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Hoofdstuk 2 : Management, Organisatie en Besluitvorming 
 
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.  
 
Het begrip management kent 3 betekenissen; 

- een bepaalde groep functionarissen in een organisatie, top- ,midden,- uitvoerend of eerstelijnsmanagement; zij sturen in een 
organisatie het handelen van andere mensen; 

- de activiteiten van managers, goed resultaat = excellent management, slecht resultaat = mismanagement; 
- die van 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). 
 
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 

 
Rollen van managers 
Fayol onderscheidt rollen die op het vlak liggen van plannen en vooruitzien, organiseren, opdrachten geven en contoleren. 
Constituerende taken: plannen en vooruitzien en organiseren; vooruit kijken en het bieden van een  
    kader waarin gewerkt wordt (management op hoger niveau) / voorwaardenscheppend bezig zijn  
      => zorgen dat mensen hun werk naar behoren kunnen doen.  
Dirigerende taken:  opdrachten geven en controleren; het aansturen van mensen en het volgen van primaire en secundaire  
    processen / zorgen dat de juiste persoon op de juiste plek zit; synergie creëren.  
Controlerende taken:  de hoogste in ranking blijft verantwoordelijk voor de controlerende taak, deze taak kan nooit gedelegeerd  
    worden  
Een manager vervult vrijwel altijd een mix van deze taken.  
 
Mintzberg (1973) onderscheidt vier groepen van activiteiten of rollen: 

- interpersoonlijke rollen: de manager treedt als boegbeeld van de organisatie naar buiten, als leider die zijn/haar mensen 
motiveert en aanstuurt als onderdeel van een netwerk. Vertrouwen speelt hierbij een belangrijke rol, zonder vertrouwen tussen 
mensen onderling ontstaan er conflicten en miscommunicatie; 

- informatieve rollen: de manager houdt in de gaten wat er binnen en buiten de organisatie gebeurd en communiceert dit intern 
en informeert de buitenwereld over de organisatie. Het doorgeven werkt niet alleen van boven naar beneden, maar ook van 
beneden naar boven, met name deze laatste is van belang => wat leeft er op de werkvloer / hoe kijkt men tegen de directie aan; 

- besluitvormende rollen: de manager is een ondernemer, hij lost problemen op, wijst middelen toe en onderhandelt intern en 
extern (besluiten nemen is essentieel op welk niveau dan ook); 

- protocolaire rollen: de rol die je geacht wordt te spelen volgens functie met de bijbehorende taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden (de manier waarop deze ingevuld wordt is erg persoonlijk). 

 
Mintzberg ziet de activiteiten van de manager als kortstondig, gevarieerd en gefragmenteerd. Kotter (1982)  ziet ook dat het korte 
activiteiten zijn, maar in tegenstelling tot Mintzberg ziet hij ook een patroon in het werk van de effectieve manager. Deze is in de eerste 
plaats bezig met “agenda setting” en ontwikkelt een netwerk van mensen die kunnen helpen om de organisatie succesvol te maken. De 
effectieve manager zorgt er ook voor dat de “agenda” uitgevoerd wordt met behulp van het netwerk.  
 
3 termen die bij elkaar horen zijn: 

- span of control  : het aantal mensen die ik daadwerkelijk leiding geef; 
- omspanningsvermogen : het aantal mensen aan wie ik effectief leiding kan geven; 
- depth of control  : tot hoe ver in de organisatie bereiken mijn besluiten mijn mensen  

     (te bereiken door nieuwsbrieven, intranet, werkoverleg, etc.). 
 
Drie betekenissen van het woord organisatie: 

- de eenheid waarin mensen, middelen en methoden samen zijn om vooraf bepaalde resultaten te bereiken.  
- de inrichting, hoe is de structuur en waar liggen de vestigingen? 
- de activiteit van het organiseren, bijv. het organiseren van een evenement. 
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Output:    goederen of diensten aan afnemers afleveren; 
Input:    grondstoffen of middelen inkopen bij een leverancier; 
Troughput / transformatieproces: input omzetten tot output, binnen troughput onderscheid men logistieke activiteiten (die de  
     uiteindelijke producten of diensten voortbrengen) en ondersteunende activiteiten (die sturen  
       de logistieke activiteiten aan).  
 

           Logistiek 

 
        Ondersteunend 
 
Theorieën over M&O zijn van verschillende invalshoeken te bezien: 

- Descriptief (beschrijvend): geeft weer hoe de werkelijkheid volgens de ontdekker eruitziet; de elementen van de werkelijkheid 
en de verbanden ertussen worden beschreven, maar niet de relatie met succes (bijvoorbeeld Mintzberg). 

- Prescriptief of normatief (voorschrijvend): geeft ook aan hoe de werkelijkheid te verbeteren is (bijvoorbeeld Kotter). 
De theorieën verschillen ook in reikwijdte van geldigheid: 

- Universeel: geeft aan hoe de werkelijkheid er altijd uit moet zien met soms aanwijzigen voor de praktijk die overal tot succes 
zouden moeten leiden.  

- Contingentiebenadering (situatieafhankelijk): houdt rekening met de situatie waarin deze wordt toegepast, hangt af van de aard 
van de situatie in een onderneming, bedrijfstak of land (Woodward, 1958).  

 
Examenvraag: wat komt eerst: descriptief of prescriptief? Vb. huisarts: eerst kijken wat je hebt, dan iets voorschrijven (descriptief). 
 
Fayol en Taylor schreven op basis van eigen ervaringen. Hedendaagse theorieën zijn vaak gebaseerd op onderzoeken in organisaties. 
Rosenzweig (2007)  heeft aangetoond dat veel claims die voortkomen uit onderzoek met argwaan bekeken moeten worden. Er zijn enkele 
vragen om na te gaan of een theorie redelijk onderbouwd is: 

1. De achtergrond van de onderzoeker (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 die 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. 
 
Een tool om een organisatie te leiden is BO(M)B: 
Beeldvorming : inlevingsvermogen => waar denk je aan bij een bepaald woord, je moet vragen stellen om een beeld te  
    kunnen vormen 
Oordeelsvorming : doe je op basis van feiten 
Meningsvorming : is een gevoel iets, je moet mensen hierbij in hun waarden laten (ieder zijn eigen mening laten houden) 
Besluitvorming : je doorloopt eerst bovenstaande punten door en o.b.v. daarvan neem je een besluit 
 
Fasen van besluitvorming 
Probleem: een feitelijke of verwachte afwijking van de afgesproken norm 
Een probleem kan zich voordoen op elk van de 3 managementgebieden: 

1. Strategie 
2. Operatie 
3. Structuur  

 
          Uitwerken                           Opstellen en uitwerken 

 
Probleemstelling 
 

 
                       

 
Oplossingsrichtingen 

 
                  

 
Kiezen 
 

      Beeldvorming                                                                  Oordeels- & Meningsvorming          Besluitvorming 
 
Het proces van besluitvorming doorloopt 3 fasen: 
Fase 1: Uitwerken van een probleemstelling 
Het analyseren van het probleem en het zoeken naar de oorzaken ervan; de kernoorzaak vaststellen, begint wanneer signalen opduiken die 
wijzen op een probleem (operationeel, strategisch of in de structuur). Een krachtenveldanalyse kan helpen om de oorzaak van het 
probleem duidelijk te krijgen. Hierbij wordt geïnventariseerd welke krachten belemmerend zijn en die de situatie kunnen verbeteren. Bij 
goede besluitvorming moeten alle betrokkenen zelf op zoek gaan naar belangrijke informatie en de informatievoorziening niet in goed 
vertrouwen overlaten aan anderen. 
Fase 2: Opstellen en uitwerken van oplossingsrichtingen 
Het formuleren van alternatieven om het probleem op te lossen, oplossingsstrategieën ontwikkelen en de gevolgen van deze strategie 
nagaan. De voor en nadelen zullen duidelijk vastgesteld moeten worden. Wanneer de oplossing niet voor de hand ligt is er creativiteit 
nodig.  
 
 
 
 
 

Input Troughput Output 
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Er zijn 2 manieren om de creativiteit te bevorderen: 
1. Brainstorming (A.F. Osborn – 1963): deze techniek kent 4 uitgangspunten: 

1. Het ontwikkelen van zo veel mogelijk nieuwe ideeën; 
2. Het voorkomen van kritiek op de ideeën die deelnemers naar voren brengen; 
3. Het proberen ideeën met elkaar te combineren en te verbeteren; 
4. Het stimuleren van het naar voren brengen van “wilde” ideeën. 
Deze methode is geschikt voor duidelijk omgeschreven problemen en wordt in groepsverband toegepast. 

2. Lateraal denken (De Bono – 1971): een aantal van zijn punten zijn: 
1. Herkennen van heersende gedachten (deze beïnvloeden het denken en dus moet je ze kennen om ze te omzeilen); 
2. Veranderen van gedachten door die niet te gebruiken; 
3. Van binnenuit veranderen door een heersende gedachte juist om te draaien of te overdrijven; 
4. Bevorderen van discontinuïteit (door bijvoorbeeld het probleem anders te benoemen of naar mensen uit een ander 
vakgebied te luisteren).  
De Bono noemt ook het gebruik van analogieën en het noemen van een willekeurig woord om te zien welke nieuwe gedachten 
dat teweegbrengt.  
Deze methode kan individueel toegepast worden.  

Nadat de nieuwe oplossingsrichtingen zijn uitgewerkt moeten de voor- en nadelen van elk alternatief duidelijk vastgesteld worden.  
Fase 3: Kiezen uit oplossingsrichtingen 
Het analyseren van de oplossingsrichtingen en het maken van een keuze, bijvoorbeeld met behulp van een beslissingsmatrix of een 
beslissingsboom. In een 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. Een 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.  
 
Sinds 1995 bestaan er 3 soorten organisaties: 

- Non profit 
- Not for profit (oude staatsbedrijven die geprivatiseerd zijn, bv. NS, Nuon, Eneco) 
- Profit  

 
Privatisering : het proces waarbij het eigendom van bedrijven en diensten overgaan van overheid naar de particuliere sector 
 
Not for profit:  deze organisaties leveren een type dienst waar de Nederlandse overheid zich nog wel mee bemoeit; de organisaties  
   moeten binnen bepaalde kaders blijven  
 
Extra: organisatietheorie, 3 perspectieven 
Theorie: zienswijze; manier van kijken  
Een theorie is een kijk op de wereld om ons heen vanuit een bepaald gezichtspunt, waar je staat bepaalt wat je ziet. Dit is ook van 
toepassing op organisatietheorie. Hatch en Cunliffe (2006) onderscheiden 3 benaderingen van het verschijnsel “organisatie” die elkaar 
aanvullen, maar elkaar ook bestrijden. Morgan is degene die deze perspectieven benoemd heeft, Hatch en Cunliffe hebben hier verder op 
geborduurd:  

- Het moderne perspectief : opgekomen in de jaren ’50 van de vorige eeuw, de wortels liggen rond 1900 (ideeën van Fayol en 
Taylor => economische stilstand door 2 wereldoorlogen). Organisaties en mensen worden gezien als machines (Morgan, 1986) 
en de organisatiekunde wordt m.n. beoefend door ingenieurs. De benadering is objectief. In tijden van crisis wordt de mens als 
machine gezien (als een productiefactor) en in goede tijden wordt de mens als mens (persoon) gezien.  

- Het symbolische perspectief : opgekomen in de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw. Organisaties worden meer gezien als 
levende organismen (Morgan, 1986); ze vertonen groei en ontwikkeling. Organisaties maken deel uit van een groter geheel, de 
omgeving, waarmee ze interacteren. Ze hebben een subjectieve, symbolische betekenis die door alle betrokkenen wordt 
gevormd en in stand gehouden. Er bestaat een organisatiecultuur die niet grijpbaar is, maar wel merkbaar.  

- Het postmoderne perspectief : opgekomen in de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw. Organisaties worden nu meer gezien als 
arena’s waar het spel om de macht wordt gespeeld (Morgan, 1986). Er is voortdurend strijd tussen dominerende en 
gemarginaliseerde visies. De Waarheid bestaat niet; er is niet 1 echte waarheid die altijd opgaat, er zijn altijd uitzonderingen. 
Kritische reflectie op eigen en andermans handelen en motieven is noodzakelijk. Dit postmodernisme heeft ook een bevrijdende 
en opluchtende kant, want als de waarheid van niemand is, dan is ze van iedereen (het ultieme gelijkheidsideaal is voor de 
postmodernist vanzelfsprekend). 

 
Hatch en Cunliffe laten zien dat de 3 perspectieven elkaar bestrijden, maar dat ze elkaar ook veel te bieden hebben.  
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Hoofdstuk 3 : Omgeving van organisaties 
 
Micro (foetjse)   Meso (ticap)   Macro (destep of depest) 
Kleinste entiteit (grootheid):  midden entiteit:   grootste entiteit: 
- 1 gezin    - branche    - land 
- 1 bedrijf    - bedrijfskolom    
Financiën    Toeleveranciers   Demografie 
Organisatie   Intermediairs   Economie 
Economie    Concullega’s   Politiek/Juridisch 
Techniek    Afnemers    Ecologie 
Sociaal    Publieksgroepen (stakeholders)  Sociaal 
Juridisch        Techniek 
Ecologie / Ethiek 
 

 
7S Model van McKinsey 
 

  
5 krachtenmodel van Porter 

 
Je bepaald voor je eigen bedrijf wat je micro/meso/macro omgeving is (voorbeeld: macro = wereld, meso = Europa, micro = Nederland). 
 
Intermediairs helpen het product naar een hoger level te brengen, ze voegen iets voor je toe. 
 
Stakeholders geven gevraagd en ongevraagd advies. 
 
Concullega’s => substituten in het 5 krachtenmodel van Porter.  
 
Toetreders => afhankelijk van het bedrijf waar je in zit. 
 
Er zijn 4 marktvormen (toe- & uittreders): 

1. Monopolie  : er is in het hele land maar 1 aanbieder 
2. Oligopolie   : er zijn enkele aanbieders; het zijn er zoveel, dat ze op elkaars prijsveranderingen reageren  

      (heterogeen oligopolie: supermarkten, auto-industrie + homogeen oligopolie: benzinemarkt) 
3. Monopolistische concurrentie : detailhandel => uniek voor 1 product, mensen komen van heinde en verre voor dat ene  

       product 
4. Volledige vrije mededinging : vraag & aanbod (landbouw, veeteelt, visserij, bosbouw) 

 
Toetreden tot een monopolie is moeilijk, er zijn veel geld en middelen voor nodig. Uittreden uit een monopolie is ook lastig, dan ontstaat 
er gelijk een groot probleem.  
 
De externe omgeving is op 2 manieren belangrijk voor een organisatie: 

1. Het is de afzetmarkt van producten en diensten; 
2. Het is de bron van de benodigde hulpbronnen om producten en diensten te kunnen voortbrengen.  

 
Meso-omgeving: Porters vijfkrachtenmodel  
Met Porters vijfkrachtenmodel kunnen de factoren die de hevigheid van de concurrentie in een bedrijfstak bepalen systematisch worden 
opgespoord en geanalyseerd. Zo wordt er inzicht gekregen in de structurele winstgevendheid en aantrekkelijkheid van de bedrijfstak, nu en 
in de toekomst (Porter, 1980). Dit inzicht biedt mogelijkheden om strategische alternatieven te ontwikkelen.  
 
De concurrentiekrachten in het vijfkrachtenmodel zijn: 

1. De mate van rivaliteit tussen bestaande concurrenten in de bedrijfstak; 
2. De dreiging van nieuwe toetreders tot de bedrijfstak; 
3. De onderhandelingsmacht van afnemers; 
4. De dreiging van substituutproducten- of diensten; 
5. De onderhandelingsmacht van leveranciers. 
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Concurrenten: de druk die bedrijven voelen om de strijd aan te gaan met bestaande concurrenten. Het gaat om de mogelijkheden om de 
eigen positie te verbeteren ten koste van concurrenten. Als er beperkte groei is op de markt gaan bedrijven vaak het gevecht aan, wat kan 
leiden tot meer concurrentie (denk aan verlaging van prijzen, introductie van nieuwe producten of starten van felle reclamecampagnes).  
Factoren die de rivaliteit beïnvloeden zijn:  

- verhouding tussen vraag en aanbod;  
- de groei in de markt; 
- de vaste kosten i.c.m. benutting van de maximale capaciteit; 
- de mate van differentiatie (vermogen om zich te onderscheiden met een uniek product); 
- hoge uittredingsdrempels.  

Nieuwe toetreders: afhankelijk van de barrières die de bedrijfstak opwerpt. Hoe meer er zijn, hoe lastiger het is om toe te treden en hoe 
geringer soms de dreiging ervan.  
Barrières kunnen zijn:  

- strikte voorwaarden aan lidmaatschap van beroepsgroepen of brancheverenigingen;  
- op grote schaal producten en diensten produceren om de kostprijs te drukken; 
- grote kapitaalinjecties; 
- slechte toegang tot distributiekanalen; 
- belemmerende wet- en regelgeving.  

Substituten: de vraag naar een producttype neemt af als een substituut wordt aangeboden die in vergelijkbare functies voorziet en tevens 
beter en/of goedkoper is. Vormen van substitutie zijn: 

- het ene product vervangt het andere (bv. e-mail vervangt post); 
- een nieuw product wat een ander product overbodig maakt (bv. huishoudelijke apparaten worden door nieuwe vervangen in 

plaats van onderhouden en gerepareerd); 
- generieke substitutie (klant koopt iets en kan daardoor iets anders niet kopen). 

Organisaties kunnen de meeste invloed uitoefenen op de vervanging van een bestaand product door een nieuw of aangepast product. 
Afnemers: beperkt de vrijheid om de prijs van producten te verhogen, omdat de macht van de kopers hoog is. De macht van kopers is met 
name hoog in bedrijfstakken waarin:  

- sprake is van een concentratie van kopers en de kopers zich organiseren om een machtsblok te vormen; 
- er veel aanbieders zijn en de kopers kunnen kiezen uit verschillende, onderling concurrerende bedrijven; 
- de kosten van de componenten, de materialen en de arbeid die gebruikt worden om een product of dienst te produceren hoog 

zijn, waardoor de kopers veel tijd en aandacht besteden aan het zoeken en vinden van “de beste koop”. 
Toeleveranciers: beperken de inkoopkosten te verlagen. Aspecten die de onderhandelingsmacht van de toeleveranciers in een bedrijfstak 
verhogen zijn: 

- het aantal toeleveranciers dat in hoge mate unieke en kwalitatief hoogwaardige producten en diensten levert; 
- toeleveranciers met een sterk merk; 
- toeleveranciers die zelf beschikken over een ruim klantenbestand en het zich kunnen veroorloven een klant te verliezen. 

 
Het vijfkrachtenmodel wordt bij voorkeur gebruikt op het niveau van de onderdelen van het bedrijf die productlijnen of dienstpakketten 
produceren binnen een bedrijfstak. Het model kan dus binnen een bedrijf diverse keren worden toegepast, als er in het bedrijf 
verschillende productlijnen en dienstenpakketten worden geleverd binnen een bedrijfstak. Het is van belang ook mee te nemen hoe de 
krachten zich op lange termijn zullen ontwikkelen, aangezien de aantrekkelijkheid van de bedrijfstakken veranderen in de loop der tijd. Een 
algemene regel is dat naarmate de 5 krachten toenemen in intensiteit dit de bedrijven in de bedrijfstak beperkt in hun bewegingsruimte 
om de prijs en de winst te verhogen. Sterke concurrentiekrachten hebben een bedreigend effect op de levensvatbaarheid van het bedrijf. 
Zwakke concurrentiekrachten leveren daarentegen kans op voor het bedrijf om te groeien in omzet en winst.  
 
Door het toepassen van het vijfkrachtenmodel van Porter wordt inzicht verkregen in de structurele winstgevendheid en (daarmee) de 
aantrekkelijkheid van een bedrijfstak (nu en in de toekomst). Dit inzicht kan vervolgens worden gebruikt om strategische alternatieven te 
ontwikkelen.  
 
Het vijfkrachtenmodel is een descriptief model: met behulp van dit model kunnen de verschillende krachten, die bepalend zijn voor de 
mate van concurrentie, op een systematische manier in kaart worden gebracht (= beschreven).  
 
Macro-omgeving  
De macro-omgeving waarbinnen de bedrijfstak een plaats heeft, kan men in kaart brengen met behulp van DESTEP-rubricering. Deze 
afkorting staat voor de volgende factoren: 

- Demografisch: factoren die van invloed zijn op de omvang en de samenstelling van de bevolking (leeftijdsopbouw, samenstelling 
van de bevolking). Belangrijke demografische ontwikkelingen zijn: 
- omvang van de bevolking; 
- veranderingen in de woonplaats; 
- etnische samenstelling. 

- Economisch: belangrijke economische ontwikkelingen zijn: 
- omvang en groei van het nationaal inkomen in verschillende landen (koopkracht); 
- rentestanden en valutakoersen; 
- verschuiving economisch evenwicht naar de zgn. BRICT-landen.  

- Sociaal-maatschappelijk: 
- internet als communicatiemedium (Hyves, Facebook); 
- het nieuwe werken; 
- duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
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- Technologisch: 
- internet; 
- biotechnologie (gewassen verbeteren, medicijnen ontwikkelen); 
- Nanotechnologie (deeltjes). 

- Ecologisch: 
- strengere regels m.b.t. verwijderen van afval; 
- vermindering van CO2 uitstoot; 
- gebruik van open ruimte (bestaande natuur zoveel mogelijk in stand houden); 
- voedsel 

- Politiek-juridisch: wet en regelgeving (op lokaal, regionaal en internationaal niveau) 
 
De meso-omgeving is de bedrijfstak of de markt waar een organisatie actief in is. Met de partijen in de meso-omgeving (klanten, 
leveranciers, concurrenten) heeft een organisatie veel direct contact. De meso-omgeving maakt deel uit van de macro omgeving. De macro 
omgeving moet zichtbaar gemaakt worden om een volledig beeld te krijgen van de toekomstige omgeving van een organisatie.  
 
De Wet van Moore: de rekencapaciteit van microprocessen verdubbelt elke 18 maanden. 
 
Voorspellingtechnieken 
Er zijn diverse voorspellingstechnieken ontwikkeld. Men maakt een onderscheid naar kwalitatieve en kwantitatieve methoden: 
Kwalitatieve methoden maken gebruik van begrippen en verschijnselen die je waarneemt.  

- analogie: zoeken naar een eerdere gebeurtenis die hetzelfde karakter heeft als de vraag die de organisatie wil beantwoorden. 
Dit gebruik je als je wilt weten hoe een nieuw product door de markt zal worden opgenomen of hoe de concurrenten mogelijk 
zullen reageren hierop.  

- scenario: aan de hand van een aantal variabelen worden verschillende beelden van de toekomst gemaakt, met als doel te 
achterhalen welke ontwikkelingen zich kunnen gaan voordoen. Men maakt geen precieze voorspellingen, maar het is de 
bedoeling dat men mentaal en conceptueel voorbereid is op mogelijke ontwikkelingen in de externe omgeving. Hierdoor kan 
een organisatie strategieën proberen te ontwikkelen die goede resultaten leveren ongeacht de toekomst. Deze strategieën 
treden pas in werking als duidelijk is welk eerder bedacht scenario het meest lijkt op de werkelijke situatie (realiteit). 

- het managen van zwakke signalen (Ansoff, 1990): signalen oppikken van wat er om het bedrijf heen gebeurd en hier vast 
vervolgacties op bedenken. Bij het managen van zwakke signalen laat de organisatie de concreetheid van de acties afhangen 
van de sterkte van de informatie. Over te nemen acties denkt men wel na en men maakt plannen daarvoor, maar de organisatie 
gaat pas tot concrete actie over als dat echt nodig is.   

Kwantitatieve methoden gaan uit van cijfermateriaal.  
- tijdreeksanalyses 
- causale modellen 

 
Bronnen van informatie  
Informatie over wat in de macro-omgeving en de bedrijfstak speelt is uit veel bronnen te achterhalen. Enkele voorbeelden zijn: 

- cijfermatig: CBS en CPB (Nederland), Eurostat en de OESO (internationaal) 
- regionale en internationale Kamers van Koophandel 
- ambassades van een land 
- nationale en internationale pers (het Financiële Dagblad, Financial Times, Wall Street Journal) 
- internet  
- banken 
- dag-, maand- of weekbladen van brancheorganisaties 
- websites van consultingbureaus (McKinsey, Boston Consulting Group, Booz & Company)  

 
Extra: 10 trends om in de gaten te houden 
McKinsey heeft onderzocht welke trends op het gebied van informatietechnologie grote gevolgen zullen hebben voor succesvol opereren 
in de toekomst. In veel gevallen zullen deze trends succesvolle bedrijfsformules verstoren. De 10 trends zijn: 

1. Distributed cocreation moves into mainstream: het gebruikmaken van kennis van buiten de eigen organisatie bij het 
ontwikkelen van producten en diensten (bv. Wikipedia); 

2. Making the network the Organization: het inschakelen van mensen uit het interne en externe netwerk van de organisatie bij het 
uitvoeren van projecten; 

3. Collaboration at scale: systemen die samenwerking kunnen verbeteren; 
4. The growing “Internet of things”: het gebruikmaken van sensoren die automatisch informatie verzamelen en doorgeven aan 

professionals; 
5. Expirimentation and big data: het is belangrijk om de relevante informatie uit de overvloed aan informatie te filteren; 
6. Wiring for a sustainable world: informatietechnologie kan helpen de ecologische invloed van economische activiteiten te 

verminderen; 
7. Imagining anything as a service: technologische ontwikkelingen maken het vooral voor zakelijke gebruikers mogelijk om het 

kopen van activa te vervangen door het huren van die activa en daarvoor te betalen op basis van het gebruik (=dienst); 
8. The age of the multisided business model: geen 1-op-1 relatie met een klant, maar meerdere bronnen gebruiken; 
9. Innovating from the bottom of the pyramid: uit zich ontwikkelende landen komen verrassende innovaties; 
10. Producing public good on the grid: er wordt meer gebruik gemaakt van informatietechnologie.  
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Hoofdstuk 4 : Strategieformulering 
 
Door strategieformulering komt een bedrijf tot beslissingen over de manier waarop zij de langetermijn- of strategische doelen die gesteld 
zijn wil bereiken (het ontwikkelen van de beste manier om de doelen die gesteld zijn te bereiken). Deze beslissingen hebben betrekking op 
de keuze ten aanzien van: 

- de spreiding van de activiteiten (producten, geografie en verticale integratie);  
- de positionering van producten en diensten (het bereiken van concurrentievoordeel); 
- eventuele samenwerking met andere organisaties. 

 
Diverse auteurs hebben een model van strategieformulering uitgewerkt: 

- Ansoff (1968) voor de grote onderneming; 
- Lemmens en Smeets (1977) voor de middelgrote onderneming; 
- Keuning en Eppink (2008) een fasemodel. 

 
Model van strategieformulering (Keuning en Eppink): 
Stap 1: het vaststellen van het huidig strategisch profiel; 
Stap 2: het doen van een SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunity’s, Threats) 
Stap 3: vaststellen of de doelen die gesteld zijn in de toekomst nog bereikt kunnen worden als rekening wordt gehouden met de sterke en  
             zwakke kanten van de eigen organisatie en de kansen en bedreigingen in de meso- en macro-omgeving => raming bij ongewijzigd  
             beleid 
Stap 4: als blijkt dat de doelen niet te bereiken zijn met de huidige strategie, moeten nieuwe strategische alternatieven ontwikkeld worden.  
              Hierbij is de zgn. confrontatiematrix handig.  
Stap 5: het maken van een keuze aan de hand van verschillende keuzecriteria.  
 

Sterkte  Kans 

 
Zwakte  Bedreiging 
 
Het huidig strategisch profiel is het uitgangspunt voor het bereiken van de gestelde doelen in de toekomst. Sommige doelen zijn vanuit 
bepaalde uitgangspunten niet te bereiken. De organisatie moet dus de huidige situatie goed kennen en beseffen wat vanuit die positie wel 
en niet mogelijk is.   
 
Elementen strategisch profiel:  

- inventariseren van de doelstellingen; 
- goed voor ogen hebben op welke terreinen (spreiding) je actief bent en op wat elk daarvan de resultaten zijn. Er zullen 

verschillende product-marktcombinaties in kaart gebracht moeten worden om te kijken waar de winst en het verlies vandaan 
komen; 

- weten welke concurrentiestrategie in welk deel van de organisatie gevolgd wordt (positionering); 
- de mate van synergie die tussen de onderdelen bestaat: synergie is het voordeel dat ontstaat doordat afzonderlijke onderdelen 

van elkaars kennis en kunde kunnen profiteren. Met dezelfde inspanning kan door synergie meer resultaat bereikt worden; met 
minder inspanningen kan hetzelfde resultaat bereikt worden. De bronnen van synergie moeten ook op detailniveau aan te 
wijzen zijn. Kostenbesparingen ontstaan doordat voortbrengingsprocessen van 2 onderdelen te combineren zijn. 

 
Sterkten en zwakten van een organisatie zijn die kenmerken waardoor zij op een bepaald moment beter of slechter scoort dan 
vergelijkbare organisaties. Een kenmerk is dus altijd sterk of zwak in vergelijking met een andere organisatie. Een ander woord voor het 
zich spiegelen aan de kenmerken van concurrenten is benchmarking. Meer direct kan men de eigen kenmerken ook vergelijken met de 
wensen van de afnemers. 
 
Een waardeketen of value chain maakt de activiteiten in de organisatie zichtbaar die bijdragen aan de waarde die zij creëert en de marge 
die zij daarmee behaald. Het maakt goed zichtbaar wat de sterke en zwakke punten van de organisatie zijn. Porter (1985) maakt in de 
waardeketen onderscheidt tussen primaire en ondersteunende activiteiten. De waardeketen die in alle organisaties te herkennen is, is in 
onderstaande figuur weergegeven. Het belang van de onderscheiden activiteiten verschilt per organisatie.  

Huidig strategisch 
profiel 

Raming 
Ongewijzigd 
Beleid (ROB) 

 
Keuze 

 
Alternatieven 
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De primaire activiteiten bestaan uit de activiteiten: 

- Inkomende logistiek (input): ontvangst, opslag en distributie ingekochte goederen of diensten; 
- Bewerkingen of operations (troughout); omzetten goederen of diensten tot een nieuw product of dienst; 
- Uitgaande logistiek (output): verzamelen, opslaan en distributie naar de afnemer; 
- Marketing en verkoop: het stimuleren van aankoop van producten en diensten door potentiële klanten; 
- Nazorg of Service: aanvullende dienstverlening om het product en de diensten die de organisatie levert te onderhouden. 

 
De ondersteunende activiteiten in de waardeketen bestaan uit 4 activiteiten: 

- De algehele bedrijfsvoering / infrastructuur van de organisatie: de activiteiten om de waardeketen in zijn geheel te 
ondersteunen en te onderhouden, zoals algemeen management, financiële zaken, juridische zaken, kwaliteitsmanagement of 
informatiesystemen. Deze kan ook gezien worden als een middel waarmee een bedrijf een onderscheidend 
concurrentievoordeel behaald in de markt. 

- HRM: personeelsmanagement. 
- R&D of technologieontwikkeling: het 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.  
 

Gezien het economisch grote directe belang van inkoop op de resultaten van de organisatie, kan men zich afvragen of inkoop niet een 
primaire activiteit is, in plaats van een ondersteunende. Dit geldt met name voor organisaties waar de inkoop soms wel voor 80% deel 
uitmaakt van de omzet (bijv. supermarkten). 
 
De organisatie kan met behulp van de waardeketen onderzoeken waar zij sterker, gelijk of zwakker is dan de concurrenten of achterblijft 
bij de wensen van de afnemers. Van veel concurrenten kan men op legale wijze veel te weten komen, door bijvoorbeeld jaarverslagen te 
bestuderen.  
 
