak 
weerspiegelen zij een compromis van bepaalde belangengroepen binnen de organisatie. De uitvoe-
ring kan dan vervolgens weer allerlei interpretatieverschillen opleveren. Het is daarom belangrijk om 
ook over de middelen overeenstemming te bereiken. 
 

3. De middelen. 
De middelen van de organisatie omvatten alle materiële en immateriële middelen waar de 
organisatie over beschikt voor de uitvoering van haar doelen. Het gaat daarbij om enerzijds de 
menselijke hulpbronnen (achtergrondkennis, opleiding, kennis en ervaring), als mede om de 
technologische hulpmiddelen (machines, informatiesystemen, computers, gebouwen, trans-
portmiddelen, e.d.), en om de wijze waarop de organisatie de menselijke en technologische doelen 
met elkaar in verband heeft gebracht. 
 

4. De beoordelingsmaatstaven. 
De doelen van de organisatie leiden tot bepaalde resultaten. Het is hierbij erg waarschijnlijk dat er 
verschillende soortgelijke resultaten worden geboekt en dat er meerdere doelen zijn van waaruit de 
resultaten kunnen worden beoordeeld. Enige overeenstemming van de beoordelingsmaatstaven is 
noodzakelijk voor de organisatie om te bepalen of men nog op koers is.  
 

5. De correctiemaatregelen. 
Dit zijn de maatregelen die men wil nemen om een afwijking van bovengenoemde aspecten te 
corrigeren. Ook hier geldt weer dat er vele wegen naar Rome leiden, maar dat voor een effectieve en 
efficiënte oplossing van de gesignaleerde afwijkingen men het met elkaar eens moet zijn over de 
aanpak. Corrigerende maatregelen hebben niet alleen betrekking op negatieve ontwikkelingen maar 
ook op de positieve. Als blijkt dat alles zich voorspoediger ontwikkelt moeten ook maatregelen 
genomen worden om daarop in te haken of om het juist af te remmen.  
 
De hierboven beschreven functies van een cultuur hebben allen gemeen dat het aspecten zijn waarin 
de organisatie beslissingen moet nemen over hoe de organisatie tot een optimale afstemming kan 
komen met zijn omgeving. De volgende stap is nu de interne culturele functies in een organisatie. We 
gaan daar nu mee verder. 

3.2 De interne functies van de cultuur 
 
De zes interne functies kunnen als volgt kort worden beschreven: 
 

1. Een gemeenschappelijke taal en referentiekader. 
De taal en het referentiekader van mensen is de basis voor de onderlinge communicatie van die 
mensen. Woorden uit een taal zijn meestal voor meerdere uitleg vatbaar. Mensen die regelmatig 
met elkaar omgaan gaan hebben een gemeenschappelijke betekenis aan woorden gegeven. 
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2. Duidelijke grenzen van de groep en een afbakening wie wel en niet tot de groep hoort. 
De eenheid van de groep is gebaat met een duidelijke afbakening van wie wel en niet tot de groep 
hoort. De wereld wordt opgedeeld in 'wij' en 'zij'. De afbakening stimuleert het 
saamhorigheidsgevoel. Hoe groter het saamhorigheidsgevoel, hoe sterker de groep zich voelt ten 
opzichte van de  buitenwereld.  
 

3. De macht- en statusverdeling. 
Ieder individu heeft een (instinctieve) behoefte aan controle over zijn of haar leven en van daaruit 
een controle van de omgeving. Een groep zal om te kunnen overleven een manier moeten vinden om 
met deze gevoelens om te gaan. Het meest waarschijnlijk zal er (vergelijkbaar bij dieren) een 
rangorde ontstaan in de status en macht van de leden van de groep. Deze status- en machtsverdeling 
is terug te vinden in de formele en informele structuur van de organisatie. 
 

4. Intimiteit, vriendschap en liefde. 
De mens komt uit zijn gezinsmilieu in de maatschappelijke wereld. Dit gaat tamelijk geleidelijk via 
gezin, school en vrienden. In dit proces leert men welke omgangsnormen er in de maatschappij zijn 
voor wat betreft vriendschap e.d.. In een organisatie kan op dit terrein een eigen normenstelsel tot 
ontwikkeling komen. Vaak zien we in crisissituaties een sterkere band tussen de leden groeien. Voor 
een goed functioneren van de leden is bekendheid met deze omgangsregels zeer gewenst.  
 

