
1 
 

Management & 

Organisatie. 
 

Bouwstenen van 

management en 

organisatie. 
Jan Eppink, Gert-Jan Melker en Peter Tack 

Eerste druk 2011 
Tweede, herziene druk 2013 

 
 
 
 
 

Reader Management en 
organisatie 

NCOI opleidingsgroep 1e druk 2013 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 
Inhoudsopgave 
 
Hoofdstuk 1 Inleiding        3 
 
Hoofdstuk 2 Management, organisatie en besluitvorming    4 
 
Hoofdstuk 3 Omgeving van organisaties      7 
 
Hoofdstuk 4 Strategieformulering       10 
 
Hoofdstuk 6 Positioneringsstrategie: hoe concurreren?    14 
 
Hoofdstuk 8 Mensen: leidinggeven en ontwikkelen     16 
 
Hoofdstuk 9 Mensen: motiveren en belonen      20 
 
Hoofdstuk 12 Methode: besturen van bedrijfsprocessen    24 
 
Hoofdstuk 13.6 en 13.7     INK management model en Certificering   25 
 
Hoofdstuk 14 Arbeidsverdeling       27 
 
Hoofdstuk 15  Relaties en bevoegdheden      30 
 
Hoofdstuk 16 Coördinatie        32 
 
Hoofdstuk 17 Van strategie via operaties naar organisatiestructuur   34 
 
Capita selecta 1 Cultuur in organisaties       37 
 
Capita selecta 2 Groei en ontwikkeling van organisaties     40 
 
Artikel 1 Heeft u al een visie en een missie?     42 
 
Artikel 2 The McKinsey 7S Framework      43 
 
Artikel 3 Welke cultuurtypes zijn er?      44 
 
Artikel 4 Mintzberg en organisatiestructuren     46 
 
Artikel 5 Wat is processtructuur?      48 
 
Artikel 6 Wat is de samenhang tussen proces- en organisatiestructuur?  49 
 
Artikel 7 Projectbeheersing       50 
 
Artikel 8 De zeven eigenschappen van effectief leiderschap   51 
 
Artikel 9 The learning organization      52 
 
Artikel 10 De lerende en levende organisatie     54 



3 
 

Hoofdstuk 1 Inleiding 

 
Om succes te hebben moet je zorgen dat alle elementen goed op elkaar afgestemd zijn. 
 
Een succesvolle organisatie is opgebouwd uit 3 bouwstenen: 

1. Strategie: producten/processen sluiten aan bij de wensen vanuit de samenleving. 
2. Operationele deel van de organisatie 
3. Organisatiestructuur: verdeling van werk en de manier van samenwerking. 

Strategie os de koppeling tussen de buitenwereld (externe omgeving) en de binnenwereld van de 
eigen organisatie. 
 
Als de omgeving gaat veranderen moet de organisatie daarop inspelen. 
 
             Omgeving 
                strategie 
                          operaties 
          organisatiestructuur 

bouwstenen in lijn met de organisatie     bouwstenen uit de pas met de omgeving 
  

Er zijn 3 managementlagen te onderscheiden:  
- Topmanagement -> strategisch management -> 3 – 5 jaar -> visie, missie en mission statement  
- Middenmanagement -> tactisch management -> 1 – 3 jaar -> beleid  
- Lagermanagement -> operationeel management -> 1 dag – 1 jaar -> afdelingsplan, rooster, 
productieplanning, RGB  
 Lagermanagement wordt ook wel eerstelijnsmanagement genoemd, omdat het zo dicht bij de 

werkvloer staat.  

 Topmanagement bepaalt “waar wil ik met de organisatie naar toe”, “waar wil ik over 5 jaar staan”. 
Het topmanagement kijkt naar de huidige positie in de markt en hoe snel de ontwikkelingen daarin 
gaan. Als de ontwikkelingen snel gaan, moet je hier dus op tijd inspelen.  
Vaak heeft een organisatie een bepaalde visie (waar wil ik met de organisatie naar toe), daarop 
baseert de organisatie vervolgens zijn missie. Er zijn echter ook organisaties die eerst een missie 
opstellen en daarop de visie baseren. Wat is onze statement en waarmee willen we bekend worden?  
  
Middenmanagement wordt er in tijden van crisis het eerste uitgewipt. De taken gaan dan naar het 
lagermanagement. Als er een managementlaag uitgehaald wordt, spreken we van verplatting van de 
organisatie. Als er managementlagen toegevoegd worden, spreken we van versteiling van de 
organisatie.  
 
Management: het aansturen van mensen en middelen om een bepaald voorgesteld doel 
resultaatgericht te bereiken.  
 
Er kan op 2 manieren gestuurd worden:  
- van boven naar beneden: top down organisatie (snelle beslissingen)  
- van beneden naar boven: bottum up management (langzame beslissingen) => van belang om 

draagvlak te creëren  
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Input Troughput Output 

 
Hoofdstuk 2 Management, organisatie en besluitvorming. 
 
Management heeft 3 betekenissen: 

1. Een groep functionarissen in een organisatie, top- ,midden,- uitvoerend of 
eerstelijnsmanagement; zij sturen in een organisatie het handelen van andere mensen 
(leidinggevende); 

2. De activiteiten die ze uitvoeren (managers), goed resultaat = excellent management, slecht 
resultaat = mismanagement; 

3. Een vakgebied, verwijst naar alle kennis en kunde die in de loop van tijd is ontstaan en 
vastgelegd is in boeken, wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen (Fayol, 1908 en Taylor, 
1913).  

 Verschillende onderzoekers hebben het werk van managers bestudeerd en de essentie ervan 
weergegeven. 
Mintzberg (1973) onderscheid 3 rollen van managers: 

- Interpersoonlijke rol: boegbeeld (belangrijk gezicht voor organisatie naar buiten), motivator 
- Informationele rol: informatie zoeken en verspreiden 
- Besluitvormende rol: probleemoplossend 

Hij karakteriseert het werk van manager in termen als: kortstondig, gevarieerd en gefragmenteerd 
 
Kotter (1982) geeft aan waar de manager zich mee bezig moet houden: 

- Het vaststellen van de agenda: vaststellen van problemen die om een oplossing vragen 
- Het ontwikkelen van een netwerk: kan behulpzaam zijn om organisatie succesvol te maken 
- Het uitvoeren van de taken om de agenda uit te voeren: agenda wordt uitgevoerd met hulp 

van het netwerk. 
 
Fayol (1970) geeft sturing, hoe stuur je mensen aan 

- Plannen 
- Vooruitzien  Hoger management constituerende taken 
- Organiseren 
 
- Opdrachten geven 
- Controleren  Lager management dirigerende taken 
 
Taken van de manager worden ingedeeld in: 
- Dirigerende taken: gericht op de uitvoering 
- Constituerende taken: gericht op het vormgeven van de strategie en de organisatiestructuur. 

 
Taylor (1913) doelmatigheid, taakgericht. 
 
Organisatie heeft 3 betekenissen: 

- Eenheid: waarin mensen, middelen en methoden zijn samengebracht om doelen te bereiken. 
- Wijze waarop de organisatie is ingericht en vormgegeven, hoe is de structuur en waar zijn de 

vestigingen. 
- De activiteit van het organiseren zelf. 

 
Output van organisatie: leveren goederen of diensten aan afnemers 
Input van organisatie: grondstoffen en middelen inkopen bij leveranciers 
Throughput: de input die wordt omgevormd tot output.  Logistiek 
  

 
                                                   Uit externe omgeving     Ondersteunend   naar externe omgeving 
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Kenmerken van theorie over management en organisatie: 
- Beschrijvende theorie: Descriptief. Beschrijft de elementen van de werkelijkheid en de 

verbanden er tussen, maar legt niet de relatie met succes. (Mintzberg) 
- Voorschrijvende theorie: Prescriptief of normatief: geeft ook aan hoe de werkelijkheid te 

verbeteren is. Theorie geeft een aanpak om stapsgewijs tot een beter resultaat te komen 
(Kotter) 

- Universele en situatieafhankelijke theorie: Contingentiebenadering: geeft aan hoe de 
werkelijkheid er altijd uit ziet. 

 
Fayol en Taylor schreven op basis van eigen ervaringen. Hedendaagse theorieën zijn vaak gebaseerd 
op onderzoeken. Als de manager overweegt de theorie toe te passen is het van belang dat de situatie 
overeenkomt met de betrokken bedrijven in het onderzoek.  

1. De achtergrond van de onderzoeker, is die academicus of praktijkmens. 
2. Wat zijn de feiten waarop het onderzoek berust? 
3. Hoe zijn de feiten verzameld en geanalyseerd? 
4. Hoe groot was de steekproef en hoe was de samengesteld? 

Als de manager overweegt de theorie toe te passen is het van belang na te gaan in hoeverre de 
situatie van de eigen organisatie verschilt of overeenkomt met die van de in het onderzoek 
betrokken bedrijven.  
 
Besluitvorming 
Een probleem is als een situatie anders is dan wenselijk en die afwijken van de doelen die in de 
organisatie zijn afgesproken. Problemen kunnen zicht voordoen op de 3 managementgebieden: 
strategie, operaties en structuur. 
Het proces van besluitvorming verloopt in een aantal fasen, die alle moeten worden doorlopen. 
 
 

 

Fase 1: uitwerken probleemstelling. Om goed zicht te krijgen op de oorzaak van een probleem moet 
je een krachtenveldanalyse maken. 

                           
Fase 2: opstellen en uitwerken van oplossingsrichtingen. Creativiteit kun je bevorderen door: 

- Te brainstormen (A.F. Osborn 1963): de techniek kent 4 uitgangspunten. Geschikt voor 
duidelijk omschreven problemen. 
1. Ontwikkelen van nieuwe ideeën 
2. Geen kritiek uiten 
3. Ideeën combineren en verbeteren 
4. Stimuleren van wilde ideeën. 

- Lateraal denken (De Bono 1971): Out of the box denken, nieuwe uitdagingen, ook individueel 
1. Herkennen van de heersende gedachten 
2. Veranderen van gedachten door de niet te gebruiken 
3. Van binnenuit veranderen door een heersende gedachte om te draaien of te overdrijven 
4. Bevorderen van discontinuïteit door probleem anders te benoemen 
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Fase 3: kiezen uit oplossingsrichtingen. Hulpmiddelen hiervoor zijn de beslissingsmatrix en de 
beslissingsboom. 
 
Beslissingsmatrix  worden verschillende te verwachten uitkomsten in een matrix weergegeven. Om 
tot een besluit te komen zijn feiten nodig. Vooraf dienen wel eerst de spelregels vastgelegd te 
worden.                            
 
 
 
 
 
 
Beslissingsboom geeft grafisch weer welke oplossingsrichtingen bestaan en welke externe 
omstandigheden van invloed zijn op de uitkomst.  
 
 

                               
 

Besluitvorming verloopt niet altijd volgens het boekje, omdat de menselijke rationaliteit beperkt is. 
Je bent specialist op een bepaald gebied, van veel andere zaken weet je vrijwel niets. Voor een 
objectief besluit zou absolute rationaliteit bereikt moeten worden, maar dit is niet mogelijk. Mensen 
geven een eigen individuele inschatting van een situatie. Dijksterhuis (2008) beveelt aan om bij 
besluitvorming het onderbewuste een kans te geven zijn werk te doen.  
  
Het besluitvormingsproces is een voorbeeld van een theorie die zowel descriptief als normatief kan 
zijn. Descriptief omdat het laat zien hoe besluiten binnen bepaalde organisaties tot stand komen. 
Normatief omdat het voorschrijft op welke manier besluiten tot stand zouden moeten komen, het 
model werkt hier dan als norm.  
  
De begrippen organisatie en bedrijf kun je altijd door elkaar gebruiken, maar het begrip onderneming 
niet:  
Organisatie/Bedrijf : samenstelling van mensen en middelen die samen een doel willen behalen  
Onderneming : heeft altijd als 1e doel het maken van winst  
Iedere onderneming is een bedrijf, maar niet ieder bedrijf is een onderneming.  
Nobelprijswinnaar Kahneman (2011) onderscheid 2 systemen van denken 

1. Snelle denken: intuïtief en emotioneel 
2. Langzame denken: logische en weloverwogen.  
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Hoofdstuk 3 Omgeving van organisaties. 
 
Micro-omgeving is het bedrijf zelf. 
De externe omgeving kan worden opgedeeld om een meso- en een macro-omgeving. 
De meso-omgeving bestaat uit een bedrijfstak en ondernemingen die daar direct of indirect op 
inwerken Een bedrijfstak bestaan uit ondernemingen die vergelijkbare producten of diensten leveren 
en die met elkaar concurreren om de gunst van de afnemers. 
Met het vijfkrachtemodel van Porter kan je de concurrentie in de bedrijfstak bepalen. 

                              
Rivaliteit tussen bestaande concurrenten: 

- Verhouding vraag en aanbod 
- Groei in de markt, bied meer kansen 
- Vaste kosten van het productieapparaat en capaciteit maximaal benutten 
- Mate van differentiatie in de bedrijfstak 
- Hoge uittredingsdrempels 

 
Dreiging die uitgaat van nieuwe toetreders: 

- Strikte voorwaarden die verbonden zijn aan lidmaatschap van beroepsgroepen 
- Omschakelkosten van afnemers 
- Het op grote schaal produceren van producten en diensten, het drukken van de kostprijs 
- Grote hoeveelheden kapitaal om te starten 
- Slechte of moeilijke toegang tot de bestaande kanalen 
- Belemmerende wet-regelgeving 

 
Dreigingen de uitgaat van substituten: 

- Het ene product vervangt het andere product (post, mail) 
- Behoeft aan nieuw product of dienst 
- Generieke kenmerkende substitutie, bevrediging klantbehoefte (tv of vakantie) 

 
Onderhandelingsmacht van afnemers: (beperkt de vrijheid van bedrijf om vraagprijs te verhogen) 

- Concurrentie van kopers 
- Veel aanbieders 
- Vinden van de beste koop, waar zo goedkoop mogelijk daar kopen 

 
Onderhandelingsmacht van de toeleveranciers: (beperkt de mogelijkheid voor bedrijf prijs verlagen) 

- Aantal toeleveranciers van unieke producten 
- Toeleveranciers met een sterk merk 
- Toeleveranciers die beschikken over ruim klantenbestand en die een klant kunnen missen 
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Macro-omgeving waarbinnen de bedrijfstak een plaats heeft kan men in kaart brengen met behulp 
van DESTEP. De afkorting staat voor:  

- Demografisch 
- Economisch 
- Sociaal-maatschappelijk 
- Technologisch 
- Ecologisch 
- Politiek-juridisch 

Demografisch:  
- omvang en samenstelling van de bevolking 
- woonplaats 
- etnische samenstelling 

Economisch: 
- omvang en groei van nationaal inkomen in verschillende landen-> invloed op koopkracht 
- rentestanden en valutakoers 
- verschuiving economische groei-> BRICT landen (Brazilië, Rusland, India, China Turkije) 

Sociaal-maatschappelijk: 
- internet als communicatiemedium, sociale media, forms 
- het nieuwe werken 
- duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) 

Technologisch: 
- technologische vernieuwingen 
- internet 
- biotechnologie, gewassen verbeteren, nieuwe medicijnen 
- nanotechnologie, bijv medicijn alleen op bepaalde plek 

Ecologisch: 
- meer en strengere milieuregels, scheiden van afval, verminderen CO2 uitstoot 
- gebruik van open ruimte, natuur zo goed mogelijk in stand houden 

Politiek-juridisch: 
- wet en regelgeving 
- EU 

 
Veranderingen in de macro-wereld kunnen de verhoudingen in de meso-wereld wijzigen en daarmee 
veranderingen in de organisatie micro initiëren. 