Uit het huidig strategisch profiel is naar voren gekomen waar de organisatie winst en verlies maakt. Deze gegevens kan men confronteren 
met de uitkomsten van de sterke en zwakken punten van de waardeketen. Als er naar voren komt dat alle activiteiten sterk zijn, maar dat 
het onderdeel toch geen winst maakt is een van de analyses waarschijnlijk niet juist. 
 
Core competences (kernbekwaamheden) zijn door Hamel en Prahadad (1994) omschreven als een bundel van bekwaamheden en 
technologieën die een organisatie in staat stellen bijzondere voordelen voor de afnemer tot stand te brengen. Deze moeten voldoen aan 
drie criteria: 

- unieke waarde voor de afnemer; 
- niet of zeer lastig imiteerbaar door de concurrent; 
- toepasbaar in andere markten. 

Als de organisatie één of meer core competences heeft moet dit uitzonderlijke resultaten opleveren.  
 
Binnen de strategieformulering is het gebruikelijk de gesignaleerde ontwikkelingen te splitsen in kansen en bedreigingen. Kansen zijn 
externe ontwikkelingen die, indien de organisatie er goed op inspeelt, de resultaten kunnen verbeteren. Bedreigingen kunnen de 
resultaten verslechteren. Kansen en bedreigingen lijken eenvoudig vast te stellen. Er kan sprake zijn van een waarneming die niet correct 
blijkt te zijn en die later ook nog juist geïnterpreteerd moet worden. Waarneming en interpretatie zijn specifiek en uniek.  
 
Lang niet alle strategische informatie behoort tot het publieke domein. Topmanagers hebben vaak netwerken waaruit veel informatie te 
winnen is.  
 
Het uiteindelijke effect van een ontwikkeling hangt af van hoe de verschillende aanbieders erop reageren. 
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SWOT 
 

 

Strenght = sterkte punten 
 
Micro => interne organisatie 

 
Weakness = zwakte / verbeterpunten 
 
 

 
 

 
 

NU 
 
Vierkant van invloed: 
Je kan er zelf 
verbeteringen op 
doorvoeren 

 
 

 
    

 

Opportunities = kansen 
 
Meso + Macro => externe factoren ** 
 

Threats = bedreigingen 

 
 

 
 

TOEKOMST 
 
Vierkant van 
betrokkenheid 

 de toekomst in kansen & bedreigingen 
 
 

 ** branche/bedrijfskolom 
       Nederland 
 
Raming bij ongewijzigd beleid (ROB), Keuning en Eppink, is bedoeld om te onderzoeken of bij het handhaven van de gevoerde strategie de 
organisatie de gestelde doelen kan bereiken. Van belang is dat vastgesteld wordt op welke periode de ROB betrekking heeft. De lengte van 
de periode die onderzocht dient te worden is afhankelijk van de bedrijfstak.  
 
Bij het maken van een ROB is het eerst van belang om na te gaan hoe de kansen en bedreigingen op de sterkten en de zwakten in de 
toekomst op elkaar inwerken (kwalitatieve analyse). Het kan handig zijn om van de kansen, bedreigingen, sterktes en zwaktes er 4 of 5 
systematisch met elkaar te confronteren en na te gaan wat daarvan de effecten of mogelijkheden zijn. Nadat het kwalitatieve beeld is 
ontstaan, is het soms mogelijk deze verder kwantitatief uit te werken, waardoor de cijfermatige effecten van sommige ontwikkelingen 
zichtbaar worden.  
 
Als uit de ROB blijkt dat de doelen niet gehaald kunnen worden moeten er alternatieven ontwikkeld worden. Voor het ontwikkelen van 
alternatieven kan een aantal methoden gebruikt worden, te weten: 

- de confrontatiematrix; 
- de product-marktmatrix (Ansoff 1968); 
- de drie dimensies van strategie. 

 
In de confrontatiematrix zet de organisatie op de ene as de kansen en de bedreigingen en op de andere as de sterke en de zwakke kanten. 
In de 4 vakken van de matrix staat dan welk soort strategie men kan ontwikkelen om tegemoet te komen aan de specifieke uitdagingen van 
een combinatie van kans en sterkte, bedreiging en zwakte, etc.  
 
Bij de productmatrix staan de producten op de ene as en op de andere as de markten. Op beide assen onderscheidt Ansoff de bestaande 
situatie en een nieuwe situatie. 
 
Een confrontatiematrix:    Een product-marktmatrix (Ansoff) 

       
 
Bij de productmatrix is het volgende op te merken: 

- onder “product” worden ook diensten verstaan; 
- “new/nieuw” betekent nieuw voor de organisatie (het product maakte bijv. nog geen deel uit van het assortiment en wordt nu 

nieuw hierin opgenomen, het product bestond al wel bij een andere 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.  
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In een confrontatiematrix worden de kansen en bedreigingen uit de externe omgeving “geconfronteerd” met de sterkten en zwakten uit de 
eigen organisatie. In de vier vakken van de matrix staat dan welk soort strategie ontwikkeld kan worden om tegemoet te komen aan de 
specifieke uitdagingen van een combinatie van kans en sterkte (aanvallen), kans en zwakte (versterken), bedreiging en sterkte (verdedigen) 
en bedreiging en zwakte (terugtrekken).  
 
De confrontatiematrix kan het best gebruikt worden bij het ontwikkelen van strategische alternatieven. Met de confrontatiematrix kunnen 
de kansen en bedreigingen en de sterkten en zwakten uit eerdere stappen van het strategieformuleringsproces vertaald worden in meer 
concrete strategische alternatieven.  
 
Eppink en Bossink (2004)  onderscheiden 3 dimensies bij het ontwikkelen van alternatieve strategieën. De strategie heeft betrekking op 
drie keuzen die gemaakt moeten worden: 

- spreiding: waar concurreren? (veel/weinig producten aanbieden, waar geografisch actief en in welke mate wil de organisatie 
verticaal geïntegreerd zijn); 

- positionering: hoe concurreren? (de manier waarop de organisatie haar aanbod van producten en diensten verschillend wil 
laten zijn van de concurrenten; de manier waarop het concurrentievoordeel vorm moet krijgen); 

- samenwerking: om de kosten te verlagen of om de omzet te kunnen verhogen; 2 organisaties kunnen geheel samengaan of 
samenwerken op deelgebieden.  

 
Bij de keuze uit de ontwikkelde strategische alternatieven is het nodig voor ogen te hebben welke doelen met het alternatief bereikt 
moeten worden.  
 
Naast het aansluiten van de te verwachten resultaten van een strategisch alternatief bij de gestelde doelen, zijn meer in het algemeen de 
volgende criteria te hanteren: 

- financiële criteria; 
- uitvoerbaarheid; 
- risico’s. 

 
In alle gevallen is het van belang na te gaan welke financiële gevolgen het alternatief heeft (geldt voor op winst gerichte organisaties, non-
profitorganisaties en de overheid). De kosten van het invoeren en het op lange termijn uitvoeren van de strategie moeten opgebracht 
kunnen worden. 
 
Criteria: 

- winstgevendheid: waarbij men veelal kijkt naar de winst als percentage van de omzet of als percentage van het geïnvesteerd 
vermogen. Een benadering die de laatste jaren populair is, is de shareholder value-benadering (Rappaport, 1986). Deze richt 
zich sterk op de lange termijn. Op deze benadering zijn inmiddels varianten bedacht. Bij het beoordelen van de waarde van een 
strategisch alternatief voor de aandeelhouder houdt deze aanpak rekening met de kosten van het vermogensbeslag. Een 
alternatief kan pas aantrekkelijk zijn als het rendement de kosten van het te investeren vermogen overtreft.  

- Liquiditeit: het verloop van de kasstromen, deze zullen leiden tot mutaties in de balansposten vlottende activa en kort vreemd 
vermogen. Men hanteert hierbij vaak ratio’s als de current ratio (VLA/KVV) of de quick ratio (VLA-voorraad/KVV), deze laatste 
wordt ook wel acid test genoemd.  

- Solvabiliteit: de verhouding tussen vreemd en eigen vermogen. De norm hiervoor kan verschillen per bedrijfstak en per 
organisatie.  

 
Ook de uitvoerbaarheid is van belang. Vaak loopt men bij de implementatie tegen problemen aan. Dit kan liggen aan de externe omgeving, 
maar ook aan de interne omgeving van de organisatie (op het gebied van de operaties en de structuur).  
 
Op het gebied van de operaties kunnen implementatieproblemen zich voordoen ten aanzien van de factoren mens, middelen en 
methoden. Soms vraagt een nieuwe strategie om nieuwe kennis en kunde: omscholen of zoeken op de arbeidsmarkt. Een nieuwe strategie 
kan ook aanpassingen in de productiefaciliteiten vereisen. Men moet dan bijv. op zoek naar een nieuwe vestigingsplaats of er kunnen 
problemen komen met de vergunningen. Ook implementatie van nieuwe software levert vaak problemen op. 
Wat betreft de structuur: een nieuw organisatieschema is snel gemaakt, maar het laten werken ervan is een tweede. Dit vraagt om een 
nieuwe manier van werken en niet alle medewerkers kunnen dat gedrag vertonen, waardoor de strategie ook niet goed uitgevoerd kan 
worden.  
 
Ansoff en McDonnell (1990) brengen naar voren dat de implementatieproblemen verminderd kunnen worden door diegene bij de planning 
te betrekken die het plan later moeten uitvoeren. 
 
Tevens is het van belang na te gaan wat de gevolgen zullen zijn als de wereld er niet zo uitziet als eerder bedacht. Hiermee kunnen de 
risico’s in kaart worden gebracht. Een aantal risico’s geldt voor vrijwel elke strategisch besluit. Denk hierbij aan de inschatting van de vraag 
naar het product of de dienst. Voor internationale organisaties zijn veranderingen in de valutakoers van grote invloed op de omzet en 
mogelijk de balansstructuur. In het bijzonder is doorgronden van de concurrenten van belang.  
 
Nadat de strategische keuzes gemaakt zijn, is het van belang de gekozen strategie te vertalen naar concrete acties, die inzet van mensen, 
middelen en methoden vragen.  
 
Veel organisaties hebben een jaarlijkse cyclus voor het hiervoor beschreven stappenmodel. In het begin van het jaar start men (de directie 
of de Raad van Bestuur) met een vooruitblik en een lijst met belangrijke strategische doelstellingen. Deze uitgangspunten moeten verwerkt 
worden in conceptplannen die bij de directie of de Raad van Bestuur binnenkomen. Nadat de plannen instemming hebben gekregen, 
moeten ze vertaald worden naar geld. Deze vertaling naar geld leidt weer in budgetten die voor de verschillende onderdelen taakstellend 
zijn. Aan het einde van het jaar keurt dan de Raad van Toezicht of de Raad van Commissarissen de begroting voor het volgend jaar goed. 
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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 5 : Spreidingsstrategie: waar concurreren? 
 
Met een spreidingsstrategie probeert de organisatie die activiteiten te verrichten die het meeste kans op succes bieden. Dit heeft 
betrekking op: 

 Productspreiding 

 Geografische spreiding 

 Verticale integratie 
 
Productspreiding 
Hierbij moet de organisatie een aantal zaken duidelijk voor ogen hebben, waarbij gebruikt gemaakt kan worden van een aantal technieken 
of benaderingen:  
De aantrekkelijkheid van de bedrijfstak: dit heeft invloed op de mogelijkheid om de gewenste resultaten te behalen. Inzicht in nieuw te 
betreden bedrijfstakken of het verklaren van de aantrekkelijkheid van een bedrijfstak waar men al actief in is, kan verkregen worden door 2 
“tools”:  
- het vijfkrachtenmodel van Porter  
- het PIMS-programma (Profit Impact of Market Strategy): dit programma is een al jaren lopend onderzoek waarin voortdurend wordt  
  gemeten welke bedrijven succesvol zijn en hoe hun strategie (“market strategy”) daaraan bijdraagt. Uit het PIMS-programma komt naar  
  voren dat de aantrekkelijkheid van een bedrijfstak afhankelijk is van 6 factoren: 

1. de ontwikkelingsfase van de markt: 
Kan men vaststellen met behulp van de reële groeivoet van de markt. Dit wil zeggen dat de groei van de omzet wordt 
gecorrigeerd voor de inflatie. Het gaat om groei in volume. Producten en diensten in de beginfase van de levenscyclus groeien 
vaak sneller dan aan het einde van de cyclus. De marges in de beginfase zijn vaak hoger.  

2. de hoogte van de inflatie: 
De mogelijkheid om prijzen te laten stijgen. Kosten stijgen vaak en de organisatie kan dit goedmaken door de prijzen te 
verhogen, maar hoe feller de concurrentie, hoe moeilijker het is om de prijzen op een goed peil te houden of te brengen. 

3. het aantal leveranciers: 
Bij een beperkt aantal leveranciers nemen de rendementen toe, omdat dit leidt tot lagere kosten verbonden aan het inkopen 
(kleine inkoopafdeling is mogelijk). Ook is het hierdoor makkelijker om een “just in time” systeem in te voeren (JIT), leverancier 
en afnemer gaan dan een nauwe verbintenis aan.  

4. de afnemers: 
Het gemiddelde aankoopbedrag per transactie (hoe hoger de prijs, hoe meer de koper zal onderhandelen) en het belang voor 
het geleverde product of dienst voor het eindproduct van de afnemer (hoe groter dit belang, hoe sterker de organisatie in de 
onderhandelingen staat).  

5. de organisatiegraad van de werknemers:  
Een hoge organisatiegraad betekent dat werknemers in hoge mate verenigd zijn (lid van een vakbond). Hoe meer 
vakbondsleden, hoe meer macht de vakbond heeft bij onderhandelingen bij de totstandkoming van de CAO. Een machtige 
vakbond kan hogere lonen afdwingen, waardoor de loonkosten voor de werkgever hoger worden. Dit heeft effect op de 
winstmarges en lagere winstmarges maken een bedrijfstak minder aantrekkelijk.  

6. de omvang van importeren en exporteren:  
Volgens PIMS vinden er geen “importen” en “exporten” plaats, omdat een markt een eenheid is die losstaat van andere 
markten. De praktijk wijst echter anders uit. Importen kunnen uit andere landen komen of uit andere bedrijfstakken. Onderzoek 
laat zien dat de aantrekkelijkheid het hoogste is als er wel mogelijkheid is voor export, maar geen mogelijkheid voor import. Op 
de korte termijn levert dit voor een land voordelen op, maar op de lange termijn gaat dit ten koste van de welvaart van het 
land.  

2 factoren uit het PIMS-programma komen ook naar voren in het vijfkrachtenmodel van Porter, namelijk het aantal leveranciers en de 
afnemers. In het vijfkrachtenmodel van Porter worden deze factoren aangeduid met “de onderhandelingsmacht van afnemers” en “de 
onderhandelingsmacht van leveranciers”. 
Synergiepotentieel: synergie is het effect dat een nieuwe activiteit kan profiteren van het bestaande kennen en kunnen in een organisatie. 
De term 1+1=3 wordt ook wel gebruikt om synergie aan te geven. Synergie kan twee effecten hebben, kostenverlaging en omzetvergroting. 
Soms zijn deze tegelijkertijd te realiseren (denk aan alliantie KLM en Northwest Airlines).  
Veel van de synergie komt tot stand op de “werkvloer”, in concrete bedrijfsprocessen. Deze processen vormen goede aanknopingspunten 
om de synergie realistisch in kaart te brengen. Tools om het synergiepotentieel in kaart te brengen zijn: 
Tool 1: De waardeketen van Porter:  
Hoeveel overeenkomst is er tussen de ondersteunende en de primaire activiteiten van product A en product B (analyse van de 
waardeketen / valuechain)? Voor het kunnen beoordelen van de potentiële synergie is het van belang de waardeketen van oude en nieuwe 
activiteiten in detail te beschrijven en na te gaan waar overlappen bestaan die kunnen leiden tot lagere kosten en welke combinaties van 
onderdelen van de waardeketen kunnen zorgen voor extra omzet. 
Tool 2: Kernbekwaamheden van Hamel en Prahalad: 
Kernbekwaamheden zijn de kennis en kunde van de organisatie die onderscheidend van concurrenten en moeilijk imiteerbaar zijn. Volgens 
Hamel en Prahalad zijn kernbekwaamheden toepasbaar in andere productmarkten. De organisatie kan dus bij het zoeken naar nieuwe 
producten of diensten deze bekwaamheden als uitgangspunt nemen. Kernbekwaamheden / core competences zijn geen producten of 
diensten die verkocht kunnen worden. Wel is het een combinatie van kennis en vaardigheden die gebruikt worden in deelprocessen die 
een eindproduct mogelijk maken (denk aan betalen via een mobiele telefoon).  
Tool 3: Parenting voordeel van Goold en Campbell: 
Hiermee wordt duidelijk gemaakt dat het toevoegen van activiteiten alleen zinvol is als de leiding van de organisatie (parent) er waarde aan 
kan toevoegen. Hierbij ligt de nadruk meer op managementprocessen. Om als parent waarde aan een nieuwe product-marktcombinatie te 
kunnen toevoegen moet er een goede ‘fit” bestaan tussen de kenmerken van de parent en de eisen van de nieuwe activiteit. De kritische 
succesfactoren van de nieuwe activiteit moeten aansluiten op de kenmerken van de parent (als de succesfactor van de nieuwe activiteit 
het goed kunnen ontwikkelen en managen van merken is en het kenmerk van de parent het leveren van huismerken is, is er geen goede 
‘fit’). Ook moet er gekeken worden in hoeverre de kenmerken van de parent aansluiten bij de mogelijkheid  om aan de nieuwe activiteit 
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waarde toe te voegen (hierbij gaat het meer om algemene managementvaardigheden). Er moet op beide gezichtspunten sprake zijn van 
een ‘fit’.  
Evenwicht in de portfolio: portfoliomanagement=> hoe kan binnen het kader van de doelstellingen een evenwichtige opbouw van de 
activiteiten worden bereikt? Het evenwicht is afhankelijk van de doelstellingen van de onderneming. Bij portfoliomanagement gaat het om 
3 samenhangende vragen: 
- welke mix van activiteiten is gewenst om de gestelde doelen te bereiken? 
- welke bijdrage moet elke activiteit of business aan het geheel leveren? 
- hoe moet elke individuele activiteit of business aangestuurd worden? 
Portfoliomanagement verloopt in een aantal stappen: 
Stap 1: opsplitsen van de onderneming in strategische business units (SBU’s); bijvoorbeeld in producten en diensten. 
Stap 2: visualiseren van de portfolio, het in beeld brengen van de positie van de verschillende SBU’s. De verschillende benaderingen van  
             portfoliomanagement onderscheiden zich in de grootheden die relevant worden geacht voor het bepalen van de positie van de  
            “business”. We onderscheiden hierin: 
- de puur kwantitatieve benadering, Boston Consultancy Groep, bepalend voor de positie van de “business” zijn hier de groei van de markt  
  en de grootte van het relatieve marktaandeel.  
- benaderingen die zowel kwantitatieve als kwalitatieve grootheden van belang achten bij het bepalen van de “businesses”. Hieronder  
  vallen benaderingen als de Directional Policy Matrix (ontwikkeld door Shell) en de aantrekkelijkheid-concurrentiepositie (General Electric). 
 
  De kwantitatieve benadering is in de jaren ’70 ontwikkeld en berust op 3 uitgangspunten: 
1. De levenscyclus van een product: men onderscheidt de introductie-, de groei-, de verzadigings- en de vervalfase. In elke fase kent het 
product een verschillend groeipercentage van de omzet. Als de groei afneemt mag men niet aannemen dat de volgende cyclus is 
aangekomen. Dit kan namelijk conjuncturele oorzaken hebben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. De ervarings- of de leerkromme: het “experience”-effect. Dit houdt in dat de kostprijs van een product met twintig of dertig procent kan  
    dalen bij een verdubbeling van geaccumuleerde productie (aantal eenheden dat tot een bepaald punt vervaardigd is). Het “experience”- 
    effect kan veroorzaakt worden door: 
- een hogere productiviteit door technologische vernieuwingen en door routine effecten 
- een verbeterd productontwerp 
- de standaardisatie gebruikte onderdelen 
- substitutie van dure voor goedkopere materialen 
Het effect op de kosten van bovengenoemde oorzaken verschilt. Technologische ontwikkeling verloopt stapsgewijs, terwijl routine 
gelijkmatig wordt opgebouwd. Voorbeelden van de ervaringskromme zijn de prijsdalingen van laptops en mobiele telefoons. 
3. De financiële levenscyclus: een product is pas succesvol als het over de totale levensloop van de levenscyclus een positieve cashflow     
    heeft: een product vraagt eerst om een investering in productontwikkeling en marketing, zodra het product op de markt komt, er zijn  
    wel inkomsten, maar vaak niet voldoende om alle kosten te dekken. In een later stadium ontstaat pas de situatie dat de inkomsten de  
    uitgaven zullen overtreffen, zodat er een positieve cashflow ontstaat. In de laatste fase van de cyclus is het mogelijk dat de uitgaven de  
    ontvangsten weer overtreffen.  
    Centraal in de benadering van de Boston Consulting Group staat de cashflow: een organisatie zal steeds geld beschikbaar moeten  
    hebben om nieuwe activiteiten te financieren, die de oudere (nu nog rendabele) activiteiten kunnen vervangen. 

 

 
 
Uit deze drie punten blijkt dat de cashflow van een business bepaald wordt door de fase van de levenscyclus waar de business zich in 
bevind. Deze bepaalt het groeipercentage (marktgroei) en daarmee de financieringsbehoefte. Ook speelt het relatieve marktaandeel een 
rol. Het relatieve marktaandeel is het eigen aandeel gedeeld door dat van de concurrent. Hoe groter het relatieve marktaandeel, hoe meer 
voordelen uit het “experience”-effect gehaald kan worden.  
 
De verschillende strategic business units kunnen hierna in een matrix geplaatst worden. De plaats in de matrix wordt bepaald door de groei 
op de markt en het relatieve marktaandeel. Men onderscheidt een hoge en een lage positie, waarvan de grens wordt bepaald door het 
groeipercentage van het bruto nationaal product. Is de groeiverwachting van het product groter dan dit percentage, dan is er sprake van 
hoge marktgroei. De verschillende “businesses” hebben ieder een eigen naam gekregen.  
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Het uitgangspunt is dat de financieringsmiddelen die vrijkomen uit “cash cows” moeten worden aangewend voor de “stars” en de 
“question marks”. Aangezien meestal niet voldoende middelen beschikbaar zijn om alle nieuwe projecten te financieren, zal hieruit een 
keuze gemaakt moeten worden. activiteiten met een laag relatief marktaandeel en een lage groei (“dogs”) moeten worden afgestoten. 

 
De BCG-matrix is vooral een prescriptieve theorie. Het model geeft een norm voor een goede of “evenwichtige” portfolio. Het model 
schrijft bijvoorbeeld voor dat ondernemingen moeten zorgen voor voldoende “cash cows” voor een positieve kasstroom en een aantal 
“question marks” en “stars” om ook in de toekomst succesvol te zijn. De “cash cows” moeten volgens het model gebruikt worden om de 
“question marks” en “stars” te ontwikkelen tot nieuwe “cash cows”.  
 
De Directional Policy Matrix is door Shell ontwikkeld: 
Deze is ontwikkeld om inzicht te krijgen in het totaalbeeld van de activiteiten. Op grond daarvan en de daarbij behorende 
toekomstverwachtingen kunnen strategische keuzes worden gemaakt.  
Op de horizontale as van de matrix staan de vooruitzichten voor de sector en op de verticale as de concurrentiepositie van het bedrijf in die 
sector.  
In tegenstelling tot de BCG gaat het hier om grootheden die elk afzonderlijk weer uit kwantitatieve en kwalitatieve factoren zijn opgesteld. 
De vooruitzichten in de sector worden bepaald door de marktgroei, de marktkwaliteit, de grondstoffenvoorziening en de 
omgevingsinvloeden. Ook deze kunnen weer uit een aantal samenstellende factoren opgebouwd zijn.  
De concurrentiepositie wordt bepaald door het marktaandeel, de kenmerken van het product en de kwaliteit van research en ontwikkeling.   
 
Belangrijk bij het plaatsen van de activiteiten in de matrix is dat het management zich vooraf afvraagt welke grootheden relevant zijn voor 
het beoordelen van de strategische posities van de verschillende activiteiten.  
 

                       
 
Overeenkomsten BCG-matrix en Directional Policy Matrix: 

- Beide modellen gebruiken kwantitatieve grootheden (informatie).   
- Beide modellen worden gebruikt om de portfolio van ondernemingen te beoordelen. 
- Beide modellen hebben de vorm van een matrix.  

 
Verschillen BCG-matrix en Directional Policy Matrix: 

- De DPM gebruikt niet alleen kwantitatieve grootheden, maar ook kwalitatieve grootheden.  
- De DPM geeft per business aan wat de gewenste strategische acties zijn. 
- In de BCG-matrix is het aantal mogelijke strategische posities 4, in de DPM is dat 9. 

Stap 3: Analyseren van het portfoliobeeld.  
1. Huidige portfolio: Het doel van de analyse is na te gaan of de huidige portfolio van activiteiten evenwichtig genoeg is opgebouwd.  
2. Toekomstig beeld bij ongewijzigd beleid: hoe zal de portfolio er over een aantal jaren uitzien op basis van voorspellingen van het  
     omgevingsveld en het niet fundamenteel veranderen van de eigen strategie (ROB). 
3. Gewenst ideaalbeeld over een aantal jaren: analyseren hoe de portfolio over een aantal jaren moet zijn samengesteld.  
 Strategische alternatieven: bij productspreiding zijn verschillende strategische mogelijkheden denkbaar: 
1. desinvesteren: één of meer producten of productgroepen afstoten en zich concentreren op de resterende.  
2. gerelateerde uitbreiding (Channon en Rumelt): van gerelateerde uitbereiding is er sprake als de nieuwe producten of diensten  
    gebruikmaken van bestaande kennis of kunde. Er is dus sprake van het bestaan van synergie. Het is echter wel van belang om na te gaan  
    waar de voordelen liggen bij concrete projecten.  
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3. ongerelateerde uitbereiding (diversificatie, Ansoff): hiervan is sprake als de nieuwe activiteiten geen operationele relatie hebben met de  
    oude. Relatie is er wel in financiële zin en op het gebied van sturing op hoofdlijnen door de concerntop. Het begrip conglomeraatvorming  
    wordt in dit verband ook wel gebruikt. Ansoff is van mening dat diversificatie overwogen kan worden in de volgende situaties: 
- expansiemogelijkheden (marktpenetratie, product- en marktontwikkeling) bieden geen vooruitzicht op het realiseren van de doelen voor  
  de toekomst. 
- liquide middelen die uitgaan boven wat in de huidige activiteiten zinvol geïnvesteerd kunnen worden.  
- diversificatie biedt het vooruitzicht op meer winstgevendheid dan mogelijk is binnen de bestaande activiteiten.  
Als een onderneming overweegt te diversifiëren is het van belang de werkelijk te verwachten synergie zwaar mee te laten wegen.  
Om te beoordelen of gerelateerde of niet gerelateerde uitbereiding zinvol is hebben Campbell en Park (2005) de zogenaamde traffic 
business lights ontwikkeld. Er worden een aantal vragen gesteld en als alle lichten op groen staan is er sprake van een geweldige kans op 
goede resultaten. Bij een paar rode lichten is het beter om niet verder te gaan. Bij een paar groene en gele lichten is voorzichtigheid en een 
dieper uitwerken van het plan geboden. 
4. Strategie voor krimpende markten: Harrigan en Porter hebben geconstateerd dat ondanks de krimp in sommige bedrijfstakken toch een 
stabiele maar kleinere markt overblijft. Vaak is dit een vervangingsmarkt. Wat een onderneming kan doen in een krimpende markt hangt af 
van de omvang en de snelheid van de krimp en de sterke kanten die de onderneming heeft ten opzichte van de concurrenten.  
5. Veranderen van bedrijfstakstructuur: als de structuur het niet mogelijk maakt redelijke rendementen te halen kan er nagegaan worden 
of een wijziging in structuur op lange termijn kan leiden tot hogere rendementen. Een voorwaarde is dat de omzet in de bedrijfstak zodanig 
moet zijn dat een behoorlijk rendement haalbaar is. Het vijf krachten model van Porter kan hierbij helpen onderzoeken. Een eerste aanzet 
daartoe kan een onderzoek naar het verminderen van de concurrentie door het overnemen van concurrentie zijn (hiertoe neemt de 
intensiteit van de concurrentie af, ook kunnen de kosten lager worden door het samenvoegen van onderzoeks- en productiefaciliteiten). 
Tot hoever een bedrijf concurrenten mag overnemen wordt bepaald door de mededingingsautoriteiten. Een andere mogelijkheid om de 
structuur te veranderen is het stimuleren van nieuwe ondernemingen om als leverancier toe te treden (hierdoor neemt de concurrentie 
tussen leveranciers toe, inkoopprijzen zullen dalen of niet verder stijgen). 
Verband mate van productspreiding en winstgevendheid: wanneer er meer gerelateerde productspreiding is, is er meer winstgevendheid. 
De ingezette middelen kunnen over grotere volumes verschillende eindproducten worden verdeeld (“economies of scope”). Hamel en 
Prahadad zouden hier spreken van kerncompetenties. Meer in het algemeen realiseert de organisatie dan het aanwezige 
synergiepotentieel. De winstgevendheid daalt als de strategie teveel in de richting van de ongerelateerde spreiding gaat. De onderneming 
kan de strategie slecht uitvoeren; de bekwaamheden sluiten niet aan bij de eisen van de nieuwe markten. Een onderneming die een 
grotere productspreiding aangaat, heeft vaak al slechte resultaten in de bestaande markten.  
 
Geografische spreiding 
Een organisatie breidt haar werkterrein uit naar een andere regio of een ander land. Hierbij moet op een aantal zaken gelet worden: 

- De aantrekkelijkheid van een ander land in beeld krijgen. 
- Nagaan of 2 of meer landen vergelijkbare kenmerken hebben (synergie). 
- Biedt de portfolio van landen op de langere termijn goede perspectieven op langetermijnwinstgevendheid. 

 
De aantrekkelijkheid van de buitenlandse markten hangt af van een aantal factoren: 

- de economische kenmerken bepalen of de economie van een land op termijn gaat groeien. De inkomensverdeling in het land 
speelt ook een rol (grote verschillen in rijkdom of gelijkmatigere verdeling van inkomen en vermogen). 

- de technologische kennis; hoe snel neemt de technologische kennis toe in zich ontwikkelende economieën. 
- politieke stabiliteit is voor veel bedrijven een belangrijke voorwaarde om voor een positie in een buitenlandse markt te kiezen. 

Ook gunstige wetgeving is van belang.  
- de geografische kenmerken van het land: is de bevolking verspreid of geconcentreerd => de spreiding is van invloed op de 

distributie-, de verkoop- en de servicekosten. 
- of er een koopkrachtige vraag is of zal ontstaan, deze is van invloed op de omzet die in die markt te behalen is (dit hangt af van 

de omvang en de samenstelling van de bevolking). 
 
Om te beoordelen of er synergie tussen landen bestaat of dat markten in kenmerken naar elkaar toe kunnen groeien hebben Ghemawat 
(2001) en Yip (2003) modellen ontwikkeld.  
Ghemawat: beschrijft de “afstanden” of verschillen die tussen landen kunnen bestaan en die invloed hebben op de mogelijkheid om op 
dezelfde manier zaken te doen als in de thuismarkt. Hoe groter de “afstanden” hoe moeilijker het is om succes te boeken. Onder afstand 
verstaat Ghemawat culturele afstand (taal en gewoontes), administratieve afstand (regels, wetten en vereiste procedures), geografische 
afstand en economische afstand.  
Yip heeft onderzocht welke factoren ten grondslag liggen aan de globalisering van internationale markten. Door globalisatie  krijgen 
markten geleidelijk aan meer gelijke kenmerken en neemt hun omvang daarmee toe. Yip onderscheidt vier krachten die van invloed zijn: 
1. marktkrachten, er ontstaat behoefte om producten uit anderen landen ook in het eigen land te kunnen kopen. 
2. overheidskrachten, denk aan uitbereiding EU die markten voor Nederlandse bedrijven gemakkelijk toegankelijk maakt. Op wereldschaal  
    speelt hier de Wereldorganisatie (WTO) een rol. 
3. concurrentiekrachten. 
4. kostenverlaging, vergroten van het afzetgebied zorgt voor grotere volumes. 
 