5. Beloningen en straffen. 
Belonen en straffen kan in overeenstemming gebeuren met de status- en machtsstructuur, namelijk 
beloning in de vorm van statusverhoging of machtstoename en straf in de vorm van degradatie of 
uitsluiting. Het is tamelijk vanzelfsprekend dat het mensen stimuleert tot het gewenste gedrag. Een 
sterke aanpassing aan het gewenst gedrag verhoogt het 'wij-gevoel'. 
 

6. Ideologie en 'religie'. 
De ideologische dimensie duidt op het in stand houden van een bepaald geloof in eigen kunnen. Dit 
geloof zal worden gevoed door het door vertellen van mythes en verhalen. De verhalen vinden hun 
oorsprong in een echte gebeurtenis, maar gaan een eigen leven leiden. Er wordt in zo'n verhaal een 
speciale eigenschap van de organisatie naar voren gebracht.  
 
De externe en interne functies van de cultuur zijn uitvloeisel van en tegelijkertijd basis voor de 
basiswaarden en normen van de organisatie. De functies van een cultuur ontstaan niet zomaar, er 
gaat een proces van cultuurvorming aan vooraf.  

 

4.0 Het proces van cultuurvorming 
 
Het proces van cultuurvorming kan langs verschillende lijnen worden geanalyseerd. In het kader van dit 
hoofdstuk beperken we ons tot de relatie tussen de leider en het proces van cultuurvorming. 
Wetenschapper Edgar Schein maakt hierbij een onderscheid tussen de primaire en secundaire 
cultuurvormings-mechanismen. Het onderscheid is gebaseerd op de mate waarin een leider er direct 
invloed op heeft of gebruik van kan maken. De primaire mechanismen zijn makkelijk bruikbaar en de 
secundaire (zeer) moeizaam. De secundaire mechanismen 'werken' alleen als ze in overeenstemming 
zijn met de primaire mechanismen.  
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4.1 Primaire mechanismen voor cultuurvorming 
Op de eerste plaats is er de aandacht van de manager of leider. Het is een belangrijk signaal voor de 
medewerkers waar de manager zijn of haar aandacht aan besteed om daarvan af te leiden wat 
belangrijk is voor het bedrijf. 
Als tweede noemen we de reactie van het management op kritische gebeurtenissen. Deze reactie kan 
de bestaande waarden versterken, maar kan in feite ook de basis voor nieuwe waarden vormen. Een 
derde aspect is het actief voordoen aan, leren of begeleiden van ondergeschikten wat van hen 
verwacht wordt. Dit is een zeer rechtstreekse vorm waarbij de leider van een organisatie aan zijn of 
haar ondergeschikten belangrijke vaardigheden en omgangsvormen kan overdragen. De toewijzing van 
extra bonussen of statussymbolen - het vierde aspect - is een indicatie voor de werknemers van de 
dingen of het gedrag dat positief gewaardeerd wordt. Een vergelijkbare situatie geldt voor het vijfde 
punt, namelijk de werving, selectie en promotie. Ook hier geldt dat er een sterke signaalfunctie van 
uitgaat naar het personeel. 

4.2 Secundaire mechanismen voor cultuurvorming 
De eerste twee mechanismen betreffen de structuur en de systemen en procedures van een 
organisatie. De werking naar de cultuur ligt in het feit dat beiden een directe relatie hebben met de 
wijze van omgang van de mensen met elkaar. Het derde mechanisme is de fysieke omgeving. Door 
middel van de fysieke omgeving (het gebouw, de kantoorruimtes, briefpapier of meubilair) wordt de 
cultuur uitgestraald. Een investeringsbank had als beleid dat het gebouw er sober en netjes uit moest 
zien. Dit duidde op verantwoord gedrag en gaf de beleggers vertrouwen in de maatschappij. Ten slotte 
wijzen we op de formele uitspraken over de bedrijfsfilosofie en waarden door het management. De 
beschreven mechanismen die een cultuur bepalen vereisen een grote mensenkennis en 
leiderschapskwaliteiten van managers. Iedere manager zal in een bepaalde situatie anders reageren 
met een ander resultaat als gevolg.  
 
