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Onderwerp en strekking van dit seminar 

 Wat zijn efficiënte organisatievormen voor het uitvoeren van de taken van de rijksoverheid? 

 Resulteert het toepassen van bekende ontwerpprincipes op nieuwe situaties in nieuwe 
concrete organisatievormen? 

 Of zijn de traditionele ontwerpprincipes onderdeel en onderwerp van de veranderende 
situatie? 

 Organisaties functioneren bij gratie van een institutionele context, wat impliceert de 
gaande verandering van die institutionele context, zeker in het geval van de overheid, 
die zelf deel is van de institutionele context, voor het organisatieontwerp van de 
overheid?

 Welke machtsverhoudingen moeten worden doorbroken om tot een efficiëntere 
organisatie van de uitvoering van overheidstaken te komen? 

 Wie heeft de macht om de organisatie van de overheid te wijzigen? 
 Hoeveel tijd is er om tot efficiëntere organisatievormen voor de overheid te komen? 
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Overzicht van te behandelen issues

09:30 – 10:00 Introductie, teneur, scope, onderwerpen, werkwijze, wederzijdse verwachtingen

10:00 – 11:00 De ‘oplossing’ zit in de context: wat is er aan de hand in de samenleving?

11:00 – 11:15 Pauze

11:15 – 12:30 Weber’s hiërarchie, command & control bezien vanuit de cyberspace; over de 
organisatie van sensors en van sense-making

12:30 – 13:30 Lunch

13:30 – 15:00 Paying People to Lie, waarom de budget-methode als instrument voor het ontwikkelen 
en implementeren van beleid niet meer werkt, en welke alternatieven daarvoor 
inmiddels voorhanden zijn. 

15:00 – 15:15 Pauze

15:15 – 16:15 Het waarom, hoe, en waartoe van multidimensionale organisaties 

16:15 – 17:00 De organisatie van de ondersteunende bedrijfsvoering 

17:00 – 17:30 Wrap-up, leer- en exploratie-punten, etc. 

J. Strikwerda - 14/01/2010
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Werkwijze

 Interactieve colleges, u bepaalt door vragen en het inbrengen van concrete problemen en issues 
mede de inhoud, de docent bewaakt de grote lijn

 De docent is verantwoordelijk voor de onderkant van het leerproces, de deelnemer is individueel 
verantwoordelijk voor de bovenkant van haar/zijn leerproces 

 De stof / wijze van doceren vormt geen handleiding of algoritme, maar beoogt de deelnemers te 
helpen de weg te vinden in de stof waarin ze zich verder zouden moeten verdiepen

J. Strikwerda - 14/01/2010
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Voeren we in Nederland het juiste debat of een schijndebat? 

Relatie tot 
dominante sociale 

discours

Bron van 
concepten 

en problemen

Dissensus

Consensus

Lokaal/spontaan Elite/ a priori

Studiedialogen
Postmodern

Deconstruerend

Kritische studies
Laat modern

hervormingsgezind

Normatieve studies
Modern, progressief

Interpreterende 
studies

Premodern, 
traditioneel

Alvesson, Mats and Stanley Deetz. 1996. "Critical Theory and Postmodernism Approaches to Organizational Studies." in Handbook of Organizational Studies, 
edited by S. R. Clegg, C. Hardy, and W. R. Nord. London: SAGE Publications.

J. Strikwerda - 14/01/2010
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De paradox van deze tijd: La Trahison des Clercs 

 De intuïtie in het bedrijfsleven, instellingen en overheid dat er  anders bestuurd en georganiseerd 
moet worden is goed (zie bijv. Drucker The Coming of the New Organization 1988), intuïtieve 
uitingen daarvan worden omarmd door verlichte bestuurders (afgezien van political correct talk), 
ook wel door een bepaald type adviseurs, MAAR …