Hoe meer de krachten die Yip noemt een rol spelen en hoe geringer de afstanden volgens Ghemawat zijn, hoe groter het potentieel is om 
synergie te realiseren. De onderneming die daarin het 1e slaagt, heeft de mogelijkheid een gunstiger kostenstructuur te bereiken dan de 
concurrenten. 
 
Evenwicht in de landenportfolio kan geanalyseerd worden. Is de huidige geografische spreiding voornamelijk te vinden in West Europa, 
dan zal in de meeste gevallen de gewenste groei daar niet behaald kunnen worden. Er zal naar een bijv. China of Brazilië gekeken moeten 
worden. 
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Geografische strategische alternatieven kunnen onderscheiden worden in 
1. Exportstrategie: vanuit de productieactiviteiten van de thuismarkt een buitenlandse markt bedienen. Het contact met de 

afnemers kan direct of indirect zijn (direct = een eigen verkoopvestiging / indirect = via handelshuizen of agenten).  
2. Multinationale Strategie: productie in eigen vestigingen in het buitenland. Het kenmerk van multinationale strategie is dat de 

benadering in de verschillende buitenlandse markten nadrukkelijk is afgestemd op de lokale kenmerken.  
3. Globale strategie: het valt op dat consumenten van bepaalde goederen steeds vaker dezelfde eisen zijn gaan stellen. Ohmae 

(1989) noemt dit de ‘Californisatie’ van de vraag. Hij bedoelt hiermee dat consumentenvoorkeuren wereldwijd steeds dichter 
naar elkaar toegroeien. Als er sprake is van globalisering van de markt, kan de organisatie besluiten tot het ontwikkelen van een 
“global strategy”. Hiermee kan de onderneming profiteren van de te behalen schaalvoordelen van het op de markt brengen van 
min of meer uniforme producten en diensten. Door wereldwijd te opereren kan het merk voor consumenten aantrekkelijker 
worden. In een globaliserende markt is een strategie die zich tot de thuismarkt beperkt goed mogelijk, als de nationale markt 
omvangrijk genoeg is om de vereiste schaalgrootte te bereiken. Om de mogelijke voordelen van een globaliserende markt te 
realiseren, moeten de activiteiten in de verschillende landen nauw op elkaar worden afgestemd (R&D, productie, reclame, 
verkoop, inkoop, etc.). Een te sterke doorvoering van de global strategy kan met zich meebrengen dat de extreme vorm van 
uniformiteit en marktbenadering negatief uitpakt. Fundamentele verschillen in  consumentengedrag worden dan genegeerd. 
Van Eenennaam (2001) komt tot een viertal profielen van internationaal werkende ondernemingen.  

1. Globeliser: een bedrijf dat een uniforme marketing hanteert op een wereldwijde schaal (marketingstandaardisatie). 
2. Rationaliser: een bedrijf dat de basis van zijn marketingactiviteiten aanpast aan de lokale omstandigheden, maar daarnaast ook 

gebruikmaakt van gestandaardiseerde marketing op wereldwijde schaal voor activiteiten die zich daarvoor lenen. 
3. Synergy seeker: een bedrijf dat ervoor kiest om een middenpositie aan te nemen tussen het standaardiseren van 

marketingactiviteiten en het aanpassen ervan aan lokale omstandigheden.  
4. Localiser: een bedrijf dat zijn marktactiviteiten volledig aanpast aan lokale omstandigheden binnen landen (marketing adaptie).  

 
Globalisers opereren in markten die zorgvuldig geselecteerd zijn en hebben verder als kenmerk dat de interne processen en de structuur 
die standaardisatie goed mogelijk maken.  
Rationalisers hebben de zaken intern minder goed op orde dan de globalisers.  
Synergy seekers lijken niet in staat om op de belangrijkste punten hun marketing te standaardiseren.  
Localisers volgen een multinationale strategie.  
 
Bij het ontwikkelen van een globale strategie is het niet eenvoudig om een goede balans te vinden tussen het streven naar uniformiteit en 
de daarmee te behalen kostenverlagingen enerzijds en het inspelen op de lokale eisen, waardoor hogere omzetten in het verschiet liggen. 
Het doel van globale strategie is het behalen van een hogere winst en niet zozeer het verlagen van de kosten. 
 
Veel verschillende onderzoekers hebben geprobeerd vast te stellen wat het verband is tussen de mate van geografische spreiding en de 
winstgevendheid. De resultaten lopen zeer uiteen.  
 
Verticale integratie 
Een product wordt voortgestuwd in een bedrijfskolom. Een bedrijfskolom bestaat uit verschillende elkaar “opvolgende” bedrijfstakken. In 
de bedrijfskolom staan alle stappen (geledingen of schakels) in het totale voortbrengingsproces die een product doorloopt van grondstof 
tot en met eindproduct (bv. brood). In een bedrijfstak of branche bevinden zich bedrijven die zich op een zelfde stap of geleding van de 
bedrijfskolom richten (bv. de bakker).  

 
Een organisatie kan zelf bepalen welke productiestappen hij zelf wil uitvoeren. Hoe meer productiestappen 
een organisatie in het proces zet, hoe meer de organisatie verticaal geïntegreerd is. Het toevoegen van een 
stap aan de interne keten noemt met verticale integratie. Het afstoten van een stap noemt men verticale 
differentiatie. Bij verticale integratie wordt onderscheid gemaakt tussen voorwaartse en achterwaartse 
verticale integratie. Bij achterwaartse verticale integratie worden activiteiten uit een eerdere stap (geleding of 
schakel) in de bedrijfskolom samengevoegd met de bestaande activiteiten van de onderneming. Bij 
voorwaartse verticale integratie voegt een onderneming een volgende schakel in de bedrijfskolom toe aan de 
eigen activiteiten.  
Bij het bepalen van een goede strategie voor verticale integratie moet de ondernemer zich 3 dingen afvragen: 
1. welke primaire en ondersteunende activiteiten de onderneming zelf wil verrichten en welke de  
     onderneming wil uitbesteden aan derden; 
2. als men besluit tot verandering in activiteiten, of deze geheel of gedeeltelijk worden overgenomen of   
     uitbesteed; 
3. als activiteiten worden afgestoten, welke juridische vorm van samenwerking het meeste perspectief biedt.  
Het is op voorhand niet te zeggen welke activiteiten binnen de eigen onderneming beter gedaan kunnen 
worden dan wel bij derden ingekocht. Om deze vraag te beantwoorden kan men uitgaan van de te 
onderscheiden activiteiten en in welke omstandigheden verticale integratie zinvol of nadelig is.  
 
 

Voor de activiteiten is het opstellen van de waardeketen (bijv. van Porter), met de daarbij behorende toedeling van de kosten, een goed 
begin. Men krijgt een beter inzicht in wat er in de onderneming aan activiteiten plaatsvindt en hoe hoog de kosten daarvan zijn. Er ontstaat 
beter inzicht in het gedrag van de kosten als voor de verschillende activiteiten wordt vastgesteld welke factoren van invloed zijn op de 
hoogte ervan. Deze factoren noemt men de ‘cost drivers’. De berekende kosten voor de productie in eigen beheer van goederen of 
diensten kan men daarna vergelijken met de prijsinformatie van aanbieders van buiten. Het is echter te eenvoudig om tot uitbesteding te 
besluiten als de eigen kosten hoger blijken, omdat andere overwegingen ook een rol spelen. Het alleen afgaan op kosten en prijzen is te 
beperkt, ook omdat deze meestal op het huidige peil berekend zijn en op een later tijdstip anders kunnen uitvallen.  
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Voordelen verticale integratie (Harrigan (1984), Buzzel en Gale (1987) en Douma (2000)):  
- kostenvoordelen (ontstaan door het elimineren van dubbel werk) 
- betere afstemming tussen activiteiten 
- sterke onderhandelingspositie tegenover derden (door het hebben van eigen producten) 
- betere kennis (van markten en technologieën)  
- mogelijkheid tot grotere productdifferentiatie 
- marktmacht door groter volume 
- grotere geloofwaardigheid voor nieuwe producten 
- verzekerde aanvoer en afzet 
- verhoogde toetredingsdrempels (verticale integratie brengt meestal extra investering mee, nieuwe concurrenten kunnen die 

mogelijk niet opbrengen) 
Nadelen verticale integratie (Harrigan (1984), Buzzel en Gale (1987) en Douma (2000)):   

- hoge coördinatiekosten (productiestappen moeten goed op elkaar aansluiten) 
- lagere dan optimale bezetting van activa 
- gebrekkige afstemming tussen verschillende fasen in productieproces 
- trage technologisch vernieuwing (door het blijven gebruiken van verouderde activa) 
- geringe beweeglijkheid door hoge uittredingsdrempels (de hoge investeringen maken het economisch moeilijk om een activiteit 

te stoppen) 
- hogere kapitaalsinvesteringen 
- verschil in optimale omvang per fase 
- mogelijke nadelige gevolgen voor de relatie met bestaande toeleveranciers en afnemers. 

 
De voor- en nadelen van verticale afsplitsing en uitbesteding zijn min of meer een spiegelbeeld van verticale integratie. 
 
Verschillende auteurs hebben onderzocht welke omstandigheden van invloed zijn op de geneigdheid tot verticale integratie.  
Harrigan (1985) ontdekte dat de mate van verticale integratie samenhangt met de ontwikkeling van de omzet. Bij een groeiende omzet is 
er meer sprake van verticale integratie dan bij een afnemende omzet. De stabiliteit van de concurrentie in de bedrijfstak en grote 
marktaandelen gaan ook gepaard met veel verticale integratie. Onzekerheid over te verwachten omzet werkt meestal negatief. Stuckey en 
White (1993) wijzen op het belang van de aantrekkelijkheid van de markt voor beslissingen omtrent verticale integratie. Lieberman (1991) 
stelt dat verticale integratie toeneemt met een gering aantal aanbieders of als grote investeringen nodig zijn in activa die maar voor 
specifieke producten in te zetten zijn. Ook treedt vaak verticale integratie op als een groot deel van de totale kosten bestaat uit inkoop van 
een bepaald product.  
 
Situaties waarin een onderneming kan overgaan tot het van buitenaf betrekken van een deel van de benodigde ‘input’ voor het 
productieproces (Harrigan): 

- wanneer er geen fysieke verbinding nodig is tussen toeleverancier en afnemer; 
- wanneer het volledig zelf voorzien in de productie tot inefficiënties leidt die ontstaan door grote onderbezetting van het 

productieapparaat; 
- wanneer de markt qua vraag en technologie dynamisch is;  
- om productiestijging af te dwingen bij de eigen eenheden; de onderdelen krijgen dan echte concurrentie in plaats van papieren 

concurrentie. 
 
Gedeeltelijke integratie leidt volgens Harrigan tot de voordelen van volledige integratie, maar dan met minder risico’s. De nadelen van 
volledige integratie worden namelijk minder.  
 
Chesbrough en Teece (2002) hebben een innovatiebekwaamheid matrix ontwikkeld om de beste vorm van het verkrijgen van een 
‘input’factor te kunnen onderbouwen. Er zijn 2 factoren van invloed op de optimale vorm van samenwerken met derden: 

1. het soort innovatie dat nagestreefd wordt; 
2. het geheel van bekwaamheden die nodig zijn voor innovatie. 

Zij onderscheiden 2 soorten innovatie: autonome en systematische. Van autonome innovatie is sprake wanneer een uitvinding kan worden 
ingevoerd zonder dat andere delen van het eindproduct daar fundamenteel door wijzigen. Van een systematische innovatie spreekt men 
als verschillende complementaire innovaties nodig zijn die aan elkaar gepast moeten worden.  
Wat de bekwaamheden betreft onderscheiden zij situaties waarin deze elders al bestaan en situaties waarin de bekwaamheden nog 
moeten worden ontwikkeld. Voor elk van de vier combinaties geven zij aan welke de best mogelijke aanpak is.  
 
    Soort innovatie 
  Autonoom                             Systemisch 
 
 
Bestaan elders 
 
 
 
 
Bekwaamheden 
 
 
 
Nog te  
ontwikkelen 
 

 
1. Aangaan losse  2.Voorzichtig   
    samenwerking     aangaan  
                   alliantie 
 
 
 
 
 
3. Aangaan alliantie 
of inhuis ontwikkelen          4. Inhuis ontwikkelen 
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Winstgevendheid van verticale integratie: in het algemeen leidt verticale integratie tot hogere kapitaalinjecties wat bij gelijkblijvende 
brutowinstpercentages leidt tot lagere rendementen op het geïnvesteerde vermogen. Ondernemingen met grote marktaandelen (meer 
dan 60%) profiteren wel van een sterke mate van verticale integratie. Verticale integratie heeft als bijkomend effect dat de innovatie 
toeneemt.  
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Hoofdstuk 6 : Positioneringsstrategie: hoe concurreren? 
 
Om succesvol te zijn is niet alleen spreiding van activiteiten noodzakelijk (die activiteiten die de meeste kans op succes bieden), maar ook 
een strategie die de producten en diensten van de organisatie positief onderscheidend maakt ten opzichte van de concurrentie (het 
opbouwen van concurrentievoordeel). Men noemt dit positionering. Concurrentievoordeel kan bereikt worden door een 
laagstekostenstrategie en een differentiatiestrategie (Porter, 1980, 1985). Een combinatie van beide is zelden succesvol. Wel is het 
mogelijk om verschillende positioneringen binnen een concern onder verschillende merken te brengen.  
 
Het effect van een goede positionering kan in veel gevallen groter zijn dan dat van een aantrekkelijke markt (Rumelt 1991, McGahan en 
Porter, 1997 en 2005, Collins, 2001).  
 
Ansoff (1965) noemt drie manieren om een goede positionering te bereiken: 

- radicaal betere prestaties van product of dienst; 
- drastisch lagere prijs; 
- combinatie van beide (zeer moeilijk te realiseren).  

 
Porter (1980, 1985) noemt ook drie manieren: 

- differentiatie; 
- laagste kosten; 
- focus (beperkte spreiding). 

 
D’Aveni (1994) noemt verschillende manieren om een voorsprong op te bouwen:  

- kosten- of een kwaliteitsvoorsprong; 
- een betere timing en know-how (deze kunnen weer leiden tot lagere kosten of een beter product of een betere dienst).  

 
Treacy en Wiersma (1995) beschrijven drie manieren om marktleider te worden: 

- operational exellence: het bieden van gewone producten tegen een scherpe prijs en veel gemak (het leveren van 
standaardproducten en/of diensten met uitmuntende operationele prestaties), bijvoorbeeld BCC; 

- product leadership: innovatieve en superieure producten waarmee men de concurrentie voor is, bijvoorbeeld de Rabobank voor 
de startersmarkt, Apple; 

- customer intimacy: het bedrijf streeft naar een langdurige relatie met de klant die uitmuntend bediend wordt door de grote 
kennis van diens speciale wensen, bijvoorbeeld de Volkswagen Groep (voor iedere groep is er wel een prijsklasse), Rabobank.  

 
In de laatste 2 gevallen is sprake van 2 vormen van differentiatie. 
 
Ondanks de verschillen in terminologie hebben alle auteurs als basis voor een goede positionering een voorsprong op lage kosten en op 
differentiatie en kwaliteit. 
 
Volgens Porter levert het combineren van 2 positioneringsstrategieën binnen 1 onderneming een “vlees-nog-vis”-aanpak op (gevaar van 
“stuck in the middle” raken). Binnen 1 merk is een combinatie moeilijk. Wel kan per merk een andere positioneringsstrategie worden 
gevolgd.  
 
Laagstekostenstrategie (Porter): het realiseren van de laagste kosten per eenheid verkocht product of geleverde dienst. De organisatie met 
de laagste kostprijs heeft bij een gelijke verkoopprijs de hoogste winst. Deze winst kan gebruikt worden om de prijs voor de afnemer te 
verlagen of in investeringen om de kostprijs verder te verlagen. Gevaar van een laagstekostenstrategie loert in dat concurrenten de 
strategie gaan imiteren (denk aan Easyjet en Ryanair). Soms verdwijnt het kostenvoordeel door technologische veranderingen; een 
concurrent kan door nieuwere technologie te gebruiken zijn kosten beter verlagen. Valutaveranderingen kunnen de voorsprong ook teniet 
doen.  Soms leidt de kostenverlaging tot een product wat de consument niet meer wil kopen.  
 
Om de laagstekostenstrategie te formuleren moet het bedrijf hun waardeketen goed kennen. Niet alleen de verschillende onderdelen, 
maar ook de cost drivers zijn van belang. Cost drivers (kostenveroorzakers) zijn de factoren die de hoogte van de kosten per eenheid 
product bepalen. Kaplan en Burns (1987) introduceerden Activity Based Costing (ABC-methode) en de voorloper hiervan was de 
productiecentramethode.  
 
Aan de hand van de waardeketen en het inzicht in de factoren die de hoogte van de kosten bepalen, is het mogelijk na te gaan hoe de 
waardeketen van de eigen organisatie te verbeteren valt. Soms is het ook nuttig om de waardeketen van de concurrent te analyseren om 
te achterhalen wat nog meer mogelijk is. Porter stelt dat kostenvoordeel op 2 manieren te bereiken is: 

1. Beheersen van costdrivers 
2. Herontwerpen van de waardeketen 

 
Porter noemt een aantal cost drivers en hoe deze beheerst kunnen worden:  

- schaalgrootte: door het vergroten van de schaal waarop de activiteiten plaats vinden; dit leidt in het algemeen tot lagere kosten 
per eenheid product. Of door samen met anderen te gaan inkopen; dit leidt tot een sterkere onderhandelingspositie van de 
inkopende partij ten opzichte van de verkopende.  

- “experience-effect”: om dit te bewerkstelligen moet de leiding er duidelijk op sturen. Door heldere doelen te stellen kunnen ze 
beter gerealiseerd worden.  

- bezettingsgraad: hoe beter de bezetting van de machines gespreid worden, hoe lager de benodigde capaciteit zal zijn (de 
capaciteit moet berekend zijn op de maximale bezetting + een veiligheidsmarge). Denk hierbij aan de NS met 
voordeelabonnementen buiten de spitsuren, om de reizigers meer te spreiden (minder aanschaf van treinen en treinstellen 
blijven kleiner, met als gevolg een daling van de vaste kosten).  
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- relaties tussen activiteiten binnen de eigen waardeketen: als deze duidelijker zijn is het mogelijk om op het ene punt de kosten 
te verhogen met als gevolg een veel grotere verlaging van de kosten bij een andere activiteit.  

- relaties tussen de waardeketen van leveranciers en afnemers: zijn te verbeteren door het uitwisselen van informatie. Denk aan 
het managen van de supply chain in een bedrijfskolom (ketenintegratie). Door betere afstemming kunnen de voorraden lager 
worden, met als gevolg lagere opslagkosten (ruimte en rente), lager risico (brand, diefstal) en minder noodzaak om spullen in de 
uitverkoop te doen. 

- timing: heeft een grote invloed op de kosten en de opbrengsten. Is een bedrijf een innovator of een volger? Er worden andere 
kosten en opbrengsten behaald (innovator: hoge kosten en in begin hoge verkoopprijs (Apple); volger: lage 
ontwikkelingskosten). 

- Plaats: de plaats van vestiging is van belang voor de kosten (speelt op lokale, nationale en internationale schaal een rol).  
 
Ook het herontwerpen van de waardeketen is volgens Porter van belang.  

- Het veranderen van het productieproces.   
- Automatisering: deze vragen in 1e instantie wel om extra middelen in de vorm van investering. 
- Telecommunicatie en internet: door ontwikkelingen op dit gebied kunnen bedrijven nu bijvoorbeeld rechtstreeks in contact 

komen met de klant, waardoor het gebruik van intermediairs overbodig is. 
- Verplaatsen van activiteiten. 

 
Bij het overwegen van mogelijkheden om de kosten te verlagen is het van belang ervoor te zorgen dat het product of de dienst voor de 
klant nog wel aantrekkelijk blijft.  
 
Vaak is het kostenvoordeel van een organisatie uit verschillende onderdelen opgebouwd. Denk aan Ryanair dat beperkte service biedt en 
ook gebruik maakt van goedkope luchthavens op soms grote afstand van grote steden. Van belang is dat alle onderdelen goed te 
verdedigen zijn en moeilijk te imiteren zijn. Voordelen die gebaseerd zijn op schaal en op “experience-effect”, kennis en kunde waarop de 
voorsprong is gebaseerd, kennis op het gebied van efficiëntie van productieprocessen en op het gebied van onderzoek en ontwikkeling is 
moeilijk imiteerbaar. Een laagstekostenstrategie moet dus juist op deze punten gebaseerd worden. 
  
Eppink en Bossink (2004) laten in twee onderzoeken zien dat kostenverlaging leidde tot een hogere winstgevendheid en lagere kosten per 
eenheid product, hogere omzetten en een hogere winstgevendheid. Uit deze onderzoeken kwam ook naar voren dat het voor het 
verbeteren van de financiële prestaties ook belangrijk is de bedrijfsvoering af te stemmen op de eisen en de wensen uit de markt.  
 
Bij een differentiatiestrategie biedt het bedrijf producten of diensten aan die zich positief onderscheiden van andere aanbieders. 
Differentiatiestrategie kan gebruikmaken van een groter aantal mogelijkheden dan de laagstekostenstrategie: 

- unieke kenmerken van product of dienst 
- additionele dienstverlening 
- design 
- kwaliteit of duurzaamheid van de gebruikte materialen 
- timing: innovator of volger 

 
Gevaren bij differentiestrategie: 

- imitatie door concurrenten; 
- het onderscheidende kenmerk van het product wordt niet langer door de afnemer op prijs gesteld (bv. bont is nu “not done”); 
- de beperkte omvang leidt tot een kostenniveau dat de afnemer niet langer wil of kan betalen; 
- zeer gespecialiseerde ondernemingen: soms zijn de geproduceerde aantallen zo klein dat de financiële resultaten zeer pover 

zijn; 
- de leiding van het bedrijf krijgt een arrogantie over zich waardoor ze niet merken dat hun positie bedreigd wordt of dat de 

kosten te hoog worden voor de afnemer.  
 
Voor het formuleren van een differentiatiestrategie stelt Porter de volgende stappen voor: 

- vaststellen wie de koper is; 
- de waardeketen van de klant kennen en weten hoe het eigen bedrijf deze kan beïnvloeden; 
- het kennen van de koopcriteria van de klant; 
- op een unieke manier de waardeketen van het bedrijf gebruiken om aan de wensen van de klant tegemoet te komen (uniek 

betekent hier dat een concurrent het voordeel niet kan imiteren); 
- de kosten om de unieke aanbieding tot stand te brengen zijn van belang. Als de keuze bestaat uit verschillende manieren de 

uniekheid te vergroten is het nuttig om te kijken welke kosten het met zich meebrengt. In dit verband hebben Kim en 
Mauborgne (2005) het strategiecanvas ontworpen. Op dit canvas is te zien welke criteria de afnemer van belang vindt en in 
welke mate aanbieders hierop inspelen. Het strategiecanvas kan helpen bij het beoordelen of een markt is op te delen in 
submarkten met verschillende kenmerken.   

- hierna moet het bedrijf beslissen over het ontwerp van de waardeketen die uniekheid moet realiseren. Welke activiteiten 
moeten weg en welke blijven. Een kosten-baten analyse is hier ook van belang. Ook dient men na te gaan in hoeverre het 
beoogde voordeel in de tijd houdbaar is. 
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Buzzel en Gale (1987) stellen vast dat de relatieve kwaliteit van een product of dienst van zeer groot belang is voor de winstgevendheid. De 
relatieve kwaliteit is de kwaliteit ten opzichte van die van de concurrenten. Prijs speelt in dit verband geen rol. Hoe meer de afnemer de 
kwaliteit waardeert, hoe hoger het rendement op geïnvesteerd vermogen (ROI) is. Hogere kwaliteit heeft gevolgen op 3 vlakken: 

1. Het leidt tot hogere prijzen en 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.   

 
ROS = Return on Sale 
ROI  = Return on Investment 
 

Hoge kwaliteit stuwt winstgevendheid  
 
Wat opvalt is dat de ROI niet lineair veranderd met een hogere relatieve kwaliteit. Het verband tussen beide grootheden is progressief. Een 
mogelijke verklaring is dat een kleine verbetering van de kwaliteit nauwelijks opvalt. Pas als een product of dienst zich kwalitatief duidelijk 
onderscheidt, leidt dat tot extra vraag naar het product. Normaal gesproken leidt meer vraag automatisch tot een hogere ROI. 
 
Kim en Mauborgne hebben een benadering ontwikkeld die uitgaat boven de vraag of een organisatie een laagstekosten- of een 
differentiatiestrategie moet volgen. Zij ontwikkelden het “vier-actiesraamwerk” waarin zowel verlaging van de kosten als vergroten van 
differentiatie een plaats hebben. Volgens Kim en Mauborgne moet een organisatie een betere waardecurve ontwikkelen die een 
voorsprong op andere aanbieders geeft. De organisatie moet zich het volgende afvragen: 
- welke factoren die in de bedrijfstak als vanzelfsprekend beschouwd worden kunnen geëlimineerd worden? 
- welke factoren kunnen gereduceerd worden naar een lager niveau dan in de bedrijfstak geld? 
- welke factoren kunnen we verhogen boven het niveau dat in de bedrijfstak geld? 
- welke factoren kunnen we creëren die nog niet aangeboden worden. 

  
Extra: concurrentievoordeel, houdbaar of niet? 
Het is van belang om duurzaamheid langdurig vast te houden. Over de houdbaarheid van een concurrentievoordeel bestaan verschillende 
visies. Porter (1996) stelt dat concurrentievoordeel langdurig houdbaar is, maar D’Aveni (1994, 2010) en Slywotzki en Morrisson (1997) 
beweren dat concurrentievoordeel juist niet langdurig houdbaar is. Allen voeren hiervoor overtuigend bewijs. De conclusie is dat 
concurrentievoordeel onder bepaalde condities wel en onder andere condities niet houdbaar is. De houdbaarheid is dus 
situatieafhankelijk.  
 
Peteraf (1993)  heeft de 4 hoekstenen van concurrentievoordeel uitgewerkt. Naarmate de hoekstenen een steviger fundament geven, is het 
voordeel beter te behouden. De benadering van Peteraf kan een brug slaan tussen de (op het oog) tegenstrijdige visies. De 4 hoekstenen 
zijn: 

1. Heterogeniteit: de eigenheid van elke organisatie. De meeste bedrijven kennen een unieke combinatie van mensen, middelen, 
processen en producten. De onderneming is daarmee in staat een waardepropositie te doen op de markt die voor een aantal 
klanten interessant is en opbrengsten genereert. Dit element van heterogeniteit komt overeen met Porters unieke combinatie 
van activiteiten.  
Heterogeniteit kan ook veroorzaakt worden door monopolie. Er is dan maar 1 bedrijf die iets specifieks kan aanbieden en 
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daarmee een extra winst kan behalen. In sommige gevallen wordt dit veroorzaakt door de bijzondere locatie. 
Hogere winsten worden ook behaald door acties die de vrijemarktwerking beperken (door het inbouwen van monopolie-achtige 
kenmerken). Deze acties worden door de overheid verboden (mededingingswetgeving).  
Heterogeniteit kan ook aan de vraagkant in de markt liggen, doordat klantenwensen verschillen is het mogelijk om een sterke 
positie in een deel van de markt te verkrijgen.  

2. Ex post beperkingen van concurrentie: voor een sterke positie is heterogeniteit niet alleen van belang, maar ook dat die 
langdurig blijft bestaan. Als de heterogeniteit snel verdwijnt, dan verdwijnt daarmee ook het concurrentievoordeel (D’Aveni, 
Slywotzki en Morrisson). Ex post beperkingen kunnen verschillende vormen hebben: contracten, informatievoorsprongen, 
merknaambekendheid en schaalvoordelen van bestaande aanbieders.  

3. Ex ante beperkingen van concurrentie: van bepaalde bronnen is vooraf niet altijd duidelijk of zij later waardevol zullen worden. 
Als dit op voorhand duidelijk is, dan vindt al concurrentie om de hulpbronnen plaats die verhindert dat er hoge rendementen tot 
stand zullen komen. De “winst” gaat dan naar de eigenaar van de hulpbronnen en niet naar de onderneming die de hulpbron 
exploiteert. De winst komt voort uit vooraf bestaande onzekerheid die leidt tot marktimperfecties of tot anders inschatten van 
beschikbare informatie. 

4. Onvolkomen mobiliteit: dit houdt in dat hulpbronnen niet eenvoudig verhandelbaar zijn (bv. de eigendomsrechten die niet 
helder zijn). Ook zijn hulpbronnen soms in de eigen organisatie waardevol, maar daarbuiten niet of veel minder. Ook 
hulpbronnen die alleen waardevol zijn in samenhang met andere aanwezige bronnen zijn beperkt mobiel als zo’n combinatie 
buiten de eigen onderneming niet gemaakt kan worden. In ander gevallen beperken contracten de mobiliteit van hulpbronnen. 
Het zgn. lock-ineffect: middelen, processen en mensen stijgen in waarde voor het bedrijf en blijven behouden voor het bedrijf 
(bijv. speciaal ontwikkelde, innovatieve, unieke, maar tegelijk ook zeer kostbare en niet zo maar elders inzetbare 
gereedschappen. Voorbeeld: machines voor de aanleg van de Oosterscheldekering). 
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Hoofdstuk 8 : Mensen: leidinggeven en ontwikkelen 
 
Leidinggeven is het omzetten van genomen beslissingen in concrete acties. De leidinggevende stuurt hiermee het gedrag van zijn 
medewerkers aan. Ook valt hieronder het achteraf controleren op de uitvoering. Managers zijn voor de totstandkoming van resultaten 
afhankelijk van hun medewerkers. De vraag is dan waarom medewerkers zouden doen wat de leidinggevende hun als opdracht geeft. 
Waarop is de invloed of de macht van de leidinggevende gebaseerd? Kotter (1999) noemt de volgende bases voor invloed van macht: 

- gevoel van verplichting (tegenover de leidinggevende) 
- geloof in kundigheid  
- identificatie met de manager 
- afhankelijkheid van de manager 
- formele positie 

 
Pfeffer (2010) heeft gezien dat managers soms twijfelen om hun macht te gebruiken. Hij heeft hiervoor drie verklaringen:  

- de managers geloven dat we in een rechtvaardige wereld leven (karma). 
- veel literatuur over leiderschap zegt weinig over de noodzaak om invloed en macht uit te oefenen.  
- managers vinden dat hun niets te verwijten valt als er iets niet goed is gegaan terwijl ze geen macht hadden opgebouwd.  

Aanvullend op de machtsbases van Kotter brengt Pfeffer nog naar voren dat de manager meer invloed en macht krijgt door (inzichtvraag): 
- op verschillende fronten actief te zijn 
- zelf de eerste stappen te zetten 
- proberen tegenstanders achter zich te krijgen 
- rivalen weg te werken 
- geen negatieve reacties uit te lokken 
- persoonlijke noten te gebruiken 
- vasthoudend zijn 
- veel aandacht besteden aan belangrijke relaties 
- medewerkers overtuigen van het grote belang  

 
Examenvraag: waarin schiet de theorie van Pfeffer tekort? Hij schuift de schuld in de schoenen van de werknemer, hij ziet niet de schuld bij 
de manager liggen. 
 
Examenvraag: hoe wentelt Pfeffer problemen af? Door rivalen weg te werken.  
 