In de volgende paragraaf gaan we in op de relatie tussen bepaalde typen leiderschapsgedrag en de 
daaruit voortvloeiende cultuurtypen. De verschillende soorten leiderschapsgedrag die gepresenteerd 
worden 'gebruiken' de cultuurvormings-mechanismen op een verschillende manier. 

4.3 Cultuurtypen volgens Handy 
De invloed van de cultuur op het gedrag van mensen is erg groot is en niet gemakkelijk te veranderen. 
Maar dit neemt niet weg dat cultuur iets is wat voortdurend geconstrueerd en gereconstrueerd wordt 
in onze interacties met mensen. Denk aan voorbeelden als het gedrag van mensen als ze op bezoek zijn 
bij iemand of als ze thuis zijn, een chef iets vragen of aan een familielid iets vragen, enz. In het gedrag 
dat vertoond wordt, worden allerlei rituelen zichtbaar.  
In organisaties kunnen we verschillende culturen onderscheiden. Een bruikbaar model, waarin deze 
verschillen zichtbaar gemaakt kunnen worden, is ontwikkeld door Handy. Hij onderscheidt vier 
ideaaltypen: 
 

1. De Taak-cultuur 
In een taak-cultuur zijn de mensen vooral geïnteresseerd in het werk zelf, en zijn ze er persoonlijk op 
betrokken. In een organisatie met een taak-cultuur worden hoge eisen gesteld aan de energie en de 
tijd die mensen dienen te investeren, waarbij men er van uitgaat dat mensen interesse en plezier in 
hun werk hebben, en dus door hun werk intrinsiek gemotiveerd worden. Het accent ligt op 
samenwerking en op probleemoplossend vermogen. 
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2. De Rollen-cultuur 
In een rollencultuur ligt het accent op de wijze waarop mensen hun functie vervullen. Iedere 
medewerker kent als het ware zijn rol, die een bepaald gedrag, omgangsvormen, kleding, werkhouding 
enz. veronderstelt. Via het opleidingsbeleid wordt de visie van het bedrijf vertaald naar het handelen 
van het personeel. Zo gaan wij in ons bedrijf met elkaar, met klanten, met het werk om.  
 

3. De Machts-cultuur 
In een machtscultuur wordt heel sterk de nadruk gelegd op de dominantie van sommigen en de 
ondergeschiktheid van anderen. Van de leiders wordt verwacht dat ze machtig en wetend zijn, van de 
ondergeschikten dat ze uitvoeren wat gezegd wordt. 
 

4. De Personencultuur 
Een personencultuur wijkt af van de overige culturen, vooral door het niet centraal stellen van de 
organisatie, maar van de individuele personen in de organisatie. De vooronderstelling is dat mensen 
vanuit hun persoonlijke behoeften en betrokkenheid bij de groep zullen bijdragen aan de doelen van 
de organisatie. Voor zover de nadruk ligt op betrokkenheid bij de groep, spreekt men ook wel van een 
ondersteunende cultuur. Hiërarchie, specialisatie en routine staan wat op gespannen voet met een 
ondersteunende cultuur. De organisatie staat hier ten dienst van de mens, waarbij gelijkheid een groot 
goed is.  

4.4 Organisatieculturen en controle 
De methoden die men in een organisatie gebruikt om controle uit te oefenen, worden ook beïnvloed 
door de organisatiecultuur. 
 
In de hiërarchisch georganiseerde rol- en machtsculturen kan de interne controle als volgt worden 
beschreven. Er worden plannen gemaakt om bepaalde doelen te bereiken. De plannen worden 
gemaakt door senior-managers (met behulp van staffunctionarissen), de uitvoering geschiedt door 
ondergeschikten. De leiding wil graag op de hoogte blijven van de uitvoering, waarbij indien nodig 
correctieve acties ondernomen kunnen worden.  
 