                                         
In de praktijk zijn in de loop der tijd veel voorspellingstechnieken ontwikkeld. Men maakt wel een 
onderscheid in kwalitatieve en kwantitatieve methoden: 
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Kwalitatieve methoden: (cijfermateriaal) 
- Analogie, hoe een product het op de markt zal doen 
- Scenario’s, beelden maken van toekomst 
- Zwakke signalen, (Ansoff 1990), signalen oppakken 

Kwantitatieve methoden: 
- Tijdreeksanalyses 
- Causale modellen 

 
Bronnen van informatie over wat er in de macro0 en meso-omgeving speelt is te achterhalen uit 
bronnen. 

- Cijfermatige informaties zijn organisaties in NL-> CBS en CPB 
     Internationaal-> Eutostat, OESO 

- Regionale en internationale kamers van koophandel  
- Ambassades 
- Pers 
- Internet 
- Consulting bureaus: McKingsy, Boston Consulting Group, Booz&Company 

 

  



10 
 

 

Hoofdstuk 4 Strategieformulering 
 
Missie: 5-10 jaar, Wat dragen wij uit naar buiten: 

1. Werkterrein (kernactiviteit) 
2. Bestaansrecht (welk product wil onze klant) 
3. Betekenis voor stakeholders (wie) 
4. Normen, waarden en overtuigingen (cultuur) 
5. Intenties en ambities (wat willen wij bieden) 

Visie: 3-5 jaar, Ons beleid over de toekomst: 
1. Omgevingsbeeld 
2. Gedroomde positie 
3. Succesformule 

Doelstellingen: 2-4 jaar: 
- Wat willen wij bereiken 
- SMART 
- Kan per functioneel gebied 

Strategie: 2-4 jaar, De weg om de doelstellingen te bereiken, is afhankelijk van: 
- Doelstelling 
- Waar zijn wij goed in 
- Wat vraagt de omgeving/markt 

Dit uitgewerkt in een jaarplan, 1 jaar. 
 
Hoe tot strategie komen:  

1. Vaststellen huidige strategisch profiel 
2. Uitvoeren van een SWOT-analyse om een raming ongewijzigd beleid vast te kunnen stellen 
3. Ontwikkelen van nieuwe strategie 

 
Strategieformulering is het proces waarmee een organisatie tot beslissingen komt over de manier 
waarop zij de lange termijn- of strategische doelen die gesteld zijn, wil bereiken. 
Deze beslissingen hebben betrekking op: 

-  de spreiding van de activiteiten  
- de positionering van producten van diensten  
- eventuele samenwerking met andere organisaties 

 
SWOT analyse maken/bekijken: 
Sterkte en zwakte: Intern met behulp van: cultuurmodel Handy en Harrison, 7S-model, INK model 
Kansen en bedreigingen: Extern met behulp van: Porter, DESTEP 
 
Het model voor strategieformulieren zijn uitgewerkt door: 

- Ansoff 1968, zeer gedetaileerd voor de grote onderneming 
- Lemmers en Smeets 1977, middelgrote onderneming 

Hierna volg een bespreking van het fasemodel dat is ontwikkeld door Keuning en Eppink 2012 
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Huidig strategisch profiel: 
- Inventariseren van de doelstellingen 
- Op welke terreinen actief (spreiding) 
- Concurrentiestrategie 
- Synergie tussen onderdelen (samenwerking) 

Synergie is het voordeel dat ontstaat doordat afzonderlijke onderdelen van elkaars kennis en kunde 
kunnen profileren. Met dezelfde inspanning kan door synergie meer resultaat bereikt worden. 
 
Sterkte en zwakten van een organisatie zijn de kenmerken waardoor zij op een bepaald moment 
beter of slechter scoort dan vergelijkbare organisaties. 
SWOT-> Strenght/weakness/oppertunities/treaths 
                 Sterk/zwak/kansen/bedreigingen 
Met de waardeketen van Porter 1985 is het goed mogelijk om inzicht te krijgen je je sterktes en 
zwaktes. 
 
 

 

 

 

  

Primaire activiteiten:   
- Inkomende logistiek (input); ontvangst, opslag en distributie ingekochte goederen of diensten 
- Bewerkingen (troughput); omzetten goederen of diensten tot een nieuw product of dienst. 
- Uitgaande logistiek (output): verzamelen, opslaan en distributie naar de afnemer. 
- Marktonderzoek&Verkoop; gericht op het stimuleren van aankoop door klanten. 
- Service of Nazorg; aanvullende dienstverlening om het product te onderhouden. 
Ondersteunende activiteiten: 
- Infrastructuur; de activiteiten die de waardeketen in zijn geheel ondersteunen en onderhouden, 
zoals algemeen management, financiële zaken, juridische zaken of kwaliteitsmanagement. 
- HRM; personeelsmanagement, werven, selecteren, trainen, ontwikkelen en belonen medewerkers 
- Technologieontwikkeling; ontwerpen en verbeteren van technologieën die worden gebruikt. 
- Inkoop; activiteiten ten behoeve van het selecteren, testen en aanschaffen van inkomende 
goederen, machines, bedrijfsgebouwen en kantoorinventaris.  
 

Core competences Hamel en Prahalad 1994, is een bundel van bekwaamheden en technologieën die 
een organisatie in staat stellen bijzondere voordelen voor de afnemers tot stand te brengen. Ook wel 
kernbekwaamheden genoemd. Core competence moet aan 3 criteria voldoen: 

1. Unieke waarde voor de afnemer 

2. Niet imiteerbaar door de concurrent 

3. Toepasbaar in andere markten   

Als een organisatie een of meer core competences heeft dan moet dat tot uitdrukking komen 

in een uitzonderlijk resultaat. 

Kansen zijn externe ontwikkelingen die, indien de organisatie er goed op inspeelt, de resultaten 
kunnen verbeteren. 
Bedreiging kan ertoe leiden dat de resultaten verslechteren 
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Raming bij ongewijzigd beleid (ROB) 
De ROB is bedoeld om te onderzoeken of bij het handhaven van de gevoerde strategie de organisatie 
de gestelde doelen kan bereiken. Er moet vastgesteld worden op welke periode ROB betrekking 
heeft. Dit moet je onderzoeken door middel van kwalitatieve analyse. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nadat kwalitatieve beeld is ontstaan, is het soms mogelijk deze verder kwalitatief uit te werken, 

waardoor de cijfermatige effecten van sommige ontwikkelingen zichtbaar worden. 

Als blijkt uit de ROB dat de doelen niet gerealiseerd kunnen worden, moet de organisatie 

alternatieve ontwikkelen om de doelen wel te halen. Hiervoor kunnen de volgende methode gebruikt 

voor worden: Confrontatiematrix, product-marktmatrix van Ansoff en 3 demensies strategie. 

Confrontatiematrix: 
Op de ene as staan de kansen en bedreigingen, op de andere as de sterke en zwakke kanten. In de 4 
vakken staat dan welk soort strategie men het beste kan ontwikkelen. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

kans en sterk aanvallen, kans en zwakte versterken, bedreiging en sterkt verdedigen en 

bedreiging en zwakteterugtrekken. Dit kan vertaald worden naar concrete plannen.  
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Product-marktmatrix (Anshoff)  PMC Product Markt Combinatie  
Geeft alleen de groei van alternatieven aan ;  bestaand  nieuw 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
- Onder ‘product’ worden ook diensten verstaan 
- Nieuw betekend nieuw voor een organisatie 
- Onder markt worden niet alleen geografische markten verstaan, maar ook marktsegmenten of 
afnemersgroepen.  
 
Ansoff vat marktpenetratie, productontwikkeling en marktontwikkeling samen onder expansie. Deze 
strategie geeft net als een confrontatiematrix de soorten strategie weer die in concrete plannen 
uitgewerkt moeten worden.  
De 3 demensies: 

- Spreiding: waar concurreren? Mate van aanbod producten of diensten/ geografisch/ 
verticaal geïntegreerd 

- Positioneren: hoe concurreren? Producten verschillen dan de rest, concurrentievoorbeeld 
- Samenwerken: alleen of samen concurreren? Om kosten te verlagen/ meer omzet. Geheel 

samenwerken of op deelgebieden samenwerken 
Kiezen, men moet dan rekening houden met de volgende financiele criteria: 

- Winstgevendheid: men kijkt veelal naar de winst als percentage van de omzet of als 
percentage van het geïnvesteerd vermogen, bijv shaeholder value-benadering (Rappaport 
1986). Deze kijkt sterk naar de lange termijn. 

- Liquiditeit: Men kijkt naar verloop van de kasstromen: vla-voorraden/kvv 
- Solvabiliteit: verhouding eigen vermogen en vreemd vermogen. 

Uitvoerbaarheid: Implementatie: Is het plan uitvoerbaar?  
Mogelijke problemen kunnen liggen aan externe omgeving, maar ook op het gebied van de operaties 
(mens personeel omscholen of aantrekken / middelen groter bedrijfspand / 
methodenimplementeren nieuwe software) en de structuur (het laten werken van een nieuw 
organisatieschema).  
Ansoff en McDonnell 1990 brengen naar voren dat de implementatieproblemen verminderd kunnen 
worden door diegene bij het plannen te betrekken die het plan later moeten uitvoeren. 
Risico’s:  Zijn de risico’s aanvaardbaar? 
 
Na het doorlopen van  de stappen :  
Huidig strategisch profiel  ROB  Alternatieven Keuze 
Wordt een strategische planning gemaakt ; een jaarlijks stappenmodel 
Afhankelijk van wie er in het jaarlijkse planningsproces de grootste inbreng heeft, de top of de lagen 
eronder, spreken men van een top down- of bottom-up benadering. 
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Hoofdstuk 6 positioneringsstrategie: hoe concurreren? 
 
Om succesvol te kunnen zijn, is het niet alleen noodzakelijk dat een organisatie een spreiding in 
activiteiten kiest die goede resultaten maken. Ook is het nodig een strategie te ontwerpen doe voor 
de gekozen activiteiten een concurrentievoordeel opbouwt en behoudt. 
Positionering is het bereiken van een positie die de organisatie positief onderscheid van andere 
aanbieders. Een organisatie kan een goede positionering bereiken door: 
Ansoff 1965:  

- radicaal betere prestaties van producten of diensten 
- drastisch lagere prijs 
- combinatie van beide (wenselijk, maar zeer moeilijk realiseerbaar) 

Porter 1980,1985: 
- Differentiatie 
- Laagste kosten (aldi, lidl, zeeman) 
- Focus: richt zich op een deel van de  
     bedrijfstak met een differentiatie of  
     laagste -kostenstrategie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’Aveni 1994 je kunt voorsprong opbouwen door: 

- Kosten of kwaliteitsvoorsprong 
- Betere timing (lagere kosten of beter product/dienst) 
- Betere know how (lagere kosten of beter product/dienst) 

Treacy en Wiersema 1995: 3 manieren om marktleider te worden: 
- Operational excellence: gewone product tegen laatste prijs vlg Porter, laagstekostenstrategie 
- Product leaderschip: innovatie en superieure producten bijv Apple, nike (differentatie) 
- Customer intimacy: langdurige relatie met klant, speciale wensen van klant (differentatie) 

 
Laagstekostenstrategie, het realiseren van de laagste kosten per eenheid verkocht product/dienst. 
Dit staat los van de prijs die de afnemer moet betalen. 
Gevaren laagstekostenstrategie: 

- Concurrenten gaan de strategie imiteren 
- Door technologische veranderingen kan kostenvoordeel verdwijnen 
- Valutaveranderingen 

Formuleren laagstekostenstrategie: 
Om de laagstekostenstrategie te formuleren, moet de organisatie de waardeketen goed kennen. 
Niet alleen de verschillende onderdelen ervan, ook de cost drivers/kostenveroorzakers. Dit zijn de 
factoren die de hoogte van de kosten per eenheid product bepalen. 
Kaplan en Burns 1987: ACB-methode Activity based costing en Meij 1960: productiecentramethode 
Porter noemt de volgende cost drivers: 

- Schaalgrootte: vergroten/inkopen met ander. Bij veel coördinatie vertraging 
- Expercience-effect: leereffecten, leiding duidelijk sturen 
- Bezettingsgraadbezettingsspreiding, lagere capaciteit 
- Relaties binnen de eigen waardeketen: kwaliteit producten verbeteren, hogere reputatie 



15 
 

- Relaties tussen de waardeketen van leveranciers en afnemers: uitwisseling informatie, 
betere afstemming, ketenintegratie 

- Timing: 1e op de markt met dit prouct bijv Apple dan hogere prijs 
- Plaats: van vestiging 

Kostenvoordeel is te bereiken op 2 manieren volgens Porter: 
1. Beheersen van de cost drivers 
2. Herontwerpen van de waardeketen:  
- Veranderen van het productieproces 
- Automatisering; kostenvoordelen behalen 
- Telecommunicatie en verplaatsen van activiteiten denk aan Dell via internet lopen en contact 

 
Differentiatiestrategie legt de organisatie zich toe op aanbieden van producen of diensten die zich 
positief onderscheiden van die van andere aanbieders. 

- Unieke kenmerken van product of dienst 
- Additionele dienstverlening 
- Design 
- Kwaliteit of duurzaamheid van de gebruikte materialen 
- Timing: innovator of volger 

Gevaren van een differentiatiestrategie: 
- Imitatie door concurrent 
- Onderscheidende kenmerk van het product niet langer of minder op prijs stelt (afkeur bont) 
- Kostenniveau: afnemer niet langer wil of kan betalen 

 
Formuleren van een differentiatiestrategie volgens Porter: 

- Vaststellen wie de koper is: bedrijf/particulier/doelgroep 
- Waardeketen van klant kennen: en hoe deze te beïnvloeden is 
- Het kennen van de koopcriteria van de klant: hoe beter bekend hoe meer je kan inspelen  
- Op een unieke manier de eigen waardeketen te gebruiken om aan de wensen van de klant 

tegemoet te komen. 
- Kosten om de unieke aanbieding tot stand te brengen 
- Ontwerp van de waardeketen beslissen: welke activiteiten blijven/verdwijnen/nieuw 

Winstgevendheid, Buzzell en Gale 1987, hogere kwaliteit heeft gevolgen op 3 vlakken: 
1. Het leidt tot hogere prijzen en een lagere gevoeligheid voor prijzenoorlogen 
2. Het is een basis voor een groei van de markt en een hoger marktaandeel 
3. Het leidt tot lagere kosten in het productieproces en de aftersales 

Strategie Kim en Mauborgne 2005: Ze hebben een strategie ontwikkeld van de vraag of een 
organisatie een laagstekostenstrategie of een differentiatiestrategie moet volgen. 
Zij ontwikkelde een vier-actieraamwerk waarin zowel verlaging van kosten als vergroting van 
differentiatie een plaats heeft. In hun opvatting moet een organisatie een beter waarde curve 
ontwikkelen die een voorsprong op andere aanbieders geeft. 
De organisatie moet zich het volgende afvragen: 

- Welke factoren die men in de bedrijfstak algemeen als vanzelfsprekend aanvaardt, kunnen 
we elimineren? 