Verschillen tussen managers en leiders volgens Zaleznik (1977):  Managers streven naar consensus tussen betrokkenen en naar het zo goed 
mogelijk laten verlopen van de dagelijkse gang van zaken. Leiders streven naar vernieuwing en zijn steeds op zoek naar nieuwe kansen. 
Managers en leiders zijn volgens Zaleznik twee verschillende personen, een succesvolle organisatie heeft beide personen nodig. Met alleen 
leiders heb je geen rust en efficiëntie (en ook geen winst) en met alleen managers is er op een bepaald moment wel winst, maar is die op 
de lange termijn niet verzekerd door het ontbreken van vernieuwing. Hoe concreet de mix van beide typen moet zijn hangt af van de 
ontwikkelingsfase en het soort bedrijfstak waar de organisatie in werkt.  
 

Leider Manager  

Lef Taken 

Leiderschapskwaliteiten Verantwoordelijkheden 

Charisma Bevoegdheden  

Visionair  

Creativiteit  

 
2 begrippen zijn verwant met leiderschap: 
Eenheid van leiding: alle mensen in de organisatie streven hetzelfde doel na. 
Eenheid van bevel: een medewerker krijgt slechts van één leidinggevende opdrachten.  
 
Theorieën over leiderschap 
Er zijn een groot aantal theorieën over leiderschap ontwikkeld. Sommige op basis van eigen ervaring (Taylor) en andere door 
wetenschappelijke studies. Theorieën over leiderschap zijn onder te verdelen in universeel geldende en situatieafhankelijke. 
 
Universeel geldende theorieën: 

- Scientific management: taakgericht leidinggeven. Taylor probeert de productiviteit te verhogen door het achtbazenstelsel te 
implementeren. Een medewerker krijgt van acht bazen opdrachten. Elke baas is verantwoordelijk voor zijn eigen deelgebied, 
zoals bijv. kwaliteit, snelheid van werken of discipline. Arbeidsvoldoening komt niet aan de orde. Deze benadering is duidelijk 
taakgericht leiderschap. Naast leiderschap besteedt het S.M. ook veel aandacht aan het nauwkeurig beschrijven en analyseren 
van productieprocessen. Daarvoor ontwikkelt Taylor de zgn. tijd- en bewegingsstudies (deze zijn nu nog steeds in gebruik in 
systemen als Business Process Redesign en Business Process Management). SM : meten is weten! 

- Human Relations beweging: mensgericht leidinggeven. Mayo (1933, 1945) concludeert dat indien de medewerkers betrokken 
worden in beslissingen de productiviteit toeneemt. De medewerkers voelen zich serieus genomen en dit spoort aan tot betere 
prestaties.  

- Revisionisme: integratie van taak- en mensgericht leidinggeven. Een nieuwe visie op management. Het is een combinatie van de 
mens = machine en de mens = mens (het is niet of/of, maar en/en). Een combinatie van beide theorieën bedacht door Bennis, 
hij vond dat de Human Relations-benadering toe was aan een revisie. McGregor heeft een belangrijke bijdrage geleverd; hij 
signaleerde dat het mensbeeld dat een leider heeft van ondergeschikten (Theorie X of Theorie Y) bepaalt hoe de leider zijn 
mensen benadert en hij beschrijft een stijl van leidinggeven die taak- en mensgerichtheid integreert: management by objectives 
and self control (MBO). De leidinggevende en de medewerker stellen gezamenlijk doelen vast voor een volgende periode. De 
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medewerker krijgt de gelegenheid de doelen te behalen en bespreekt zijn vorderingen met zijn leidinggevende. De 
leidinggevende ondersteunt waar nodig.  

 
Het revisionisme (Bennis) 
2 belangrijke lijnen: 
- mens is mens 
- mens is machine  
 
Owen is de voorloper van het HRM hem denken. 
 
Het revisionisme is het breekpunt: het woord "of" is vervangen door het woord "en". 
- mens is mens (goede tijden) EN 
- mens is machine (crisistijd)  
 
Ander belangrijke naam is Mc Gregor: 
2 type medewerkers: 
- X type : X is niks (lui, wil niet, kan niet, meld zich vaak ziek: prototype dat de kantjes er vanaf loopt) 
- Y type : Y is ijverig (zetten zich met hart en ziel in om de organisatie verder te helpen, ijverig, toont inzet) 
Hangt ook samen met hoe de organisatie is: steunt deze de medewerker, zijn er goede arbeidsvoorwaarden.  
 
Wordt nu ook nog gebruikt: welk type mensen zijn er, X of Y of neutraal. Tot welk type mensen moet de manager zich richten? Tot de Y 
types, probeer die aan je te binden. Daarna proberen om de neutralen ook aan je te binden. Dan heb je 2/3 van de organisatie achter je 
staan en kun je de negatieve mensen eruit gooien. Is uiteraard wel situatieafhankelijk: zit je ruim in je personeel of zit je nu al krap. 
 
+/-1900 (tijd van “de mens is machine”) 

Frederick Taylor Henry Fayol Max Weber 

Amerikaan, Engeland Fransman, Parijs Duitser 

Hoogleraar wetenschap Mijningenieur (top)ambtenaar 

Scientific Management General Management Theorie van de Burocratie 

 
Scientific Management: 

- Analyse (wat gaat goed en wat gaat fout) 
- Taakverdeling  
- Sfeer (tussen arbeider en directie) 
- Schepper van verantwoordelijkheid 
- Juiste man op de juiste plaats 
- Prestatiebeloning 

 
“Mens is mens”=> kwam steeds nadrukkelijker naar voren, maar paste niet in deze tijd.  
 
Organisatie: achtbazenstelsel (ieder bedrijf is onderverdeeld in 8 afdelingen), o.a.: 
HRM, planning, sturing, onderhoud machines, productieproces, kwaliteit.  
 
General Management (kijkt vanuit de organisatie), er zijn 6 directiegebieden: 

- Boekhouding (facturatie) 
- Financiën  
- Commercieel  
- Techniek  
- Bescherming (Arbo) 
- Besturing (plannen & organiseren, bevel voeren, coördineren, controleren) 

 
Fayol en Taylor hebben aan de wieg gestaan van de arbeidsverdeling (lopende band werk). 
 
Theorie van de Burocratie: 
Als je processen en procedures maakt, dan behandel je iedereen gelijk => positief bedoelt! => geen verschil tussen arm en rijk. 
Processen en procedures helpen om de gelijkheid van mensen te bevorderen.  
 
Elton Mayo (1945) is de grondlegger van het HRM. Hij heeft het Hawthorne onderzoek gedaan (gebaseerd op de theorie van Taylor en die 
was gebaseerd op Owen & Smith): aan de arbeidsproductiviteit komt ten goede: 

- Voldoende licht, goede eetvoorzieningen, huizen, rusttijden (objectief); 
- Aandacht (subjectief). 
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Maslow : de behoeftenpyramide: 

 
 
Je kunt nooit een hogere behoefte invullen, als de lagere niet gevuld is. Om verder te kunnen groeien, heb je een basis nodig. 
Volgens Hertzberg zijn de 1e 2 lagen (fysiologische behoeften en veiligheid) de hygiënefactoren : de factoren zijn de minimale 
basisvoorzieningen. Alles wat er boven zit, noemt hij motivatoren (extra impulsen, had je niet op gerekend). 
 
Blake en Mouton (1963) onderscheiden in het revisionisme vijf leiderschapsstijlen: 
1.1 Verarmd: de leider heeft geen of weinig aandacht voor mens en productie. 
9.1 Taakgericht: de leider heeft veel aandacht voor productie, maar weinig voor de mens. 
5.5 De middenweg: compromis tussen aandacht voor de mens en aandacht voor productie. 
1.9 Gezelligheidsclub: de leider heeft veel aandacht voor de mens en weinig voor productie. 
9.9 Teamstijl: veel aandacht voor productie en de mens gaan hand in hand. 
 
Figuur 8.1 (In de grafiek is mensgerichtheid Y en taakgerichtheid X)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volgens Blake en Mouton is de teamstijl, ongeacht de situatie, de ideale leiderschapsstijl.  
 
Blake en Mouton (ontwikkeld in de jaren '60). 
Figuur 8.1 leren voor examen!  
Revisionisme : niet alleen het personeel is van belang, maar ook de leidinggevenden. De leidinggevenden moeten verantwoording afleggen 
over de manier van leidinggeven, gaat dus niet alleen om personeel! 
1.1 verarmd management : er wordt weinig gedaan om productie te krijgen en er wordt weinig gedaan aan de relatie (het gaat beter 
zonder leiding, dan met leiding) 
1.9 country club management : begin jaren '60 '70: veel aandacht voor de mens (geitenwollensokken theorieën) 
5.5 gulden middenweg management hier zou iedere beginnende manager moeten starten op weg naar 9.9 
9.1 weinig tijd voor relatie, veel tijd voor productie nodig 
9.9 het summum wat je kan bereiken, veel oog voor productie en veel oog voor het team 
 
Eye opener voor de manager, waar sta ik nu en waar wil ik staan en hoe ziet het team mij. 
 
Reddin reageert op Blake en Mouton. 
Wat is het verschil in dimensies tussen Reddin en Blake en Mouton? 
Blake en Mouton : 2 dimensionaal 
Reddin : 3 dimensionaal (situatie is de derde dimensie) 
Op welke van de 5 genoemde management stijlen heeft Reddin kritiek? Punt 5.5  
Reddin gaat uit van de praktijk en 5.5 is niet de dagelijkse praktijk 
Je mag van een beginnende manager niet verwachten dat hij op dit punt start. 
In figuur 8.1 beide theorieën verwerken!!! 
 
Een en ander is ook afhankelijk van de organisatie waar je in zit. 
 
 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d2/Piramide_van_Maslow.png/400px-Piramide_van_Maslow.png&imgrefurl=http://nl.wikipedia.org/wiki/Piramide_van_Maslow&h=203&w=400&sz=26&tbnid=F-WsVmeyRRKYEM:&tbnh=69&tbnw=136&prev=/search?q=maslow&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=maslow&usg=__tg3u9e04cxvCvFXZXE9extBNdr4=&docid=Zlb8N9pI6p2rtM&hl=nl&sa=X&ei=SBKNULSdKaLP0QXhkoHYDg&sqi=2&ved=0CD0Q9QEwBA&dur=3284
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Situatieafhankelijke theorieën: 
Reddin (1970): de driedimensionale benadering.  
Met gebruik van dezelfde 2 dimensies (taak- en mensgerichtheid) onderscheidt hij vier basismanagementstijlen.  

- separatie managementstijl [1.1] 
- relatie managementstijl [1.9] 
- dedicatie managementstijl [9.1] 
- integratie managementstijl [9.9] 

 
Alle vier de stijlen kunnen meer of minder effectief worden toegepast, afhankelijk van de situatie. Dit is de 3e dimensie in zijn benadering. 
Er zijn vijf elementen die de situatie bepalen en dus van invloed zijn op de effectiviteit van een bepaalde managementstijl: 

- Organisatie: denk aan processen, organisatieontwerp of historie. 
- Technologie: kenmerken van het productieproces, mate van voorspelbaarheid en meetbaarheid resultaten. 
- Superieur van de manager:  zijn managementstijl, verwachtingen en ervaringen.  
- Andere managers: kenmerken van collega’s van de manager, hun verwachtingen.  
- Ondergeschikten: kenmerken zoals opleiding, ervaring, hun verwachtingen.  

Voor elk van deze factoren is te bepalen welke basisstijl hieruit voortvloeit.  
 
Hersey en Blanchard (1987): competentieniveau van medewerkers.  
Zij borduren voort op de theorieën van Blake en Mouton en van Reddin. Zij introduceren een nieuw begrip: situationeel leiderschap. 
Zij onderscheiden twee aspecten bij leidinggeven: sturing en ondersteuning. Sturing is het taakgerichte en ondersteuning het 
relatiegerichte gedrag van de manager. Bij sturing geeft de manager aan hoe ze iets, wanneer en waar moeten doen. Bij ondersteuning is 
er sprake van 2 richtingsverkeer: de manager moet luisteren en aanmoedigen en toelichten.  
Hersey en Blanchard onderscheiden 4 soorten managementstijlen: 

1. Instrueren (telling): veel sturen en weinig ondersteuning; 
2. Overtuigen (selling): veel sturing en veel ondersteuning; 
3. Overleggen (participating): veel ondersteuning en weinig sturing; 
4. Delegeren (delegating): weinig ondersteuning en weinig sturing.  

 
De competentie van de medewerker hangt af van zijn bekwaamheid en bereidheid. Bekwaamheid is de kennis en ervaring van een 
medewerker. Bereidheid heeft te maken met zelfvertrouwen, de toewijding en de motivatie van een medewerker om de taak te voltooien. 
Hersey en Blanchard onderscheiden vier competentieniveaus: 

1. C1 onbekwaam en niet bereid of onzeker 
2. C2 onbekwaam en bereid of gemotiveerd 
3. C3 bekwaam en niet bereid of onzeker 
4. C4 hoog, bekwaam en bereid 

De 4 managementstijlen koppelend aan de 4 competentieniveaus komen tot onderstaande figuren. 

 
De 4 managementstijlen zijn als een slinger aan elkaar gekoppeld, omdat medewerkers zich kunnen ontwikkelen. Een medewerker kan 
doorgroeien van jong en onervaren naar iemand die zelfstandig kan werken. Het gaat steeds om het inschatten van het competentieniveau 
en het kiezen van de daarbij behorende stijl van leidinggeven.  
 
Liggende as is taakgericht / Staande as is relatiegericht 
 
Psychologen zijn het niet met de economen eens: zij willen taak en mens op de assen omdraaien! 
Eerst een goede relatie opbouwen en dan productie omhoog krijgen . 
 
Hersey en Blanchard gaan er in hun theorie van uit dat de beste leiderschapsstijl afhangt van het competentieniveau van medewerkers. Er 
is volgens hen niet zoiets als een stijl van leidinggeven die in elke situatie het beste is en dus universeel is. Iedere medewerker vraagt zijn 
eigen schema.  
Volgens Reddin kunnen basisstijlen van leidinggeven in de ene situatie effectiever zijn dan in een andere situaties. In zijn theorie wordt de 
situatie bepaald door 5 elementen: de organisatie, de technologie, de superieur van de manager, de medewerkers en de ondergeschikten. 
 
De benadering van Reddin en Hersey en Blanchard heeft overeenkomsten en verschillen. Beide theorieën zijn situatieafhankelijk. Een 
verschil tussen beide is dat de theorie van Hersey en Blanchard alleen uitgaat van het competentieniveau van de ondergeschikten en dat in 
de theorie van Reddin de situatie afhangt van 5 elementen. 
 
McGregor (1960) heeft op de wisselwerking tussen leiderschapsstijl en gedrag van medewerkers gewezen. Als de manager ervan uitgaat 
dat de medewerker weinig ambities heeft en niet bereid is zich erg in te spannen, zal hij zijn stijl van leidinggeven daarop aanpassen en 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://123management.nl/0/030_cultuur/images/010_leiderschap_leiderschapsstijlen4b_blanchard.jpg&imgrefurl=http://123management.nl/0/030_cultuur/a300_cultuur_11_situationeel_leiderschap.html&h=591&w=768&sz=103&tbnid=Sy4y7PEHKnCjtM:&tbnh=90&tbnw=117&prev=/search?q=situationeel+leiderschap+volgens+hersey+blanchard&tbm=isch&tbs=lr:lang_1nl&tbo=u&zoom=1&q=situationeel+leiderschap+volgens+hersey+blanchard&usg=__MGUYfJn8niSjglx1iSLczV6MLdI=&docid=I-sBfDIQTnhf_M&hl=nl&sa=X&ei=ewl_UKrrIq6X0QX9mIDQBQ&ved=0CDEQ9QEwAA&dur=1001
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sterk taakgericht gaan leidinggeven. Het gedrag van de medewerker kan zich bij het mensbeeld van de manager aanpassen door zich te 
gaan gedragen zoals de manager verwacht. Hierdoor kunnen capaciteiten van de medewerker niet benut worden (medewerker raakt 
ongemotiveerd en levert minder goede prestaties dan mogelijk).  
 
Het geven van opdrachten: 
Met een opdracht geeft een manager aan een medewerker aan dat hij bepaalde concrete werkzaamheden moet uitvoeren of dat hij 
bepaalde resultaten moet bereiken. De manier van opdrachten geven en de inhoud van de opdracht moet aansluiten bij de gekozen 
manier van leidinggeven. Een opdracht kan op twee manieren gegeven worden: mondeling of schriftelijk. Een mondelinge opdracht heeft 
als voordelen dat de opdracht snel gegeven kan worden, de medewerker om een toelichting kan vragen en dat het bureaucratie voorkomt. 
De nadelen zijn dat de controle achteraf lastig is, de opdracht verkeerd begrepen kan worden en dat er niets vast ligt. De voor- en nadelen 
van een schriftelijke opdracht zijn het spiegelbeeld. 
 
De inhoud van de taakopdracht kan enkelvoudig of samengesteld zijn. Bij een enkelvoudige opdracht geeft de manager alleen het resultaat 
aan dat de medewerker moet bereiken.  Bij een samengestelde taakopdracht geeft de manager ook aan hoe het resultaat bereikt moet 
worden en hoe vaak terug rapportering nodig is. 
 
Als een manager een opdracht geeft is het nuttig dat deze voldoet aan de SMART criteria: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en 
Tijdgebonden. Vraag over Smart: een vraag over de “A” en de “R. 
 
Management by Objectives and Self Control (MBO) is bedacht door McGregor (1960), dit begrip is eerder al gebruikt door Peter Drucker 
(1954 en 1957). Bij deze manier van opdrachten geven bepalen de manager en de medewerker in overleg welke doelstellingen de 
medewerker in de komende periode zal bereiken.  Als de doelen na de gestelde periode niet bereikt zijn nemen beide actie om ervoor te 
zorgen dat de medewerker beter toegerust worden voor het bereiken van zijn doelen en de doelen voor de komende periode beter 
haalbaar zijn.  
 
Het doel van Humanresourcemanagement is om ervoor te zorgen dat op het juiste moment het juiste aantal mensen met de juiste 
eigenschappen voor het werk beschikbaar zijn. HRM is de voormalige afdeling personeelszaken, uitgegroeid naar de meer vooruitziende 
personeelsplanning en het medewerkers ontwikkelende management development (ontwikkelen van aanwezige personeelsleden).  
Om ervoor te zorgen dat op het juiste moment het juiste aantal personeelsleden met de juiste eigenschappen beschikbaar is 
(personeelsplanning) moet de afdeling HRM een aantal stappen zetten: 

- het aantal personeelsleden dat op een bepaald moment nodig is moet vastgesteld worden (aanpassing van personeel door 
natuurlijk verloop of door strategieverandering). hebben we na een vertrek wel een nieuwe medewerker nodig? Klopt de 
functie omschrijving nog, wat is de TBV (Taak, Bevoegdheden, Verantwoordelijkheden). 

- werving is de volgende stap. De juiste personen moeten op de vacatures solliciteren. Een goede reputatie als werkgever is 
hierbij van belang.  

- selectie heeft als doel de juiste persoon uit de sollicitanten te kiezen. Er kunnen verschillende methodes worden toegepast om 
de geschiktheid te beoordelen.   

- opleiding van de medewerker bij in dienst treden kan lang of kort duren (afhankelijk van het soort functie).  
Bovengenoemde sleutelwoorden (vaststellen, werven, selecteren en opleiden) leren voor het examen! 
 
De ideeën van Owen hebben veel bijval gekregen. 
 
Het Nieuwe Werken is zoveel mogelijk thuis je werk doen. Dit kan met name in de delegeerfase. Het nieuwe werken is dus niet altijd 
toepasbaar. HNW scheelt files, kantoorruimten, etc.   
HNW; hier liggen 2 ideeën aan ten grondslag: 

- MBO: doelen stellen ( medewerker is in staat alles te doen, hij is overal voor verantwoordelijk in zijn doelen, behalve voor het 
financiële en de eindverantwoordelijkheid berust bij de leidinggevende). 

- MBE (executive): door de leidinggevende: ook het financieel verantwoordelijk zijn, alle bevoegdheid is overgedragen aan deze 
functionaris, als er problemen zijn op het financiële vlak of bij sturing, dan moet hij zelf aan de bel trekken. Hij is zelf volledig 
bevoegd! Leidinggevende kan hiermee zijn span of control verbeteren. Je bent eigenlijk zelf een soort manager, een zzp- er in 
loondienst. Tekort aan leidinggevende kan hiermee opgelost worden. 

 
In de komende 10 jaar zien we na de fase van het delegeren, steeds meer MBO en daarna MBE. 
 
Door de onzekerheid in de omgeving van organisaties streven veel organisaties ernaar hun personeelsbestand flexibeler te maken, zodat 
de personeelskosten kunnen meebewegen met de omzet. Dit kan door detacheringconstructies. Ook worden veel zgn. zzp’ers ingeschakeld 
die meedraaien met een bepaald project. Tevens kan een organisatie werken met tijdelijke contracten, voor bijvoorbeeld een jaar (dankzij 
de flexwet kan de werkgever maximaal 3 keer een tijdelijk contract aanbieden en opeenvolgende contracten kunnen niet langer dan 36 
maanden duren). 
  
Flexibilisering van arbeid wordt steeds belangrijker. 
Nieuwe ontwikkelingen gaan komen.  
Flexibilisering door: 

- Uitzendbureau’s  
- Zzp'ers 

 
Frictiewerkloosheid :  
De tijd die zit tussen einde en start van de nieuwe baan. 
Kan zijn de tijd tussen ontslag oude en start nieuwe baan (onvrijwillig thuiszitten). 
Kan zijn de tijd die zit tussen opzeggen nieuwe baan en start nieuwe baan (vrijwillig thuiszitten). 
 



30 

 

Covey (1989, 2004): kenmerken van zeer effectieve medewerkers. Op basis van zijn werk voor vele grote ondernemingen is hij gekomen tot 
8 kenmerken (habits) van zeer effectieve personen. Een kenmerk is daarbij een combinatie van kennis, kunde en hartstocht. Het stelt vast 
dat zeer effectieve mensen:  

- proactief zijn en het initiatief naar zich toetrekken; 
- denken vanuit en werken naar het einddoel; 
- prioriteiten helder stellen en hanteren; 
- denken in win-win combinaties; 
- proberen eerst anderen te begrijpen en dan pas begrepen worden; 
- synergie nastreven, begrijpen dat het geheel belangrijker is dan de delen; 
- voortdurend streven naar verbetering; 
- hun eigen inspiratie vinden en anderen stimuleren tot het vinden van hun inspiratie.  

Deze kenmerken kunnen helpen bij het selecteren van nieuwe medewerkers en bij het beoordelen van de geschiktheid van bestaande 
medewerkers voor nieuwe posities (niet voor alle functies wegen de kenmerken even zwaar). 
 
Reader art. 8 is een verlenging van het boek op pagina 253. 
Covey : 8 eigenschappen, 3 trappen: 
1e trap: basis voor onafhankelijkheid, gaat over "ik".  

- Wees pro actief; 
- Begin met het einde in gedachten; 
- Belangrijke zaken eerst (a) taken eerst doen, b) taken later doen, c) taken delegeren , d) taken dumpen). 

 
2e trap: basis voor wederzijdse afhankelijk , gaat over ik en jij (samenwerken). 

- Win/win situatie, meerdere partijen moeten er beter van worden; 
- Eerst begrijpen, dan begrepen worden: eerst zelf de criteria snappen, dan aan anderen uitleggen;  
- Synergie: samenwerken. 

 
3e trap: ik en jij in de verdieping - samenwerking, relatie tussen mensen, continue aan werken i.p.v. inhoud en betrekking. 

- Hou de zaag scherp (manager en werknemer); 
- Inspiratie vinden en anderen stimuleren ( 8e eigenschap, hoort bij de manager - MBO en MBE). 

 
Management development is de systematische activiteit in een organisatie die ervoor moet zorgen dat managementposities op 
verschillende niveaus steeds vervuld kunnen worden (m.a.w.: het zorgen voor voldoende managers en voor managers die voldoen). Het 
heeft een veel zwaarder accent op de belangstelling van managers, het opleiden ervan en het beoordelen van hun prestaties. Ook heeft 
het een belangrijke rol bij het laten rouleren van managers naar nieuwe posities om ervaring te vergroten. Opleidingen zijn, naast opdoen 
van kennis, vaak gericht op het opdoen van internationale ervaring en netwerken. Binnen kleine ondernemingen is het door de beperkte 
omvang zelden mogelijk om alle MD activiteiten zelf uit te voeren. Vaak worden binnen kleine ondernemingen managers van buiten de 
organisatie aangetrokken door het inschakelen van werving- en selectiebureaus. In zeer grote organisaties zijn er wel afdelingen die het 
werk zelf doen en deze afdeling rapporteert vaak direct aan de hoofddirectie of raad van bestuur.  
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Hoofdstuk 12 – Methoden: besturen van bedrijfsprocessen 
 
Invullen van processen en procedures: Hoe zorg ik voor dat de organisatie effectief en efficiënt werkt. 
Effectief is doe de juiste dingen. 
Efficiënt is doelmatig. 
 
Planning: van productieplanning naar Business Process Management Suites 
 
Planning heeft als doel in de toekomst noodzakelijke activiteiten om een resultaat te bereiken op elkaar af te stemmen en bij de uitvoering 
te kunnen beheersen.  
 
Productieplanning ligt tussen het strategisch plan en de concrete uitvoering ervan. Canals (1985) maakt daarbij de volgende indeling die 
steeds gedetailleerdere planningsstadia laat zien: 

- Langetermijnplanning: geeft de organisatie een concreet beeld van de productiemiddelen die moeten worden aangekocht. Het 
leidt dus tot plannen voor investeringen. De productieplanning wordt gekoppeld aan de strategie van de onderneming. Zo 
wordt voorkomen dat de productiecapaciteit op de langere termijn niet aansluit bij de koers van de organisatie. Het resultaat 
van de langetermijnplanning bestaat uit 1 of meer investeringsplannen.  

- Capaciteitsplanning: de hoeveelheid van het product dat geproduceerd moet worden wordt bepaald. Deze hoeveelheid is af te 
leiden uit schattingen van de vraag voor het komende jaar. 

- Behoefteplanning: de orders worden uitgewerkt naar de benodigde materialen, onderdelen en eventueel componenten. Dit kan 
worden gedaan vanuit reeds ontvangen orders of vanuit de geplande productie die bedoeld is om een bepaalde voorraad 
eindproducten aan te houden. Een combinatie van beide is ook mogelijk. Vanuit de voorziene behoeften kunnen dan 
inkooporders geplaatst worden om ervoor te zorgen dat de benodigde materialen etc. op tijd in de juiste hoeveelheden 
aanwezig zijn.  

- 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 en machines (bijvoorbeeld 
roosterplanning). 
 

Bovengenoemde stappen moet je weten voor het examen! 
 
In een bedrijfstak waarbij de vraag zeer goed en lang van te voren voorspelbaar is, kan langer vooruit gepland worden dan bijvoorbeeld in 
een modegevoelige sector. Door een snel wisselende vraag van de klant is het in die sector nodig om zo kort van tevoren capaciteit vast te 
leggen. Hoe langer de planningstermijnen zijn, hoe groter het risico dat de planning niet optimaal zal zijn. 
 
Voordeel van het aanhouden van voorraden is dat de productie minder snel in gevaar komt. De organisatie is hiermee minder gevoelig 
voor leverproblemen en kan hiermee de productie op korte termijn vergroten. De kans op “nee verkopen” is met het aanhouden van een 
grote voorraad veel kleiner.  
Nadeel van het aanhouden van voorraden is dat het geld kost (ruimte, personeel en renteverlies). Ook loopt de organisatie het risico dat de 
voorraad niet of moeilijk verkoopbaar wordt door technische veroudering of door fysiek bederf.   
 
Material management: beheersing van de goederenstroom.  
Een belangrijk punt is voorraadbeheer dat probeert om de voorraad zo klein mogelijk te houden, tegen elkaar afwegend de voordelen van 
het groot inkopen en de nadelen die hieraan verbonden zijn. Denk aan de 3 R’s: ruimte, rente en risico. Het gaat hierbij om de kosten van 
de vereiste magazijnen (ruimte en arbeid), het renteverlies op vermogen dat in de opgeslagen goederen is gestoken en het risico van het 
niet of moeilijk verkoopbaar worden van de voorraad. In dit kader hoort de vraag van de optimale bestelgrootte thuis. De optimale 
bestelgrootte is die bestelhoeveelheid waarbij de totale kosten zo laag mogelijk zijn (bestel- & voorraadkosten).  
Ook werkt men in dat verband met veiligheidsvoorraden, die onverwachte gebeurtenissen moeten opvangen.  
Tussenvoorraden is voorraad die tussen verschillende bewerkingen in een fabriek liggen.  
Material Requirements Planning (MPR-I) is een techniek die in de jaren zeventig in de VS ontwikkeld is. De vraag naar een product wordt 
voorspeld en vertaald in een master production schedule (vermelding van de hoeveelheden te produceren eindproducten). Van elk 
product is bekend welke onderdelen daarvoor nodig zijn. Deze staan op de Bill of Materials. Ook is bekend welke hoeveelheden van welke 
onderdelen op voorraad zijn. Met deze gegevens is vast te stellen hoeveel van wat wanneer ingekocht moet worden. MRP-I ging uit van 
onbeperkt beschikbare hulpbronnen (mensen, machines, geld), daarom is er het meer geavanceerde Manufacturing Resources Planning 
ontwikkeld. In MPR-II wordt wel rekening gehouden met de beperkingen van de capaciteit.  
 
Just in Time 
JIT is bedacht in Japan: een ideaal productieproces heeft geen voorraden nodig. Voorraden verhullen dat het productieproces inefficiënt is 
of dat er fouten worden gemaakt.  JIT: pas gaan produceren als er een order getekend is.  
 
Enterprise Resource Planning (ERP) 
In het verlengde van MRP-II  is in de jaren ’90 ERP ontwikkeld. Er worden hierin meer bedrijfsfuncties meegenomen. Met behulp van ERP 
software kunnen functionele gebieden (bronnen) aan elkaar gekoppeld en op elkaar afgestemd worden.  
Nadeel van ERP is dat ze complex is, waardoor de ontwikkeltijd lang kan zijn. Ook het invoeren van ERP is niet eenvoudig en kan tijdrovend 
zijn. Vaak zijn ERP systemen niet flexibel: het is bijna onmogelijk om een nieuw product dat door verkoop of marketing is bedacht snel op 
de markt te brengen, omdat de vereiste aanpassing van de informatiesystemen te lang duurt. Er bestaat een kloof tussen de businesskant 
van de organisatie en de IT-afdeling. 
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Productie  Distributie 

  
ERP 

 

Financiën Projecten 

  

Inkoop  Verkoop 
 
Bij MRP-II werden verschillende aspecten of processen rondom de inkoop en productie op elkaar afgestemd (zoals voorraadbeheer en 
productieplanning). Bij ERP worden niet alleen deze processen op elkaar afgestemd. De ERP-software zorgt ervoor dat hieraan ook 
financiële, verkoop-, marketing- en personele processen kunnen worden toegevoegd.  
 
Supply chain management of ketenintegratie: als opeenvolgende schakels in een bedrijfskolom dezelfde computersystemen gebruikt, is het 
mogelijk om de activiteiten binnen opeenvolgende schakels op elkaar af te stemmen. Dus partners buiten de eigen organisatie.  
Vanaf 2000 is er sprake van ERP-II: “web-based” ERP-systemen waarop alle partners in het proces (intern en extern) realtime toegang 
hebben (zo kunnen medewerkers en klanten van IKEA zien of een artikel op voorraad is).  
 