 … de vertaling van die intuïtie in de “systemen en genen” van de organisatie (zie college 4 over 
systemic context) verloopt bij de meesten bedrijven zeer slecht (uitzonderingen zijn bijv. Procter & 
Gamble) omdat waarschijnlijk onder invloed van de grote affaires aan het begin van deze eeuw 
(Enron, Parmalat) en nu ook de credietcrisis de functionele specialismen, HRM, audit, risk 
management, finance, maar ook door ongelukkige normstellingen als in COSO, COBIT en die van 
toezichthouders, er sprake is van nadruk op versterking van oude instrumenten om in-control te 
zijn; dit remt de economische ontwikkeling. Uiteraard is ook een factor dat ancien regime-type
bestuurders dit toelaten Als er al aan “gewerkt” wordt invulling te geven aan die intuïtie bestaat het 
uit een antropocentrische fixatie op “leiderschap”, “cultuur” en “competenties.”

J. Strikwerda - 14/01/2010
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Wanneer is een organisatie efficiënt? 

 De wijze (X) waarop een onderneming/instelling wordt geleid en is georganiseerd is efficiënt als 
voor alle andere arrangementen van leidinggeven en organiseren Yi geldt dat alle outcomes van 
Yi naar oordeel van alle betrokkenen evengoed zijn als de outcome van  X, maar dat het 
voorkomt dat er tenminste één persoon is die de outcome van X prefereert boven de outcomes
van Yi

 Consequentie: Het oordeel of een overheidsorganisatie efficiënt is, afhankelijk zijn van de uit te 
voeren taak, in het algemeen de uitkomst zijn van normatieve (subjectieve) besluitvorming. 

 Lagen kosten alleen is geen criterium voor efficiency  

J. Strikwerda - 14/01/2010

*Milgrom, Paul and John Roberts. 1992. Economics, Organization and Management. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, p. 24.



8

Aanbevelingen
1. De agenda van een nieuw kabinet moet worden opgesteld onafhankelijk van de structuur van de 

rijksdienst, inclusief het systeem van uitvoeringsorganen en derden aan wie uitvoering is 
gecontracteerd

2. In het begrotingssysteem van de rijksoverheid moet er in worden voorzien dat de 
departementsoverschrijdende thema’s òf elk afzonderlijk, òf gegroepeerd, òf als geheel een 
begroting krijgen, met dezelfde status als de begroting van een departement, maar met dit 
verschil dat de benodigde ambtenaren en idem ondersteuning wordt verkregen van andere 
departementen, te bepalen op basis van een inhoudelijke analyse van het thema. 

3. Er moet worden voorzien in een rekening- en rapportage systeem waarmee de kruising van de 
begroting van departementen met die van departementoverschrijdende thema’s binnen het 
compatabele systeem wordt gerapporteerd aan de Staten-Generaal

4. Er moet worden geregeld dat de ministeriële verantwoordelijkheid van de conventionele 
departementen mede inhoudt het tijdig leveren van een inspanning, in de vorm van ambtenaren 
en of ondersteuning aan de thema’s en dat de minister daarop ook actief wordt aangesproken 
door de Staten-Generaal. 

5. De al eerder geformuleerde plannen voor eenmalige dataopgave door de burger en hergebruik 
van gegevens, moeten, met de nodige waarborgen inzake beveiliging en gebruik van gevoelige 
persoonsgegevens jegens de burger, worden doorgezet, te organiseren in een aantal 
basisregistraties, gebaseerd op een gemeenschappelijk semantische standaardisatie 

6. Er moeten stap voor stap, ondermeer via interoperabiliteit van systemen, data binnen 
departementen en uitvoeringsorganisaties zoals nodig voor het identificeren, analyseren en 
(doen) oplossen van vraagstukken rijksbreed toegankelijk worden gemaakt. 

7. Het personeelsbeleid en het management-development programma van het Rijk er op gericht 
worden personen te werven en te ontwikkelen wie motivatie niet gebaseerd is op positie en 
middelen, maar op het leveren van contributie aan hogere doelen. 

Uit: J. Strikwerda ( ) Naar integrerend en multidimensionaal besturen: naar een nieuw conceptuele grondslag voor de organisatie van de rijksdienst, in: De Jong (red.) Integrerend 
Besturen (in druk) 



J. Strikwerda - 14/01/2010

Wat is er aan de hand in de 
samenleving? 