In een rolcultuur zal men controle uitoefenen door onpersoonlijke regels en procedures te beschrijven. 
Een voorraadbeheerder die als doel heeft dat een bepaalde voorraad in huis is (gerelateerd aan de 
eisen van het productieproces, de kosten van opslag, de waarde van de voorraad enz.), zal via allerlei 
terugmeldingen (die volgens bepaalde procedures dienen te verlopen, bv. via een computer) bij 
afwijking van het plan (en wat een afwijking is, ligt vast) de voorraadaanvulling beïnvloeden via een 
vastliggende werkwijze. 
 
In een machtscultuur zal men meer vertrouwen op supervisie of toezicht als een belangrijk middel om 
plannen te implementeren. Regulering als vorm van controle berust grotendeels op extrinsieke 
motivatie bij de medewerkers. Hun gedrag wordt geleid door extern gestelde regels en door angst voor 
negatieve sancties bij het overtreden ervan. Hoewel praktisch gezien, iedere organisatie gebruik zal 
maken van controle door regulering, zijn er ook andere vormen van controle mogelijk en aanwijsbaar. 
 
In organisatieculturen die we typeren als taakgericht of personencultuur is de scheiding tussen het 
maken van plannen en uitvoeren minder scherp. Planning en uitvoering kan gebeuren door dezelfde 
mensen. De verantwoordelijkheid voor het werk ligt dan meer bij de mensen die het werk doen, niet bij 
een ander. Vooral als er hoogwaardig opgeleide mensen zijn, die speciale kwalificaties hebben, is dit 
mogelijk. In een taakcultuur en personencultuur zal er sprake kunnen zijn van zelfcontrole, in een 
ondersteunende cultuur zal de groep een belangrijke rol spelen in de controle op wat gedaan is. 
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Met de structuur van een organisatie wordt gepoogd een aantal doelen te bereiken. De structuur dient 
zo te zijn dat: 
 
₋ het werk efficiënt georganiseerd wordt: het werk dient verdeeld en gecoördineerd te worden. 
₋ het werk beheerst wordt: beslissingen die aan de top genomen worden, dienen uitgevoerd te 

worden en dat dient te worden gecontroleerd. 
₋ nieuwe uitdagingen aangegaan kunnen worden: nieuwe markten, veranderingen in de wensen van 

klanten enz.  
₋ er kan worden samengewerkt.  
 
Al naargelang de nadruk die op deze doelstellingen wordt gelegd, kunnen zich verschillende structuren 
ontwikkelen. Met andere woorden, afhankelijk van de nadruk die men op waarden als afstemming, 
beheersing, innovatie en samenwerking legt, worden verschillende structuren zichtbaar. 
 
Een rolcultuur is merkbaar in organisatiestructuren die een machtsconcentratie vertonen en waarbij 
veel gereguleerd is. Een machtscultuur is herkenbaar in die organisaties waarin richting gegeven wordt 
aan het werk, niet door vele regels, maar door directe aanwijzingen van de (sterke) leider. Een 
taakcultuur is dikwijls te zien in die organisaties (of delen ervan) die gericht zijn op innovatie en waarbij 
samenwerking een grote rol speelt. De personencultuur kan op een tweetal manieren gestructureerd 
worden. In organisaties waar een beroep gedaan wordt op hoogwaardige kennis en vaardigheden van 
mensen. Maar in tegenstelling tot een taakcultuur, is hier niet altijd sprake van samenwerking. Een 
individu kan het werk alleen af. Bijvoorbeeld een arts in een groepspraktijk. De weinige mogelijkheden 
tot standaardisatie en centrale leiding leiden tot een platte organisatiestructuur met weinig leiding. Er 
is sprake van een cluster van mensen die in dezelfde organisatie werken. Soms echter kan het nodig 
zijn via allerlei regels het werk van de "professional" te leiden. Denk bijvoorbeeld aan de keuringsarts, 
een bijstandsmaatschappelijk werker enz. Dan zal het werk meer gestandaardiseerd worden door 
regels. Dit kan leiden tot een structuur, met enerzijds een regelgeving, hiërarchie en administratieve 
procedures en anderzijds een persoonlijke verantwoordelijkheid en een persoonlijke taakinvulling. 
 