- Welke factoren kunnen we reduceren naar een lager niveau dan in de bedrijfstak geldt? 
- Welke factoren kunnen we verhogen boven het niveau dat in de bedrijfstak geldt? 
- Welke factoren kunnen we creëren die nog niet aangeboden worden? 

strategie canvas: hierop staat welke criteria afnemers belangrijk vinden en in welke mate 
verschillende aanbieders hierop scoren 
 
  



16 
 

Hoofdstuk 8 Mensen: leidinggeven en ontwikkelen 
 
Leidinggeven is het omzetten van genomen beslissingen in concrete acties. 
Waarop is de invloed of macht van de leidinggevende gebaseerd? 
Kotter 1999:  

- Gevoel van verplichting: een manager doet kleine dingen voor een medewerker die dat zeer 
op prijs stelt 

- Geloof ik kundigheid: de medewerker doet wat een leidinggevende vraagt omdat er goede 
resultaten zullen volgen 

- Identificatie met de manager: medewerkers zijn het eens met wat de manager wil bereiken 
- Afhankelijkheid van de manager: de manager gaat over beloning en straf en heeft middelen 

ter beschikking die de medewerker voor zijn werk nodig heeft 
- Formele positie: de leidinggevende heeft de formele macht om iemand iets op te dragen 

Pfeffer 2010 zegt dat manager soms aarzelen om hun macht te gebruiken, hij geeft 3 verklaringen: 
- Veel manager geloven dat we in een rechtvaardige wereld leven 
- Veel literatuur over leiderschap weinig zegt over de noodzaak om invloed en macht uit te 

oefenen 
- Veel managers vinden dat hun niets te verwijten valt als iets niet goed is gegaan terwijl ze 

geen macht hadden opgebouwd. 
Aanvullend hierop brengt Pfeffer npg naar voren dat de manager meer invloed en macht krijgt door: 

- Op verschillende fronten actief te zijn om het doel te bereiken en niet alles op een kaart te 
zetten 

- Zelf de eerste stappen te zetten en niet op anderen te wachten 
- Te proberen tegenstanders achter zich te krijgen 
- Rivalen weg te werken, als het kan op een nette manier 
- Geen negatieve reacties uit te lokken 
- Persoonlijke noten te gebruiken, bijv zelf bellen ipv secretaresse 
- Vasthoudend te zijn 
- Veel aandacht besteden aan belangrijke relaties 
- Medewerkers te overtuigen van het grote belang van de doelen 

Zaleznik 1977 stelt dat er duidelijke verschillen bestaan tussen managers en leiders. 
Manager: persoon die er naar streeft de dagelijkse gang van zaken in de organisatie zo vlekkeloos     
                  mogelijk te laten verlopen. Zo veel mogelijk consensus tussen alle betrokkenen. 
Leiders: streven naar vernieuwing en zoeken steeds naar nieuwe kansen. Ze zetten hun medewerkers   
               dan ook aan tot steeds betere prestaties. 
Een succesvolle organisatie heeft zowel managers als leiders. 
Eenheid van leiding: wanneer alle mensen in de organisatie hetzelfde doel nastreven 
Eenheid van bevel: als medewerkers slechts van een leidinggevende opdracht krijgen 
 
Theorieën over leiderschap zijn onder te verdelen in universele en situatieafhankelijke 
leiderschapsstijl. 
Universele theorieën: 
Taylor: scientific management: taakgericht leidinggeven: de productiviteit te verhogen door het 
achtbazen stelsel te implementeren. Elke baas is verantwoordelijk voor zijn eigen deelgebied zoals 
kwaliteit, snelheid van werken, discipline en werkvoorbereiding. Een medeweker krijgt van 8 bazen 
opdrachten. Arbeidsvoldoening is niet aan de orde. Duidelijk taakgericht leiderschap. 
Naast leiderschap besteedt het scientific management ook veel aandacht aan het nauwkeuring 
beschrijven en analyseren van productieprocessen. 
Mayo 1933,1945: Human Relations-beweging: mensgericht leidinggeven: Als medewerkers 
betrokken worden in beslissingen neemt de productiviteit toe. De medewerkers voelen zich serieus 
genomen en dit leidt onbewust tot betere prestaties. 
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Bennis: Revisionisme: integratie van taak – en mensgericht leidinggeven 
McGregor: het mensbeeld dat een leider heeft van ondergeschikten bepaalt hoe de leider zijn 
mensen benadert en hij beschrijft een stijl van leidinggeven die taak- en mensgericht integreert: 
management bij objectives and self control. Het gaat hierbij om gezamenlijke doelen opstellen voor 
medewerker, hieraan werken en nabespreken. 
Blake en Mouton 1963: onderscheiden 5 leiderschappen in het revisionisme: 
1.1 verarmd: de leider heeft weinig of geen aandacht voor mens en productie 
9.1 taakgericht: de leider heeft veel aandacht voor de productie, maar weinig voor de mens 
5.5 middenweg: compromis tussen aandacht voor mens en aandacht voor de productie 
1.9 gezelligheidsclub: de leider heeft veel aandacht voor de mens en weinig voor de productie 
9.9 teamstijl: veel aandacht voor productie en de mens gaan hand in hand 

 
Volgens Blake en Mouton is de teamstijl, ongeacht de situatie, de ideale leiderschapsstijl. 
 
Situatieafhankelijke theorieën: 
Reddin 1970: de driedimensionale benadering. Hij gebruikt dezelfde dimensies: taak- en relatie-of 
mensgerichtheid. Hij onderscheid 4 basismanagementstijilen: 

1. separatie managementstijl (laag op de as) 
2. relatie managementstijl (hoog op relatiegericht, laag op taakgerichtheid) 
3. dedicatie managementstijl (laag op relatiegebied, hoog op taakgerichtheid) 
4. integratie managementstijl (hoog op beide assen) 

Alle vier basisstijlen kunnen meer of minder effectief worden toegepast, afhankelijk van de situatie. 
Er zijn 5 elementen die de situatie bepalen en dus van invloed zijn op de effectiviteit van een 
bepaalde managementstijl. Dit zijn: 

1. organisatie: denk aan organisatieontwerp, procedures, historie, privaat of publiek 
2. technologie: kenmerken van het productieproces, mate van voorspelbaarheid, meetbaarheid 

van resultaten 
3. superieur van de manager: zijn managementstijl, verwachtingen en ervaringen 
4. andere managers: kenmerken van collega’s van de manager, hun verwachtingen 
5. ondergeschikten: kenmerken als opleiding, ervaring, hun verwachtingen 

 
Hersey en Blanchard 1986: competentieniveau van medewerkers: hebben een situationeel 
leiderschapsmodel ontwikkeld. Zij onderscheiden bij het leidinggeven twee aspecten: sturing en 
ondersteuning. Sturing is het taakgerichte en ondersteuning is het relatiegerichte gedrag van de 
manager. Bij sturing houdt de manager zich bezig met het specificeren van de verplichtingen van 
individuen of groepen. De manager instrueert mensen, geeft aan doe ze iets, wanneer en waar 
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moeten doen. Bij ondersteuning moet er sprake zijn van tweerichtingsverkeer: de manager moet 
luisteren en aanmoedigen en toelichten. Ze onderscheiden 4 soorten managementstijlen: 
S1  Instrueren; Veel sturen/ weinig ondersteunen 
S2 Overtuigen; Veel sturen/ veel ondersteunen 
S3 Overleggen; veel ondersteuning/ weinig sturing 
S4 Delegeren; weinig ondersteuning/ weinig sturing 
 
Competenties 
C1 onbekwaam en niet bereid of onzeker,  
C2 onbekwaam en bereid of gemotiveerd,  
C3 bekwaam en niet bereid of onzeker,  
C4 Hoog, bekwaam en bereid. 
 
De inschatting door de manager van de  
Bekwaamheden en de ambitie van de  
Medewerker een belangrijke rol. 
 
Met een opdracht geeft een manager aan een  
Medewerker aan dat hij een bepaalde concrete werkzaamheden moet uitvoeren of dat hij bepaalde 
resultaten moet bereiken. Een opdracht kan op 2 manieren gegeven worden: mondeling of 
schriftelijk. Onder schriftelijke opdrachten vallen: per email of memo. Voor en nadelen van beide: 
- Mondeling: snel te geven, medewerker kan om uitleg vragen, voorkomt bureaucratie. 
         Controle achteraf is lastig, opdracht verkeerd begrijpen, er ligt niets vast 
- Schriftelijk: het ligt vast, medewerker kan opdracht verkeerd begrijpen, duidelijk. 
                     Controle is goed te doen, medewerker kan niet om uitleg vragen 
De inhoud van een taakopdracht kan enkelvoudig of samengesteld zijn. 
Enkelvoudig: manager geeft alleen het resultaat aan dat bereikt moet worden, de medewerker mag 
zelf kiezen op welke manier dat gebeurd. 
Samengesteld: geeft de manager opdracht, aan hoe het resultaat bereikt moet worden en hoe vaak 
terug rapportering nodig is 
Kenmerken van een goede overdracht: de opdracht moet SMART zijn. 
 
McGregor 1960: geven van opdrachten, management by objectives  and self controle (mbo) 
  
 

 

 

 

 

  

Begin: De manager en de medewerker bepalen in overleg welke doelstellingen de medewerker in de 
komende periode zal bereiken. 
Tijdens: De manager ondersteunt en de medewerker voert uit. 
Na afloop: Evalueren en nieuwe doelen vaststellen. 
 
Humanresourcesmanagement: het doel van Humanresourcesmanagement is ervoor te zorgen dat op 
het juiste moment het juiste aantal mensen met de juiste eigenschappen voor het werk beschikbaar 
is. 
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Personeelsplanning: moet er voor zorgen dat op het juiste moment het juiste aantal mensen 
beschikbaar komt. Om hiervoor te zorgen moeten de volgende stappen worden gezet: 

- vaststellen van het aantal personeelsleden dat op een bepaald moment aanwezig is. 
- Werving: juiste personen op de vacature gaan solliciteren 
- Selectie: de juiste sollicitant uit te zoeken 
- Opleiding van nieuwe medewerker 

 
Covey 1989, 2004: 8 kenmerken van zeer effectieve personen, een kenmerk is daarbij een 
combinatie van kennis, kunde en hartstocht. Hij stelt vast dat zeer effectieve mensen: 

1. Proactief zijn en het initiatief naar zich toetrekken 
2. Denken vanuit en werken naar het einddoel 
3. Prioriteiten helder stellen en hanteren 
4. Denken in win-wincombinaties 
5. Proberen eerst andere te begrijpen en dan pas begrepen te worden 
6. Synergie nastreven, begrijpen dat het geheel belangrijk is dan de delen 
7. Voortdurend streven naar verbetering 
8. Hun eigen inspiratie vinden en andere stimuleren hun inspiratie ook te vinden 

 
Management development. 
Management development is het zorgen voor voldoende managers en voor managers die voldoen. 
Management development heeft een zwaar accent op het inventariseren van de belangstelling van 
managers, het opleiden van hen, en het beoordelen van hun prestaties. Ook het laten rouleren van 
managers naar een nieuwe positie om hun ervaring, internationaal en qua werkterrein te vergroten. 
Naarmate managers op hogere posities in de organisatie komen, worden opleidingen die zij volgen 
vaak ook internationaler. De opleiding die de manager doet is naast het opdoen van nieuwe kennis 
vaak gericht op het opdoen van internationale ervaring en het ontwikkelen van ene internationaal 
netwerk. 
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zelfontplooiing 

erkenning 

sociale behoefte 

zekerheidsbehoefte 

fysiologische behoefte 

Hoofdstuk 9 Mensen: motiveren en belonen 
 
Motivatie noemt wat de persoon drijft om een goede of grootste prestatie te leveren. 
Men maakt onderscheid tussen twee soorten motivatietheorieën:  

- Inhoudstheorieën: wat mensen tot prestaties brengt, wat we willen bereiken 
- Proces theorieën: hoe mensen de verschillende manieren om hun uiteenlopende behoeft te 

bevredigen tegen elkaar afwegen om tot een beslissing daarover te komen 
Inhoudstheorieën over motivatie:  
Maslows 1954: behoeftehiërarchie  

- Fysiologische behoefte, denk aan eten en drinken 
- Zekerheidsbehoefte, zoals dak boven het hoofd en vast werk 
- Sociale behoefte, denk aan contact met andere, ergens 

Bij horen (wij-gevoel) en genegenheid 
- Behoefte aan erkenning, iemand wil zich van andere 

Onderscheiden en gewaardeerd voelen 
- Behoefte aan zelfontplooiing, invloed hebben, 

Het benutten van eigen talenten en het willen  
Bereiken van de top. 

Herzberg 1959: motivatie- hygiënebenadering 
Mediatoren/ satisfiers: Goede werkervaring: erkenning, inhoud van het werk, verantwoordelijkheid, 
promotie en het bereiken van de gestelde doelen. 
Hygiënefactoren/ dissatisfiers: slechte werkervaring: inefficiënt en niet-effectief beleid in de 
organisatie, slechte manier van leidinggeven, een onevenredig salaris, werkomstandigheden en 
vervelende relaties met andere medewerkers. 
McGregor 1963: theorieën X en Y zijn beelden die managers kunnen hebben over de motivatie van 
hun medewerkers. Het beeld dat managers hebben van de motivatie van hun medewerkers heeft 
invloed op de manier waarop zij leidinggeven. Medewerkers reageren op het gedrag dat is 
veroorzaakt op de stijl van leidinggeven. 
Theorie X gaat uit van: 

- De gemiddelde mens heeft een aangeboren afkeer van werken en zal dit vermijden als hij 
kan 

- Door deze menselijke afkeer van werken moeten de meeste mensen gedwongen, 
gecontroleerd, gedirigeerd en met straf bedreigd worden om zich in te spannen voor het 
bereiken van de doelstellingen van het bedrijf 

- De gemiddelde mens heeft een voorkeur om leiding te krijgen, vermijdt 
verantwoordelijkheden, heeft relatief weinig ambities en zoekt vooral zekerheid 

Theorie Y gaat uit van: (revisionisme leiderschap) 
- Fysieke of geestelijk inspanning is voor de gemiddelde mens even gewoon spelen of rusten 
- Controle van buitenaf en bedreigingen met straf zijn niet de enige manieren om 

medewerkers de organisatorische doelstelling te laten bereiken. De mens zal zich vanzelf 
inspannen en zichzelf controleren als hij achter de doelstellingen staat. 

- De mate waarin medewerkers de organisatorische doelstellingen nastreven, hangt ook af van 
beloningen, die samenhangen met het bereiken van de doelstellingen 

- De gemiddelde mens aanvaardt, onder de juiste omstandigheden, niet alleen 
verantwoordelijkheid, maar zoekt die zelfs op. 

- Verbeeldingskracht, vindingrijkheid en creativiteit bij het oplossen van organisatorische 
problemen zijn te vinden in brede kringen en niet alleen in dunne lagen van de bevolking 

- In organisaties worden de verstandelijke vermogens van de gemiddelde mens slechts voor 
een deel gebruikt. 