De oplossing van een probleem zit steeds in de context daarvan
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Het klassieke dictum: “Structure follows strategy … but the 
market is the common denominator …”*

*A.D. Chandler, Strategy and Structure: Chapters in the History of the Industrial Enterprise, 1962:382-3

De Nederlandse overheid hanteert als uitgangspunt dat de organisatie van de 
rijksoverheid naar structuur, samenstelling van het ambtelijk apparaat etc. een
afspiegeling dient te vormen van de samenleving

Organisation
form Market

Strategy

Nature of 
operational 
processes

Market 
attractiveness

Market 
structure

Fit-to-market:
● Patterns of consumer 

preferences, buying behavior
● Availability of alternative 

distribution channels
● Link between products/services 

and distribution channels
● Need for mix-match flexibility

Economic requirements:
Type and availability of human resources
Type of knowledge exploited
Economies of scale
Economies of scope
Economies of speed
Purchasing power
Uniqueness of resources
Modularity, standards
Communication costs/costs of information
Market efficiency

Competences

Fit-to-strategy

J. Strikwerda - 14/01/2010



De weberiaanse hiërarchie: berust op de dualiteiten van het eerste 
modernisme

J. Strikwerda - 14/01/2010

De organisatie van de uitvoering van wetten in een democratische rechtsstaat (Max Weber 1864-1920):

1. Taakuitvoering wordt georganiseerd in organisaties bestaande uit officiële functies (posities), waarvan de continuïteit 
onafhankelijk is van de personen die op enig moment deze posities bekleden

2. Voor elke organisatie onder 1 wordt een competentiegebied gespecificeerd. Dit bestaat uit (a) een taakgebied, (b) de 
toekenning van bevoegdheden nodig om deze taak uit te voeren, (c) de middelen die nodig zijn om taken en 
bevoegdheden uit te oefenen en regels voor de toepassing daarvan. (= publiekrechtelijk orgaan).

3. De organisatie van functies in een publiekrechtelijk orgaan is georganiseerd volgens het beginsel van hiërarchie, waarbij 
elke (uitoefening van een) functie onder toezicht en controle staat van een hoger geplaatste functionaris. (toezicht door de 
democratie en verantwoording aan de democratie)

4. Taakvervulling, besluitvorming, toepassing van bevoegdheden en aanwending van middelen gebeurt steeds op basis van 
een wet of geformuleerd beleid. Dit is het eerste beginsel van behoorlijk bestuur in een democratische rechtsstaat.

5. De eigendom van niet-persoonlijke middelen van een publiekrechtelijk orgaan zijn absoluut gescheiden van het 
persoonlijk eigendom van de personen die daarin functies vervullen.

6. De bekleder van een functie in een publiekrechtelijke orgaan kan daarop geen eigendomsrechten doen gelden. 
7. Bestuurlijke daden, beslissingen en regels worden steeds schriftelijk vastgelegd en gearchiveerd. 
8. Ambtenaren worden geselecteerd op basis van professionele competentie, vast te stellen via officiële examens en/of 

diploma’s. Ambtenaren worden benoemd, niet verkozen.
9. De beloning van ambtenaren bestaat uit een vast salaris, de ambtenaar mag geen persoonlijk belang hebben bij 

taakuitoefening en aanwending van middelen.

Weber, M. 1947. Theory of Social and Economic Organization (A. M. Henderson, & T. Parsons, Trans.): Free Press.
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De liberale rechtsstaat veronderstelt een heldere scheiding van de 
maatschappelijke sferen

Overheid
Rule of law

Herverdeling

Markt
Utilitarisme
Efficiency

Individuen, het gezin

Particulier initiatief, Civil Society
Non-profit organisaties

Naastenliefde, moraliteit, solidariteit
Democratie

Legitimering van wetten

12
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Fukuyama – Four Aspects Of Stateness

 Organizational design and management
 Political system design
 Basis of legitimization
 Cultural and structural factors 

 “Civil society can degenerate into rent seeking interest groups whose goal is not creating 
accountability but an increase in the scope of government subsidies or the substitution of 
government for civil society.” 