4.5 Leiderschap en cultuur 
In deze paragraaf worden twee modellen van leiderschapsgedrag behandeld. De eerste is van 
Vollebergh, de tweede van Adizes. In het hoofdstuk 'Staf' wordt ook een typologie van leider-
schapsgedrag gepresenteerd, namelijk die van Hersey en Blanchard. De typologie van Hersey en Blan-
chard richt zich specifiek op de samenhang tussen leiderschapsgedrag en een effectieve 
taakuitoefening. De relatie management en personeel staat centraal. In de twee modellen van 
leiderschapsrollen uit deze paragraaf staat de relatie met de bedrijfscultuur in onze aandacht. 
 

1. Het model van Vollebergh 
Het model van Vollebergh is interessant, omdat er naast de beschrijving van leiderschapstypen een 
directe relatie met verschillende cultuurtypen wordt gelegd. Vollebergh onderscheid twee factoren aan 
de hand waarvan hij vier typen leiderschapsgedrag ontleent. De twee factoren zijn: 

 mate van ordening; 

 mate van participatie in de besluitvorming. 
 
De mate van ordening gaat over de structurering van de organisatie. Tegenover elkaar staan de 
structuur met weinig ordening en regels en waar dus veel improvisatie en invloed van de leider 
mogelijk is, en de structuur die strak is met veel procedures (bureaucratie) en waar de leider weinig 
'speelruimte' heeft. De 'vrije' structuur is positief vanwege de flexibiliteit en de vernieuwingsmo-
gelijkheden maar negatief vanwege de verwardheid, de impulsiviteit en de onduidelijkheid. Positief in 
de strakke structuur zijn de duidelijkheid, de continuïteit en de geïntegreerde terwijl als negatief gelden 
de verstarring en het gebrek aan durf.  



   

Module 3 – vrouwelijk ondernemerschap 

 

70 

 

 
De mate van participatie in de besluitvorming geeft aan in hoeverre besluitvorming een zaak van 
alleen de leider/leiding is dan wel, bij grote participatie, dat de groep meebeslist. Een weinig 
participatieve organisatie heeft als pluspunt de slagvaardigheid, maar als minpunt de mogelijkheid tot 
dictatorschap en het gebrek aan overleg. In een participatieve organisatie wordt als positief aange-
merkt het gebruik van de aanwezige kennis en de activering van de medewerkers en als negatief het 
conformisme en het gebrek aan durf. In combinatie met deze organisatorische (mate van ordening) en 
sociale (participatiegraad) invalshoek kunnen vier leiderschapsrollen worden onderkend:  

₋ de klassieke ondernemer; 
₋ de coördinerende leider; 
₋ de ambtelijke leider; 
₋ de besturende leider (manager). 

 

De klassieke ondernemer 
Het is een combinatie van weinig ordening en weinig participatie in de organisatiestructuur. De leiding 
kan dan alleen beslissend zijn met veel mogelijkheden tot improvisatie. Deze leiderschapsrol past bij 
organisaties waarin snelle beslissingen genomen moeten worden, die veelal niet berusten op een 
gecompliceerde kennishuishouding.  
 

De coördinerende leider 
Deze rol kan vervuld worden in organisaties met weinig ordening enerzijds en veel participatie 
anderzijds. De leiding kan veel gebruik maken van overleg en teamwerk en aan de andere kant de 
vrijheid tot improvisatie benutten.  
  

De ambtelijke leider 
Deze vorm van leiderschap ontstaat in organisaties met een strak geordende structuur en met weinig 
mogelijkheden tot participatie. De leiding kan dan bureaucratisch en alleen beslissend zijn. Deze 
leiderschapsrol past bij organisaties waar het gewenst is de organisatie strak te structureren, terwijl 
overleg weinig zin heeft omdat er zeer weinig ruimte is voor eigen beslissingen.  
 

De besturende leider (manager) 
Deze leiderschapsrol wordt mogelijk bij organisaties die zowel op structurering als op overleg 
(participatie) zijn ingesteld. Dus daar waar getracht wordt de verantwoordelijkheid voor het 
functioneren van een goed gestructureerde organisatie te delen met alle betrokkenen. Dit komt vooral 
voor in grote organisaties met een ingewikkelde samenhang tussen de onderdelen, elk weer met een 
sterk verschillende kennishuishouding, zoals b.v. in moderne productiebedrijven of afdelingen daarvan 
met een ingewikkelde technologie.  
 