Procestheorie over motivatie 
Van Vroom 1964: verwachtingstheorie, deze zegt dat medewerkers: 

- Verschillende behoefte hebben en die ook verschillend waarderen 
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- Bewuste keuzes maken over de manier om hun behoefte te bevredigen 
- Een keuze maken gebaseerd op de verwachting dat hun actie tot een resultaat leidt dat zij op 

prijs stellen. 
Er zijn drie factoren in deze theorie die de mate van motivatie bepalen. De theorie wordt weleens in 
de volgende formule weergegeven: 

M (motivatie) = E x I x V 
E staat voor verwachting (expectancy) dat een bepaalde inspanning leidt tot een bepaalde prestatie 
I staat voor instrumentaliteit: een bepaalde prestatie zal leiden tot een bepaalde beloning. 
V is de valentie of subjectieve waardering van die beloning voor een medewerker 
 
Belonen van mensen 
Beloning ka verschillen de vormen hebben. Zo zijn er naarst financiele ook niet-financiele vormen van 
beloning. Denk dan aan een opleiding of het maken van promotie. 
De grondslag voor veel beloningssystemen in functieclassificatie. Met functieclassificatie rangschikt 
de organisatie de verschillende functie aan de hand van het gewicht dat elke functie heeft. 
Een eerste stap bij functieclassificatie is het opstellen van functiebeschrijvingen. Daarin staan de 
handelingen en taken die een medewerker moet verrichten, de verantwoordelijkheden die hij heeft, 
de relaties met andere medewerkers, de zwaarte van de werkomstandigheden ect. 
De tweede stap is het vaststellen van het gewicht van alle functies. Hiervoor moeten alle aspecten 
die de functiezwaarte kenmerken, vastgesteld worden zoals fysiek of mentale belasting, 
verantwoordelijkheid  en afbreukrisico. 
De derde stap is de eigenlijke functiewaardering, waarbij aan de verschillende kenmerken een 
waarde wordt toegerekend. De opstelsom van alle afzonderlijk gewaardeerde kenmerken geeft de 
functiezwaarte aan. De laatste stap is het indelen in groepen van gelijkwaardige functies. 
De meeste toegepaste methode in nl is de puntenmethode, zoals de Hay-methode. Hierbij worden 
per kenmerk punten vastgesteld door deze te vergelijken met een vooraf bepaald schema. Soms ook 
worden functies in hun totaliteit gewaardeerd. Ze kunnen dan in vooraf vastgestelde functieklassen 
worden ondergebracht. Ook kunnen de functies onderling naar zwaarte ingedeeld worden door ze 
paarsgewijs te vergelijken. 
 
Beloningsstelsel 
De verscheidenheid is beloningsstelsels is groot, de volgde zijn er: 

- Tijdloonstelsel: belonen waarbij het te ontvangen bedrag afhangt van het aantal uren dat 
een medewerker heeft gewerkt en het bedrag dat per uur wordt verdiend. Geen relatie 
tussen de beloning en de geleverde prestatie. 

- Individuele prestatiebeloningsstelsel: de beloning gaat omhoog of omlaag met de geleverde 
prestaties. Komt weinig voor in organisaties. Wel is er een combinatie van tijdloon met ene 
extra prestatie bevorderen prikkel die bijv. afhangt van het behalen van gestelde doelen. 
Voordeel van zulke prikkels: verhoogde productie, lagere kosten per eenheid product 
Nadeel van zulke prikkels: de kwantiteit  gaat ten koste van de kwaliteit van het product, de 
neiging om te veel en te hard te werken, het negeren van voorschriften en het eigenbelang 
voor het organisatiebelang stellen.  

- Collectieve prestatiebeloningsstelsel: opgesteld voor verschillende groepen medewerkers. 
Hieronder vallen stelsels als Scanlon Plan, winstdeling, optieregelingen en bonusregelingen. 
Scanlon Plan: door McGregor beschreven als een manier om inhoud te geven aan het 
integreren van de doelstellingen van de organisatie en die van de medewerkers. In dit plan 
komt de participatie van de medewerkers tot zijn recht. Per afdeling bestaat een 
productiviteitscommissie waarin leiding en medewerkers gezamenlijk overleggen hoe de 
samenwerking en de productiviteit te verbeteren zijn. 
Winstindeling krijgen alle medewerkers een deel van de jaarwinst van de onderneming 
uitgekeerd. Deze komt in de meeste gevallen bovenop de tijdloon. Hoeveel een medewerker 
krijgt is afhankelijk van de positie en eventueel lengte van dienstverband. 
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Optieregelingen geven medewerkers het recht gedurende een bepaalde periode een aantal 
aandelen tegen en vooraf gestelde prijs te kopen. Vaak een aanvulling op de tijdloon. Er 
kunnen voorwaarde aan vastzitten, bijv het in dienst van de onderneming zijn, vrij op naam. 
Bonusregelingen geven medewerkers het recht op een betaling die afhangt van de mate 
waarin gestelde doelen bereikt zijn. Bonusregelingen bestaan weliswaar voor bepaalde 
groepen medewerkers, maar de doelen die bereik moeten worden zijn vaak individueel 
vastgesteld. 
Thierry 2002: ontwikkelde cafetariaplan. Dat is een niet afzonderlijke vorm van een 
beloningsstel, zoals tijdloon en prestatieloon. Het geeft een medewerker de keus om 
bepaalde onderdelen van het totale vaste beloningspakket tegen elkaar te ruilen. De 
medewerker kan vakantiedagen ruilen voor meer vast salaris of een hoger of eerder 
pensioen. Of vakantiedagen opsparen voor een lange reis. 
 

Keuze voor beloningsstelsel 
Bij een keuze voor een beloningsstelsel is het belangrijk twee groepen factoren in de afweging mee 
te nemen. Dat zijn kenmerken van het werk en motieven voor de invoering van een stelsel. In 
internationale organisaties moeten rekening houden met cultuurverschillen. 

De volgende kenmerken van het werk kunnen een rol spelen: 
- Vereiste precisie 
- Meetbaarheid van de geleverde prestaties 
- Invloed op het werk door de medewerker 
- Individueel of groepswerk 
- Leiderschapsstijl 
- Soort productie: stuk, serie of massaproductie 
- Grootte van de organisatie 

De volgende motieven kunnen meespelen bij het kiezen voor een beloningsstelsel: 
- Opvoeren van de prestaties door financiële prikkels 
- Streven naar rechtvaardige beloning en beleving ervan 
- Integreren van belangen van organisatie en medewerkers 

Er bestaan grote cultuurverschillen tussen landen. Twee dimensies van cultuur die daar een rol bij 
spelen zijn individualisme tegenover collectivisme en specifiek tegenover diffuus. 
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Hoofdstuk 12 Methoden: besturen van bedrijfsprocessen 
 
Planning heeft als doel de in de toekomst noodzakelijke activiteiten om een resultaat te bereiken op 
elkaar af te stemmen en bij de uitvoering te kunnen beheersen.  
 
Vormen van planning: 
Canals 1985 Productieplanning: ligt tussen het strategische plan en de concrete uitvoering ven een 
order van een klant.  

- Langetermijnplanning; Welke productiemiddelen moeten worden aangeschaft. Het leidt tot 
plannen voor investeringen. De productieplanning wordt gekoppeld aan de strategie van de 
onderneming. Zo wordt voorkomen dat het op langere termijn niet meer aansluit bij de koers 
van de organisatie. 

- Capaciteitsplanning; De hoeveelheid van het product dat geproduceerd moet worden voor 
komende periode. Deze hoeveelheid is af te leiden uit schattingen van de vraag van vorig 
jaar. 

- Behoefteplanning; order worden uitgewerkt naar de benodigde materialen, onderdelen en 
eventuele componenten. 

- Bezettingsplanning; De ontvangen orders inpassen in de beschikbare productiecapaciteit. 
Met behulp van deze informatie kan een levertijd aan de klant worden opgegeven. 

- Afleverplanning; Het verdelen van de orders over de verschillende productiemiddelen. 
Hierbij worden data en tijden voor het werk op een bepaalde afdeling vastgesteld. 

- Werkdistributie; Het concreet en gedetailleerd toedelen van het werk aan de verschillende 
mensen, afdelingen en machines. 

Hoe langer de planningstermijn, hoe groter het risico dat de planning niet optimaal is. 
 
Material management; Beheersen van de goederenstroom = Logistiek 

 
- Ruimte 
- Rente  
- Risico 
De optimale bestelgrootte is de hoeveelheid waarbij de totale kosten (bestel en voorraadkosten) zo 
laag mogelijk zijn. Men werkt met veiligheidsvoorraden, die onverwachte gebeurtenissen moeten 
opvangen. 
 
Material Requirements Planning (MPR-I): De vraag van het product wordt voorspeld en vertaald in 
een “master production schedule”. Daarin staat de hoeveelheid te produceren eindproducten 
vermeld. Van elk product is bekend welke onderdelen nodig zijn. Deze staan in de “Bill of Material”. 
Ook is bekend welke hoeveelheid van deze onderdelen op voorraad zijn. 
Met behulp van deze gegevens is vast te stellen hoeveel er van elk onderdeel gekocht moet worden. 
Manufacturing Resources Planning (MPR-II): Vervolg op MRP-I , alleen houdt deze ook rekening met 
de beperkingen in capaciteit.  
 
Just in Time ( JIT, Japan); 

-  Ideaal productieproces heeft geen of weinig  voorraden nodig. 
- Zonder voorraden worden fouten in het productieproces snel zichtbaar.  
- Niet alleen intern gaat over organisatiegrenzen heen. 

Enterprise Resource Planning (ERP), is het verlengde op MRPII.  
- Hierin zijn ook de bedrijfsprocessen opgenomen 
- Met behulp van ERP software kunnen functionele gebieden  
aan elkaar gekoppeld worden en op elkaar afgestemd.  
 IT is leidend, waardoor er een kloof kan ontstaan tussen business 
 kant en de IT-afdeling die de systemen maakt. 



24 
 

- Als aantal op elkaar volgende schakels in één bedrijfskolom dezelfde systemen gebruikt is het 
mogelijk om de activiteiten binnen de schakels op elkaar af te stemmen (ketenintegratie). 
 
Business process management software (BPMS) 
- Maakt gebruik van bestaande onderdelen van ERP systemen 
- De nadruk ligt op het zo goed mogelijk laten verlopen van de processen in de organisatie. 
- De verkoopkant van de organisatie wordt leidend en de IT afdeling ondersteunend.  
Door BPMS toe te passen is het mogelijk de introductie van nieuwe diensten of producten sneller en 
goedkoper te laten verlopen.  
 
Project; Bij een project werken mensen, afdelingen of bedrijven tijdelijk met elkaar samen tot het 
resultaat bereikt is. 
Netwerkplanning; - Inventarisatie van alle activiteiten die moeten worden verricht. 
- Relaties tussen deze activiteiten worden in kaart gebracht.  
- De doorlooptijd zo kort mogelijk te maken, door de activiteiten zo goed mogelijk op elkaar af te 
stemmen.  

 
 
Een netwerk bestaat uit een aantal basiselementen=> die bestaan uit een of meerdere activiteiten en 
knooppunten. Een knooppunt geeft het begin en het einde aan van een activiteit. 
 
De samenhang tussen de activiteiten wordt weergegeven in een relatiediagram 

                                                                                                              Cijfers staan voor knooppunten 
 
          E   Letters staan voor activiteit 
          4   Staat voor de tijdsduur 
 
 
 
Het langste pad geeft het eerste moment aan waarop het totale project, als er geen tegenslagen zijn, 
gereed kan zijn. Dit noemt men het kritieke pad. Elke vertraging op dit pad leid tot een vertraging 
voor het gehele project.  
 
Organisatie aspecten 
Bij een project is niet alleen de tijd belangrijk maar ook de kosten en de samenwerking tussen de 
afdelingen die een bijdrage leveren aan het proces. 
Om goed samen te werken is het maken van afspraken belangrijk, zowel juridisch als organisatorisch 
(coördinatie). 
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Hoofdstuk 13.6 INK model. 
 
In 1992 werd het INK model in Nederland geïntroduceerd. Het model is voor verschillende doelen te 
gebruiken. Het kan dienen als referentiekader, waarbij verschillende aspecten van de organisatie met 
elkaar in verband brengt. Ook is het te gebruiken om een diagnose van de organisatie te maken, die 
daarna de mogelijkheden geeft voor een verder ontwikkeling. Ook om te sturen voor het 
management. 
 
Het INK model bestaat uit: 
10 aandachtsgebieden 
5 fundamentele kenmerken 
2 veranderwielen 
4 dimensies 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultaatgebieden: 
Bestuur en financiers: stellen strategische kaders vast en zorgen voor financiering 
Klanten en partners: oordelen over de prestaties 
Medewerkers: wat is de toegevoegde waarde voor hen? (beloning, ontwikkeling) 
Maatschappij: wat is de bijdrage op het vlak van de MVO 
Organisatiegebieden: 
Management van porcessen: hoe worden de processen opgezet en aangestuurd? 
Strategie en beleid: hoe wordt de visie vertaald naar concrete te behalen resultaten? 
Management van de medewerkers: hoe worden de capaciteiten van de medewerkers benut? 
Management van middelen: in welke mate worden de middelen op een effectieve en efficiënte 
manier gebruikt? 
Leiderschap: hoe wordt leidinggegeven en hoe worden medewerkers geïnspireerd? 
Verbeteren en vernieuwen verbindt de resultaatgebieden en moet zorgen voor continue verbetering 
en vernieuwing. 
 
De vijf fundamentele kenmerken zijn: 

1. Inspirerend leiderschap: uitdagende doelen stellen, luisteren en inspireren. 
2. Bouwen op vertrouwen: cultuur en competenties zijn de basis voor vertrouwen 

Openheid over resultaten 
3. Samenwerking: gezamenlijke  

verantwoordelijkheid voor succes,  
individuele doelen en die van  
organisatie lopen parallel. 

4. Resultaatgerichtheid: bereiken resultaten  
voor belanghebbenden is belangrijk 

5. Continu verbeteren en vernieuwen: tijd voor 
 aandacht en reflectie op verbetermogelijkheden 

2 veranderwielen zijn erin verwerk 
4 dimensies: activiteit, proces 
Organisatie en keten. 
  

management van 
processen 

management van 
medewerkers 

management van 
middelen 
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Hoofdstuk 13.7 certificering. 
 
Het verwerven van een kwaliteitscertificaat, een verklaring van een onafhankelijke instantie, laat zien 
dat die claim op hoge kwaliteit terecht is. Het certificeringsonderzoek wordt door een onafhankelijke 
certificeer instelling gedaan (CI).  
Een bekend voorbeeld is een ISO 9001-certificering die op alle sectoren en bedrijven van toepassing 
kan zijn. 
Voor de zorgsector kun je je HKZ en PREZO certificeren 
Ziekenhuizen kunnen zich NIAZ certificeren Nederlands Instituut Accreditatie van Ziekenhuizen 
 
ISO certificering 
International Organization for Standardization (ISO)  
Nederlands Normalisatie Instituut NEN is hierbij aangesloten. 
Norm ISO 9001 is ontwikkeld om de kwaliteitssystemen te beoordelen. De norm is erop gericht vast 
te stellen of de organisatie voldoet aan de wensen van de klanten en aan de wettelijke eisen die van 
toepassing zijn. De organisatie moet de interne processen beheersen.  
Er zijn verschillende onafhankelijke organisaties bevoegd om audits uit te voeren voor certificering. 
Een audit is een onderzoek waarbij wordt gekeken of medewerkers zich houden aan de 
kwaliteitsvoorschriften. Om de certificering te behouden wordt minimaal 1x per jaar geaudit. 
 
HKZ keurmerk 
Stichting harmonisatie kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector 
Het primaire proces staat centraal, de cliënt. 
Om de cliënt heen staan ondersteunende processen 
Beleid, medewerkers, ontwikkeling, werkomgeving, 
Inkoop en documentatie. 
 
 
 
 
 
 
PREZO. 
PREZO is de samentrekking van de woorden 
PREstatie en Zorg. 
 