 “European view: the state as guardian of the public interest stands above the particular interests 
of the state’s citizens (Rechtsstaat) [This state, usually embodied in a professional permanent 
bureaucracy, at times has to lean against the popular will because it has a clearer view of the 
common interests of the nation.] The Lockean liberal view sees no public interest apart from the 
aggregate interests of the individuals who make up a society. (Government)”

Fukuyama, F. (2004). State-Building: Governance and World Order in the Twenty-First Century. London: Profile Books.

J. Strikwerda - 14/01/2010
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De aannames van de eerste moderniteit

 Samenlevingen zijn nation-state samenlevingen, gedefinieerd door territoriale grenzen
 = basis voor alle sociale instituties
 Daarbinnen is de dominante conflict-structuur die van kapitaal versus arbeid

 Programmatisch individualisme: in theorie vrij en gelijk, maar in werkelijkheid gevormd door 
sociale instituties 
 Rol van het kern-gezin
 Acceptatie van ongelijke behandelingen van man en vrouw

 Arbeids-samenlevingen gebaseerd op betaalde arbeid, wat bepalend is voor status, consumptie 
en sociale zekerheid

 Exploitatie van de natuur
 Wetenschappelijke rationaliteit, gericht op instrumentele controle, mitigeren van risico’s

 Hogere waardering van wetenschappelijke kennis dan ervaring en vakmanschap
 Hiërarchische verhouding tussen experts en leken 

 Functionele differentiatie: verdere specialisatie lost problemen op   

J. Strikwerda - 14/01/2010

Beck, Ulrich, Wolfgang Bonss, and Christoph Lau. 2003. "The Theory of Reflexive 
Modernization." Theory, Culture & Society 20:1-33.
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Wat zijn mogelijke karakteristieken van de tweede moderniteit en 
daarmee van fundamentele veranderingen in de samenleving? 
(meta-change)
 Basis assumpties

 Van een logica van niet-ambiguïteit en strikte differentiatie (Either / or) naar and 
 Naar een zelf-kritische toe-eigening van tradities
 Naar het genereren van egalitaire vormen van solidariteit
 Naar het verwerven van expertise om zelf zijn leven te definiëren

 Kennis, wetenschap en technologie
 Opheffen van het onderscheid tussen wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke kennis
 Wetenschap is zelf een bron van onzekerheid geworden en categorische ambiguïteit  De 

institutionele besluitvorming wordt: pragmatisch, vindt plaats in de vorm van politieke  
procedures en door middel van normatieve criteria

 Individuen, life situations/lifestyles, werk
 individuen vinden zelf manieren om conventionele en nieuwe patronen van familie banden 

met elkaar te verbinden. 
 Economische politiek en geschiedenis : Het overstijgen van grenzen

 Mondialisering en denationalisering verminderen niet alleen de rol van natie-staat, ook wijzigt 
dit de structuur van conflicten binnen de natie-staat

Beck, U., & Lau, C. (2005). Second modernity as a research agenda: theoretical and empirical explorations in the 'meta-change' of modern society. The British Journal of Sociology 56(4), 525-557.

J. Strikwerda - 14/01/2010
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Vervolg

 De grote spanning: Continuïteit van basis principes en discontinuïteit van de basis instituties 
(kern-gezin, klasse conflict, internationale verhoudingen, welvaartsstaat, natie-staat, democratie 
en wetenschappelijke kennis)

 Van standaard normen waarbij pluriformiteit werd gemarginaliseerd, naar institutionele erkenning 
en normalisering van pluriformiteit, zowel in de samenleving als in het recht

 Manifestatie van nieuwe institutionele verhoudingen 
 Nieuwe instituties / structuren betekenen niet dat de oude niet meer bestaan, de nieuwe 

bestaan tezamen met de oude structuren

J. Strikwerda - 14/01/2010
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Reflexive modernization

 “Reflexive modernization throws all of these basic social principles into flux. In first modern, or 
simple modern society, social change is conceived of as occurring within a stable system of 
coordinates. But the challenge of theorizing reflexive modernization is that the system of 
coordinates is changing. If the fundamental distinctions and criteria that we have always identified 
with modern society no longer apply, where can one begin? What can ‘modern society’ mean if 
not the nation-state?”