Business process management software (BPMS) 
Door diverse ontwikkelingen op het gebied van telecommunicatie (grotere snelheid, WiFi, smartphones, tablets, etc.) en toepassingen via 
het internet (meer bandbreedte, hogere snelheden glasvezel) zijn er meer mogelijkheden ontstaan om de organisatie aan de buitenwereld 
te koppelen. Concurrenten brengen ook steeds sneller nieuwe producten en diensten op de markt. Flexibiliteit en snelheid van reageren 
zijn van groot belang. De nadruk ligt op het zo goed en zo snel mogelijk laten verlopen van de processen in een organisatie. Kennis in detail 
van die processen is nodig om ze te kunnen verbeteren en te versnellen. 
BPMS maakt gebruik van bestaande onderdelen van ERP systemen (niet veranderen wat goed werkt). 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.  
Flexibiliteit en snelheid van reageren zijn van groot belang! 
Toevoeging op de ICT systemen die de mogelijkheid biedt om snel op veranderingen in te springen. 
 
Projecten en netwerkplanning; 
Bij een project werken mensen, afdelingen of bedrijven tijdelijk met elkaar samen om een van te voren afgesproken resultaat te bereiken. 
Door zijn aard is een project tijdelijk: als het resultaat is bereikt, is het project ten einde. Een van de bekendste manieren om aan een 
project te werken is netwerkplanning. Bij NWP wordt eerst een inventarisatie gemaakt van alle activiteiten die moeten worden verricht. 
Daarna worden alle relaties tussen deze activiteiten in kaart gebracht. Het doel van NWP is de doorlooptijd zo kort mogelijk te maken, door 
de activiteiten zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.  
Een netwerk bestaat uit combinaties van een aantal basiselementen. Een basiselement bestaat uit 1 of meer activiteiten en knooppunten. 
Een knooppunt geeft het begin of het einde van een activiteit aan. Basiselementen kunnen verschillende vormen hebben.  
 
De samenhang tussen de activiteiten wordt weergegeven in een relatiediagram. De cijfers geven de knooppunten aan. Knooppunten zijn 
momenten waarop bepaalde activiteiten eindigen of bij elkaar komen en gevolgd kunnen worden door nieuwe activiteiten. 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 leidt tot een vertraging voor het gehele project. De activiteiten op het kritieke pad moeten dus goed in de gaten 
gehouden worden.  
 

 
 
Bij projecten is niet alleen tijd, maar ook geld belangrijk. Tijd kan belangrijk worden als er een boete betaald moet worden als het project 
niet op tijd gereed is. Extra capaciteit op het kritieke pad is dan belangrijk. Hele ingewikkelde projecten zijn alleen te beheren met behulp 
van speciaal ontwikkelde software. Naast het tijdsaspect en het kostenaspect is samenwerking tussen verschillende groepen die een eigen 
bijdrage aan het resultaat leveren ook van belang. In veel gevallen is het nodig dat het project een duidelijke leiding heeft en dat er 
afspraken zijn over de samenwerking. 
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Extra : procesgericht organiseren 
Hammer en Stanton (1999) laten zien dat procesgerichtheid een andere manier van richten van mensen en middelen is (denk hierbij aan 
motivatie en belonen). Uiteindelijk is procesgerichtheid vooral klantgerichtheid. De ultieme maatstaf is of de klant tevreden is. Dit houdt 
ook in dat het meten van prestaties per afdeling weinig zegt en het afstemmen van beloningen op afdelingsprestaties niet effectief is, 
zolang de hele keten niet bijdraagt aan wat de klant verwacht. Kortom: prestatiemeting moet het geheel omvatten. Als er een prestatie-
afhankelijke beloning is, dan zal deze gerelateerd moeten zijn aan de totale prestatie en dus eerder het karakter hebben van een 
collectieve prestatiebeloning. Een volgende stap is werken in teams die zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van de “hokjes” en die 
niet primair werken onder hun afdelingshoofd, maar onder een “proceseigenaar”. Training en ontwikkeling van mensen krijgt ook een 
andere inhoud (bv. samenwerkingsvaardigheden) en ook loopbaanpaden krijgen een ander invulling (taakverbreding en empowerment op 
uitvoerend niveau).  
Procesgerichtheid is ook bedoeld voor de organisatie, ook hier zijn verbeteringen denkbaar als de organisatie meer procesgericht wordt. 
Ashkenas c.s. (2002) bepleiten “boundaryless organizations”.   
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Hoofdstuk 14 – Arbeidsverdeling 
 
Door de arbeidsverdeling wordt het werk verticaal en horizontaal over verschillende lagen en afdelingen verdeeld. Aan de basis van die 
verdeling liggen het kostenmotief en het bestuursmotief. De optimale manier van arbeidsverdeling bestaat uit voordelen en nadelen van 
de verschillende vormen tegen elkaar af te wegen. 
 
Een organisatiestructuur heeft drie elementen: 

- Arbeidsverdeling: welke afdelingen en hoeveel lagen zijn er? Het gaat hierbij om de verticale en de horizontale uitbouw van de 
organisatie. 

- Relaties en bevoegdheden: hoe is de relatie tussen medewerkers en afdelingen geregeld en welke beslissingen mag een 
medewerker nemen? 

- Coördinatievoorzieningen: hoe is de onderlinge afstemming tussen afdelingen en medewerkers geregeld? 
 
Hoofdstuk 14 pakt ook weer terug op de theorie uit hoofdstuk 8. 
Arbeidsverdeling: 
- betrekking (de persoonlijke kant, de chemie): 80 % 
- inhoud 20 % 
Eerst moet de betrekking goed zijn, daarna komt de inhoud pas! 
 
De organisatiestructuur zorgt ervoor dat het werk op een gecoördineerde manier wordt uitgevoerd en dat mensen en afdelingen die 
dingen doen waar ze goed in zijn. In kleine organisaties kan vaak worden volstaan met een informele taakverdeling. Naarmate organisaties 
groter worden, ontstaat er steeds meer behoefte aan een formele organisatiestructuur. 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 leiden tot eenheid van leiding en 
daarmee tot een effectieve organisatie. De organisatiestructuur moet er dus toe leiden dat alle “neuzen dezelfde kant op staan”.   
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.  
Bij het bestuursmotief staat dus de afstemming of coördinatie centraal en bij het kostenmotief gaat het om de efficiëntie.  
Volgens Kruisinga gaat eenheid van leiding 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). 
 
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. Kruisinga noemt dit verticale differentiatie (kostenmotief). 
De lagen in de organisatie moeten met elkaar verbonden worden door hiërarchische of gezagsverhoudingen. Het inbouwen hiervan noemt 
men hiërarchering. Een hoger niveau in de organisatie stuurt het lagere niveau aan. Het is de verticale werking van het bestuursmotief. We 
zien hier dat wat op grond van kostenoverwegingen is gesplitst (gedifferentieerd) weer met elkaar verbonden (geïntegreerd) moet worden, 
zodat het geheel effectief werkt.  
Door de hiëarchering wordt het werk op verschillende niveaus gesplitst in uitvoerend en leidinggevend werk. Elk niveau in de organisatie is 
uitvoerend naar het niveau erboven en leidinggevend naar het niveau eronder. Hoe lager in de organisatie, hoe meer het werk uitvoerend 
zal zijn.  
Op grond van het kostenmotief zal in horizontale zin, naar mate het bedrijf groeit, het werk gesplitst worden in gelijksoortige 
deelwerkzaamheden. Dit wordt functionalisatie genoemd. Door taken met een soortgelijk karakter te combineren, ontstaat routine en 
kunnen medewerkers en afdelingen zich richten op die taken waar ze goed in zijn. Dit komt niet alleen de kwaliteit ten goede, maar ook de 
snelheid waarmee het werk wordt gedaan. Dit laatste leidt tot meer efficiëntie.  
Functionalisatie doet zich niet alleen voor bij uitvoerende werkzaamheden, maar ook bij leidinggevende werkzaamheden. Als een 
organisatie groter wordt worden ook elementen van het leidinggevende werk afgesplitst. Werkzaamheden als het geven van adviezen en 
het opstellen van voorschriften worden “buiten de lijn” geplaatst. Zo ontstaan staf- en hulpdiensten.  
 
Door het verdelen van het werk op horizontaal niveau (functionalisatie) is de samenhang ertussen verbroken en dreigt de eenheid van 
leiding verloren te gaan (dit is het belangrijkste nadeel van functionalisatie). De werking van het bestuursmotief op horizontaal niveau 
moet de verbroken samenhang en daarmee de effectiviteit herstellen. Gelijksoortige werkzaamheden worden in grotere eenheden 
samengebracht, met een leider aan het hoofd. Dit noemt Kruisinga afdelingsvorming. De werking van een bestuurs- en kostenmotief in 
verticale en horizontale richting leidt ten slotte tot een uitgewerkt organisatieschema.  
De lijn, afkorting voor lijnmanagement, bestaat uit managers die direct of indirect leidinggeven aan het primaire proces van de organisatie.  
 
Er zijn volgens Kruisinga twee hoofdvormen van functionalisatie: 

- Horizontale differentiatie: gericht op de aard van de bewerking respectievelijk de handelingen (F-indeling). 
- Specialisatie: gericht op de eindprestatie (P-, G- of M-indeling). 
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Op basis van horizontale differentiatie ontstaan er afdelingen die zich toeleggen op bepaalde gelijksoortige handelingen of bewerkingen 
(bijvoorbeeld inkoop, productie, verkoop). Door horizontale differentiatie van leidinggevend werk ontstaan er afdelingen als 
personeelszaken of administratie.  
 
Als de arbeidsverdeling gebaseerd is op de specialisatie dan kan het werk naar verschillende gezichtspunten worden opgesplitst. Dat zijn: 

- Product (P-indeling): onder de topleiding zijn afdelingen (werkmaatschappijen) die zich op een bepaald product richten. Binnen 
zo’n afdeling vinden dan alle werkzaamheden plaats die nodig zijn om het product van het begin tot eind voort te brengen. Bij 
een grote organisatie kunnen verschillende gelijksoortige werkmaatschappijen worden samengevoegd tot productdivisies. 

- 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.  

 
Organigram: beschrijving van de organisatie, de hoogste in ranking staat bovenaan. 
F indeling is naar functie ingedeeld. F kan je koppelen aan G, P en M. 
 
Personele structuur : mens staat centraal, hier wordt de organisatie omheen gebouwd (mens is mens) 
Bv. te vinden bij een startende organisatie of een kleine organisatie. 
Voorbeeld: je kiest voor de jonge werknemer om die te houden en niet de oude werknemer. 
 
Organieke structuur : organisatie staat centraal, er worden mensen bij gezocht (mens is machine). 
Voorbeeld: last in, first out 
 
De voor- en nadelen niet uit het hoofd leren voor het examen. 
 
Voordelen F(unctionele)-indeling: 

- Hogere bezettingsgraad van de afdeling; 
- Mogelijkheid van mechanisering en automatisering; 
- Centrale controle; 
- Medewerkers ontwikkelen veel routine; 
- Medewerkers op de afdeling begrijpen elkaar goed.  

 
Nadelen F(unctionele)-indeling: 

- Eentonigheid en eenvoud van het werk; 
- Coördinatie kan lastig worden; 
- Medewerkers zijn door de routine weinig flexibel; 
- Weinig mogelijkheid om algemene managementcapaciteiten te ontwikkelen; 
- Weinig klantgericht. 

 
Voordelen P-indeling: 

- Samenhang tussen werkzaamheden blijft in stand; 
- Door de grotere samenhang kan de afdelingsplanning eenvoudiger worden. Levertijden kunnen daardoor ook korter worden; 
- Communicatielijnen zijn korter; 
- Meer klantgerichtheid; 
- Meer mogelijkheid om algemene managementcapaciteiten te ontwikkelen.  

 
Nadelen P-indeling: 

- Duplicering van activiteiten en investeringen in machines (leidt tot hogere kosten); 
- Minder specialistische kennis aanwezig; 
- Door de beperkte hoeveelheid werkzaamheden wordt de routine ook minder snel opgebouwd; 
- De topleiding zal minder klantcontacten hebben. 

 
In de meeste organisaties is op verschillende niveaus een combinatie van vormen van arbeidsverdeling te zien. Een goed gekozen 
organisatiestructuur is van directe invloed op de kosten en dus ook op de winst en draagt daarmee direct bij aan de realisatie van de 
gekozen structuur.  
 
De structuur die is opgebouwd uit afdelingen op verschillende hiërarchische niveaus noemt men ook wel de organieke structuur. Een 
organieke structuur kan alleen maar resultaten opleveren als er mensen met elkaar in samenwerken. De invulling met mensen en functies 
noemt men de personele structuur. Organieke en personele structuur zullen elkaar goed moeten aanvullen. Een organieke structuur kan 
alleen goed werken als de verschillende afdelingen en functies worden bezet door goede mensen. Omgekeerd geldt dat bekwame mensen 
het best tot hun recht komen als de organieke structuur klopt. Taakverdeling en functievorming slaan een brug tussen organieke en 
personele structuur.  
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Luijk (1973) heeft nuttige aanwijzingen gegeven voor taakverdeling en functievorming. Taken zijn concrete werkzaamheden die verricht 
moeten worden. Het geheel van taken die verricht moeten worden noemt hij een functie. Er zijn zes criteria die bekeken moeten worden 
om concrete taken te kunnen verdelen: 

- doel van de taken 
- karakter van de taken 
- vereiste bekwaamheden 
- plaats waar de taken verricht moeten worden 
- tijd waarop de taken uitgevoerd moeten worden 
- outillage die nodig is 

 
Luijk beveelt aan om met de taakverdeling en functievorming in het eerste stadium te beginnen, aangezien dit meestal snel tot het beste 
resultaat leidt. Als de functies eenmaal gevormd zijn is het verstandig om het eindresultaat te bekijken vanuit andere gezichtspunten: 

- is er sprake van een redelijke dagtaak 
- zijn er lacunes 
- zijn er doublures 
- is de organisatie kwetsbaar 
- hoe is de coördinatie geregeld 
- word het omspanningsvermogen niet overschreden 
- is de organisatie flexibel genoeg 
- geven de functies voldoende arbeidsvoldoening 
- zijn er voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor de medewerkers  
- is de organisatie te “bemensen” (voldoende geschikt personeel te verkrijgen) 

 
Als functies eentonig zijn, dan zijn er 3 aanpakken om  die eentonigheid te verlichten:  

1. Door taakroulatie in te voeren: hierbij veranderen de medewerkers van tijd tot tijd van functie.  
2. Door taakverrijking worden bepaalde aspecten van het werk van de leidinggevende aan medewerkers overgedragen.  
3. Door taakverruiming krijgt de medewerker er taken op hetzelfde niveau bij.  

 
Luijk  gaat uit van de concrete werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden. Voor kleine organisaties is dat een goed uitgangspunt, 
maar voor grote organisaties is het vrijwel ondoenlijk om vanuit de concrete werkzaamheden te komen tot een totale organieke structuur. 
Voor grote organisaties is een benadering van boven naar beneden beter geschikt om een overall structuur te ontwerpen. Taakverdeling 
en functievorming zoals Luijk aanbeveelt blijven belangrijk, maar zijn dan meer gericht op detailuitwerking.  
 
Structuur van de organisatie 
- lijnorganisatie : ik geef leiding of ik krijg leiding, iedereen zit in de lijn. 
- lijnstaforganisatie 
- matrixorganisatie 
- projectorganisatie (interne en externe kant) 
 
Stafmedewerker: zit in een soort denktank. Hij denkt een opdracht uit en legt hem uitgedacht op het bordje van de directie. Staf is vaak 
HRM, ICT, administratie, etc. 
 
Kenmerk van een matrixorganisatie, Deze gaat in tegen: 

- Eenheid van leiding 
- Eenheid van bevel 

 
Voorbeelden van matrixorganisatie in de praktijk: 
Productiemedewerker met 2 leidinggevenden boven zich, die hetzelfde level/niveau hebben: 
Marketingmanager : liever iets minder productie, maar wel hoge kwaliteit; 
Productmanager: hoe meer productie, hoe beter. 
 
Medisch secretaresse die werkt voor meerdere specialisten, zij krijgt van meerdere artsen opdrachten, met allemaal dezelfde 
bevoegdheden. Oplossing voor dit geval: 1 van de specialisten als senior benoemen (ontkrachten van de matrixorganisatie). 
 
Projectorganisatie  
Hier kan een matrix in voorkomen. 
Extern: een aantal bedrijven in een gezamenlijk risico die een bepaald doel nastreven , bijv. verbreden van de A2. 
Matrix komt vooral voor bij bedrijven die voor het eerst gaan samenwerken, pas als ze elkaar beter kennen geven ze elkaar de ruimte om 
ergens verantwoording voor te nemen. 
 
Intern : een groep mensen die vanuit het bedrijf zelf samen werken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 

 

 

Directie 

 

Afdeling A 

 

Afdeling B 

 

Afdeling C 

 

Marktonderzoek 

Hoofdstuk 15 – Relaties en bevoegdheden 
 
Arbeidsverdeling vraagt om relaties en Bevoegdheden: 
- relaties 80 procent 
- bevoegdheden 20 procent 
 
In organisaties zijn de volgende soorten relaties te onderscheiden: 

- Lijnrelatie (ik geef leiding of ik krijg leiding, iedereen zit in dezelfde lijn) 
- Stafrelatie 
- Functionele relatie (koppelt terug naar hoofdstuk 8: Taylor, het 8-bazenstelsel) 
- Laterale relatie 
- Diagonale relatie  

 
De lijnrelatie, ook wel hiërarchische relatie genoemd, is in elk bedrijf nodig. Het houdt in dat iemand op een hoger niveau in het bedrijf 
opdrachten kan geven aan een ondergeschikte. De ondergeschikte voert de opdracht uit en legt verantwoording af. De leidinggevende 
houdt toezicht op de uitvoering, controleert de resultaten en stuurt waar nodig is bij.  

 
Als er in een organisatie alleen maar lijnrelaties bestaan spreekt men van een 
lijnorganisatie (zie figuur). De lijnorganisatie is de grondvorm van alle 
organisaties.  
 
Voordelen van een lijnorganisatie zijn:  

- Duidelijkheid ( men weet wie de baas is); 
- Eenvoud (er is maar 1 soort relatie tussen medewerkers); 
- Opdracht en controle in één hand; 
- Snelle coördinatie; 
- Eenheid van bevel en eenheid van leiding. 

 
Nadelen zijn van een lijnorganisatie zijn:  

- specialistische kennis bij managers kan ontbreken (je kan niet verstand van alles hebben); 
- besluitvorming kan vertragen wanneer alles via de top moet; 
- grotere kans op vervorming van berichten.  

 
Lijnrelaties worden ingebouwd om de verschillende lagen met elkaar te verbinden. Een hoger niveau stuurt het lagere niveau aan. In de 
termen van Kruisinga: hiërarchering is de verticale werking van het bestuursmotief. 
 
Een stafrelatie wordt geïmplementeerd om specialistische kennis die de managers niet hebben te ondervangen. Staffunctionarissen mogen 
geen opdrachten geven, maar alleen gevraagd en ongevraagd advies geven aan de manager aan wie ze zijn toegevoegd. Een 
staffunctionaris staat dus “buiten de lijn”.  

Lijn- en staforganisatie (zie figuur). 
 
Binnen de organisatie zijn er verschillende soorten staf te herkennen. De 
generalistische staf beschikt over een brede kennis van bepaalde gebieden 
waarover hij de manager adviseert. Deze staf geeft de manager complete 
adviezen over wat te beslissen en hoe te handelen. Het advies komt van de 
zijlijn en de manager beslist wat er uiteindelijk gedaan wordt. Hij is formeel 
verantwoordelijk voor het resultaat en de staf is alleen verantwoordelijk over 
de kwaliteit van het advies.  
Een specialistische staf geeft op deelgebieden advies (recht, marktonderzoek) 
waarna de manager de adviezen verwerkt tot een beslissing. Als er een 

generalistische staf aanwezig is kan deze de manager helpen met het integreren van de deeladviezen.  
Een persoonlijke staf is een persoonlijke assistent (PA). Deze zorgt voor het stroomlijnen van het werk van de manager. Deze PA kan veel 
invloed hebben, omdat hij beslist wie er een afspraak kan maken met de manager. 
 
Een belangrijk voordeel van een lijn- en staforganisatie is dat de stafafdelingen voorbereidend werk van de manager kunnen overnemen, 
zodat de manager zich met andere (belangrijkere) zaken kan bezig houden. Tevens helpt de specifieke kennis en ervaring van 
stafafdelingen om tot (kwalitatief) betere beslissingen te komen. Beter betekent hier niet alleen inhoudelijk beter, maar ook sneller.  
Het nadeel van het inbouwen van staffuncties is dat er soms een afstand ontstaat tussen de staf en de lijnmanager. De staffunctionaris 
staat voor het dilemma dat hij een kwalitatief goed advies wil geven, maar het in de praktijk wel werkbaar moet zijn. De staffunctionaris en 
de manager moeten deze spanning onderkennen en voorkomen dat de adviezen door de lijn genegeerd worden. 
 
Een functionele relatie (hulpdiensten) is voor het eerst door Taylor (1903) beschreven in het achtbazenstelsel. Elke medewerker in de 

werkplaats heeft 8 bazen boven zich. Elk van die 8 bazen kan op zijn eigen 
gebied opdrachten geven aan de medewerker. Boven de 8 bazen staat een 
bedrijfsleider die een lijnrelatie met de bazen heeft. Iedere baas is dus 
verantwoordelijk voor één inhoudelijk aspect van het uitvoerende werk. Deze 
relatie wordt een functionele relatie genoemd. We zien nog steeds elementen 
van het achtbazenstelsel. Wat hiervan is overgebleven zijn de functionele 
bevoegdheden om op een beperkt gebied aan medewerkers opdrachten te 
geven. Het gaat hierbij om de bevoegdheid om te bepalen op welke manier 
(dus hoe) een opdracht uitgevoerd moet worden. Wat er moet worden 
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uitgevoerd volgt uit (hiërarchische) bevoegdheid van het lijnmanagement.  Voorbeeld lijnorganisaties met functionele relaties zie figuur. 
Een voorbeeld van een hulpdienst is een afdeling personeelszaken die het lijnmanagement voorschrijft hoe functioneringsgesprekken 
gevoerd moeten worden en hoe de formulieren ingevuld moeten worden.  
 
Het schema lijkt op een lijn- en staforganisatie, omdat er ook hier een afdeling “naast de lijn” staat. Het verschil zit echter in de aard van de 
relatie. Een stafdienst kan alleen advies geven aan de manager (en die daar zelf verder een beslissing over neemt en opdracht geeft aan 
medewerkers) en een afdeling met een functionele relatie en bevoegdheid (hulpdienst) kan op een (beperkt) gebied rechtstreeks 
opdrachten geven aan de medewerkers met wie ze geen lijnrelatie hebben.  
 
Hulpdiensten zijn op verschillende niveaus in organisaties te vinden. Direct onder de topleiding van een grote organisatie is vaak een 
afdeling administratie gevormd (geeft voor de gehele organisatie aan hoe de administratie en de rapportage eruit moet zien). Dit geldt ook 
voor afdelingen als personeelszaken of humanresourcemanagement.  
 
Kwaliteitszorg bepaald bijvoorbeeld producteigenschappen als maat en kleur, waar de fabricageafdeling niet van af mag wijken. Het 
voordeel van hulpdiensten is dat in de hele organisatie dezelfde manier van werken gevolgd wordt. Het nadeel is dat de eenheid van bevel 
doorbroken wordt. Bij het inbouwen van een functionele relatie krijgt een hulpdienst de (functionele) bevoegdheid om op een beperkt 
gebied aanwijzingen te geven over de manier van werken. Dit betekent automatisch dat de eenheid van bevel wordt verbroken. Als de 
lijnmanager en de hulpdienst echter goed met elkaar afstemmen hoe er gewerkt gaat worden, hoeft het doorbreken van de eenheid van 
bevel niet te leiden tot het verlies van de eenheid van leiding.  
 
De kern van de 3 soorten relaties is als volgt samen te vatten: 

- lijnrelatie  : bevoegdheid om opdrachten te geven; 
- stafrelatie  : bevoegdheid om adviezen te geven; 
- functionele relatie : bevoegdheid om aanwijzingen te geven oer de manier van werken.  

 
De bevoegdheden van afdelingen blijken niet rechtstreeks uit het organisatieschema. De naam van de afdeling geeft vaak wel een indicatie. 
De precieze inhoud van bevoegdheden staat meestal beschreven in taak- en functieomschrijvingen.  
 
Taylor stelde een arbeidsverdeling voor waarbij de leiding van de productie afdeling of de werkplaats over 8 functies werd verdeeld, deze 
functies moesten door een aparte functionaris worden uitgevoerd. 
Functies: 

- Tijd en kosten 
- Werkinstructies 
- Bewerkingen en hun volgorde  
- Werkvoorbereiding en uitgifte 
- Onderhoud 
- Kwaliteitscontrole  
- Technische leiding 
- Personeelsbeheer 

Kritische noot 
Werkt alleen maar als er een goede afstemming is tussen chefs en medewerkers onderling.  
 
Gaat hier om een functionele relatie. Dit kun je echter ook plaatsen op de horizontale differentiatie . 
 
Laterale relatie is een relatie tussen mensen op hetzelfde niveau. Bv. 2 managers van verschillende afdelingen die op hetzelfde niveau 
zitten en met elkaar overleggen. Het gaat om een gelijkwaardige relatie. 
 
Diagonale relatie als een hoofd van een afdeling praat met een hoofd van een lagere afdeling. Dus verschil in afdeling en verschil in functie. 
 
Laterale en diagonale relaties zijn niet uit een organisatieschema af te lezen. Het bestaan ervan kan het functioneren van organisaties 
verbeteren.  
Een laterale relatie is een overlegrelatie tussen functionarissen op hetzelfde niveau in de organisatie.  
Een diagonale relatie is een overlegrelatie tussen functionarissen van verschillende afdelingen op verschillende niveaus in de organisatie.  
Bij beide relaties wordt informatie uitgewisseld. Doel van deze relaties is het verbeteren van de coördinatie. 
 
Onderstaande i.c.m. artikel 10 uit de reader, figuur 9.26: 
Fase 1 pioniersfase 
Fase 2 centralisatiefase 
Fase 3 decentralisatiefase 
 
De manier waarop in een organisatie de beslissingsbevoegdheden zijn gespreid, is van grote invloed op het functioneren van een 
organisatie. Het maakt een groot verschil of de top van de organisatie alle beslissingen zelf wil nemen (centralisatie) of dat ze veel 
beslissingen op lagere niveaus willen laten nemen (decentralisatie). Hoe meer beslissingen centraal genomen moeten worden, hoe langer 
het duurt.  
In een heel kleine organisatie speelt het vraagstuk van centralisatie en decentralisatie eigenlijk niet, omdat het de topleider en tevens de 
eigenaar is die vrijwel alle beslissingen neemt.  
Er zijn verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op het besluit om besluitvorming te (de)centraliseren. 
Behoefte aan decentralisatie ontstaat als het bedrijf gaat groeien (groei in omvang of in complexiteit).  
De mate van veranderlijkheid in de externe omgeving kan van invloed zijn op de noodzaak beslissingen meer te gaan decentraliseren.  
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Burns en Stalker (1961) hebben ontdekt dat succesvolle ondernemingen in zich snel ontwikkelende en dynamische bedrijfstakken meer 
decentralisatie kennen dan minder succesvolle. Een zekere mate van centralisatie is wel te vinden bij succesvolle ondernemingen in relatief 
stabiele bedrijfstakken. 
De mate van geografische spreiding kan een rol spelen. De tegenwoordig snelle communicatiemiddelen kunnen ervoor zorgen dat er meer 
gecentraliseerd wordt.  
De bekwaamheid van de individuele manager kan een rol spelen. Zeer ervaren managers kunnen beter zelfstandig beslissingen nemen dan 
managers die nog maar net begonnen zijn. Hier ligt een duidelijke relatie met situationeel leiderschap.  
De managementfilosofie of het mensbeeld van het topmanagement kan eraan bijdragen dat er meer decentralisatie komt. In sommige 
organisaties is te zien dat door de persoonlijkheid van de topleider (vaak ook de eigenaar) belangrijke beslissingen juist niet op een lager 
niveau genomen worden. 
 
Het is niet eenvoudig de “beste” mate van (de)centralisatie te bepalen. De belangrijkste overwegingen die een rol moeten spelen zijn: 

- Het belang van een soort beslissing. Hoe belangrijker de beslissing, hoe hoger in het bedrijf deze genomen zal moeten worden. 
- De urgentie van de beslissing. Hoe urgenter een beslissing, hoe minder tijd er verloren mag gaan.  
- De reikwijdte van de beslissing. Heeft de beslissing in land A invloed op zaken in land B? 
- Waar zit in de organisatie de meeste informatie en kennis over een bepaald soort beslissing. Over het algemeen is het aan te 

raden om de beslissingen zo dicht mogelijk bij de beschikbare kennis en informatie te nemen.  
 
Het laatste punt heeft te maken met het beleid ten aanzien van management development. Als het topmanagement het aanwezige 
managementpotentieel verder wil ontwikkelen, dan kan zorgvuldig afgewogen decentralisatie aan het beleid bijdragen. 
 
Bij het uitwerken van de optimale spreiding van beslissingsbevoegdheden zal in de meeste organisaties geen uniforme oplossing voor de 
gehele organisatie naar voren komen. Het is ook niet nodig om hiernaar te streven, want de situaties kunnen in verschillende delen van de 
organisatie erg uiteenlopen. Dan is een uniforme aanpak ook sterk af te raden. 
Beslissingen die de gehele organisatie betreffen, moeten altijd aan de top genomen worden. 
 
De contingentiebenadering gaat ervan uit dat er geen universele theorieën zijn, maar dat de specifieke situatie bepaalt of een bepaalde 
theorie wel of niet opgaat. In het geval van centralisatie en decentralisatie zijn er diverse  invloedsfactoren die bepalend zijn voor de mate 
van (de)centralisatie.  
 
Extra: Eckart Wintzen’s celdeling 
Eckart Wintzen ontwikkelde een praktisch toepasbaar concept voor het managen van een bedrijf: de celstructuur. Zodra zijn bedrijf te 
groot werd (> 50 werknemers), splitste hij het in 2-en op, waarin ieder bedrijf alle vrijheid had om hun eigen gang te gaan. De 2 cellen 
hadden hun eigen directeur (een onderondernemer) en hadden een eigen winst- & verliesrekening. De nieuwe cellen moest wel uiterlijk 
herkenbaar zijn als een bedrijf en door middel van administratieve standaardisatie als samenhangend geheel goed gestuurd kunnen 
worden. Tevens waren er allerlei eigen gewoontes die bij de standaard hoorden en die het gevoel van samenhang moesten versterken. 
Ook deze 2 cellen groeiden snel en splitsten zich weer op. Zo kon het bedrijf groeien, maar toch binnen iedere cel de sfeer van het kleine 
familiebedrijf behouden. 
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Hoofdstuk 16 – Coördinatie 
 
Arbeidsverdeling houdt in dat werkzaamheden op grond van het kostenmotief over medewerkers wordt verdeeld. Dit verbreekt de 
samenhang die tussen werkzaamheden bestaat. Om de gestelde doelen te kunnen bereiken (bestuursmotief), is het nodig de verdeelde 
werkzaamheden op elkaar af te stemmen. Het tot stand brengen van de afstemming tussen werkzaamheden van verschillende 
medewerkers of afdelingen noemt men coördinatie. De kern van het coördinatieprobleem moet eerst goed in kaart worden gebracht. 
 
Differentiatie maakt coördinatie vrijwel altijd noodzakelijk. Door het werk te verdelen over diverse managementniveaus, afdelingen en/of 
functies ontstaat de noodzaak om de werkzaamheden goed af te stemmen. Dit maakt coördinatie dus noodzakelijk.  
 
Thompson (1967)  brengt naar voren dat de werkzaamheden die in verschillende afdelingen van de organisatie plaatsvinden op drie 
manieren kunnen samenhangen. Afhankelijk van de soort onderlinge samenhang zijn verschillende soorten coördinatievoorzieningen 
geschikt. Bij een te “zware” voorziening besteedt de organisatie teveel tijd en energie in het oplossen van het coördinatieprobleem en bij 
een te “lichte” voorziening wordt het probleem niet opgelost. 
 