        

     
 Dit kwaliteitssysteem is gericht op de 
sectoren verpleging, verzorging en zorg thuis.
  Bestaan uit 3 elementen: 
- domeinen: 4 levensgebieden cliënt 
- pijlers: ondersteunen de prestaties in de 4 
domeinen aan die aan de klant worden 
aangeboden 
- voorwaarden: voor goede prestaties moet 
aan 2 voorwaarden zijn voldaan, 
beschikbaarheid van professionele 
medewerkers en een professionele 
organisatie. 
Keurmerk wordt uitgegeven door Stichting 
Perspekt 
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Hoofdstuk 14 Arbeidsverdeling 
 
Organisatiestructuur heeft 3 elementen: 
- Arbeidsverdeling: welke afdelingen en hoeveel lagen zijn er? 
- Relaties en bevoegdheden: hoe is de relatie tussen medewerkers en afdelingen geregeld, en 

welke beslissingen mag een medewerker nemen? 
- Coördinatievoorzieningen:  hoe zijn de onderlinge afstemming tussen afdelingen en 

medewerkers geregeld? 
 
Organisatiestructuur is meer dan het  
organisatieschema. Een organisatiestructuur geeft globaal aan hoe de organisatie is opgebouwd, de 
exacte bevoegdheden blijken hier niet uit. De precieze inhoud van de bevoegdheden staat meestal 
beschreven in taak- en functiebeschrijvingen. Het organisatieschema is dus niet gelijk aan de 
organisatiestructuur. Goold en Campbell (2002) spreken over gestructureerde netwerken.  
  
In elke wat grotere onderneming is te zien dat er verschillende lagen bestaan en dat elke laag uit 
verschillende afdelingen bestaat (het organisatieschema). Er moeten overwegingen zijn om voor een 
bepaalde vorm van de organisatiestructuur te kiezen.  
Kruisinga (1956) zegt dat er twee overwegingen (motieven) zijn die een rol zouden moeten spelen bij 
het structureren van een organisatie:  
- Bestuursmotief  
- Kostenmotief  
De theorie van Kruisinga is springlevend! Bij operationeel management moet je altijd eerst nadenken 
over het bestuurs- en kostenmotief.  
Het bestuursmotief hangt samen met het gezamenlijk moeten bereiken van de doelen die de 
organisatie geformuleerd heeft. Alle handelingen en beslissingen in de organisatie moeten op dat 
doel gericht zijn. Het bestuursmotief moet met andere woorden leiden tot eenheid van leiding en 
daarmee tot een effectieve organisatie, neuzen dezelfde kanten op wijzen. 
Het kostenmotief moet ervoor zorgen dat de taakverdeling en de uitvoering ervan met de laagst 
mogelijk kosten gepaard zijn. Het moet dus leiden tot een efficiënte organisatie.  
Volgens Kruisinga staat bestuursmotief boven het kostenmotief. Eenheid van leiding gaat boven 
efficiëntie. Beide motieven werken in op de verticale en horizontale uitbouw van een  
organisatiestructuur. Door het werk te verdelen ontstaan er verschillende niveaus/de hiërarchie. Dit 
is de verticale uitbouw. Per niveau moet het werk ook worden verdeeld. Dit is de horizontale 
uitbouw (Melker, 2010). 
  
Verticale uitbouw  de verschillende niveaus binnen de organisatie; hiërarchie. 
Horizontale uitbouw  de verdeling van werkzaamheden per niveau.  
Verticale differentiatie  Door de totale hoeveelheid arbeid te rangschikken van de goedkoopste 
arbeid, waar er veel van is, tot de duurste, waarvan er minder is, ontstaan lagen in de organisatie. 
Deze worden met elkaar verbonden door middel van gezagsverhoudingen hiërarchiering, de 
verticale werking van het bestuursmotief.  
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Functionalisatie  
2 soorten van arbeidsverdeling : 
F indeling   -  Horizontale differentiatie; gericht op de aard van de bewerking/ handeling 
P, M of G indeling - Specialisatie; gericht op de eindprestatie van een product, markt (zakelijk of 
particulier) of de geografische indeling (provincies, landen of werelddelen) 

 
Functionele indeling (f- indelingHorizontale differentiatie) 
Afdelingen die zich toeleggen op bepaalde gelijksoortige handelingen of bewerkingen, bijv. inkoop, 
productie, verkoop.  
Voordelen:  -     Hogere bezettingsgraad 

- Mogelijkheid van mechanisering 
- Centrale controle 
- Medewerkers hebben veel routine 
- Medewerkers begrijpen elkaar 

 
Nadelen:   -     Eentonig  

- Lastige coördinatie (afstemming tussen afdelingen) 
- Weinig flexibele medewerkers 
- Weinig mogelijk om door te groeien 
- Weinig klantgericht (contact ligt bij topleiding en de afdeling verkoop) 

Product- Geografische- of Markt indeling (P-G- of M indelingSpecialisatie) 
- Product (P-indeling); Dan zijn er onder de topleiding afdelingen te zien die zich op een bepaald 
   product richten.  
- Markt (M-indeling); Onder de topleiding is een onderscheid te zien in afdelingen gericht op  
   verschillende marktsegmenten, bijv. particulier en zakelijk 
- Geografisch (G-indeling); Onder de topleiding is een onderscheid te zien in afdelingen die zich 
   richten op delen van landen, landengroepen of hele werelddelen. 
Voordelen:  -     Samenhang tussen de werkzaamheden blijft in stand 

- Afdelingsplanning eenvoudiger 
- Communicatielijnen korter 
- Meer klantgericht contact voor de medewerkers 
- Doorgroeimogelijkheid 
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Nadelen:   -     Duplicering, waardoor hogere kosten 

- Minder specialistische kennis 
- Minder routine  
- Topleiding heeft weinig klantcontact 
 

Keuze van arbeidsverdeling;  
F- indeling => Als het 1 dienst of product voortbrengt 
P- G- of M indeling => bij meerdere producten 
 
Organieke en personele structuur 
De structuur die is opgebouwd door hiërarchische niveaus noemt men ook wel de organieke 
structuur. De invulling met mensen noemt men de personele structuur en de invulling van de 
functies de functiestructuur. 
 
Luijk 1973: taken: zijn concrete werkzaamheden die verricht moeten worden 
       Functie: het geheel van taken die aan iemand of een afdeling worden toegewezen 
Er zijn zes criteria om concrete taken te kunnen verdelen: 
- Doel van de taken, welk resultaat moet bereikt worden? 
- Karakter van de taken, bv bereiding/ bediening. 
- Vereiste bekwaamheden. 
- Plaats waar de taken verricht moeten worden. 
- Tijd waarop de taken uitgevoerd moeten worden. 
- Outillage die nodig is. 

De criteria waaraan een functie getoetst moet worden: 
- Is er sprake van een redelijke dagtaak (over- of onderbezetting)? 
- Zijn er lacunes (is er iets vergeten) ? 
- Zijn er doublures? Sommige taken kunnen en twee of meer functies zijn toegewezen 
- Is de organisatie kwetsbaar (wat als iemand ziek wordt)? 
- Hoe is de coördinatie geregeld? 
- Wordt het omspanningsvermogen niet overschreden (manager met teveel ondergeschikten)? 
- Is de organisatie flexibel genoeg? 
- Geven de functies voldoende arbeidsvoldoening? 
- Zijn er ontwikkelingsmogelijkheden voor de medewerker? 
- Is de organisatie te bemensen? 

 
Taakroulatie  van tijd tot tijd van functie wisselen.  
Taakverrijking  deel taak van leidinggevend overgedragen krijgen. 
Taakverruiming  medewerker krijgt er taken bij van hetzelfde niveau. 
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Hoofdstuk 15 Relaties en bevoegdheden 
 
In organisaties zijn de volgende relaties te onderscheiden: 

- Lijnrelatie 
- Stafrelatie 
- Functionele relatie 
- Laterale relatie 
- Diagonale relatie 

 
Lijnrelatie: ook wel hiërarchische relatie genoemd, is in elk bedrijf aanwezig. 
Een hoger niveau (leidinggevende) in het bedrijf geeft opdrachten aan een ondergeschikte. De 
leidinggevende ondersteunt, stuurt en controleert, de medewerker voert de opdracht uit.  Als er 
alleen maar lijnrelaties bestaan spreekt men van een lijnorganisatie. 
Voordelen lijnorganisatie; 

- Eenheid van leiding. 
- Duidelijkheid (ondergeschikte weet we de baas is). 
- Eenvoud ( er is maar 1 soort relatie). 
- Opdracht en controle in één hand. 
- Snelle coördinatie. 

Nadelen lijnorganisatie; 
- Specialistische kennis bij managers kan ontbreken. 
- Besluitvorming kan vertragen wanneer alles via de top moet. 
- Grotere kans tot vervorming van berichten bij verschillende niveaus in 

organisatie. 
Stafrelatie; specialistische kennis die de managers niet hebben  geeft advies aan de manager en 
staat buiten de lijn. 
Generalistische staf;  -    Beschikt over een brede kennis van bepaalde gebieden waarover hij     
                                                   adviseert. 

- De staf is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het advies en de 
manager beslist wat er gedaan wordt.  

- Heeft veel invloed. 
Specialistische staf ;  - Geven op deelgebieden advies (recht, marktonderzoek) waarna de manager 
komt tot een beslissing. Als er een generalistische staf aanwezig is kan deze de manager helpen met 
het integreren van de deeladviezen.  
Persoonlijke staf; - Is een persoonlijke assistent [PA] die het werk van de manager stroomlijnt. 
Lijn- staforganisatie Staf adviseert en bereid werk van de lijnmanager voor. 
Voordeel; Betere en snellere beslissingen. 
Nadeel; kan afstand ontstaan tussen staffunctionaris en lijnmanager 
 
Functionele relatie; Taylor 8 bazen stelsel. Iedere baas is verantwoordelijk voor één inhoudelijk 
aspect van het uitvoerende werk, boven de bazen staat een bedrijfsleider in de lijn. Wat hiervan is 
overgebleven zijn de functionele bevoegdheden om op een beperkt gebied opdracht te geven aan de 
medewerker en aanwijzingen  over de manier van werken. 
Voordeel: dezelfde manier van werken 
Nadeel: eenheid van bevel wordt doorbroken 
 
Laterale relatie; Is een overlegrelatie tussen functionarissen op hetzelfde niveau in de organisatie 
Diagonale relatie; Is een overlegrelatie tussen functionarissen van verschillende afdelingen op 
verschillende niveaus in de organisatie. 
 
Mate van decentraliseren/centraliseren van beslissingsbevoegdheden is onder andere van invloed op 
de snelheid waarmee beslissingen tot stand komen; 
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Centralisatie  Top van de organisatie wil alle beslissingen zelf nemen 
Decentralisatie  Top laat veel beslissingen op lagere niveaus nemen 
Behoefte tot decentralisatie ontstaat door; 
 -  Groei in omvang. 
 - Groei in complexiteit. 
 - De mate van veranderlijkheid van de externe omgeving. 
- de mate van geografische spreiding 
- snelle communicatiemogelijkheden 
- organisatie onder druk staan, worden beslissingen meer centraal genomen 
 - De bekwaamheid van de manager kan een rol spelen. 
 - De managementfilosofie of het mensbeeld van de top kan eraan bijdragen dat er meer 
decentralisatie komt 
 Succesvolle ondernemingen in snel ontwikkelende bedrijfstakken kennen meer decentralisatie 
dan minder succesvolle. Burns en Stalker 1961 
 Door snelle communicatiemiddelen worden er weer vaker beslissingen centraal genomen. Met 
name als de druk/spanning toeneemt. 
 
Overwegingen juiste mate van decentralisatie: 
1 Het belang  welk doel, hoe belangrijker de beslissing, hoe hoger in de organisatie deze genomen    
                              wordt 
2 De urgentie  hoe urgenter, hoe minder tijd verloren mag gaan 
3 De reikwijdte  waar heeft het invloed op 
4 Waar is de meeste kennis in het bedrijf aanwezig 
 
Beslissingen die hele organisatie betreffen moeten aan de top genomen worden. 
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Hoofdstuk 16 Coördinatie  
 
Coördinatie is het tot stand brengen van de afstemming tussen werkzaamheden van verschillende 
medewerkers of afdelingen. 
 
Soorten  samenhang;  
Thompson 1967;  zegt dat werkzaamheden op 3 manieren kunnen samenhangen: 
-    Gepoolde samenhang; de afdelingen zijn alleen gericht op het management erboven, niet op 
elkaar. 
-    Sequentiële samenhang; de werkzaamheden van 2 afdelingen volgen elkaar op. 
-    Reciproque samenhang; Wederkerige samenhang => als afdelingen opvolgen met de      
      werkzaamheden, als daarnaast een volgende afdeling het werk in de vorige afdeling beïnvloed 
 
Thompson & Galbraith 1973, 1995 onderscheiden 3 coördinatie voorzieningen 
1. Elementaire coördinatievoorzieningen; 
- Arbeidsverdeling  Op basis van een F-indeling ligt de coördinatie bij de manager.  
        Bij P-G-en M indelingen is de samenhang binnen de afdelingen groot 
 - Opstellen van regels, van instructies en het geven van samengestelde taakopdrachten.  
 - Budgetten en prestatiedoelen wanneer de noodzaak voor onderlinge afstemming ontstaat.  
 - Hiërarchie is een natuurlijke coördinatievoorziening. 
              - Digitale informatie bevorderen de mogelijkheid om te coördineren. 
2. Planning;  Is een coördinatievoorziening die meer in de details regelt hoe de werkstroom tussen 
afdelingen verloopt (hfd 12) 
3. Complexe coördinatievoorziening;  
- Direct contact tussen personen die incidentele gezamenlijke problemen moeten oplossen.  
Fayol  1916 noemt dit “passerelle”. Als het regelmatig voorkomt ‘verbindingsrollen’ instellen 
(liaison). 
- Werkgroepen zijn tijdelijke oplossingen om problemen die zich tussen verschillende afdelingen 
voordoen op te lossen. 
- Teams zijn tijdelijke oplossingen als werk tussen afdelingen regelmatig afstemming vereist.  
- Integrator kan worden aangesteld als de afstemming tussen afdelingen een aanzienlijk probleem 
gaat worden   heeft weinig formele bevoegdheden en moet d.m.v. van zijn eigen 
overredingskracht tot overeenstemming komen.  
- Integratormanager heeft wel bevoegdheden om afdelingen tot overeenstemming te brengen of zo 
nodig om beslissingen te nemen.  
- Matrixorganisatie is de zwaarste voorziening die kan worden ingezet. Hierbij wordt de organisatie 
niet langs een criterium van arbeidsverdeling opgesplitst maar langs twee. Eenheid van bevel wordt 
doorbroken. 
 
Samenhang => daarbij passende coördinatievoorziening 
- Gepoolde samenhang  Elementair, is te coördineren met regels, taakopdrachten, budgetten, 
prestatiedoelen en regels. Digitale basisinformatiesystemen nodig. 
- Sequentiële samenhang Elementaire coördinatievoorzieningen worden aangevuld met planning. 
Met behulp hiervan is de doorstroom van de ene naar de volgende afdeling goed te sturen. Digitale 
systemen nemen toe. 
- Reciproque samenhang; Aangevuld met complexe coördinatievoorzieningen, afhankelijk van de 
situatie zal dit variëren van incidenteel persoonlijk contact tot soms een matrixorganisatie. 
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Taak en functieomschrijving  
De organisatiestructuur is te zien als de afspraken die gemaakt zijn over het samenwerken om de 
gestelde doelen te realiseren. Het eindresultaat van het organisatieontwerp is een 
organisatiestructuur. 
Het vastleggen gebeurt in de vorm van taak- en functiebeschrijvingen=> deze kunnen betrekking 
hebben op delen van een organisatie, afdelingen, werkgroepen of individuele personen. 
 