2. De vier soorten leiders van Adizes 
De leiding van een organisatie drukt een grote stempel op de organisatie. Het maakt daarom voor de 
bedrijfscultuur veel uit met wat voor leider we te doen hebben.  
Voor de beschrijving van de meest significante soorten leiders, gebruiken we de indeling van Adizes 
zoals hij die ontwikkelde in zijn boek 'mismanagement'. Adizes hanteert de volgende indeling: 

 de producent; 

 de beheerder; 

 de integrator; 

 de ondernemer.  
 
Adizes gaat er in zijn theorie vanuit dat het voor een persoon onmogelijk is alle rollen optimaal te 
vervullen terwijl we te maken hebben met mismanagement (mislukt management) wanneer men 
'doorslaat' in een van die rollen.  
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Er ontstaat volgens Adizes pas dan effectief management wanneer we komen tot managementteams 
waarin de verschillende rollen vertegenwoordigd zijn en elkaar aanvullen in het managen.  
 

De producent (P) 
Een manager moet resultaten bereiken. Om deze taak te kunnen uitoefenen moet een manager 
vakinhoudelijke kennis hebben, de drang om ervoor te zorgen dat hij resultaten boekt, hij moet 
effectief kunnen handelen. Wanneer de producent doorslaat in zijn rol, spreken we van een: 
 

De eenzame wolf (P2) 
Hij is productief, maar doet niets aan planning of beheer. De manager doet geen voorstellen over het 
inslaan van een nieuwe koers en bovendien houdt hij zich niet bezig met teamvorming of ontwikkeling 
van de capaciteiten van zijn medewerkers. Hij holt van crisis naar crisis, is altijd bezig met de actuele 
problemen van de organisatie. In feite geeft hij er de voorkeur aan het werk zelf te doen in plaats van 
leiding te geven. Zijn belangrijkste rol zorgen voor resultaten op de korte termijn:                                

 Sterk punt: de dingen worden gedaan 

 Stijl: volledige toewijding,, werkverslaafd 

 Besluitvorming: handelt eerst,, denkt en analyseert 

 Aandacht voor: het werk van dit moment 

 Typische klacht:  ik heb geen tijd 

 Leiderschap: hij is zelf het middelpunt, medewerkers zijn boodschappenjongens              
 

De beheerder (B) 
Zoals de producent beschikt over daadkracht, zo beschikt de beheerder over systematiek.  
Hij beheert het systeem, kan gedetailleerd plannen, coördineren, procedures aangeven etc. Hij 
verschaft de zekerheid, dat het systeem volgens plan verloopt. Een goed beheer betekent een 
routinematige en aan regels gebonden uitvoering van het werk. Wanneer de beheerder doorslaat in 
zijn rol, spreken we van een: 

 
De bureaucraat (B2) 
Hij is iemand, die zich uitsluitend met beheer bezighoudt. Hij besteedt extreem veel tijd aan 
administratieve details. Alles moet schriftelijk geschieden en hij houdt zich stipt aan de klok. Hij 
ondergraaft vaak de doelstelling door vast te houden aan de regels, ook als het nodig is om resultaten 
te boeken. Onzekerheid wordt gereduceerd door op elke situatie een regel toe te passen. 
Medewerkers doen wat ze opgedragen krijgen en ontwikkelen geen zelf initiatief. Uiteindelijk zal een 
afdeling geleid door een bureaucraat dezelfde taken met steeds meer en ingewikkelder procedures 
uitvoeren. Dit staat veranderingen in de weg, deze worden opgevat als bedreiging van de mogelijkheid 
tot beheersing. Creativiteit binnen de organisatie wordt door hem in de kiem gesmoord.  