Gepoolde (indirecte) samenhang: de afdelingen zijn niet op elkaar gericht, maar op het management daarboven. Dit zie je bijv. bij lokale 
banken of deelgemeenten in een stad. Voorbeeld: 

 
 
Sequentiële (volgtijdelijke) samenhang: te zien tussen afdelingen die verschillende fasen uit het productieproces verrichten. De 
werkzaamheden in de 2 afdelingen volgen elkaar op. De een kan pas aan het werk als de ander zijn werk heeft gedaan, er zit een 
volgtijdelijkheid in die ervoor zorgt dat ik alleen mijn ding kan doen als de ander zijn ding heeft gedaan. Er is een bepaalde samenhang. 
Voorbeeld: 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Reciproque (wederkerige) samenhang: als er niet alleen sprake is van sequentiële samenhang, maar als daarnaast een volgende afdeling 
het werk in de vorige afdeling beïnvloed. Deze soort samenhang is vaak te zien bij het ontwerpen van nieuwe producten of diensten. De 
afdelingen zijn niet alleen afhankelijk, maar helpen elkaar ook het eindproduct te verbeteren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dezelfde samenhang is te zien in grote internationale organisaties waar de wensen vanuit de verschillende geografische gebieden moeten 
worden afgewogen tegen de wensen vanuit de verschillende productgroepen of divisies.  
 
Coördinatieproblematiek is niet alleen te zien binnen organisaties, maar kan zich ook voordoen tussen organisaties.  
Binnen organisaties kan reciproque samenhang boven op sequentiële samenhang komen. Het is dan nodig beide soorten samenhang los 
van elkaar te zien en de benodigde vormen van coördinatie overlappend in te bouwen. 
 
Zowel Thompson als Galbraith (1973, 1995) hebben naar voren gebracht dat hoe ingewikkelder de samenhang tussen de werkzaamheden 
is, hoe meer het nodig is informatie over en weer uit te wisselen om tot goede oplossingen te komen. Communicatie tussen afdelingen 
kost tijd en geld, maar er kunnen ook fouten optreden. Het is dus belangrijk de organisatie zo in te richten, dat zo min mogelijk informatie-
wisseling nodig is. De coördinatievoorzieningen die beide auteurs beschrijven zijn als volgt te groeperen: 

1. elementaire coördinatievoorzieningen 
2. planning 
3. complexe coördinatievoorzieningen 
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Er zijn verschillende elementaire coördinatievoorzieningen.  

- Een zeer belangrijke is de manier van arbeidsverdeling. Als deze gericht is op een doel (P,M, of G-indeling) dan is de samenhang 
binnen de afdelingen groot. Is de verdeling gemaakt op basis van functie (F-indeling), dan moet de manager voor de vereiste 
coördinatie zorgen.  

- Een tweede is het opstellen van regels die medewerkers moeten volgen, het geven van samengestelde taakopdrachten en het 
opstellen van instructies. Hiermee bereikt de leiding dat iedere medewerker weet wat hem te doen staat en wat een ander in 
een bepaalde situatie zal doen, zodat overleg niet nodig is.  

- Budgetten en prestatiedoelen geven ook aan wanneer wel en wanneer niet de noodzaak voor onderlinge afstemming ontstaat.  
- De hiërarchie is een natuurlijke coördinatievoorzienig. Ondergeschikten zullen hun problemen met de samenwerking met 

andere afdelingen altijd aan hun chef kunnen voorleggen. 
- Digitale informatiesystemen ondersteunen de mogelijkheden om te coördineren in hoge mate. Ze verminderen de noodzaak om 

op een persoonlijke manier informatie uit te wisselen. 
 
Planning is een coördinatievoorziening die meer in detail regelt hoe de werkstroom tussen afdelingen zal verlopen.  
 
Er zijn verschillende soorten complexe coördinatievoorzieningen: 

- het directe contact tussen personen die incidentele gezamenlijke problemen moeten oplossen. Fayol wijst in zijn eerste werk op 
deze mogelijkheid. Hij noemt die dan de “passarelle” die moet voorkomen dat vragen langs alle hiërarchische niveaus moeten 
lopen. Doen zulk soort contacten zich regelmatig voor, dan is het verstandig ze te verankeren in de organisatiestructuur door 
het instellen van verbindingsrollen, ook wel aangeduid als “liasion”.   

- werkgroepen zijn tijdelijke oplossingen om problemen die zich tussen verschillende afdelingen voordoen op te lossen. 
- teams zijn oplossingen als werk tussen afdelingen regelmatig afstemming vereist.  
- een integrator kan worden aangesteld als de afstemming tussen afdelingen een aanzienlijk probleem gaat worden. Deze heeft 

weinig formele bevoegdheden en moet het hebben van zijn overredingskracht.  
- een integratormanager heeft wel bevoegdheden om afdelingen tot overeenstemming te brengen of zo nodig om beslissingen te 

nemen.  
- een matrixorganisatie is de zwaarste voorziening die kan worden ingezet. Hierbij wordt de organisatie niet langs één criterium 

van arbeidsverdeling opgesplitst maar langs twee. De reden daarvoor is dat door het managen van een organisatie van 1 
gezichtspunt uit gezien veroorzaakt dat andere gezichtspunten niet voldoende aan bod komen. Met het invoeren van een 
matrixorganisatie wordt de eenheid van bevel doorbroken en daardoor vaak ook de eenheid van leiding. Doordat medewerkers 
door minstens 2 leidinggevenden worden aangestuurd, neemt de kans op tegenstrijdige opdrachten toe en daarmee staat de 
eenheid van leiding onder druk. 

 
Fayol is de verbinder van het eerste uur (liaison rol). 
Integrator : zorgt voor afstemming, maar heeft geen bevoegdheden. 
Integratormanager: werkt van binnen uit, heeft doorzetttingsmacht vanuit zijn taken en bevoegdheden 
 
In alle drie de soorten samenhang (gepoold, sequentieel en reciproque) moeten de elementaire coördinatievoorzieningen aanwezig zijn, 
aangezien er altijd sprake is van gepoolde samenhang. Deze eenvoudigste vorm van samenhang is te coördineren met behulp van regels, 
taakopdrachten en instructies, budgetten, prestatiedoelen en hiërarchie. Als aanvulling daarop zijn digitale basisinformatiesystemen vaak 
nodig. 
 
Wanneer er sprake is van sequentiële samenhang waarbij het eindproduct van de ene afdeling de “grondstof” is voor de andere, moet de 
coördinatie worden aangevuld met planning. De digitale informatiesystemen zullen deze toegenomen complexiteit moeten kunnen 
verwerken.  
Als er sprake is van reciproque moeten er nog meer coördinatievoorzieningen worden ingebouwd. Afhankelijk van de concrete situatie 
kunnen deze variëren van incidenteel direct contact tot soms een matrixorganisatie. Ook hier zijn de organisatorische middelen aan te 
vullen met een uitbreiding van de digitale informatiesystemen.  
 
Naar mate het bedrijf groter wordt is het van belang de organisatiestructuur vast te leggen, zodat voor iedereen zichtbaar is wat er is 
afgesproken. De structuur geeft aan hoe de organisatie zal gaan functioneren en hoe men zal gaan samenwerken. Een organisatiestructuur 
is daarom te zien als de afspraken die gemaakt zijn over het samenwerken om de gestelde doelen te realiseren.  
Het vastleggen gebeurd wel in de vorm van taak- en functiebeschrijvingen. De volgende onderdelen zijn in een functieomschrijving te 
vinden: 

- 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 of andere afdelingen moeten worden onderhouden. 
- de bevoegdheden die aan de functie zijn toegekend. 
- de verantwoordelijkheden die aan de functie zijn toegekend. 

 
Bij het maken van een taak- en functiebeschrijving is het nodig de duidelijkheid en de precisie ervan af te wegen tegen de noodzaak om bij 
elke verandering weer een nieuwe te moeten maken. De omschrijving moet een evenwicht hebben tussen nauwkeurigheid en flexibiliteit. 
 
In de organisatiestructuur ligt de formele organisatie vast. Dat is de manier waarop mensen in de organisatie zich dienen te gedragen. 
Daarnaast bestaat ook de informele organisatie. Het gedrag dat niet is voorgeschreven, maar als het goed is wel helpt om het bedrijf goed 
te laten functioneren. De organisatie wordt versterkt door de informele organisatie als zij kleine tekortkomingen opvangt die in de formele 
organisatie niet perfect gedetailleerd zijn uitgewerkt. Het is van belang ervoor te zorgen dat de formele voorgeschreven werkwijze zo veel 
mogelijk in overeenstemming is met de werkelijkheid. 



42 

 

Als de informele organisatie de kop opsteekt en zelfs gaat tegenwerken, dan speelt er vaak een ander probleem dan een 
structuurprobleem. 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.  
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Hoofdstuk 17 – Van strategie via operaties naar organisatiestructuur 
 
Organisaties met verschillende strategieën hebben verschillende organisatiestructuren.  
 
F-organisatie kijkt naar de mensen die het uitvoeren, P-organisatie kijkt naar de producten (er moet minimaal sprake zijn van 2 producten). 
De keuze die je maakt voor het soort organisatie hangt af van de missie en de visie. 
 
Je moet niet alleen kijken naar de organisatiestructuur (zakelijke kant), maar ook naar de organisatiecultuur (menselijke kant). 
 
Productspreiding 
Uit de voorgaande hoofdstukken is naar voren gekomen dat een F(unctionele)-indeling met veel centralisatie van de besluitvorming de 
meest eenvoudige organisatiestructuur is. Als het productenpakket zich uitbreidt kan dit op twee manieren, gerelateerde en 
ongerelateerde uitbereiding.  
Bij een gerelateerde uitbereiding neemt het productenpakket toe, maar blijft er verwantschap bestaan tussen de producten of diensten. 
Als de omzet het toelaat zal de organisatie bij het doorgroeien op termijn de F-indeling verlaten en overgaan op een P-indeling. Het succes 
van die strategie hangt af van de mate waarin het bedrijf in staat is om de mogelijke voordelen van verwantschap om te zetten in feitelijke 
voordelen (synergie). Tegelijkertijd moet het streven zijn om zoveel mogelijk op de wensen van de klant in te spelen.  
Bij ongerelateerde uitbereiding wordt de functionele indeling meestal sneller verwisseld voor een productindeling. Tussen 
werkmaatschappijen of divisies ontbreekt nu de verwantschap die bij gerelateerd producten hoort. De topleiding is niet meer gericht op 
het bereiken van synergie. De topleiding zal vaak sturen op financiële informatie. Ook zal die zich nadrukkelijk bezighouden met het zoeken 
naar nieuwe mogelijkheden om verder te groeien. Er is meer decentralisatie dan bij gerelateerde uitbereidingen. 
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. 
 
Bij productdivisies is er sprake van een P-indeling. Een P-indeling valt wat betreft de arbeidsverdeling onder de hoofdvorm “specialisatie”. 
 
Tussen productdivisies is gewoonlijk sprake van gepoolde (en dus indirecte) samenhang. Binnen een P-afdeling vinden alle werkzaamheden 
plaats die nodig zijn om een product of een productgroep van begin tot eind voort te brengen, waardoor er geen samenhang is met wat er 
binnen de andere P-afdelingen gebeurt. We noemen dit gepoolde samenhang. 
 
Geografische spreiding: 
Eerste mogelijkheid is exporteren, de werkwijze hoeft alleen aangepast te worden als er andere klanten bediend worden.  
Als een bedrijf internationaal verder groeit zijn er twee mogelijkheden, welke vorm gekozen wordt hangt af van de mate waarin de 
buitenlandse markten overeenkomsten tonen. 
De eerste is een multinationale strategie, het succes ligt hierbij in het zo goed mogelijk inspelen op de individuele landen. Een grote mate 
van decentralisatie ligt voor de hand. Het product en de dienstverlening moeten zijn toegesneden op de kenmerken van de nieuwe markt. 
Onder de topleiding komen i.p.v. functionele afdelingen als inkoop en verkoop, landengroepen. Aangezien de landen allemaal relatief los 
van elkaar staan (gepoolde samenhang), zijn er alleen eenvoudige coördinatievoorzieningen nodig. De topleiding is verantwoordelijk voor 
de verdere geografische uitbreiding. 
De tweede is een globale strategie, bij deze strategie komt het bereiken van schaalvoordelen op de voorgrond te staan. Daarnaast moet de 
organisatie de lokale voorkeuren niet uit het oog verliezen. Hierdoor ontstaan spanningen op schaalvoordelen (lage kosten) en inspelen op 
de lokale wensen (hogere omzet). In veel gevallen is dan te zien dat de organisatie wordt ingedeeld in productdivisies. 
De verkoopinspanningen worden dan wel vaak ondergebracht in afdelingen die op verschillende landen gericht zijn. Omdat het bereiken 
van schaalvoordelen van groot belang is, zal de mate van decentralisatie vaak lager zijn. Ook zal er meer coördinatie tussen de wensen uit 
verschillende landen nodig zijn, zeker bij het ontwerpen van producten of diensten. Young et al. stellen vast dat naarmate de buitenlandse 
omzet toeneemt, de omvang van het hoofdkantoor groeit. Dit wijst in de richting van meer coördinatie. Het is vaak gemakkelijker om bij de 
verkoopinspanning tegen lage kosten met de specifieke nationale wensen rekening te houden dan bij het ontwerpen van producten. 
Ontwerp is een dure activiteit, waarvan de kosten over zo groot mogelijke volumes verdeeld moeten worden. 
 
Verticale integratie: 
Uit de literatuur komt een beeld naar voren dat verticale integratie gepaard gaat met een grotere behoefte aan coördinatie vergeleken met 
een onderneming die zich op minder stappen in de bedrijfskolom toelegt. Arbeidsverdeling is in een één productonderneming met een 
hoge mate van verticale integratie gebaseerd op een functionele indeling.  
De behoefte aan coördinatie tussen functionele afdelingen kan voor een deel worden opgevangen door hiërarchie. Dit leidt tot een hogere 
mate van centralisering dan bij minder verticaal geïntegreerde ondernemingen.  
 
Woodward (1965) heeft het verband tussen bepaalde organisatiekenmerken en succes onderzocht. Er kwamen pas duidelijke relaties naar 
voren toen de vraagstelling werd uitgebreid met de vraag of er verband was met de productietechnologie van de onderneming. Verticaal 
geïntegreerde bedrijven hebben de kenmerken van procesproductie, in die zin dat het product een aantal fasen doorloopt voor het klaar is. 
Het team ontdekte dat succesvolle bedrijven met procesproductie duidelijk andere organisatorische kenmerken hadden dan bedrijven met 
stukproductie. Er zijn grotere hiërarchische niveaus en de verhouding tussen uitvoerend en leidinggevend personeel is verschillend. De 
verschillen verklaart Woodward uit de verschillende eisen die het aansturen van het proces stelt. De resultaten uit het onderzoek behoren 
tot de eerste die hebben geleid tot de situatieafhankelijke of de contingentiebenadering.  
 
Lorch en Allen (1973) onderzochten de verschillen in organisatiekenmerken van conglomeraten (een groot bedrijf dat uit verschillende, niet 
met elkaar in verband staande, divisies bestaat) en verticaal geïntegreerde ondernemingen. Conglomeraten hebben kleinere 
hoofdkantoren met minder functies. De hoofdkantoren bemoeien zich veelal alleen met beleidsvragen op de gebieden financiën, strategie, 
juridische zaken, marketing en productie. Inmenging in operationele zaken was gering tot niet bekend. Bij verticaal geïntegreerde 
ondernemingen is die inmenging er wel. 
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Laagstekostenstrategie 
Bij een laagstekostenstrategie is het niet alleen van belang dat de kosten laag gehouden worden, maar ook dat evt. afwijkingen van 
plannen snel aan het licht komen. Hoe langer de prestaties achterblijven bij de plannen, hoe hoger de kosten oplopen. Wat 
arbeidsverdeling betreft zal bij deze strategie een functionele indeling passend zijn. Deze leidt tot de laagste kosten per eenheid product. 
Een behoorlijke mate van centralisatie van de besluitvorming zorgt dat de kosten laag blijven. Dat geldt ook voor werken met eenvoudige 
coördinatievoorzieningen.  

Differentiatiestrategie 
Omdat hierbij het product vaak afgestemd moet worden op de specifieke wensen van afnemers zal er behoefte zijn aan meer en 
zwaardere coördinatievoorzieningen. Direct onder de top zal er een functionele indeling zijn en binnen die afdelingen een verdere 
verdeling naar markt, product of geografie. Er zal meer decentralisatie zijn dan bij een laagstekostenstrategie. Ook zullen er meer 
ingewikkelde coördinatievoorzieningen nodig zijn. 

De doelen van samenwerking tussen bedrijven zijn in de praktijk zeer verschillend. Soms gaat het om kostenbesparing en in andere 
gevallen om vergroten van de omzet.  
 
Enkelvoudige strategie: hierbij biedt een bedrijf één product of dienst aan op één geografische markt. Er is daarbij sprake van geen of een 
geringe mate van verticale integratie en 1 soort positionering. De onderneming werkt niet met derden samen. Denk hierbij aan een kleine 
bierbrouwerij die alleen voor de lokale markt produceert. 
Gecombineerde strategie: verschillende producten op verschillende geografische markten en op verschillende manieren concurreren met 
concurrenten. Ook heeft het bedrijf veel samenwerkingsverbanden met derden. Denk aan een brouwerij die ook frisdrank e.d onder veel 
merken over de hele wereld verkoopt. De positionering van de merken verschilt, terwijl hetzelfde merk op verschillende geografische 
markten verschillende posities inneemt. 

Naar mate het aantal strategieën toeneemt groeit de complexiteit van de onderneming.  
- externe complexiteit: afnemers kunnen bijv. een onduidelijk beeld van de producten/merken krijgen. Ook het aantal verschillende   
  externe omgevingen, met soms zeer verschillende kenmerken, zijn een ander aspect van externe complexiteit. Denk aan de verschillende  
  soorten afstanden van Ghemawat.  
- interne complexiteit: deze is onder te verdelen in operationele, organisatorische en culture complexiteit. Van operationele complexiteit is  
  er sprake als het op elkaar aansluiten van alle activiteiten steeds ingewikkelder wordt. Ook het bereiken van schaal- en synergievoordelen 
wordt moeilijker naarmate een toenemend aantal producten erbij betrokken is. Indien het bedrijf in meerdere landen actief is zal 
bijvoorbeeld moeten worden nagegaan of een wereldwijde reclamecampagne wel overal goed ontvangen wordt. Organisatorische 
complexiteit komt voort uit de verschillende eisen die elke afzonderlijke strategie aan het bedrijf stelt. De gewenste vorm van 
arbeidsverdeling of centralisatie kan verschillen per strategie. Er zal veel coördinatie moet plaatsvinden. De culturele complexiteit neemt 
toe als de gewenste manier van denken van mensen binnen de organisatie sterk uiteen moet lopen.   

Goold en Campbell (2002) 
hebben negen tests 
ontwikkeld om na te gaan of 
een organisatiestructuur goed 
ontworpen is en dus ook tot 
goede resultaten kan leiden. 
Vier gaan na of de structuur 
“past” en vijf of de structuur 
goed ontworpen is. Het gaat 
hier om een soort APK-keuring 
voor de organisatie.  
Nb: eerst ontwerpen, dan 
kijken of het past! 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Organisatie 

ontwerp 

Marktvoordeeltest, gaat 
na of er voldoende 
aandacht is voor de 

operationele activiteiten 
en het 

concurrentievoordeel 
benut wordt Mensen 

Test, gaat na of de 
structuur overeenkomt 
met de motivatie van 

mensen en hun zwakke 
en sterke kanten.  

Ouder 

schapstest, is bedoeld 
om na te gaan of de 

topleiding toezicht heeft 
in een soort ouderrol  

Uitvoerbaar 

heidtest, is er voldoende 
rekening gehouden met 
de factoren waardoor 

het plan niet tot succes 
zouden leiden? Waar 

zitten de fouten? 

Flexibili- 

teitstest, kan de 
structuur eenvoudig 

aangepast worden aan 
nieuwe strategieën of 

plannen? 

Verantwoordingstest, is 
er duidelijk welke 
resultaten bereikt 

moeten worden en zijn 
ze meetbaar?  

Overbodige 

lagentest, leveren alle 
lagen voldoende 

toegevoegde waarde? 

Problema- 

tische verbanden 

test, voldoende 
rekening met kritische 

relaties? 

Specialisten 

Cultuurtest, worden de 
afdelingen voldoen 

beschermd tegen de 
neiging te steven naar 

een dominantie cultuur? 
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Capita selecta 1 : cultuur in organisaties 
 
Een vroege definitie van bedrijfscultuur is door Hofstede (1984) gegeven: de “collectieve mentale programmering die de ene groep mensen 
van de andere onderscheidt”. Veel andere schrijvers borduren op deze definitie voort. Het begrip cultuur wordt in de 
managementliteratuur voor verschillen op diverse niveaus gebruikt. Het is te vinden als karakterisering van verschillen tussen afdelingen, 
tussen organisatie en bedrijfstakken en tussen landen.  
 
Afdelingscultuur  
Er blijken verschillen te bestaan tussen succesvolle ondernemingen en afdelingen daarbinnen in verschillende bedrijfstakken. Dit noemen 
we cultuurverschillen. In succesvolle ondernemingen zijn de kenmerken van de afdelingen goed afgestemd op het deel van de externe 
omgeving waar die afdeling mee te maken heeft. In succesvolle organisaties kunnen en moeten tussen afdelingen dus grote verschillen 
bestaan. Het bestaan van die verschillen is een voorwaarde voor succes. Lawrence en Lorsch noemen die verschillen differentiatie. 
Differentiatie is in hun opvatting het verschil in cognitieve (weten) en emotionele (gevoel) oriëntatie tussen (managers in) verschillende 
functionele afdelingen. Iedere manager is anders (gevoel en weten) en is afhankelijk van de afdeling waar je staat ( magazijn of HRM). 
De cultuurverschillen tussen afdelingen beschrijven zij aan de hand van vier kenmerken:  

- doeloriëntatie 
- tijdoriëntatie  
- inter-persoonlijke oriëntatie (taak of relatiemanagement)  
- formaliteit van de structuur (strenge procedures).  

 
Aan de hand van deze kenmerken is het mogelijk cultuurverschillen duidelijk te omschrijven. Afhankelijk van de kenmerken van de externe 
omgeving moeten er grote of kleine cultuurverschillen tussen afdelingen ontstaan. Met de kenmerken die Lawrence en Lorsch aangeven 
wordt het begrip cultuur een “containerbegrip” wat meetbaar en hanteerbaar is (als het niet meetbaar en hanteerbaar is, worden het 
“softe” begrippen). 
 
Bedrijfs(tak)cultuur 
De verschillen in culturen ontstaan onder andere door de verschillen in kritieke activiteit. Dit is de activiteit die het bedrijf goed moet 
uitvoeren om succesvol te zijn. Horringa geeft in 1966 al aan dat er tussen bedrijfstakken en bedrijven verschillen zitten. Hij noemt dit 
“klimaten” in plaats van culturen. Hij benoemt onder andere het inkoperklimaat, het modeklimaat, het ingenieursklimaat en het 
serviceklimaat.  
Sanders en Neuijen (1988) gaan door op de theorie van Horringa en definiëren bedrijfscultuur als de “gemeenschappelijke 
verstandshouding van de leden en de belanghebbenden van een bedrijf”. Deze gemeenschappelijke verstandshouding heeft betrekking op 

hoe het dagelijks in een onderneming toegaat. In het ui-model hebben ze 
dit toegelicht. 
Symbolen zijn “voorwerpen, woorden of handelingen die tot uitdrukking 
brengen wat een organisatie wil zijn of wil betekenen”. Deze zijn dus 
zichtbaar, tastbaar of hoorbaar (ze zijn goed waarneembaar). 
Helden of antihelden zijn echte of denkbeeldige personen die de leden 
van de organisatie bewonderen of verafschuwen. Helden staan voor een 
gedrag dat goed is voor het succes van de organisatie.  
Rituelen zijn gewoontes en gebruiken die extra betekenissen geven aan 
bepaalde gebeurtenissen 
Waarden en grondbeginselen brengen tot uitdrukking wat de organisatie 
goed of slecht vindt, mooi of lelijk en rationeel of niet rationeel.  Ze 
worden soms expliciet tot uitdrukking gebracht in een “value statement” 
of als onderdeel van een “mission statement”. 
 
 

 
De klant kijkt van buiten naar binnen en de organisatie kijkt van binnen naar buiten. 
Het 7S model van Mc Kinsey komt hierin terug (gedeelde waarden). 
 
Sanders en Neuijen beschrijven de bedrijfscultuur aan de hand van zes tegenstellingen: 
- procesgericht tegenover resultaatgericht 
- organisatiegebonden tegenover professioneel 
- mensgericht tegenover werkgericht 
- open tegenover gesloten 
- strak gecontroleerd tegenover losjes gecontroleerd 
- pragmatisch (tegemoet komen aan de klant ook al moeten de regels omgebogen worden) tegenover normatief. 
 
Tussen de kenmerken van de cultuur kan enige overlap bestaan. Denk aan resultaatgericht, losse controle en een pragmatische cultuur.  
 
Een cultuuromslag is nodig als de bestaande cultuur niet meer aansluit op de eisen van de externe omgeving. Een cultuuromslag is niet 
eenvoudig en levert vaak veel weerstand op. Een sterke leiding vanuit de top is hierbij nodig. Het kan helpen nieuw personeel aan te 
trekken die de cultuur al kent, ook promotie en ontslag van medewerkers die al in dienst zijn kunnen daarbij helpen. Trainingen en 
opleidingen en het buiten de deur bij andere bedrijven meekijken kan ook helpen de cultuur te veranderen. 
 
Nationale cultuur (= macro) 

http://www.google.nl/imgres?q=uitingsvormen+van+bedrijfscultuur+sanders&um=1&hl=nl&rlz=1W1ACPW_nlNL356NL356&biw=1366&bih=567&tbm=isch&tbnid=RZfl6J2kLAkQ0M:&imgrefurl=http://www.gertjanschop.com/modellen/ui_model_bedrijfscultuur.html&docid=iYxWNj9z854SVM&imgurl=http://www.gertjanschop.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/organisatiecultuuralseenui.jpg&w=720&h=540&ei=irnYTofvDM2eOvCjrcEO&zoom=1
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Op het gebied van internationale cultuurverschillen hebben 2 Nederlanders baanbrekend werk verricht: Geert Hofstede en Fons 
Trompenaars.  
 
Hofstede gaat uit van 6 dimensies die de cultuur van een land bepalen. De laatste 2 zijn 20 jaar later toegevoegd m.b.v. Minkov. 
- machtsafstand: de mate waarin mensen met minder macht in een land accepteren dat ze weinig tot geen invloed hebben. 
- onzekerheidsvermijding: de mate waarin mensen in een land er een voorkeur voor hebben om alles onder controle te hebben 
- individualisme: de mate waarin een individu belangrijker is dan de groep 
- masculiniteit: de mate waarin mannelijke waarden als concurrentiedrang en assertiviteit meer waardering krijgen of juist het omgekeerde 
- langetermijnoriëntatie: de mate waarin een land de lange termijn belangrijker vind dan de korte termijn 
- “overgave” tegenover “terughoudendheid”: in hoeverre geeft men in een land toe aan de wens alle behoeften voor een prettig leven te  
   bevredigen, of is men daarin terughoudend? 
In elk land zijn alle genoemde dimensies aanwezig. De cultuur van een land heeft invloed op hoe het bedrijf in dat land functioneert. De 
culturen veranderen, maar niet snel. Ze zijn onderhevig aan krachten als contact met andere landen en wetenschappelijke ontdekkingen. 
Verder bestaat er ook de invloed van sociale media en internet. 
 
Examenvraag: 
Heeft Nederland een masculine of een feminine cultuur? Feminien! Veel praten om zaken op te lossen, we stropen niet de mouwen op. 
 
Trompenaars en Hampden-Turner, de vijf belangrijkste dilemma’s die zijn omschrijven zijn; 
- 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? 
 
Trompenaars, Hampden-Turner en Woolliams geven aan dat succesvolle bedrijven in staat zijn de tegenstellingen met elkaar te verzoenen. 
Het gaat dus niet om een keuze, maar om het in de praktijk vinden van oplossingen die aan beide gezichtspunten tegemoetkomen.  
 
Cultuurverschillen verdienen vooral aandacht als mensen uit verschillende landen moeten gaan samenwerken. Bijvoorbeeld in het kader 
van het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten, fusies, overnames of strategische allianties. De aandacht die besteed wordt aan 
het managen van cultuurverschillen hangt volgens Hall (1995) af van twee factoren:  

- de mate van interactie, het met elkaar in contact staan van mensen; 
- de interdependentie tussen het werk dat verschillende mensen uitvoeren. Als wat de ene medewerker doet geen of weinig 

invloed heeft op wat de andere doet, is de interdependentie gering en vice versa (mate van beïnvloeding). 
 

Afhankelijk van het soort cultuurverschillen en de grootte ervan, moet het management veel of weinig aandacht aan die cultuurverschillen 
besteden. 
 

Micro Meso Macro 

Lawrence en Lorch Horringa  

Scott Sanders en Neuijen  

Greiner Ui van Schein  

 Hofstede  Hofstede 

 Trompenaars en Hampden-
Turner 

Trompenaars en Hampden-
Turner 
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Capita selecta II: groei en ontwikkeling van organisaties 
 
Organisaties die langer bestaan, worden niet alleen maar groter en ouder. De uitdagingen uit de externe omgeving waarvoor ze staan 
worden steeds anders. Op die andere uitdagingen moet de organisatie een antwoord vinden. Er zijn verschillende theorieën ontwikkeld die 
aangeven wat de uitdagingen zijn en hoe er op geantwoord kan worden. 2 worden hier besproken: het groeimodel van Scott en het model 
van Greiner.  
 
Het groeimodel van Scott 
Scott (1970) onderscheidt drie fasen in de groei van een organisatie. In de eerste fase is het bedrijf nog klein en doet de eigenaar-directeur 
het meeste zelf. Er werken nog maar weinig medewerkers en er is weinig formaliteit. In de tweede fase ontwikkelt het kleine bedrijf zich 
tot een echte organisatie met afdelingen die aan de directeur rapporteren. In de derde fase ontwikkelt de organisatie zich tot de 
gedecentraliseerde divisieorganisatie.   
In de fasen die elkaar opvolgen moeten de verschillende managementaspecten steeds situatieafhankelijk ingevuld worden. De aspecten 
zijn: 
- Strategie 
- Structuur 
- Onderzoek en ontwikkeling 
- Prestatiemeting 
- Beloning 
- Beheersing 
Door deze vragen te beantwoorden kun je meten in welke fase de organisatie zit. 
Al naar gelang van de fase wordt het aspect anders behandeld. Bijv. in de eerste fase bepaalt de eigenaar de strategie zelf en de structuur 
is vrij eenvoudig met de eigenaar als beslisser. In de tweede fase wordt de structuur formeler en delegeert de eigenaar meer naar lagere 
niveaus. Er komen meer regels en beleidslijnen. In de derde fase wordt de strategieformulering meer gestructureerd. Er bestaan divisies en 
verdergaande centralisatie.  
 
Scott bekijkt de volgende 3 fases vanuit de cultuur: 
Pioniersfase 
Centralisatiefase 
Decentralisatiefase 
 
Het model van Greiner  
Greiner (1998) ontdekt dat in de ontwikkeling van organisaties periodes van geleidelijke ontwikkeling (evolutie) worden afgewisseld door 
periodes van crisis (revolutie). In elk van de fasen zijn verschillende managementpraktijken te herkennen die in de volgende fase aan de 
nieuwe omstandigheden worden aangepast. Hij onderscheidt vijf groeifases waarbij na elke fase een crisis ontstaat, omdat de oude 
praktijken niet goed genoeg meer zijn om succes te blijven behalen. Greiner geeft de crisis na fase 5 nog geen naam. De fase van 
ontwikkeling waarin een organisatie zich bevindt, hangt af van de omvang van de organisatie en de leeftijd. 
Het soort bedrijfstak waarin de organisatie actief is, heeft invloed op het tempo van ontwikkeling. Een snelle bedrijfstak met een hoge 
groei (bv. smartphones of tablets) zal sneller leiden tot een grote organisatie dan waarin de groeivoet lager is.  
 