Functieomschrijving; 
- De typering van de functie, wat is het doel ervan? 
- De taken die moeten worden uitgevoerd om het doel te bereiken 
- De relaties die met andere functionarissen moeten worden onderhouden 
- De bevoegdheden die aan de functie zijn toegekend 
 
Formele organisatie => de manier waarop mensen in de organisatie  zich behoren te gedragen. 
 
Informele organisatie => het gedrag dat niet is voorgeschreven maar als het goed is wel helpt om de 
organisatie goed te laten functioneren en kan als het goed is de formele organisatie versterken. 
Een informele organisatie kan ook gaan tegenwerken door bijv. een langzaamaanactie. Dit is strikt 
werken volgens de formele regels, maar met de informele bedoeling om de gang van zaken te 
verstoren. 
Een langzaamaanactie is een voorbeeld van her strikt werken volgens de formele regels, maar met de 
informele bedoeling de gang van zakten te verstoren. 
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Hoofdstuk 17 van strategie via operaties naar organisatiestructuur 
 
Organisaties met verschillende strategieën hebben verschillende organisatiestructuren 
 
Laagste kostenstrategie  De organisatie heeft een functionele indeling veel centralisatie  
alleen elementaire coördinatie voorzieningen. 

 
Differentiatiestrategie  P-G-M indeling  veel decentralisatie  meer en zwaardere coördinatie 
voorzieningen. 

 
Strategieën en passende organisatiecultuur  
 
Productspreiding; Als het product zich uitbreidt kan dit in 2 richtingen, 
gerelateerde uitbereiding ;het productenpakket neemt toe, maar blijft er verwantschap bestaan 
tussen de producten of diensten. 
ongerelateerde uitbereiding ; de functionele indeling wordt vaak verwisseld voor een 
productindeling. Tussen werkmaatschappijen of divisies ontbreekt nu de verwantschap die bij 
gerelateerd producten hoort. 
Channon (1973) en Rumelt (1974) hebben geconstateerd dat als de productspreiding toeneemt, 
meer organisaties onder het niveau van topleiding overgaan van een F naar een P- indeling. Uit 
onderzoek van Young (2000) komt naar voren dat naar mate divisies meer verwantschap hebben er 
grotere staven zijn die meer invloed hebben op de besluitvorming met als doel meer (horizontale) 
synergie te  
realiseren.  
 
Geografisch spreiding;  
- Exporteren; verkoopafdeling wordt uitgebreid met afdeling die zich gaat richten op het buitenland. 

 
Als de onderneming internationaal verder groeit zijn er 2 mogelijkheden; 
- Multinationale strategie; het product/dienstverlening wordt toegesneden op de kenmerken van de 
nieuwe markt. Bij voldoende omvang vervangen voor een G- indeling. (localiser), decentralisatie 
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- Globalstrategie; Bij deze strategie staat het bereiken van schaalvoordelen op de voorgrond. 
p-indeling weer onder verdeeld in verschillende landen. (globaliser) 

 
Ghoshal 1989 als Yip 2003 stellen vast dat naarmate de buitenlandse omzet toeneemt, de omvang 
van het hoofdkantoor groeit. Dit wijst in de richting van meer coördinatie 
 
Verticale integratie 
Verticale integratie gaat gepaard met een grotere behoefte aan coördinatie. Arbeidsverdeling(lagen) 
heeft hoge mate van verticale integratie  meestal Functionele indeling.  
Coördinatie tussen functionele afdelingen kan deels opgevangen worden door hiërarchie  
centralisering. 
Verticaal geïntegreerde bedrijven hebben kenmerken van een procesproductie => product doorloopt 
een aantal fasen voor het gereed is. 
 
Woodward 1965 maakt onderscheidt tussen; 
- Stuk- en kleine serieproductie > 2 lagen + top 
- Massaproductie > 4 lagen ± 50 personen 
- Procesproductie > 6 lagen ± 12 personen 
Dit komt door de verschillende eisen die het aansturen van het proces stelt. 
 
Positionering en passende organisatiestructuren 
Laagste kostenstrategie; Is niet alleen van belang dat de kosten laag gehouden worden, maar moet 
ook zorgen dat afwijkingen van plannen snel aan het licht komen. Wat arbeidsverdeling betreft zal 
een laagste kostenstrategie vaak gebaat zijn met een functionele indeling, behoorlijke centralisatie 
zorgt ervoor dat de kosten laag blijven. Eenvoudige coördinatie.  
Differentiatiestrategie;  Betekend dat producten en diensten aansluiten bij de wensen van de 
afnemers. Onder de top een f-indeling daarna verdere verdeling naar P-G-of M-indeling. 
Decentralisatie en een zware/ingewikkelde coördinatie. 
 
Combinatie van strategieën  
De strategie kan enkelvoudig zijn of gecombineerd zijn. 
Enkelvoudig  De organisatie heeft maar 1 product of dienst op één geografische markt. 
Onderneming werkt niet met derden samen 
Gecombineerde strategie Organisatie biedt verschillende producten aan op diverse geografische 
markten. Veel samenwerkingsverbanden met derden. 
Naarmate het aantal combinaties van strategieën groeit, wordt de complexiteit groter op een aantal 
gebieden. Dit kan zowel intern als extern. 
Externe complexiteit; - afnemers kunnen bijv. een onduidelijk beeld van de producten/merken 
krijgen. 



36 
 

           - het aantal verschillen in ”afstand” tussen landen (Chemawat 2000) 
 
Interne complexiteit; Deze is onder te verdelen in; 
- Operationele complexiteit  Als alle verschillende activiteiten op elkaar aansluitende productie 
lijnen ingewikkelder worden. Als het bedrijf in meerdere landen actief is zal bijvoorbeeld moeten 
worden nagegaan of een wereldwijde reclamecampagne wel overal goed ontvangen wordt (verschil 
in humor,  betekenis. Bijvoorbeeld; een krekel is in het ene land lekkernij, in het andere land een 
huisdier en in weer ander land ongedierte).  
- Organisatorische complexiteit  Komt voort uit de verschillende eisen die elke afzonderlijke 
strategie binnen een organisatie stelt. Dit kost veel tijd, menskracht en vergroot de kans op fouten of 
verkeerde beslissingen. De gewenste vorm van arbeidsverdeling of centralisatie kan verschillen per 
strategie. Er zal veel coördinatie moet plaatsvinden. 
- Culturele complexiteit; Als de gewenste manier van denken binnen de organisatie uiteenloopt 
neemt de culturele complexiteit toe. Als het ene onderdeel werkt met consumenten en de andere 
met zakelijke klanten loopt de  manier van denken uit een. 
 
Negen tests voor een goede organisatiestructuur 
 
Goold & Campbell 2002 APK test om te kijken of een organisatie goed is ontworpen en tot goede 
resultaten kan leiden. 
 
4 testen (MOMU) kijken of de structuur past; 
- Marktvoordeeltest; Is er voldoende aandacht voor de operationele prioriteiten en bronnen van 
concurrentievoordeel in elke markt? 
- Ouderschapstest; Is de leiding voldoende capabel en verantwoordelijk om als ouder” 
toegevoegde waarde aan het bedrijf te geven? 
- Mensentest; Komt de organisatiestructuur overeen met de motivatie van de mensen en 
hun sterke en zwakke kanten? 
- Uitvoerbaarheidtest;Is er voldoende rekening gehouden met de factoren waarom een plan niet 
tot succes kan worden? 
 
5 testen ( SPOVF) kijken of de structuur goed is ontworpen; 
- Specialistenstructuur Worden de afdelingen de om een succes te bereiken bijzondere 
kenmerken moeten hebben, voldoende beschermd tegen de neiging om te streven naar een 
dominante cultuur? 
- Problematische verbandenHoudt het ontwerp voldoende rekening met de “kritische relaties” 
tussen afdelingen? 
- Overbodige lagen Leveren alle lagen tussen de topleiding en het uitvoerende werk een 
toegevoegde waarde (meer of minder lagen)? 
- Verantwoordingstest  Is het voor alle afdelingen duidelijk welke resultaten ze moeten 
bereiken en zijn er systemen ingebouwd om resultaten te meten? 
- Flexibiliteittest  Kan de organisatie makkelijk aan nieuwe strategieën of plannen worden 
aangepast?  
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Capita selecta 1 cultuur in organisaties 
 
Een vroegere definitie van bedrijfscultuur is door Hofstede 1984 gegeven als  de ‘collectieve mentale 
programmering die de ene groep mensen van de andere onderscheid’. 
 
Het begrip cultuur is te vinden als karakterisering van verschillen tussen afdelingen, tussen 
organisatie en bedrijfstakken en tussen landen. Deze drie soorten cultuur komen hierna aan de orde: 
 

Afdelingscultuur Lawrence en Lorsch 1967: Er blijken verschillen te bestaan tussen succesvolle 

ondernemingen en afdelingen daarbinnen in verschillende bedrijfstakken Cultuurverschillen. In succesvolle 

organisaties kunnen deze binnen één organisatie voorkomen en zijn een voorwaarde voor succes! =>deze 

verschillen wordt differentiatie genoemd, het verschil in cognitieve en emotionele oriëntatie. 

De cultuurverschillen tussen afdelingen beschrijven zij aan de hand van 4 kenmerken: 
- Doeloriëntatie: - De verkoopmanager zal streven naar een hogere omzet door aan de wensen van de klant 

tegemoet te komen, terwijl de manager productie streeft  naar een uniforme productie tegen 
zo laag mogelijke kosten.   

-Tijdoriëntatie: - voor de afdeling onderzoek duurt het langer voor er resultaat is als voor de magazijn 
manager. 

- Interpersoonlijke oriëntatie; - In sommige afdelingen is de rol van de manager meer taakgericht en de 
andere weer mensgericht. 

- Formaliteit van de structuur;  - Bij de afdeling betalingen is strenge regelgeving terwijl de pr-afdeling veel 
vrije regels hanteert. 

Aan de hand van deze kenmerken is het mogelijk cultuurverschillen duidelijk te omschrijven, het begrip wordt 
meetbaar.  
 
Bedrijfstakcultuur; Horringa 1966; noemt de verschillen klimaat culturen 
De verschillen die ontstaan in de kritieke activiteiten van de organisaties, d.w.z. de kritieke activiteit is de 
activiteit die de organisatie goed moet uitvoeren om succesvol te zijn. 
- Modeklimaat=>  telkens weer met nieuwe collecties moeten komen  kleding , horloge ed. 
- Inkoperklimaat=> inkoopklimaat is dominant, zoals bij een handelsonderneming. 
- Ingenieursklimaat=> ingewikkelde diensten, zoals een elektriciteitcentrale.  
- Serviceklimaat => dienstverlenende organisaties. 
 
Sanders en Neuijen 1988; Defenitie van een bedrijfsculturen beschrijft hij als gemeenschappelijke 
verstandhouding tussen de leden van het bedrijf =. ui 
 
 
 
 
 
1 waarden en grondbeginselen 
2 rituelen 
3 helden / antihelden 
4 symbolen 
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1 Waarden en grondbeginselen Brengen tot uitdrukking wat de organisatie goed of slecht vindt, mooi of lelijk 
en rationeel of niet-rationeel 
2 Rituelen Gewoonten en gebruiken die extra betekenis geven aan gebeurtenissen => horloge bij jubilea 
3 Helden / antihelden Personen (echt of onecht) die de leden van de organisatie bewonderen of 
verafschuwen. 
4 Symbolen Voorwerpen, woorden of handelingen die tot uitdrukking brengen wat de organisatie wil 
bereiken =>bv  logo 
 
Zij beschrijven een bedrijfscultuur aan de hand van tegenstellingen; Sanders & Neuijen 

- procesgericht     ↔                 resultaatgericht 

Veel regels/formeel, geen risico’s    Resultaat is belangrijk, regels minder 
 

- mensgericht     ↔  werkgericht 

Medewerkers voelen zich gehoord    Werk staat voorop 
 

- organisatie gebonden    ↔   professioneel 

Werknemerschap grote invloed op    Beroep bepaald identiteit medewerker 
identiteit medewerker (ik werk bij Philips)   (ik ben stratenmaker) 
 

- open      ↔  gesloten 

Nieuwe mensen zijn welkom.    Mensen houden liefst alles hetzelfde  
 

- strak gecontroleerd    ↔  losjes gecontroleerd 

Regels goed naleven checklist     Weinig regelgeving  
 

- pragmatisch      ↔   normatief 

Tegemoet komen aan de klant ook al                                           De norm telt! Klant aanpassen aan bedrijf 
moeten de regels omgebogen worden 
 
Als de bestaande cultuur van het bedrijf niet meer aansluit bij de eisen van de externe omgeving dan is 
cultuursomslag nodig.  Culturen binnen een bedrijf zijn lastig te veranderen. Een cultuurverandering vraagt een 
sterke top, deze zal eerst moeten veranderen , anders komt het niet geloofwaardig over voor de medewerkers. 
Eventueel door nieuwe mensen aan te trekken die al bekend zijn met de nieuwe cultuur. Ook promotie, 
scholing of ontslag horen dan tot de mogelijkheden. 
 
Nationale cultuur 
 Hofstede 1984, 4 dimensies die de cultuur van een land bepalen; 

1) Machtsafstand; De mate waarin mensen met minder macht in een land accepteren dat ze geen 
invloed hebben (vb Zuid Amerika) 

2) Onzekerheidsmijding; De mate waarin mensen in een land de voorkeur hebben om alles onder 
controle te hebben( Japan, België). 

3) Individualisme; Het individu is belangrijker als de groep (Amerika) 
4) Masculiniteit; De mate waarin mannelijke waarden als concurrentiedrang meer waardering 

krijgen(Japan) of juist het omgekeerde=> vrouwelijke waarden zoals dienstbaarheid meerwaarde 
toegekend wordt (feminiene, Zweden) 

5) Lange termijnoriëntatie; Lange termijn is belangrijker dan de korte termijn (Japan). 
6) Overgave / terughoudendheid; In hoeverre geeft een land toe aan de wens om alle behoeften  voor 

een prettig leven te bevredigen. 
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Trompenaar  1993 & Hamden-Turner 2000, 2001 beschrijven het verschil in dimensies, of een land hoog of 
laag scoort. 5 dilemma’s  
- Beheersen wij de omgeving of beheerst de omgeving ons?  
- Wat is belangrijker, relaties of regels? 
- Is falen de verantwoordelijkheid van een team of een individu? 
- Hoeveel identificeren wij ons met onze fouten? 
- Ontlenen wij onze status aan prestatie of aan positie? 
 
Ze geven aan dat succesvolle bedrijven in staat zijn de tegenstellingen die er zijn te accepteren. => een Italiaan 
gaat niet denken als een Nederlander of andersom. 
 
Interactie/ Interdependentie 
Hall Afhankelijk van de soorten van cultuurverschillen  en de grootte daarvan, moet het management aandacht 
aan de cultuurverschillen besteden. 
 
Interactie; Het met elkaar in contact staan 
Interdepentie; De mate van invloed die de medewerker heeft op wat de andere medewerker doet. 
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Capita Selecta 2 Groei en ontwikkeling van organisaties 
 
Het fase model van Scott 1970 
1e fase; is het bedrijf nog klein en doet de eigenaar-directeur het meeste werk zelf. 
2e fase; ontwikkelt het kleine bedrijf zich tot een echte organisatie met afdelingen die aan de 
directeur rapporteren. 
3e fase; ontwikkelt de organisatie zich tot de gedecentraliseerde divisieorganisatie. 
 