 B2 zorgt voor systematiek, organisatie; 

 de eerste aandacht is planning, zaken op orde houden; 

 hij houdt zich bezig met hoe het werk wordt gedaan, niet wat of waarom; 

 B2 is intern gericht, op de eigen organisatie; 

 stijl: hiërarchisch georiënteerd, voorzichtig; 

 leiderschap: regelend, schriftelijk; medewerkers zijn jaknikkers; 

 houding t.o.v. veranderingen: verzet zich, omdat hij bang is de greep op de uitvoering te 
verliezen; 

 het gaat om discipline, orde en rust.  
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De integrator (I) 
Organisaties bestaan uit mensen. Managers moeten derhalve rekening houden met behoeften en 
wensen van die mensen. De manager moet zorgen voor de integratie van mensen d.w.z. mensen 
moeten samengebracht worden, hun gevoelens en ideeën kunnen uiten en zorgen voor 
overeenstemming. Hij moet zorgen dat individuele plannen worden samengesmolten tot een collectief 
plan. Wanneer de integrator doorslaat in zijn rol, spreken we van een: 
 

De super-meeloper (I2) 
De super-meeloper zorgt ervoor, dat iedereen 'achter de zaak' staat. Hij heeft geen ideeën of plannen 
die hij wil realiseren. Hij streeft geen concrete resultaten na, behalve dan het oplossen van conflicten. 
Het gaat hem om eenheid, geaccepteerd te worden als leider. Hij denkt op korte termijn, neemt geen 
besluiten over de koers die de organisatie zou moeten varen omdat hij de bestaande overeenstemming 
niet in gevaar wil brengen. Kenmerken: 

₋ de eerste aandacht is de sfeer op de afdeling; 
₋ houd zich bezig met mensen; 
₋ kijkt welk plan aanvaardbaar is, zoekt compromissen; 
₋ stijl: luisteren, ideeën integreren, vriendelijk, vol begrip, geen richting, niet resultaatgericht; 
₋ leiderschap: verspreiden een warme sfeer, zijn informanten, verspreiden geruchten om de 

aandacht te trekken.  

 
De ondernemer (O) 
Management is meer dan produceren of beheren. Het vereist inzicht bij het stellen van doelen, 
strategische planning en beleidsbepalingen. De ondernemer staat stil bij sterke en zwakke kanten van 
de organisatie en probeert op grond van analyse zo goed mogelijk in te spelen op een veranderende 
omgeving. Kenmerkend voor deze rol zijn creativiteit en de bereidheid risico's te willen aanvaarden.  
Wanneer deze rol met nadruk ingevuld wordt, krijgen we te maken met: 
 

De brandstichter (O2) 
De brandstichter houdt zich alleen bezig met innovatie, stormt op ieder nieuw doel af. Hij geeft 
voortdurend nieuwe taken op en verwacht dat zijn medewerkers deze onmiddellijk uitvoeren. Hij is 
overal tegelijk bezig, houdt ervan iedereen te zien rennen. De brandstichter heeft een hekel aan 
details. Zijn besluiten zijn vaag. Taken en bevoegdheden delegeert hij.  In eerste instantie is hij geliefd, 
omdat hij stimulerend werkt, ondernemend is en vol energie zit. Totdat men erachter komt, dat hij 
nooit tevreden is, onrealistisch en vaag. Kenmerken: 

₋ rol van O2: vernieuwen; 
₋ speelt voortdurend in op ontwikkelingen; 
₋ typische klacht: er wordt hier nooit iets afgemaakt; 
₋ besluitvorming: alles is tijdelijk; 
₋ stijl: drukt door, gejaagd; 
₋ O2 verafschuwt systematisch leidinggeven en gedetailleerde planning; 
₋ de medewerkers zijn schijnbaar energiek aan het werk.  

Om een in de cultuur van je bedrijf passende leider te kiezen dan wel om een leider te kiezen die de 
cultuur stuurt in de door jou gewenste richting is het dus zaak de nodige aandacht te besteden aan het 
selecteren van een leider. Anderzijds is het voor de leider ook belangrijk zichzelf te kennen opdat hij 
voor zichzelf kan uitmaken waar hij niet en waar hij wel zou passen. 
 
Voorbeeld: 
1. Gevraagd is een boekhouder. Iemand kortom die heel exact met de regels en procedures omgaat 
en de boeken keurig bijhoudt. Vernieuwingsdrang en sociale vaardigheden zijn van gering belang. 
2. De sollicitant daarentegen is slecht in details, werkt graag en goed met anderen en zit vol ideeën.  
Conclusie: niet aannemen. 