Greiner geeft aan dat in elke fase van de groei de volgende aspecten van het werk van de manager anders worden ingevuld: 

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 het beheersingssysteem eruit 
5. basis van beloning van de top 
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Fase 1 – Creativiteit, Ontwikkeling van Product en Markt. Oprichters werken hard, hebben de leiding en verdienen weinig. Groei → 
organisatie complexer → Crisis → eigenaren kunnen het niet meer leiden. 
Fase 2 – Dirigeren, Er is een nieuwe leiding. Vaak is er sprake van directie, top-down management. Groei organisatie complexer → Crisis → 
directie kan het niet meer leiden (teveel activiteiten) 
Fase 3 – Delegeren, Er is een nieuwe organisatiestructuur, gedecentraliseerd. Beslissingen worden genomen door de verantwoordelijke 
mensen op operationeel niveau. De directie is strategisch en grijpt zelden in. Groei → directie verliest controle (want iedereen neemt zelf 
beslissingen → Crisis → er is geen controle meer. 
Fase 4 – Coördineren, Er worden regels ingesteld die gehandhaafd worden door stafmedewerkers en gecentraliseerde ondersteunende 
functies. Een voorbeeld hiervoor is een bepaald rendement voor een productgroep. Groei → organisatie wordt star en focust alleen nog 
maar op de regels, te bureaucratisch → Crisis → de regels hebben het bedrijf star en inflexibel gemaakt. 
Fase 5 – Samenwerken, Alles via de groep. Functies overschrijden elkaar en er komt een vorm van matrixorganisatie. De toezicht en 
controle valt voor een groot deel weg. Groei → totdat eindpunt is bereikt. → Crisis → De organisatie kan alleen nog groeien door externe 
partijen. 
Fase 6 – Allianties, Groei door fusies, allianties en netwerken van bedrijven. Allemaal extern. 
 
De belangrijkste les van Greiners model is dat elk succes op den duur zijn eigen valkuil graaft.  

1. In de 1e plaats geeft het model aan welke verschijnselen in een organisatie wijzen op problemen die op komst zijn. Het model 
heeft dus een signaleringsfunctie.  

2. In de 2e plaats geeft het aan hoe de organisatie anders moet gaan functioneren om opnieuw succesvol te worden. Het geeft dus 
mogelijkheden voor verbetering aan.  

3. In de 3e plaats wijst Greiner nog aan dat een probleem voor een zekere tijdsduur wel opgelost kan zijn, maar dat een nieuw 
probleem zich weer voor zal doen. Het is zaak voortdurend op de hoede te zijn. 

 

Fase Groei door Crisis 

1 Creativiteit  Leiderschapscrisis 

2 Richting geven Autonomiecrisis 

3 Delegatie Beheersingscrisis 

4 Coördinatie  Bureaucratiecrisis 

5 Samenwerking  ?????? 
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Reader Artikel 1: Missie & Visie  
 
Een missie (5-10 jaar) is datgene wat een bedrijf wil uitdragen naar buiten. Een missie kan opgesplitst worden naar verschillende 
elementen: 

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

 
Werkterrein  
Een missie is in de eerste plaats vooral een aanduiding van het werkterrein die antwoord geeft op fundamentele vragen als, wie zijn we en 
wat doen we. Het is een beschrijving van de kernactiviteiten van de organisatie.  
 
Bestaansrecht  
Een missie geeft het bestaansrecht van een onderneming weer en geeft antwoord op vragen als, wie zijn onze klanten en in welke 
behoeften voorzien onze producten. Die behoeften dienen bij voorkeur in generieke termen verwoord te worden (bijv. de behoefte aan 
verlichting i.p.v. aan gloeilampen, de behoefte aan transport i.p.v. aan vrachtwagens). 
 
Betekenis voor de stakeholders 
Stakeholders zijn de belanghebbenden van of betrokkenen bij de onderneming. Dit kunnen zijn: aandeelhouders en eigenaren, maar ook 
klanten, medewerkers, toeleveranciers, omwonenden, vakbonden en de samenleving als geheel. 
Het mission statement wordt gebruikt om (normatieve) beloften te doen aan verschillende groepen stakeholders: wat willen we betekenen 
voor jou?  
 
Normen, waarden en overtuigingen 
De normen, waarden en overtuigingen worden uitgedragen in de mission statement. De missie krijgt door deze kernwaarden een zgn. “self 
fulfilling prophecy”: het expliciteren van normen en waarden in een missie wordt beschouwd als een 1e stap om tot de gewenste 
gedragingen te komen.  
 
Intenties en ambities 
Intenties en ambities geven aan wat de organisatie zou willen bereiken in de toekomst. Het gaat hier niet om concrete, meetbare doelen, 
maar om richtinggevende idealen die nagestreefd worden (wat is de opdracht waarvoor we staan?). 
In de visie worden vaak ook “corporate dreams” beschreven en dit element veroorzaakt vaak de verwarring tussen “missie” en “visie”.  
 
Een visie / corporate vision (3-5 jaar) is het beeld of de verwachting die men van de toekomst heeft. Het gaat bij een visie om een 
gezamenlijk toekomstbeeld dat expliciet beschreven is. Een visie bestaat uit 3 onderdelen: 

1. Omgevingsbeeld 
2. Gedroomde positie 
3. Succesformule 

 
Omgevingsbeeld  
Er staat in hoe de relevante omgeving er voor het bedrijf uitziet in de (verre) toekomst. Dit toekomstbeeld zal betrekking hebben op 
afnemersbehoeften en koopgedrag, maar ook op technologie-ontwikkeling, concurrentieverhoudingen, wetgeving, sociale en economische 
factoren. Het toekomstbeeld kan ook (normatieve) verwachtingen over kansrijke strategieën bevatten.  
 
Gedroomde positie  
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De visie moet een beeld bevatten van de plaats en positie van de eigen organisatie in die verre toekomst: waar willen we staan en wat 
willen we bereikt hebben. 
Dit onderdeel komt voor een belangrijk deel overeen met het onderdeel “intenties en ambities” uit de missie.  
 
Succesformule  
Deze formule geeft een antwoord op de vraag “hoe bereiken we onze gedroomde positie”. De succesformule moet aannemelijk maken hoe 
de “corporate dreams” verwezenlijkt gaan worden, bijvoorbeeld een beschrijving van: 

- de factoren die kritiek zijn voor de organisatie;  
- datgene dat de organisatie in de markt scheidt van anderen in de ogen van de afnemer; 
- de zgn. “unique selling points” (USP’s); 
- de “resources” waarmee de organisatie de concurrenten een stap voor blijft; 
- de “sustainable competitive advantages” (SCA’s). 

 
Visies beslaan vaak enkele alinea’s tot een half A4-tje.  
 
De functie die visies en missies vervullen is dat ze de opstellers ervan dwingen een aantal fundamentele, vermeende vanzelfsprekende 
uitgangspunten expliciet onder woorden te brengen. Het dwingt de opstellers indringend na te denken over principes en uitgangspunten 
die als leidraad fungeren voor beleid en handelen in de organisatie.  
Voor de direct betrokkenen geldt dat zij de missie en visie niet alleen moeten begrijpen, maar ook dienen te accepteren. Daarom dient het 
duidelijk gecommuniceerd te worden aan de betrokkenen.  
 
 
 
 
Tips voor het opstellen van een missie: 

- wees eerlijk en geloofwaardig   - wees ambitieus en realistisch 
- houd het zo eenvoudig mogelijk   - wees beknopt 
- formuleer helder en begrijpelijk   - vermijd slogans 
- pas op voor het woord “en” en andere opsommingen - hoed u voor trivialiteiten 
- wees inspirerend    - creëer betrokkenheid en verbondenheid 
- zorg voor draagvlak en acceptatie  - verspreid het op ruime schaal 
- bekijk eens de missie van een concurrent  - actualiseer wanneer nodig 

 
Tips voor het opstellen van een visie: 

- kijk zover mogelijk naar voren en vermijd korte termijn denken 
- zoek naar het meest waarschijnlijke toekomstbeeld (het “juiste” toekomstbeeld bestaat niet) 
- een visie moet inspireren en uitdagen, dromen en aspiraties oprekken, uw prestaties omhoog stuwen 
- denk buiten de kaders  
- wees creatief en origineel 
- vermijd stereotype beelden 
- sta open voor veranderingen op allerlei gebied 
- wees positief en geëngageerd over de toekomst 

 
Het componeren van een missie en visie moet een groepsproces zijn. Het volgende stappenplan zou men kunnen aanhouden: 

1. deskresearch 
2. eerste groepsdiscussie 
3. componeren eerste concept 
4. tweede groepsdiscussie 
5. voorlopige visie en missie 
6. bredere verspreiding 
7. definitieve versie 
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Reader Artikel 2: wat is een organisatiestructuur? 
 
Een organisatiestructuur is opgebouwd uit 3 substructuren: 

1. een functiestructuur / het functiegebouw: beschrijft alle voorkomende functies binnen de organisatie; 
2. een personele structuur: beschrijft de personele bezetting van functies op de organisatie-eenheden; 
3. een organieke structuur: beschrijft de vorm van organisatie eenheden binnen een organisatie (het organisatieschema met 

daarin de divisies, sectoren, afdelingen, teams, etc. weergegeven). 
 

 
 
Functiestructuur 
De functies zijn vaak onderdeel van een formeel bekrachtigd functiegebouw en hebben een arbeidsrechtelijke status. Functies zijn de basis 
van aanname, arbeidsvoorwaarden en ontslag.  
 
In onderstaande figuur is een standaardopbouw van een functieomschrijving opgenomen. In het eerste deel wordt de plaats van een 
functie in de organisatie beschreven, inclusief arbeidsvoorwaarden. Het tweede deel beschrijft de werkzaamheden in termen van taken, 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De benodigde kennis en vaardigheden komen in het derde deel aan de orde. Het is gebruikelijk 
de specifieke eisen rondom kennis en vaardigheden verder uit te werken in een competentieprofiel.  
 
De functieopbouw vormt tevens de basis voor de beoordelingssystematiek. Uit de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden 
zogenaamde kernresultaatgebieden afgeleid: de jaardoelstellingen voor de medewerker. Deze worden bij de beoordeling geëvalueerd en 
in verband gebracht met het competentieprofiel: voor welke kennis en vaardigheden is verdere ontwikkeling en opleiding nodig? 
 

 
 
Personele structuur 
De personele structuur gaat in de eerste plaats over de verdeling van functie–aantallen en functieniveaus over afdelingen. 
 
Bij de invulling van de personele structuur zou het capaciteitsvraagstuk voorop moeten staan. Welke kwaliteit en kwantiteiten hebben we 
nodig om als afdeling een zeker resultaat te kunnen bereiken? In de praktijk zien we echter dat de belangrijkste ‘ontwerpcriteria’ gevormd 
worden door de bestaande situatie (wie moeten we plaatsen?) en financiële randvoorwaarden (wat mag het kosten?). 
 

http://123management.nl/0/040_mensen/a400_mensen_02_competentiemanagement.html
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Een ander inrichtingsaspect van de personele structuur betreft de vorming van vaste of flexibele teams. Deze laatste teams (vaak resource 
pools genoemd) bevatten medewerkers met specifieke kennis en vaardigheden die op ad hoc basis aan processen, projecten of andere 
afdelingen ter beschikking gesteld worden. Op dit onderwerp komen we uitgebreider terug in het licht van samenhang tussen proces– en 
organisatiestructuur.  
 
Organieke structuur 
Aan de basis van elke organieke structuur ligt de indeling naar organisatiefuncties (F–indeling). Voor een normaal productiebedrijf zijn dat 
inkoop, productie en verkoop, aangevuld met ondersteunende functies personeel, financiën, ICT en facility. Bij groei van de organisatie zien 
we een splitsing in gelijksoortige eenheden vanwege de beperking in span–of–control van de leidinggevende. 
 
Daarnaast zijn er drie andere mogelijke indelingscriteria: geografie, markt en product.  
 
De indeling naar geografische regio (G–indeling), bijvoorbeeld naar provincie of land, komt veel voor bij verkoop– en dienstverlenende 
eenheden. We spreken van een markt–indeling (M–indeling) indien eenheden ingedeeld worden naar markt of klantgroep die ze bedienen, 
zoals bijvoorbeeld kleinverbruikers en grootverbruikers. Van een product–indeling (P–indeling) is sprake wanneer eenheden ingedeeld 
worden naar verschillende producten zoals auto's en motoren of productassortimenten zoals consumentenproducten en professionele 
apparatuur.  
 
In onderstaand voorbeeld zijn alle indelingen toegepast. Daarbij is de functionele indeling (F–indeling) steeds als basis genomen. Gevolg is 
dat de onderliggende eenheden steeds een identieke functie hebben. De verkoopfunctie bijvoorbeeld, is voor alle regio’s en alle markten 
dezelfde.  
 

 
Soorten organisatiestructuren 
Aan de basis van elke organieke structuur ligt zoals gezegd de indeling naar organisatiefuncties (F–indeling). Indien we van dit principe 
afwijken, en niet de F–indeling als uitgangspunt nemen, ontstaat een divisie organisatie. Onder de directie (raad van bestuur) en de staf 
vindt een indeling naar geografische–, product, of marktdivisies plaats.  
 
Wanneer we deze indeling wat algemener maken, ontstaat een business unit organisatie (figuur links onder). De divisies zijn in feite 
zelfstandige bedrijven met een eigen staf. Op concernniveau bevindt zich een directie (raad van bestuur) en een concernstaf met een 
beperkt aantal centrale taken als strategische planning & control, treasury en corporate image.  
 
Een bijzondere variant is de matrix– of projectorganisatie. Het ‘gewone’ werk vindt in de reguliere afdelingen plaats. Voor het bijzondere 
werk worden tijdelijke projectgroepen in het leven geroepen, die dwars door alle afdelingen lopen. Het vaak onvoorspelbare en ad hoc 
karakter van de ‘dwarse’ projectverbanden zorgt voor veel besturingsproblemen in de matrixorganisatie.  
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Reader artikel 3 : wat is een processtructuur? 
 
Processen zijn ketens van activiteiten. Deze activiteiten zijn logisch geordend en gericht op het bereiken van resultaten (output) voor een 
klant. Elk proces is opgebouwd uit vijf elementen:  

- resultaten  
- activiteiten  
- mensen  
- middelen   
- kaders  

 

 
 
 
De basiselementen van een proces: 
R E S U L T A T E N 
Een proces ontleent zijn bestaansrecht aan zijn output, het resultaat voor de klant. Dat kunnen broden zijn, ingekochte materialen, maar 
ook adviezen of andere diensten. In feite draait alles om het resultaat. Zo wordt er bij het ontwerp van een proces van–achteren–naar–
voren geredeneerd. Welk resultaat moet ik opleveren en welke activiteiten zijn er nodig om dat te bereiken? Elke activiteit die geen 
waarde toevoegt, is overbodig en wordt geschrapt. Ook het werken met processen is feitelijk niets anders dan sturen op resultaten. Aan elk 
resultaat worden doelstellingen of normen verbonden. Deze worden meetbaar gemaakt via prestatie–indicatoren (PI). Van elk geleverd 
resultaat wordt permanent vastgesteld of de beoogde kwaliteit gehaald wordt. 
 
A C T I V I T E I T E N 
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. De diepgang waarmee activiteiten uitgewerkt worden hangt af van het feit of activiteiten kritisch zijn. Gedetailleerde 
voorschriften zijn bijvoorbeeld nodig bij activiteiten die bepaalde gezondheidsrisico’s (injecties, medicatie) of financiële risico’s (fraude) 
met zich meebrengen. Als processen uit veel activiteiten bestaan worden deze geclusterd in subprocessen of nog kleinere eenheden. 
 
M E N S E N 
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. We maken 
hierbij gebruik van de RASCI–systematiek. Een ander belangrijk aandachtspunt is het vakmanschap van de betreffende actor. Er moet 
steeds een evenwicht gevonden worden tussen hetgeen de processen voorschrijven en hetgeen de actor op basis van eigen inzicht en 
vakmanschap zelf kan bepalen. Uitgangspunt is daarbij dat processen de minimale hoeveelheid voorschriften bevatten en dat maximaal 
geïnvesteerd wordt in het vakmanschap van mensen. 
 
M I D D E L E N 
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. Middelen zijn geen input. 
Een middel wordt niet direct in het proces verbruikt, terwijl input dient als grondstof en omgezet wordt in output. Het middel 
informatievoorziening heeft de laatste jaren een steeds belangrijker rol gekregen. Deels door de steeds verdergaande integrale 
bedrijfsautomatisering (ERP) en deels door de toegenomen inzet van workflowhulpmiddelen (WFM). De ERP–pakketten bevatten meer–
en–meer sjablonen waarin de complete procesgang van een organisatie wordt weergegeven. Voor allerlei standaard (ondersteunende) 
processen zoals personeels–, financieel– en facility– management is het al niet meer nodig de processen voor de eigen organisatie te 
ontwerpen. In de meeste gevallen voldoet het standaardproces na aanpassing van het sjabloon uit het ERP–pakket. De WFM–pakketten 
bevatten eveneens sjablonen waarin processen geprogrammeerd kunnen worden. De sjablonen hebben een algemener karakter en zijn in 
principe geschikt om alle bedrijfsspecifieke processen te automatiseren. 
 
K A D E R S 
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. 
 

http://123management.nl/0/020_structuur/a212_structuur_03_processtructuur_rasci.html
http://123management.nl/0/020_structuur/a232_structuur_00_ondersteunende_processen.html
http://123management.nl/0/020_structuur/a232_structuur_00_ondersteunende_processen.html
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R E S U L T A T E N ( I N P U T !) 
In de processtructuur valt op dat het begrip ‘resultaten’ twee keer genoemd is: één keer als output en één keer als input. Achterliggende 
gedachte is dat de input ook een resultaat is, alleen van een voorliggend proces. In dat opzicht verschilt het resultaat ‘input’ niet van het 
resultaat ‘output’. Overigens kan een klant een externe klant zijn, maar ook een interne klant. In het laatste geval is er sprake van interne 
processen die via een klantleverancier relatie aan elkaar geschakeld zijn. 
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Reader artikel 4: wat is de samenhang tussen proces- en organisatiestructuur? 
 
Wanneer we de literatuur rondom proces– en organisatiestructuur bezien, lijkt er sprake te zijn van twee werelden. In de oude 
‘organisatie’ wereld worden in de standaardwerken van Keuning en Epping (Management en organisatie), Richard Daft (Organisatietheorie 
en ontwerp) en Hans Strikwerda (Het ontwerpen van een organisatie) nauwelijks aandacht besteed aan processen.  
 
In de nieuwe ‘proces’ wereld is het net andersom. Zowel Hardjono (Management van processen) als Dorr (Presteren met processen) als 
ook Mulder en Tepper (Resultaatgerichte bedrijfsvoering) reppen niet over de relatie tussen organisatiestructuur en processen. 
Nadere beschouwing leert dat proces– en 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 integraal inzicht via welke activiteiten, mensen en middelen bepaalde resultaten behaald kunnen worden. Beide structuren zijn nodig 
en dienen –en dat is wel belangrijk– als één geheel ontworpen te worden.  
 

 
 
Eén en ander neemt niet weg dat het procesdenken een groot aantal voordelen heeft boven het traditionele organisatiedenken. Wanneer 
we alleen in organisatiestructuren denken, organiseren we verticaal. De ‘hark’ en de hiërarchie zijn dominant in plaats van de klant. Door 
het richtpunt naar boven ontstaan meestal starre structuren, waarbij elke taak erbij vaak ook een managementlaag erbij oplevert. 
Medewerkers zijn gericht op hun taak, in plaats van op het totaalresultaat. Er wordt gewerkt binnen de muren van de afdeling en 
problemen worden vaak bovenlangs aangekaart, in plaats van bij de rechtstreekse collega van een andere afdeling. 
 
Procesdenken doorbreekt deze hokjesgeest. Door te denken in resultaten voor de klant wordt er horizontaal georganiseerd. De klant 
bepaalt welk resultaat hij wil en het proces wordt ingericht en bestuurd aan de hand van dat uitgangspunt. Er ontstaat een veel 
dynamischere structuur en een plattere organisatie. Leidinggevenden worden proceseigenaren die procesontwerp én procesresultaat 
systematisch besturen. De afdelingsgrenzen vervagen, als het proces dat vraagt worden medewerkers ingezet in wisselende 
multidisciplinaire teams. 
 
Denken in resultaten en klant–leverancier–relaties, de systematische besturing van processen met de PDCA–regelkring: het zijn inmiddels 
algemeen geaccepteerde uitgangspunten die steeds meer traditioneel georganiseerde organisaties letterlijk doen kantelen. 
 
Veel organisaties worstelen met de vraag wat de samenhang is tussen proces– en organisatiestructuur. Beide structuren kunnen naast 
elkaar bestaan in dezelfde organisatie. Beiden zeggen wat over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van medewerkers, beiden 
zeggen wat over de functies en eindresultaten van een organisatie en beiden grijpen in op de managementverantwoordelijkheden, maar 
de afstemming lijkt vaak zoek. 
 
De verwarring is het gevolg van het feit dat organisatie– en processtructuur niet op hetzelfde moment en vaak los van elkaar ontworpen 
zijn. Door bij het ontwerp een aantal elementaire ontwerpregels toe te passen kan op relatief eenvoudige wijze een geïntegreerd 
organisatie– en procesontwerp verkregen worden. 
 
De volgende elementaire ontwerpregels zijn van belang: 
Alle personele functies zijn gekoppeld aan één of meer procesrollen.  
Alle organisatie functies worden afgedekt door één hoofdproces.  
De managementverantwoordelijkheden worden als volgt belegd:  
- de algemene en hiërarchische verantwoordelijkheden conform de organisatiestructuur.  
- de procesverantwoordelijkheden (via proceseigenaarschap) conform de processtructuur.  
 
ad 1. Alle personele functies zijn gekoppeld aan één of meer procesrollen 
De functies van het functiegebouw bevatten een formele beschrijving van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden (TVB’s). De 
rollen uit de processtructuur beschrijven de TVB’s op een veel gedetailleerder niveau. 
 
Voor een goede aansluiting tussen organisatie– en processtructuur moeten functies (algemene TVB’s) en rollen (specifieke TVB’s) onderling 
aansluiten. Dit is mogelijk door per functie een cluster rollen te definiëren, die vervuld mogen worden door de medewerker met de 
betreffende functie. Op deze wijze worden de rollen specifieke uitwerkingen van algemene TVB’s en competentieprofielen van een functie. 
 

http://123management.nl/0/020_structuur/a212_structuur_03_processtructuur_rasci.html
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ad 2. Alle organisatie functies worden afgedekt door één hoofdproces 
De functionele indeling (F–indeling) vormt de basis voor elke organisatiestructuur. Deze indeling neemt de hoofdfuncties van een 
organisatie als uitgangspunt. Door de functionele–indeling synchroon te laten lopen aan de hoofdprocessen verzekeren we er ons aan de 
ene kant van dat er geen afdelingen zijn ‘zonder proces’ en aan de andere kant geen afdelingen met een dubbele functie. 
 
Deze ontwerpeis is in het algemeen vrij eenvoudig te realiseren: voor een goed procesontwerp vormen de hoofdfuncties van een 
organisatie ook het uitgangspunt. In onderstaande figuur zijn de hoofdfuncties van een organisatie afgebeeld. Dit zijn besturing 
(management, planning en control), ondersteuning (mensen en middelen) en uitvoering (voor een productiebedrijf inkoop, productie, 
verkoop; voor een dienstverlenend bedrijf intake, behandeling en nazorg). Deze indeling is identiek aan de indeling in hoofdprocessen: 
besturende processen, ondersteunende processen en primaire of uitvoerende processen. 
 

 
Door de intrinsieke verwevenheid van primaire processen met de besturende en ondersteunende processen ontstaat er altijd een matrix–
proces–organisatiestructuur. Het verschil met een ‘echte’ matrixorganisatie is dat de interactie op de koppelvlakken wel goed geregeld is. 
Elke besturende of ondersteunende interactie is immers beschreven in de processtructuur. 
 

http://123management.nl/0/020_structuur/a231_structuur_01_besturende_processen.html
http://123management.nl/0/020_structuur/a232_structuur_00_ondersteunende_processen.html
http://123management.nl/0/020_structuur/a233_structuur_00_primare_processen.html
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Bij een verdere uitbreiding van de organisatiestructuur met een G–, M– of P–indeling blijft de processtructuur in stand. De nieuwe 
eenheden werken namelijk ook volgens hetzelfde basisproces, met hoogstens enige lokale, markt of productvariaties. 
 
ad 3. Belegging managementverantwoordelijkheden 
Voor een geïntegreerd organisatie– en procesontwerp dienen de managementverantwoordelijkheden zuiver belegd te worden. We 
onderscheiden de volgende verantwoordelijkheidsgebieden: 
a. Algemene managementverantwoordelijkheden: 
Deze verantwoordelijkheden betreffen resultaatgebieden die niet aan een proces gekoppeld zijn (bijvoorbeeld cultuur, of KSF’s afgeleid uit 
missie en visie). 
b. Hiërarchische verantwoordelijkheden :  
Deze verantwoordelijkheden betreffen de lijnsturing van medewerkers (aanname, ontwikkeling, ontslag) en omvatten de formele 
arbeidsrechtelijke relatie. 
c. Procesverantwoordelijkheden :  
Deze verantwoordelijkheden zijn verbonden aan het proceseigenaarschap en omvatten procesontwikkeling, procesimplementatie en 
procesbesturing. 
 
De managementverantwoordelijkheden dienen als volgt te worden belegd: 

 de algemene en hiërarchische verantwoordelijkheden conform de organisatiestructuur;  

 de procesverantwoordelijkheden (procesontwikkeling, procesimplementatie en procesbesturing) conform de processtructuur.  
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Reader artikel 5: The McKinsey 7S Framework 
 
The McKinsey 7S Framework is ontwikkeld in de jaren ’80 door Tom Peters en Robert Waterman. Het basis principe van dit model is dat er 
7 interne aspecten afgestemd moeten worden wil een organisatie succesvol zijn. 
 
Het 7S model kan gebruikt worden in vele situaties waar een afgestemd perspectief bruikbaar is, bijvoorbeeld: 

- voor het verbeteren van de prestatie van de organisatie; 
- voor het bestuderen van de verwachte effecten van veranderingen die in de toekomst doorgevoerd gaan worden; 
- voor het bepalen van de beste manier om een voorgestelde strategie te implementeren; 
- voor het uitlijnen van processen en afdelingen tijdens een fusie of acquisitie.  

 
Het model kan toegepast worden op onderdelen van een team, maar ook op projecten. De afstemming is van toepassing, ongeacht hoe je 
de omvang van de gebieden definieert die je bestudeert. 
 
Het McKinsey model bevat 7 onderling afhankelijke factoren welke onderverdeeld kunnen worden naar harde en zachte elementen.  
De hardware variabelen zijn strategy, systems en structure (deze zaken kun je niet zomaar even veranderen). De software variabelen zijn 
shared values, style, staff en skills (deze zijn sterk mensgericht en snel in de organisatie te veranderen). 
 
“Harde” elementen zijn makkelijker te definiëren en te identificeren en het management kan deze factoren direct beïnvloeden. Het zijn 
strategische verklaringen, organigrammen en rapportages en formele processen en IT systemen. 
 
“Zachte” elementen zijn moeilijk te beschrijven en zijn minder tastbaar en meer beïnvloed door cultuur. Toch zijn deze elementen net zo 
belangrijk als de harde elementen als de organisatie succesvol wil zijn.  
 
Zoals uit onderstaand figuur blijkt, zijn alle factoren afhankelijk van elkaar. Als 1 van de factoren veranderd, heeft dit invloed op alle andere 
factoren.  
 

 
 
Strategy : het plan wat bedacht wordt om het competitieve voordeel ten opzichte van de concurrentie te handhaven en te  
   bereiken => er wordt geanalyseerd welke doelen het bedrijf heeft gesteld en hoe deze bereikt moeten worden. Het  
   zijn de missie, visie en de mission statement van het bedrijf. 
Structure :  de manier waarop de organisatie is gestructureerd en wie aan wie rapporteert => er wordt gekeken naar de wijze  
   waarop het bedrijf ingericht is. Er wordt gekeken naar zaken als bureaucratie, taakverdeling, coördinatie,  
   verantwoordingniveaus en algemene organisatiestructuur (het organogram van de organisatie). 
Systems :  de dagelijkse activiteiten en procedures die stafleden inzetten om het werk gedaan te krijgen  =>  alle denkbare  
   systemen worden omschreven. Dit omvat werkwijzen en procedures, maar ook communicatiestromen en wellicht de  
   inzet van CRM. Het betreft de processen (werkafspraken) en procedures die het bedrijf volgt (input, throughput,  
   output). 
Shared values: hiermee worden in 1e instantie de overkoepelende doelen mee bedoeld, het zijn de kernwaarden van de organisatie  
   die zijn belichaamd in de bedrijfscultuur en de algemene arbeidsethos (waar staat de organisatie voor). 
Style : welke stijl van leidinggeven is aangenomen (bv. autoritair leiderschap, democratisch leiderschap) => in welk vorm het  
   management omgaat met de medewerkers. Zijn er veel managementlagen of kan het personeel uit de werkhal  
   direct naar de directeur komen? Wordt inbreng gewaardeerd of wordt er zoveel mogelijk gestandaardiseerd? De  
   manier van leiderschap kan de werksfeer sterk beïnvloeden. 
Staff : de werknemers en hun algemene capaciteiten => Personeel is het hart van elke organisatie. Het is dan ook belangrijk  
   om een profiel op te stellen van al het personeel en management. Zo dient gekeken te worden naar de  
   vorm van rekruteren en evalueren, maar moet ook gekeken worden naar het beloningsysteem en functioneren van  
   het personeel. 
Skills : de werkelijke vaardigheden en competenties van de werknemers die bij de organisatie in dienst zijn => Hier wordt  
   duidelijk wat het bedrijf onderscheidt van de concurrent. Heeft men een snelle levering of biedt men de beste  
   service. 
 
De Shared Values staan in het midden van het model. Dit benadrukt dat deze waardes centraal zijn voor de ontwikkeling van alle andere 
kritieke elementen. Alle andere elementen vloeien voort uit waar het bedrijf voor staat  en de reden waarvoor het bedrijf opgericht is. De 
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originele visie van de organisatie is gevormd door de waardes van de oprichters van de organisatie. Als de waardes veranderen, veranderen 
ook de andere elementen.  
 
Hoe het model te gebruiken 
Het model is gebaseerd op de theorie dat de 7 elementen op elkaar afgestemd moeten worden en elkaar moeten versterken, wil een 
organisatie goed presteren. Het model kan gebruikt worden om: 

- te bepalen wat moet worden afgesteld om de prestaties te verbeteren; 
- de aanpassing en de prestaties te behouden gedurende andere soorten wijzigingen. 

 
Ongeachte het type wijziging, kan het model gebruikt worden om beter te begrijpen hoe de organisatorische elementen met elkaar zijn 
verbonden en er zo voor te zorgen dat de bredere impact van wijzigingen in een gebied in overweging worden genomen.  
 
Het 7S model kan gebruikt worden om te helpen analyseren: 

- wat de huidige positie is (punt A); 
- wat de voorgestelde toekomstige situatie (punt B); 
- wat de gaten en inconsistenties zijn tussen beide.  

Vervolgens kan men de elementen van het 7S model gaan aanpassen en afstemmen om ervoor te zorgen dat de organisatie goed en 
effectief werkt zodra het gewenste punt is bereikt.  
Het 7S model kan als een raamwerk worden gebruikt om de juiste vragen te stellen. Om de juiste vragen te kunnen stellen is er een zgn. 
“Mind Tools checklist” en een matrix om bij te houden hoe de 7 elementen op elkaar aansluiten.  
 