In de fasen die elkaar opvolgen moeten de verschillende managementaspecten steeds 
situatieafhankelijk ingevuld worden. 
- Strategie  Wie bepaald en hoe is deze ingevuld? 

- Structuur Welke vorm van arbeidsverdeling, wat is de gewenste mate van centralisatie? 

- Onderzoek en ontwikkeling  Welke plaatsen, programma 

- Prestatiemeting  Wie doet dat en op basis van welke info? 

- Beloning  Welke beloningsystematiek? 

- Beheersing  Wie is er verantwoordelijk en met welke systemen vindt deze beheersing plaats? 

 
1e fase Eigenaar bepaald strategie, structuur is eenvoudig, onderzoek is verantwoordelijkheid van 
eigenaar. Eigenaar controleert alles zelf en stuurt bij waar nodig. 
2e fase Eigenaar nauw betrokken bij het formuleren van strategie, verticale integratie mogelijk, de 
structuur wordt formeler, delegeren, meer regels en beleidslijnen. 
3e fase Strategie formulering gestructureerd. Divisies en decentralisatie. Prestatiemeting gaat aan 
de hand van financiële maatstaven en marktaandelen. Beloning vaak gekoppeld aan de prestaties.  
Het beheersingssysteem gebruikt financiële cijfers en marktinformatie om bij te sturen. 
 
Naarmate de groei verschuift ook de managementproblematiek. 
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Het model van Greiner  1998  Evolutie/ revolutie 
Model heeft een signaleringsfunctie naarmate het bedrijf groeit en langer bestaat beweegt de 
problematiek mee. Het geeft aan hoe de organisatie anders moet gaan functioneren om opnieuw 
succesvol te worden 
Greiner geeft aan dat ik elke fase van de groei de volgende stappen van het werk van de manager 
anders worden ingedeeld: 

1. Wat staat in het brandpunt van het management? 
2. Hoe ziet de organisatiestructuur eruit? 
3. Van welke leiderschapsstijl van het topmanagement is sprake? 
4. Hoe ziet de beheersing systeem eruit? 
5. Hoe ziet de basis van de beloning van de top eruit? 

 
 
 

 
 werk wordt teveel voor eigenaar 
 eigenaar richting geven 
 lager manager meer beslissingbevh 
 formele systemen invoeren 
 meer spontaniteit, informeel swerk 
 oplossing zoeken samenwerken 
met andere organisaties 

 

Fase Groei door Crisis 

1 Creativiteit Leiderschapscrisis 

2 Richting geven Autonomiecrisis 

3 Delegatie Beheersingscrisis 

4 Coördinatie Bureaucratiecrisis 

5 Samenwerking Interne groei 

6 Extra organisationele oplossingen ???? 
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Artikel 1 heeft u al een missie en visie? 

Missie 
Letterlijk is een missie datgene dat een onderneming wil uitdragen naar buiten.  
5 elementen van een missie: 

1. Werkterrein 
2. Bestaansrecht  
3. Betekenis voor stakeholders 
4. Normen, waarden en overtuigingen 
5. Intenties en ambities   

 
Werkterrein: geeft antwoord op de vraag als: Wie zijn we? Wat doen we? Het is een beschrijving van 
de kernactiviteit van de organisatie. 
Bestaansrecht: geeft antwoord op de vraag als: Wie zijn onze klanten? In welke behoeften van die 
klanten voorzien onze producten? Wij zijn op de wereld om te ….. uitgedrukt in generieke termen 
bijv gloeilampen, transport ipv vachtwagens 
Betekenis voor stakeholders: Wat willen we betekenen voor wie? Stakeholders zijn klanten, 
medewerkers, leveranciers ect. Bijv hoogwaardig kwaliteitsniveau voor onze afnemers 
Normen, waarden en overtuigingen: welke normen, waarden en overtuigingen staan centraal in ons 
handelen? Dit zijn de kernwaarden bijv professionaliteit, klantgericht ect 
Intenties en ambities: geeft aan wat de onderneming graag zou willen bereiken in de toekomst. Geeft 
antwoord op de vraag: wat is de opdracht waarvoor we staan? 
 
Visie 
Is het beeld of de verwachting die men van de toekomst heeft. 
Een visie bestaat uit een drietal onderdelen: 

1. Omgevingsbeeld 
2. Gedroomde positie              
3. Succesformule 

Omgevingsbeeld: hoe ziet de relevante omgeving er voor ons bedrijf uit in de toekomst? 
Gedroomde positie: geeft antwoord op vragen als: waar willen we staan? Wat willen we bereikt 
hebben? Dit komt overeen met het onderdeel intenties en ambities uit de missie 
Succesformule: geeft aan: hoe bereiken we onze gedroomde positie? 
 
Stappenplan missie en visie 

1. Deskresearch: is er eerder een missie/visie gemaakt? 
2. Eerste groepsdiscussie: gewenste elementen missie/visie 
3. Componeren eerste concept: leesbaar en beknopt uitkomst maken vanuit stap 2 
4. Tweede groepsdiscussie: concept in werkgroep bespreken en bijschaven 
5. Voorlopige missie en visie: begrijpelijke en leesbare concept maken 
6. Bredere verspreiding: meer personen erbij betrekken bijv missie/visie voorleggen medew. 
7. Definitieve versie: aanpassingen verwerken en versie definitief maken 
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Artikel 2 The McKinsey 7S Framework 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het 7S-model zijn zogenoemde ´harde´ en ´zachte´ elementen opgenomen, waarbij harde 

elementen zich richten op zaken waar een organisatie direct invloed op kan uitoefenen. De zachte 

elementen zijn meer abstract in een organisatie aanwezig en zijn terug te vinden in de 

organisatiecultuur.  

Harde elementen; 
Strategy (strategie) – Aan de hand van missie en visie wordt duidelijk welke doelstellingen  
                                      een organisatie heeft. 
Structure (structuur) – Hoe is de organisatie opgebouwd en welke hiërarchische lagen zijn er? 
Systems (systemen) – Alle formele en informele werkwijzen, procedures en communicatiestromen. 
 
Zachte elementen: 
Style (stijl) – Het gaat hier om leiderschap- en managementstijlen. 
Shared values (gedeelde waarden) – De normen en waarden en andere vormen van ethiek binnen  
                                              een organisatie, waarbij visie, bedrijfscultuur en identiteit centraal staan. 
Skills (vaardigheden) – Het gaat hier om zowel de vaardigheden van de organisatie als die van de  
                                         medewerkers. 
Staff (personeel) – Het gaat hier om de medewerkers, hun competenties en hun taakomschrijvingen. 
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Artikel 3 Welke cultuurtypes zijn er? 
 
Robert Quinn en Rohrbaugh 1983 ,Het model heeft vier dimensies waarmee je onder andere een 
bedrijfscultuur kan typeren. 
 
Mensgericht - medewerkers staan centraal  
- Wat zijn de ontwikkelingsmogelijkheden 
- Is er een goede beoordelingssystematiek?  
- Welk gedrag wordt niet geaccepteerd?  
- Zijn er veel opleidingen, bedrijfsuitjes? Wordt er veel geborreld?  
Resultaatgericht - het eindproduct staat centraal  
- Zijn er targets?  
- Gaat het om kwaliteit of snelheid?  
- Wordt er veel overgewerkt?  
- Wordt dat apart beloond?  
Beheersgericht - regels en procedures zijn belangrijk  
- Hoeveel procedures zijn er?  
- Hoe streng worden die nageleefd? Hoe wordt afgerekend?  
- Hoe hiërarchisch is de organisatie?  
- Hoeveel wordt er vergaderd?  
Innovatiegericht - ontwikkeling veel nieuwe producten of diensten  
- Wordt het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten gestimuleerd?  
- Hoeveel nieuwe producten worden er jaarlijks ontwikkeld?  
- Hoe staat het bedrijf in de markt?  
- Is er een researchafdeling?  

Onderzoeken en veranderen van organisatiecultuur, 
heeft hij bovenstaand model doorontwikkeld naar 
het Organizational Culture Assessment Instrument: 
OCAI-model. Het instrument meet op een vrij 
eenvoudige wijze aan de hand van stellingen welke 
huidige en gewenste cultuurtypes vooral kenmerkend 
zijn bij een onderneming. Hierbij worden 
onderscheiden: de familiecultuur, de adhoc-cultuur, 
de hiërarchische cultuur en de marktcultuur.  

 
 
Dit model wordt niet alleen gebruikt om de cultuur  
van organisaties te typeren, maar ook om de  
leiderschapsrollen en de centrale managementtheorieën  
in kaart te brengen die het best aansluiten bij de vier  
eerdergenoemde dominante cultuurtypes. Hoe meer  
deze elementen van een organisatie in lijn met elkaar 
 zijn, hoe effectiever en succesvoller een organisatie. 
 
Handy 1978 en Harrison 1972  Een andere veel  
gebruikte cultuurtypering betreft het ideaaltypen  
die in werkelijkheid niet of nauwelijks in zuivere 
vorm zullen voorkomen:  
- machtsgerichte cultuur;  De omgang tussen medewerkers wordt bepaald door persoonlijke macht 
(sterke persoonlijkheid) Deze cultuur is te vinden in kleine en beginnende bedrijven.  

http://123management.nl/0/030_cultuur/images/002_cultuur_type1_ocai.jpg
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- rolgerichte cultuur;  Medewerkers streven naar een zo groot mogelijke zekerheid en stabiliteit. De 
basis van deze cultuur wordt gevormd door regels, afspraken, procedures en hiërarchie. Rol en status 
zijn hier belangrijker dan prestatie. Deze cultuur is te vinden in grote, bureaucratische organisaties.  
- taakgerichte organisatiecultuur;  Het gedrag van mensen wordt voornamelijk bepaald door de taak 
die moet worden gerealiseerd. Resultaten zijn hier belangrijker dan regels, machtsverhoudingen of 
persoonlijke behoeften. Deze cultuur is te vinden in kleine organisaties die voor een 
gemeenschappelijk doel zijn opgericht.  
- persoonsgerichte cultuur;  Het individu staat op de voorgrond. De organisatie is er voor de 
medewerkers en niet andersom. De cultuur kenmerkt zich door weinig regels en procedures. Deze 
cultuur is te vinden in professionele organisaties met hoog opgeleide medewerkers en een geringe 
omvang.  
 
In Nederland wordt vaak het model van Hofstede 1980 gebruikt: 

- Acceptatie van machtsafstand: In hoeverre worden machtsafstanden tussen mensen in de 
organisatie geaccepteerd. Grote acceptatie: benadrukken van gehoorzaamheden en respect, 
neiging tot centralisatie. Geringe acceptatie: meer zeggenschap van medewerkers 

- Individualisme versus collectivisme: Staat individu of collectivistisch handelen voorop. 
Sterk individualisme: onafhankelijkheid, vrijheid, zelfontplooiing, komt voor zichzelf op. 
Collectivisme: opgenomen in sterke, hechte groepen of organisatie eenheden. 

- Masculiniteit versus femininiteit: in hoeverre is er een scheiding tissen mannen en vrouwen 
houding en gedrag.  Masculien: als mannen machorol vervullen, feminien geen scheiding 
tussen mannen en vrouwen rollen. 

- Onzekerheidsvermijding: mate van bedreiging door onzekere of onbekende situaties 
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Artikel 4  Mintzberg en organisatiestructuren 
 
 Een organisatiestructuur komt volgens Mintzberg 1991 tot stand door het met elkaar in 
overeenstemming brengen van een aantal eigenschappen van organisaties. 

- organisatiedelen: zijn de uitvoerende kern, strategische top,  
    middenniveau, technische staf en ondersteunende staf 

- Coördinatiemeachanismen: zijn nodig om werkzaamheden efficiënt  
en effectief uit te voeren. Hiervan zijn zes vormen, namelijk:  
onderlinge afstemming, rechtstreeks toezicht, standaardisatie 
van werkzaamheden, standaardisatie van resultaten,  
standaardisatie van bekwaamheden en standaardisatie van normen  

- Ontwerpparameters: zijn bepalend voor de arbeidsverdeling en  
kunnen worden onderverdeeld in: functiespecificatie, omvang  
van afdelingen of groepen, centralisatie of decentralisatie en formalisering van het gedrag. 

- Contingentiefactoren (situationele factoren): ) hebben invloed op de keuze van de 
organisatieonderdelen, de coördinatiemechanismen en de ontwerpparameters. Belangrijke 
situationele factoren zijn het technische systeem van de organisatie, de 
omgevingskenmerken van de organisatie en de leeftijd en omvang van de organisatie 

Aan de hand van deze vijf onderdelen beschrijft Mintzberg 7 organisatievormen: 

Ondernemersorganisatie 
-  Platte structuur  
 - Rechtstreeks toezicht 
 - Gecentraliseerd 
 - Geen ondersteunende en technische staf 
 - Kleine ondernemingen of nieuwe organisaties 

 
Machineorganisatie  

- Technische en ondersteunende staf 

- Standaardisatie van werkzaamheden 

- Decentralisatie 

- Grote volwassen organisatie 

- veel regels en procedures 

Professionele organisatie 

- autonomie 

- Uitvoerende kern en ondersteunende staf 

- Standaardisering van kennis en vaardigheden 

- hoogopgeleid personeel 

- stabiel van karakter, details veranderen  

Gedivisionaliseerde organisatie  

- verbonden door hoofdkantoor  

- Standaardisatie van resultaten 

- Beperkte verticale decentralisatie 

- Grote marktdiversiteit, divisies hebben eigen 

bedrijfsstrategie 

- kleine centrale staf, divisies hebben stafafdelingen 

            - decentralisatie 
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            - risicospreiding 

Innovatieve organisatie  

  - Adhocratie: structuur georganiseerd, weinig 

gestandaardiseerd 

 - Bestaat uit teams of projectgroepen die samen 

werken 

 - Onderlinge afstemming 

 - Uitvoerend of bestuurlijk 

 - Meestal jonge organisatie 

 

Bestuurlijke innovatie organisatie   - onderscheid bestuurlijke en uitvoerende werkzaamheden 
Plaatje innovatie met trechter eronder – in complexe en dynamische omgeving 

- Strategie wordt van onderaf ontwikkeld 
Zendingsorganisatie   

 

 - Ideologie 

 - Standaardisatie van normen  

 - Decentralisatie 

  - charismatisch leiderschap 

  - doelstelling is duidelijk en inspirerend   

politieke organisatie  

 - Ideologie, gezag, deskundigheid en politiek (lees 

gebruik van macht) 

 - Vaak persoonlijke doeleinden 
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Artikel 5 wat is een processtructuur? 
 
Processen zijn ketens van activiteiten. Deze activiteiten zijn logisch geordend en gericht op het 
bereiken van resultaten voor een klant. 
Elk proces is opgebouwd uit vijf elementen: 

1. Resultaten: Dat kunnen broden zijn, ingekochte materialen, maar ook adviezen of andere 
diensten. Bij het ontwerp van een proces wordt van–achteren–naar–voren geredeneerd. 
Welk resultaat met ik opleveren en welke activiteiten zijn er nodig om dat te bereiken? Elke 
activiteit die geen waarde toevoegt, is overbodig en wordt geschrapt. Aan elk resultaat 
worden doelstellingen of normen verbonden. Deze worden meetbaar gemaakt via prestatie–
indicatoren (PI). Van elk geleverd resultaat wordt vastgesteld of de beoogde kwaliteit 
gehaald is. 