7S Checklist vragen 
Onderstaand enkele vragen die uitgezocht moeten worden om je situatie in de termen van het 7S framework te begrijpen. Deze vragen 
kunnen gebruikt worden om eerst de huidige positie te analyseren (Punt A) en vervolgens voor de voorgestelde situatie (Punt B). 
Strategie: 

- wat is onze strategie 
- hoe willen we onze doelstellingen bereiken 
- hoe gaan we om met concurrentie 
- hoe gaan we om met veranderingen in de wensen van klanten 
- hoe is de strategie aangepast op milieuvraagstukken 

 
Structuur: 

- hoe is de organisatie / het team verdeeld 
- wat is de hiërarchie 
- hoe coördineren de verschillende afdelingen activiteiten 
- is het maken van beslissingen en het beheersen/controleren gecentraliseerd of gedecentraliseerd en is dit hoe het zou moeten 

zijn, gezien wat we doen 
- waar zijn de communicatielijnen; expliciet of impliciet 

 
Systemen: 

- wat zijn de belangrijkste systemen waar de organisatie op draait (denk hierbij aan financiële en HR systemen, maar ook aan 
communicatiemiddelen en opslag van documenten) 

- waar zijn de controles en hoe worden deze gemonitord en geëvalueerd 
- welke interne regels en processen gebruikt het team om op koers te blijven 

 
Shared Values: 

- wat zijn de kernwaarden 
- wat is de cultuur van de organisatie / van het team 
- hoe sterk zijn de waarden 
- wat zijn de fundamentele waarden waar de organisatie / het team op is gebaseerd 

 
Stijl:  

- hoe betrokken is de stijl van leidinggeven 
- hoe effectief is dat leiderschap 
- zijn werknemers concurrerend ingesteld of juist meewerkend 
- zijn er daadwerkelijk teams die functioneren in de organisatie of zijn het juist nominale groepen 

 
Staf/personeel: 

- welke posities of specialisaties zijn er in het team vertegenwoordigd 
- welke plekken moeten worden ingevuld 
- zijn er gaten in de benodigde competenties 

 
Vaardigheden / kunde: 

- wat zijn de sterkste vaardigheden die in het team vertegenwoordigd zijn 
- zijn er gaten in de vaardigheden 
- waar staat de organisatie of het team bekend om waar het goed in is  
- hebben de huidige werknemers de bekwaamheid om het werk te doen 
- hoe worden de vaardigheden gecontroleerd en geëvalueerd 
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7S Matrix vragen 
De informatie die nu verzameld is moet onderzocht worden op gaten en inconsistenties tussen de verschillende elementen. Denk er hierbij 
aan dat dit gebruikt kan worden om zowel de huidige positie te onderzoeken als de gewenste situatie in de toekomst.  
De volgende stappen moeten genomen worden: 

- Begin met de Shared Values: hangen deze samen met de elementen structuur, strategie en systemen? Zo niet: wat moet er dan 
veranderd worden. 

- Bekijk vervolgens de harde elementen. Hoe goed ondersteunen de elementen elkaar. Identificeer waar veranderingen gemaakt 
zouden moeten worden.  

- Bekijk nu de zachte elementen. Ondersteunen deze de gewenste harde elementen? Ondersteunen de zachte elementen elkaar? 
Zo niet: wat moet er dan veranderd worden. 

- Als je elementen aanpast en verandert moet je gebruikmaken van een herhalend (en vaak tijdrovend) proces van het maken van 
veranderingen; vervolgens moet je opnieuw analyseren welke impact dit allemaal heeft op de andere elementen. 
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Reader Artikel 8 : de 7 eigenschappen van effectief leiderschap 
 
Volgens Covey is effectief 
leidinggeven aan veranderen 
een kwestie van een 
drietrapsraket.  
De eerste trap 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 drie 
daaropvolgende 
eigenschappen gaan over 
effectief samenwerken en 
vormen de tweede trap. De 
zevende eigenschap gaat over 
het ontwikkelen en 
onderhouden van de overige 
zes eigenschappen. Deze 
eigenschap vormt de derde 
trap, samen met de achtste 
eigenschap: het vermogen van 
mensen om volgens hun 
volledige potentie te leven en 
om anderen te inspireren om 
hetzelfde te doen. 
 

 
De 1e trap: basis voor onafhankelijkheid 
Mensen die onafhankelijk zijn kiezen hun eigen doel en laten zich niet zozeer beïnvloeden door anderen. Ze nemen het initiatief, gaan 
doelbewust  op eigen doelen af en stellen prioriteiten. Ze houden zaken bij zichzelf en geven geen andere factoren de schuld. Volgens 
Covey bepaalt men het leven hoofdzakelijk zelf en niet zozeer genetische, psychologische of sociale factoren. Bij onafhankelijkheid gaat het 
om 3 eigenschappen: 

1. Wees proactief:  
Proactieve mensen nemen het initiatief om gebeurtenissen te beïnvloeden waarop ze invloed kunnen hebben, ze richten zich 
vooral op hun eigen gedrag en gedachten. Essentieel is hierbij de beïnvloedbaarheid van zaken. Covey spreekt van een “cirkel 
van betrokkenheid”. In de buitenste cirkel bevinden zich dingen die we niet kunnen beïnvloeden (de wereld, onze opvoeding en 
afkomst, het verleden). Covey vindt dat we ons niet druk moeten maken over de dingen die we niet kunnen beïnvloeden: we 
moeten ons alleen richten op de binnenste cirkel, dus op de zaken die we wel kunnen beïnvloeden. We kunnen niet op alles 
invloed uitoefenen, maar we kunnen wel bepalen hoe we zelf reageren op dingen die gebeuren. Proactieve mensen realiseren 
zich dat ze zelf hun reactie kunnen kiezen op de dingen waarmee ze worden geconfronteerd. Tussen “stimulus” en “respons” zit 
altijd een ruimte, waarin we zelf onze respons kunnen bepalen.  

2. Begin met het eind in gedachten:  
Effectieve mensen en teams werken van 'achter naar voren'. Zij hebben principes en een visie over wat zij willen bereiken. Zo 
bepalen zij hun eigen toekomst. "Om de consequenties van onze keuzes in goede banen te leiden moeten wij voortdurend 
gebruik maken van principes zoals rechtvaardigheid, vriendelijkheid, respect, eerlijkheid of integriteit" aldus Covey. Dergelijke 
principes zijn universeel, dat wil zeggen, ze overstijgen tijd, plaats en cultuur. Zonder principes zijn mensen gedesoriënteerd. 
Met principes beschikken mensen over een kompasfunctie en weten zij waar ‘het noorden’ is. De boodschap luidt: denk na over 
de vraag waar je heen wilt. Ontwikkel een helder beeld van je bestemming. Covey stelt hiertoe de morbide vraag: “Wat zou je 
willen dat men tijdens je grafrede over je zegt?” En als je dat dan weet: richt je leven dan ook zo in dat dat ook werkelijk 
gebeurt. 

3. Belangrijke zaken eerst: 
"Stel prioriteiten". De wereld lijkt steeds drukker te worden. Alles moet gelijk en gaat 24 uur per dag door. Om toch effectief te 
zijn is het volgens Covey van het grootste belang om prioriteiten te stellen. Laat de belangrijkste dingen niet de dupe worden 
van allerlei urgente, maar onbelangrijke dingen. Deze eigenschap wortelt in het principe van integriteit en heeft betrekking op 
het doelgericht kunnen handelen. Effectieve mensen besteden hun tijd vooral aan zaken die belangrijk zijn. Ze laten zich niet 
leiden door de waan van de dag, maar plannen zelf hun leven. 

 
Indien aan deze eigenschappen wordt voldaan, kan men zich richten op een meer vruchtbare samenwerking met anderen.  
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Cirkel van betrokkenheid:    Belangrijke zaken eerst: 

 
 
 
De 2e trap: basis voor wederzijdse afhankelijkheid 
Hier treedt de 2e trap van de raket in werking: het leren van het besef van wederzijdse afhankelijkheid. Hier hangen ook een 3-tal 
eigenschappen aan vast: 

4. Denk in termen van winnen-winnen: 
Om effectief te kunnen samenwerken, moet men niet denken in termen van concurrentie (‘winnen-verliezen’), maar in termen 
van winnen-winnen (de theorie van Thomas & Kilmann over conflicthanteringsstijlen). Aan de basis van deze vierde eigenschap 
staat volgens Covey het denken in termen van overvloed. Veel mensen denken in termen van schaarste: ze hebben weinig 
zelfvertrouwen en denken dat er niet genoeg voor hen zal zijn. Zij denken dat de ander moet verliezen, zodat zij kunnen winnen. 
Covey stelt hier tegenover dat van de mooiste dingen in het leven – zoals liefde, aandacht en geluk – genoeg is voor iedereen. 
Wees niet bang om andere mensen evenveel te gunnen als jezelf. Dit geldt ook in het zakelijke verkeer. 

5. Eerst begrijpen, dan begrepen worden: 
Wederzijds begrip, daar gaat het om. Pas als we echt luisteren, zullen we anderen begrijpen. Volgens Covey komen bijna alle 
problemen voort uit gebrekkige communicatie. En dan met name uit ons onvermogen om echt, met inlevingsvermogen te 
luisteren naar de ander, zonder dat we meteen zelf willen reageren. De mogelijkheid om zelf te spreken en begrepen te worden, 
komt vervolgens vanzelf. Veel leiders zijn echter niet in staat om te luisteren: “ze zijn te vol van zichzelf en luisteren niet. Ze 
moeten meer tijd besteden aan het luisteren en aan het toelichten van de achtergronden van hun acties.” Indien we elkaar 
werkelijk begrijpen, zullen we creatiever worden in het oplossen van gezamenlijke problemen. 

6. Synergie: 
Synergie is het vanuit creatieve samenwerking kiezen voor de derde weg: niet mijn of jouw manier, maar een derde en betere 
manier. Het gaat om het respecteren en waarderen van verschillen. Om de intentie om onderlinge verschillen te overwinnen 
door het zoeken naar oplossingen die recht doen aan ieders wensen. Een synergetisch team is een team waarin mensen elkaar 
aanvullen en waarin het geheel meer is dan de som der delen. We zijn vaak geneigd om verschillen uit te vlakken door het 
sluiten van compromissen (conflictstijl van de kwal). Volgens Covey is dit niet de juiste weg: we moeten juist trachten om 
creatieve en betere oplossingen te bedenken (conflictstijl van de uil). 
 

De 3e trap: basis van permanent leren en inspireren 
Onafhankelijkheid en wederzijdse afhankelijkheid worden gecompleteerd door de derde rakettrap: blijven leren en verbeteren en het 
vermogen om mensen te inspireren en om anderen tot het vinden van hun inspiratiebronnen aan te zetten.  

7. Hou de zaag scherp - continue verbetering 
Deze eigenschap gaat over de continue vernieuwing met betrekking tot de vier dimensies van ons leven: fysiek, mentaal, 
emotioneel en spiritueel. Deze eigenschap is de 'laatste' van de zeven eigenschappen zoals die lange tijd door Covey werden 
gepropageerd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://123management.nl/0/030_cultuur/a300_cultuur_13_conflictstijlen.html
http://123management.nl/0/030_cultuur/images/012_leiderschap_conflictstijlen_thomas_kilmann1.jpg
http://123management.nl/0/030_cultuur/images/012_leiderschap_conflictstijlen_thomas_kilmann2.jpg
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Reader Artikel 9 : welke cultuurtypes zijn er? 
 

 
 
Voor een meer systematische indeling kunnen we 
gebruik maken van het Competing Values 
Framework van Robert Quinn en Rohrbaugh 
(1983). Het model heeft vier dimensies waarmee 
je onder andere een bedrijfscultuur kan typeren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die dimensies zijn mensgericht, beheersgericht, innovatief en resultaatgericht. 

 Mensgericht - medewerkers staan centraal  

o Wat zijn de ontwikkelingsmogelijkheden? 

o Is er een goede beoordelingssystematiek?  

o Welk gedrag wordt niet geaccepteerd?  

o Zijn er veel opleidingen, bedrijfsuitjes? Wordt er veel geborreld?  

 Resultaatgericht - het eindproduct staat centraal  

o Zijn er targets?  

o Gaat het om kwaliteit of snelheid?  

o Wordt er veel overgewerkt?  

o Wordt dat apart beloond?  

 Beheersgericht - regels en procedures zijn belangrijk  

o Hoeveel procedures zijn er?  

o Hoe streng worden die nageleefd? Hoe wordt afgerekend?  

o Hoe hiërarchisch is de organisatie?  

o Hoeveel wordt er vergaderd?  

 Innovatiegericht - ontwikkeling veel nieuwe producten of diensten  

o Wordt het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten gestimuleerd?  

o Hoeveel nieuwe producten worden er jaarlijks ontwikkeld?  

o Hoe staat het bedrijf in de markt?  

o Is er een researchafdeling?  

Quinn heeft het OCAI-model ontwikkeld: 
Organizational Cultur Assessment Instrument. Het 
meet op een vrij eenvoudige wijze welke huidige en 
gewenste cultuurtypes vooral kenmerkend zijn bij 
een onderneming. Hierbij worden onderscheiden: de 
familiecultuur, de adhocratiecultuur, de 
hiërarchische cultuur en de marktcultuur.  Dit model 
kan ook gebruikt worden om de leiderschapsrollen, 
de effectiviteitscriteria en de centrale 
managementtheorieën in kaart te brengen die het 
best aansluiten bij de 4 genoemde dominante 
cultuurtypes. Hoe meer deze elementen van een 
organisatie in lijn zijn met elkaar, hoe effectiever en 
succesvoller een organisatie.  
Het instrument leent zich er ook voor de 
ontwikkeling van een strategie om verandering te 
brengen in de sleutelcomponenten van de cultuur.  
 

 
 

http://123management.nl/0/030_cultuur/images/002_cultuur_type1_ocai.jpg
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Een andere veel gebruikte cultuurtypering is die van C. Handy (1978) en Harrison (1972). Ook hier betreft het ideaaltypen die in 
werkelijkheid niet of nauwelijks in zuivere vorm zullen voorkomen:  

- In een machtsgerichte cultuur wordt de omgang tussen medewerkers bepaald door persoonlijke macht (sterke persoonlijkheid) 
of door resource power (beschikking hebben over -schaarse- middelen). Deze cultuur is te vinden in kleine en beginnende 
bedrijven.  

- In een rolgerichte cultuur streven medewerkers 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. Dit cultuurtype is een equivalent van de beheersgerichte cultuur uit de 
typering van Quinn.  

- Het gedrag van mensen en de taakgerichte organisatiecultuur 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. De kracht van deze cultuur is de flexibiliteit en 
de resultaatgerichtheid. Deze cultuur vertoont veel overeenkomsten met de resultaatgerichte en soms ook met de 
innovatiegerichte cultuur uit het vorige model.  

- In de persoonsgerichte cultuur staat het individu 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 de meest extreme vorm is het enige 
wat medewerkers bij elkaar brengt, het gezamenlijk 
gebruik van de schaarse capaciteitsbronnen, zoals het 
gebouw of de ICT. Dit type komt overeen met Quinn's 
mensgerichte cultuur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In Nederland wordt ook vaak het model van Hofstede (1980)  gebruikt om dimensies van cultuur mee te typeren: 

 Acceptatie van machtsafstand:  
In hoeverre worden machtsafstanden tussen mensen in een organisatie geaccepteerd. Grote acceptatie van machtsafstand gaat 
onder meer gepaard met het benadrukken van gehoorzaamheden en respect en een neiging tot centralisatie. Een geringe 
acceptatie van machtsafstand gaat gepaard met meer zeggenschap van medewerkers in de organisatie.  

 Individualisme versus collectivisme:  
Staat het individuele of het collectivistische handelen voorop. Binnen een sterk individualistische cultuur worden waarden 
aangetroffen als onafhankelijkheid, vrijheid en zelfontplooiing. Ieder individu wordt geacht voor zichzelf op te komen. In een 
collectivistische cultuur zijn mensen opgenomen in sterke, hechte groepen of organisatie-eenheden.  

 Masculiniteit versus femininiteit:  
In hoeverre is er een sterke scheiding tussen specifiek mannelijke of vrouwelijke houdingen en gedragingen. Een cultuur is 
masculien als de mannen echt een machorol vervullen. Ze zijn dan assertief, niet-emotioneel, op materiële zaken gericht. 
Concurrentie is belangrijker dan samenwerking. Een organisatie is feminien wanneer de scheiding tussen de sekserollen niet zo 
scherp is.  

 Onzekerheidsvermijding:  
In welke mate voelen leden van een organisatie zich bedreigd door onzekere of onbekende situaties. In zeer angstige culturen 
waar onzekerheid sterk vermeden wordt, is ‘wat anders is gevaarlijk’. Veel ambtelijke culturen hebben dit kenmerk. Er is weinig 
tolerantie voor afwijkend gedrag.  
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Reader Artikel 10: Mintzberg en organisatiestructuren 
 
Mintzberg en organisatiestructuren 
Een organisatiestructuur komt volgens Mintzberg tot stand door het met elkaar in overeenstemming brengen van een aantal 

eigenschappen van organisaties. Hij heeft het i.p.v. organisatiestructuren 
over configuraties. Eigenschappen die bepalend zijn voor een organisatie-
structuur zijn: 
- organisatiedelen 
- coördinatiemechanismen 
- ontwerpparameters  
- contingentiefactoren/situationele factoren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groeitheorie van Mintzberg 
Start bedrijf 
Bedrijf groeit door en directeur oprichter zoekt personeel 
Bedrijf groeit door en er komt een middenmanagement bij 
Bedrijf groeit door en er komt een technische staf bij 
Bedrijf groeit door en er komt ondersteunende staf bij 

 
Als bedrijf groot is en gaat outsourcen , dan is er sprake van decentralisatie. 
 
Organisatiedelen: 
Aan de basis van de organisatie wordt werk verricht dat direct is gerelateerd aan de productie van goederen en diensten: de primaire 
bedrijfsprocessen (volgens Mintzberg de uitvoerende kern). In iedere organisatie is er minimaal 1 manager nodig die alle processen kan 
overzien en leiding kan geven aan de organisatie. Deze staat aan de strategische top (in grotere organisaties worden de directie, RvB en 
RvC ook tot de strategische top gerekend). Als een organisatie in omvang toeneemt, wordt de behoefte aan managers groter. Het gaat 
hierbij niet alleen om managers die leidinggeven aan medewerkers, maar ook om managers die aan andere managers leidinggeven. 
Hierdoor ontstaat het middenmanagement. Naarmate de organisatie complexer wordt, ontstaat er behoefte aan medewerkers die de 
primaire processen analyseren en ondersteunen. Vanuit een staffunctie maken ze plannen en besturen ze het werk. Dit organisatiedeel 
noemt men de technische staf. Voor het verlenen van allerlei diensten wordt er in veel organisaties nog een ondersteunende staf 
onderscheiden, zoals bijvoorbeeld HRM, PR en R&D. 
 
Coördinatiemechanismen: 
Mintzberg onderscheidt een zestal vormen waarop werkzaamheden kunnen worden gecoördineerd (coördinatiemechanismen):  

- onderlinge afstemming: (in)formele communicatie tussen medewerkers.  
- rechtstreeks toezicht: een leidinggevende geeft opdrachten en aanwijzingen aan medewerkers over de uit te voeren 

werkzaamheden. De leidinggevende maakt gebruik van managementtechnieken en –vaardigheden en zijn kennis. 
- standaardisatie van werkzaamheden: hierbij worden werkzaamheden gespecificeerd en genormeerd (door ontwikkeling van 

procedures en instructies). 
- standaardisatie van resultaten: er vindt een specificatie plaats van resultaten. 
- standaardisatie van bekwaamheden (kennis en vaardigheden): de te verrichten werkzaamheden worden gecoördineerd op 

grond van de hiermee verband houdende opleiding van de uitvoerders.   
- standaardisatie van normen: de organisatieleden handelen overeenkomstig, omdat ze dezelfde overtuigingen delen. Normen 

kunnen ook voortvloeien uit een bepaalde visie die door de organisatieleden wordt gedeeld. 
 
Coördinatiemechanismen zijn de meest essentiële elementen van een organisatiecultuur.  
 
Ontwerpparameters: 
Ontwerpparameters zijn bepalend voor de arbeidsverdeling in een organisatie. De belangrijkste ontwerpvariabelen zijn: 

- functiespecificatie: het aantal taken per functie en toekenning van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 
- omvang van afdelingen of groepen 
- centralisatie of decentralisatie: de mate waarin bevoegdheden aan medewerkers en managers lager in de hiërarchie worden 

toegekend.  
- formalisering van het gedrag: standaardisering van de uitvoering van werkzaamheden. 

 
Contigentiefactoren (situationele factoren): 
Dit houdt in dat de geschiktheid van een organisatiestructuur afhankelijk is van de situatie waarin de organisatie zich bevindt.  
De contingentiefactoren beïnvloeden de keuze van de organisatieonderdelen, de coördinatiemechanismen en ontwerpparameters en 
worden hier ook zelf weer door beïnvloed.  
 
 
 

http://www.google.nl/imgres?q=mintzberg&um=1&hl=nl&rlz=1R2ACPW_nlNL356&biw=1366&bih=567&tbm=isch&tbnid=qllqoVCtggQTUM:&imgrefurl=http://www.gertjanschop.com/modellen/organisatie_eenheden_mintzberg.html&docid=dspXgubthsFAZM&imgurl=http://www.gertjanschop.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/organisatieeenhedenmintzberg.jpg&w=720&h=540&ei=zdzYTtiRN8uSOqb7jccO&zoom=1
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De organisatiestructuur is volgens Mintzberg afhankelijk van de volgende situationele factoren: 
- het technische systeem van de organisatie (de instrumenten die door de operationele kern worden gebruikt). 
- de omgevingskenmerken van de organisatie (dynamiek, complexiteit). 
- de leeftijd en omvang van de organisatie. 

 
De organisatie-eigenschappen zullen zodanig in elkaar moeten worden gepast, dat er samenhang ontstaat. Het “in elkaar schuiven van 
organisatie-eigenschappen” noemt men configuratiebenadering.  
 
Organisatievormen: 
Na onderzoeken heeft Mintzberg 7 verschillende configuraties of organisatievormen gevonden: 

Organisatietype Coördinatie 
mechanisme 

Kenmerkend 
organisatieonderdeel 

Ontwerpparameters Situationele factoren 

Ondernemersorganisatie Rechtstreekse leiding Strategische top Organistische 
gecentraliseerde structuur 

Ontwikkeld technisch systeem 
Overzichtelijke en dynamische 
omgeving 
Jonge en kleine organisatie 

Machineorganisatie Standaardisatie van 
werkzaamheden 

Technische staf Geformaliseerd organisatie-
gedrag  
Beperkt horizontaal systeem 
Decentralisatie 

Op rationalisering gericht 
technisch systeem 
Overzichtelijke en stabiele 
omgeving 
Grote en volwassen 
organisatie 

Professionele 
organisatie 

Standaardisatie van 
kennis & vaardigheden 

Uitvoerende kern Horizontale decentralisatie Eenvoudig technisch systeem 
Complexe maar stabiele 
omgeving 

Gedivisionaliseerde 
organisatie 

Standaardisatie van 
resultaten 

Middenniveau Beperkte verticale 
decentralisatie 

Grote marktdiversiteit 
Grootste en volwassen 
organisaties 

Innovatieve organisatie Onderlinge afstemming Ondersteunende staf Selectieve decentralisatie Hoogwaardig en meest 
geautomatiseerd technisch 
systeem 
Complexe en dynamische 
omgeving 
Meestal jonge organisatie 

Zendingsorganisatie  Standaardisatie van 
normen 

Ideologie  Decentralisatie  Varieert  

Politieke organisatie  Geen Geen  Varieert Varieert  

 
Ondernemersorganisatie: 
Platte organisatiestructuur zonder stafafdelingen en geen plaats voor middenmanagement. Alle activiteiten draaien om de directeur. De 
strategie heeft het karakter van een visionair proces. De organisatie is flexibel, spontaan in zijn acties en marktgericht. Ze komt vooral voor 
bij kleine, nieuwe organisaties. De communicatie draagt een informeel karakter en het werk is niet of nauwelijks gestandaardiseerd. 
Voordelen : snel inspelen op veranderende marktomstandigheden is mogelijk 
Nadelen : de afhankelijkheid van de ondernemer   

  het gevaar voor gebrek aan evenwicht in strategie of uitvoering daarvan 
 

Machineorganisatie  
Formele communicatie en besluitvorming via geïnstitutionaliseerde kanalen. De technische en ondersteunende stafafdelingen spelen een 
belangrijke rol. De technische staf is belast met de standaardisatie van werkzaamheden (procedures, werkinstructies en plannen). Het 
proces van strategisch management heeft het karakter van strategische programmering, want aan de hand van allerlei 
planningsprocedures komt namelijk een strategie tot stand. Komt vooral voor bij grote bedrijven in een stabiele omgeving, zoals 
massaproductiebedrijven, non-profitorganisaties, grootschalige dienstverlening. 
Voordelen : rationeel, betrouwbaar, consistent werkende organisatievorm 
Nadelen : risico beheersingsobsessie, niet veranderingsgezind 

  
Professionele organisatie 
Werkt vanuit routinematig of ambachtelijk karakter, vaak hoogopgeleid personeel. De coördinatie in de professionele organisatie berust op 
de standaardisatie van kennis en vaardigheden. Voorbeelden van professionele organisaties zijn universiteiten en hogescholen, 
ziekenhuizen, accountantskantoren en sociale hulpverleningsinstanties. De uitvoerende kern en de ondersteunende staf zijn van groot 
belang. De ondersteunende staf is belangrijk, omdat ze de dure professionals in de uitvoerende kern zo goed mogelijk ondersteunen, zodat 
zij zich maximaal kunnen toeleggen op hun primaire werkzaamheden. De technische staf is beperkt, omdat de inrichting van het werk in de 
uitvoerende kern tot stand komt door de autonomie van de professionals.  
De strategie in een professionele organisatie is stabiel van karakter, maar verandert voortdurend op details.   
Voordelen : stabiel, autonomie van de werknemers, democratisch karakter 
Nadelen : coördinatie problemen tussen functie- of vakgebieden, het gevaar van misbruik van de autonomie van de professionals, de  
    terughoudendheid ten opzichte van vernieuwing 

 
Gedivisionaliseerde organisatie 
Divisieorganisatie welke is opgebouwd uit een aantal semizelfstandige eenheden (divisies) verbonden door een centraal bestuur 
(hoofdkantoor). De divisies zijn actief op verschillende product-marktcombinaties. Er is een kleine centrale technische staf, omdat de 
divisies zelf beschikken over deze stafafdelingen. Functioneert het beste met een machineorganisaties in haar divisie. Het hoofdkantoor 
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stelt prestatienormen op (omzetgroei en rendement) die de divisies moeten realiseren. Deze organisatievorm komt voor bij de grootste 
500 bedrijven ter wereld (de Fortune 500).  
De concernstrategie wordt bepaald door het hoofdkantoor en de afzonderlijke divisies ontwikkelen hun eigen strategieën.  
Voordelen : risicospreiding van de concernactiviteiten, decentralisatie van bevoegdheden naar de divisies die hierdoor sneller kunnen   
        reageren op de markt 
Nadelen : kostbaar (niet-rendabele divisies worden in standgehouden door cashflows uit andere divisies) 

 
Innovatieve organisatie 
Ook wel adhocratie genoemd, wordt gekenmerkt door een structuur die in hoge mate georganiseerd en weinig gestandaardiseerd is. De 
organisatie richt zich op innovatie. De organisatie werkt met projectgroepen of multidisciplinaire teams. Er worden 2 vormen van 
innovatieve organisaties onderscheiden: 
uitvoerende vormbestuurlijke en uitvoerende activiteiten smelten samen tot 1 activiteit 
bestuurlijke vorm  onderscheid tussen bestuurlijke en uitvoerende werkzaamheden 
De onderneming komt voor in een complexe en een dynamische omgeving. 
De strategie wordt ontwikkeld van “onderaf” en wordt meer gevormd dan opgedragen door het management.  
Voordelen : effectief als er innovatie wordt geëist 
Nadelen : kan minder efficiënt zijn, problemen door onduidelijkheid 

 
Zendingsorganisatie 
Gebaseerd op een sterke ideologie (een uitgebreid systeem van waarden en overtuigingen welke diep verankerd zijn). Er is een 
charismatische leider. De doelstellingen zijn duidelijk en inspirerend.  
Een ideologie kan over 1 van de hiervoor beschreven configuraties worden gelegd, vaak gaat het hierbij om een ondernemers- of een 
innovatieve organisatie. Indien de ideologie de voornaamste drijfveer is, dan ontstaat de zendingsorganisatie.  
De zendingsorganisatie heeft de vorm van een amorfe massa, want er wordt door leden samengewerkt in kleine eenheden en er bestaan 
weinig statusverschillen tussen de leden onderling. In de zuiverste vorm nemen leden afwisselend elkaars werk over. Er is sprake van 
standaardisatie van normen. Men hecht een groot belang aan selectie van nieuwe leden, indoctrinatie en socialisatie.  
Voordelen : geen ruzie 
Nadelen : geïsoleerd raken 

  
Politieke organisatie 
Er is een aantal invloedsystemen dat het functioneren van een organisatie bepaalt, namelijk: ideologie, gezag, deskundigheid en politiek. 
Politiek is het enige niet officieel toegepaste invloedsysteem. Politiek heeft te maken met het gebruik of misbruik van macht. 
Voordelen : belangrijke signaleringsfunctie bij problemen, door politieke activiteiten is het mogelijk om noodzakelijke veranderingen door  
    te voeren die niet mogelijk waren binnen de legitieme invloedssystemen 
Nadelen : alle energie van de leden wordt intern aangewend en er ontstaat een aaneenschakeling van samenzweringen en conflicten 
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Reader Artikel 11: een lerende organisatie 

Een lerende organisatie is een begrip waarmee aangeduid wordt dat, net als bij het individu, een organisatie de mogelijkheid heeft om te 
leren. Een lerende organisatie streeft ernaar bekwaam te zijn en te blijven (de organisatie is in staat om te verbeteren, te vernieuwen en te 
ontwikkelen). Dit is nodig om te kunnen anticiperen en te reageren op externe ontwikkelingen.  
 
Om als organisatie voortdurend te kunnen verbeteren, vernieuwen en ontwikkelen moet er binnen de organisatie aandacht zijn voor 
verschillende aspecten. De organisatie beschikt over een aantal eigenschappen. Deze eigenschappen zijn onderling samenhangend: 
- Een lerende organisatie heeft zicht op en gerichte aandacht voor gewenste ontwikkelingen: de zwakke en sterke punten zijn bekend, er is    
  zicht op de gewenste veranderingen. Tussentijds wordt er geëvalueerd en zonodig bijgesteld. Men werkt terug vanuit de toekomst en  
  bouwt voort op het goede uit het verleden. 
- Een lerende organisatie heeft brede aandacht voor leren: het leren wordt gestimuleerd. 
- Een lerende organisatie is een netwerkorganisatie: een sociale constructie waarin iedereen de mogelijkheid heeft invloed uit te oefenen  
  (het zgn. actorschap).  
- Een lerende organisatie is gericht op samenwerking en afstemming: de kwaliteit van de verbindingen tussen de verschillende teams  
  bepaalt de kwaliteit van de organisatie. Organisaties leren doordat individuen leren, maar van organisatiebreed leren is pas sprake als een  
  gedragsverandering van het ene individu effect heeft op het gedrag van andere individuen. Een organisatie leert 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. 
- Een lerende organisatie communiceert helder en open: dit heeft betrekking op de interne en de externe communicatie en heeft  
  betrekking op alle lagen van de organisatie. Externe communicatie is van belang om te weten wat er van buiten af gevraagd en gewenst  
  wordt. De interne communicatie is van belang voor het bepalen van de zwakke en sterke punten van een organisatie.  
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