2. Activiteiten: Elk proces is een keten van activiteiten. Dit zijn enkelvoudige procestappen, 
handelingen of bewerkingen, zoals deeg maken of een rapport beoordelen. De werkstroom 
in een proces bevat alleen relevante activiteiten, elke stap moet een duidelijke relatie 
hebben met het eindresultaat Als processen uit veel activiteiten bestaan worden deze 
geclusterd in sub processen of nog kleinere eenheden. 

3. Mensen: Verrichten een deel van de activiteiten binnen een proces. Zij worden beschouwd 
als actoren met een bepaalde rol. De verdeling van taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden van die actoren is cruciaal voor een effectief en efficiënt 
procesverloop. RASCI–systematiek: Uitgangspunt is daarbij dat processen de minimale 
hoeveelheid voorschriften bevatten en dat maximaal geïnvesteerd wordt in het 
vakmanschap van mensen. 

4. Middelen: Onder middelen verstaan we machines, informatievoorziening, documenten en 
overige faciliteiten (huisvesting, materieel) die binnen de processen zelfstandig activiteiten 
verrichten of door actoren gebruikt worden om activiteiten mee te verrichten. Het middel 
informatievoorziening heeft de laatste jaren een steeds belangrijker rol gekregen. 

5. Kaders: Het begrip kaders wordt gebruikt voor alle randvoorwaarden, vereisten (normen), 
plannen en triggers die van buiten binnenkomen en bij de besturing van het proces een rol 
spelen. Daarbij valt te denken aan kwaliteitscriteria of normen waaraan het eindresultaat 
moeten voldoen of aan kaders (geld) voor de inzet van mensen en middelen. 

In de processtructuur valt op dat het begrip ‘resultaten’ twee keer genoemd is: één keer als output 
en één keer als input. 
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Artikel 6  Wat is de samenhang tussen proces- en organisatiestructuur? 

Proces organisatiestructuur beide noodzakelijk zijn. De inrichting van organisatie–eenheden en de 
personele– en functiestructuur wordt bijvoorbeeld niet door de processen afgedekt. Aan de andere 
kant verschaft de organisatiestructuur geen inzicht via welke activiteiten, mensen en middelen 
bepaalde resultaten behaald kunnen worden. Beide structuren zijn nodig en dienen als één geheel 
ontworpen te worden.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personele functies: zijn gekoppeld aan één of meer processen. Functies TVB en rollen sluiten aan 
Organisatie functies: worden afgedekt door één hoofdproces. 
Managementverantwoordelijkheden: worden als volgt belegd:  
         - de algemene en hiërarchische verantwoordelijkheden conform de organisatiestructuur.  
         - de procesverantwoordelijkheden (via proceseigenaarschap) conform de processtructuur. 
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Artikel 7 Projectbeheersing 

Als we weten welk resultaat we in het project moeten bereiken en we hebben vastgelegd langs 

welke weg we dit resultaat gaan bereiken en met welke middelen, komt de vraag hoe zorgen we 

ervoor dat dit ook allemaal binnen de gegeven randvoorwaarden gaat gebeuren. Met andere 

woorden hoe beheersen we het project. 

Beheersing betekent op een efficiënte en effectieve manier het projectresultaat realiseren. Je werkt 
effectief als je ervoor zorgt dat het concrete projectresultaat voldoet aan de vooraf gestelde eisen. 
Efficiënt betekent dat het gewenste projectresultaat gerealiseerd is binnen de vooraf afgesproken en 
beschikbaar gestelde middelen. 
 
Beheers factoren: 
G geld 
O organisatie 
K kwaliteit 
I Informatie 
T tijd 
 
Om de verschillende beheers factoren ook daadwerkelijk te beheersen is het noodzakelijk dat voor 
iedere beheers factor één of meerdere normen worden vastgelegd, bijvoorbeeld: 

- Projectplanning 
- Budgettering 
- Kwaliteitsnormen: programma van eisen 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

Artikel 8 De zeven eigenschappen van effectief leiderschap 

Volgens Covey is effectief leidinggeven aan veranderen een kwestie van drietrapsraket. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De eerste trap (Onafhankelijkheid) bestaat uit drie eigenschappen die gericht zijn op persoonlijke en 
individuele ontwikkeling. Ze zorgen ervoor dat je je als persoon onafhankelijk leert op te stellen.  
De tweede trap( wederzijdse afhankelijkheid) van drie daaropvolgende eigenschappen gaan over 
effectief samenwerken.  
De derde trap(afhankelijkheid) de zevende eigenschap gaat over het ontwikkelen en onderhouden 
van de overige zes eigenschappen. De achtste eigenschap: het vermogen van mensen om volgens 
hun volledige potentie te leven en om anderen te inspireren om hetzelfde te doen. 
 
Eigenschap 1 wees proactief; meer initiatief nemen, op eigen gedrag en gedachte richten 
Eigenschap 2 begin met het eind in gedachten; doel achterna gaan 
Eigenschap 3 belangrijke zaken eerst; stel prioriteiten 
Eigenschap 4 denk in termen van win-win; dit om effectief te kunnen samenwerken 
Eigenschap 5 eerst begrijpen, dan begrepen worden; wederzijds begrip, eerst luisteren 
Eigenschap 6 synergie; 3e weg kiezen, niet jou of mijn manier maar de 3e weg 
Eigenschap 7 hou de zaag scherp –continue verbetering; continue vernieuwing met betrekking op  
                         ons leven; fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel 
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Artikel 9 The Learning organization 
 
We kunnen stellen dat de organisatie lerende is als ' activiteit en het proces waarmee organisaties 
uiteindelijk het ideaal van een lerende organisatie te bereiken. We moeten, met andere woorden, 
worden bedreven in het leren. We moeten niet alleen in staat zijn om onze instellingen te 
veranderen, we moeten bedenken en instellingen die 'leersystemen' te ontwikkelen, dat wil zeggen, 
in staat zijn tot stand brengen van hun eigen voortdurende transformatie 
Hoewel theoretisch van lerende organisaties hebben vaak getrokken op ideeën van organisatorisch 
leren, is er weinig verkeer is in de omgekeerde richting. Aangezien de centrale problemen enigszins 
anders zijn, beide literatuur ontwikkelde zich uiteenlopende sporen. De literatuur over lerende 
organisatie heeft zich geconcentreerd op de vrijstaande verzameling en analyse van de bij individueel 
en collectief leren binnen organisaties processen en dat de lerende organisaties literatuur heeft een 
actiegerichtheid, en is gericht op het gebruik van specifieke diagnostische en evaluatieve 
methodologische instrumenten die kunnen helpen om identificeren, bevorderen en evalueren van de 
kwaliteit van leerprocessen binnen organisaties 
 
Bijlage 1: Drie definities van een lerende organisatie 
Lerende organisaties zijn organisaties waar mensen voortdurend hun capaciteit uitbreiden om de 
resultaten die ze echt willen, waar nieuwe en expansieve denkpatronen worden gevoed, waar de 
collectieve aspiratie wordt vrijgelaten, en waar mensen voortdurend leren om het geheel bij elkaar 
te zien maken. Lerende organisaties worden gekenmerkt door volledige betrokkenheid van de 
werknemers in een proces van gezamenlijk uitgevoerd, collectief verantwoording verandering gericht 
op gedeelde waarden of principes 

- Zorg voor continue leermogelijkheden. 
- Gebruik het leren om hun doelen te bereiken. 
- Link individuele prestaties met organisatorische prestaties. 
- Foster onderzoek en dialoog, waardoor het veilig voor mensen om openlijk te delen en 

risico's te nemen. 
- Omarm creatieve spanning als een bron van energie en vernieuwing. 
- Wees continu op de hoogte van en de interactie met hun omgeving. 

 
Systeemtheorie en de lerende organisatie 
Eerste, systeemtheorie kijkt naar verbindingen en aan het geheel. In dit verband stelt mensen in 
staat verder te kijken dan de onmiddellijke context en de gevolgen van hun handelen op anderen te 
waarderen. Ten tweede, terwijl de bouwstenen van de systeemtheorie zijn relatief eenvoudig, ze 
kunnen bouwen in een wat geavanceerder model dan zijn stroom in veel organisaties. Als we bij 
elkaar optellen van deze twee punten is het mogelijk om voorbij aandacht voor de onderdelen, te 
beginnen met het geheel te zien en gemeenschappelijke waarderen als een dynamisch proces. Het 
argument loopt, zal een betere waardering van systemen leiden tot een beter gevolg. Ten derde, 
systemisch denken, stelt ons in staat om de betekenis van feedback mechanismen in organisaties te 
realiseren. Senge concludeert: 
Het standpunt is over het algemeen gericht op de lange-termijn visie. Daarom vertragingen en 
feedback loops zijn zo belangrijk. Op de korte termijn, kun je vaak negeren, ze zijn inconsequent. Ze 
komen terug alleen om u te achtervolgen op de lange termijn. 
 
Dialoog en de lerende organisatie 
Het is een kenmerk van elke gesprek dat opent zich naar de andere persoon, aanvaardt werkelijk zijn 
standpunt als het, het overwegen waard is en krijg in de andere zodanig dat hij begrijpt niet een 
bepaald individu, maar wat hij zegt. Het ding dat moet worden begrepen is de doelstelling juistheid 
of anderszins van zijn mening, zodat ze met elkaar eens kunnen worden over een onderwerp 
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Sommige problemen en vraagstukken 
Richt zich vooral op de culturele dimensie , en niet voldoende rekening gehouden met de andere 
dimensies van een organisatie. Aan een organisatie is het noodzakelijk om te wonen om structuren 
en de organisatie van het werk, alsmede de cultuur en processen te transformeren. "Uitsluitend 
gericht op opleidingsactiviteiten om leren te bevorderen. 
Is voorstander van individuele en collectieve leerprocessen op alle niveaus van de organisatie, maar 
worden ze niet goed aansluiten op de strategische doelstellingen van de organisatie. Het is daarom 
absoluut noodzakelijk, "dat het verband tussen individuele en collectieve leren en de strategische 
doelstellingen van de organisatie is gemaakt ' De exacte functie van organisatorisch leren moeten 
duidelijker omschreven worden. 
 
Conclusie 
Dit soort verbinding ondersteunt samenwerking, commitment, klaar toegang tot kennis en talent, en 
samenhangend gedrag in organisaties. Deze beschrijving van sociaal kapitaal suggereert passende 
organisatorische investeringen - namelijk, waardoor mensen ruimte en tijd om te verbinden, te 
tonen vertrouwen, effectief communiceren doelen en overtuigingen, en het bieden van gelijke 
kansen en beloningen die daadwerkelijke participatie, geen loutere aanwezigheid uitnodigen. 
 
Een lerende organisatie is een organisatie die in staat is zich permanent te verbeteren, te vernieuwen 
en te ontwikkelen. Werkt terug vanuit de toekomst en bouw voort op het goede uit het verleden. 
 
Veel mensen zien een organisatie als ‘hark’, een systeem waarin ze zich voegen naar een 
hiërarchische orde. Een lerende organisatie zou echter meer de vorm van een netwerk moeten 
hebben: een sociale constructie waarin iedereen de mogelijkheid heeft invloed uit te oefenen.  
Het zogeheten “actorschap”. Belangrijk hierbij is dat een lerende organisatie gebouwd is op een 
mensbeeld waarbij de leden zichzelf en elkaar als volwassen individuen beschouwen: mensen die zelf 
verantwoordelijkheid willen en durven nemen voor hun eigen functioneren en hun functioneren in 
relatie tot de ander en die van de ander hetzelfde veronderstellen. 
 
Een organisatie leert niet alleen doordat individuen leren, maar ook doordat ten gevolge daarvan 
andere individuen anders gaan functioneren. 
 
De basisgedachte van een organisatie is dat mensen met elkaar activiteiten willen verrichten vanuit 
de verwachting dat samenwerken meer oplevert dan wanneer iedereen individueel opereert. Het 
management geeft leiding aan het leer- en veranderproces en is ervoor verantwoordelijk dat 
opvattingen over doelen op organisatieniveau, groepsniveau en individueel niveau op één lijn 
gebracht worden.  
 
Deze afstemming leidt dan tot de ontwikkeling van een gezamenlijke visie. Een open en heldere 
communicatie is van groot belang voor een lerende organisatie. Dit geldt zowel voor interne als 
externe communicatie en heeft betrekking op alle lagen van de organisatie. Dit moet leiden naar 
collectief gedrag. 
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Artikel 10 De lerende en levende organisatie 
 
Organisaties sturen steeds meer zichzelf aan. Ze zijn flexibel, vernieuwend, veerkrachtig, lerend en 
leveren een verantwoorde bijdrage aan de samenleving. 
Een lerende en levende organisatie gaat uit van de innerlijke mogelijkheden (talenten, 
competenties), die bij de medewerkers en binnen de organisatie aanwezig zijn. De sleutel tot een 
succesvolle en duurzame organisatie ligt in het creëren van een context/ werkklimaat, waarin 
mensen op spiritueel, mentaal, emotioneel en fysiek niveau worden uitgedaagd om zich te 
ontwikkelen. 
De leiding van de organisatie heeft oog voor de waarde van mensen, hun individualiteit en 
authenticiteit, hun behoefte aan zelfreflectie en bewegingsvrijheid, hun vermogen tot creativiteit. 
Een lerende en levende organisatie richt zich op haar bestemming. De bestemming is een unieke 
waarde, die de organisatie aan haar omgeving toevoegt. Geeft antwoord op de vraag waarom 
bestaat de organisatie. Deze geeft richting aan het handen van de medewerkers. 
De omgeving wordt mede door haar vormgegeven. Zorgt en past zich aan op ontwikkelingen. 
Staat open voor haar omgeving. 
Een lerende en levende organisatie ontwikkelt en vernieuwt zich primair van binnen naar buiten. 
 
Leiderschap 
Een professionele medewerker heeft behoefte aan regelruimte, zelfstandigheid, waardering en 
erkenning. De mens moet als compleet mens worden benaderd en behandeld, hetgeen uiteindelijk 
tot een beter en bevredigender resultaat leidt voor iedereen. De manager dient gericht te zijn op de 
ontwikkeling van de medewerker en het scheppen van de juiste condities zodat de medewerker 
optimaal kan presenteren. 
Leiderschap is het vermogen om: 

- Medewerkers zicht te geven op een collectieve bestemming 
- Medewerkers te inspireren in woord en gedrag 
- Primaire te zorgen voor het creëren van de voorwaarden voor het behalen van de resultaten 

de bestemming van de organisatie moet niet alleen zingevend en richtinggevend zijn maar ook een 
uitdaging bieden. 
Normen en regels staan vast, ze zijn goed te controleren en kunnen altijd worden aangepast of bij 
worden gemaakt. 
Het geven van vrijheid en beschikken over voldoende autonomie heeft een positief effect op de 
creativiteit en productiviteit van medewerkers. 
Organisatie moet open staan voor terugkoppeling vanuit haar omgeving. 
Zelfreflectie s goed maar niet voldoende, feedback is daarop een goede aanvulling. 
Stel jezelf regelmatig de vraag: waar heb ik feedback voor nodig? Waarover geef ik feedback en hoe 
doe ik dat? 
In een lerende organisatie wordt anders denken en ander gedrag getolereerd en soms zelfs 
gestimuleerd, binnen de grenzen van veiligheid en continuïteit. 
Veiligheid is een van de belangrijkste basisvoorwaarden voor leren en leven. 
Een lerende en levende organisatie heeft een duidelijke focus, is transparant en open, geeft ruimte 
aan individuele talenten, binnen het raamwerk van de collectieve bestemming. 