 “‘Reflexive’ does not mean that people today lead a more conscious life. On the contrary. 
Reflexive’ signifies not an ‘increase of mastery and consciousness, but a heightened awareness 
that mastery is impossible’ (Latour, 2003).”

 So in world risk society, confronted with a universal terrorist threat, suddenly government matters 
again. This may also be the end of the triumph of economics and neoliberalism.

 Also: from a reflective society to a reflex society 

J. Strikwerda - 14/01/2010

Beck, Ulrich, Wolfgang Bonss, and Christoph Lau. 2003. "The Theory of Reflexive Modernization." Theory, Culture & Society 20:1-33.
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Wat  was  ook al weer het doel van organiseren? = control = het 
organiseren van sociale systemen om het verval daarvan te 
voorkomen, respectievelijk de reproductie daarvan veilig te stellen  

 Het doel van control (in de cybernetische zin van het woord) ligt buiten het control-systeem
 Alle control vereist programmering: gecodeerde informatie over het doel en de daartoe te 

beïnvloeden processen en de algoritmes om de (externe) informatie daartoe te verwerken
 Vier niveaus van programmering: 

 Moleculaire  programmering
 DNA
 Zenuwstelsel

 Culturele programmering
 socialisatie / onderwijs 

 Bureaucratie
 Commerciële technieken / conventies

 Technologie 

J. Strikwerda - 14/01/2010

Beniger, James R. 1986. The control revolution : technological and economic origins of the information society. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

“… a central theme of modern 
sociology, the reproduction of social 
structures, stands revealed as a 
fantasy, a wish fulf illment taken for 
reality.
Beck et al. 
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Pijlers van de reproductie van de eerste moderniteit (Beck et al. 
2002)

1. the homology of space and time;
2. the identity of space and people; and
3. the equivalence of past and future.

“All of these identities are called into question by the dynamics of second modern society”

J. Strikwerda - 14/01/2010
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Drie niveaus van control

 Existence or being, de opgave de organisatie (van de samenleving, groep) in stand te houden—
zelfs zonder dat er sprake is van externe veranderingen—om een stijging van de entropie te 
voorkomen
 Energie, materie, voeding, discipline

 Experience or behavior, De opgave om processen die een gegeven doel dienen te realiseren aan 
te passen aan variaties en veranderingen in de externe omstandigheden
 Veranderingen kunnen absorberen zonder het programma (bureaucratie) te wijzingen

 Evolution or becoming, de opgave om niet-succesvolle of irrelevant geworden doelen en de 
daarbij behorende processen te herprogrammeren, onder behoud van wat wel succesvol is
 Het vermogen tot (tijdige) herprogrammering en dus het vermogen zich aan te passen aan 

ingrijpende veranderingen in de omgeving

J. Strikwerda - 14/01/2010

Beniger, James R. 1986. The control revolution : technological and economic origins of the information society. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
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Anders dan eind negentiende eeuw, lijkt het er op dat nu niet de 
noodzaak voor institutionele hervormingen wordt onderkend

L1: Social theory
L2: Economics of property rights / 

positive political theory
L3: Transactions cost economies
L4: Neoclassical economics / agency 

theory

Williamson, O. E. 2000. "The New Institutional 
Economics: Taking Stock, Looking Ahead". Journal of 
Economic Literature, XXXXVIII (September): 595-613.

continuous

1 to 10

10 to 102

102 to 103

Frequency
(years)

Purpose

Often non-calculative; 
spontaneous

Get the institutional 
environment right

1st order economizing

Get the governance 
structures right

2nd order economizing

Get the marginal 
conditions right

3rd order economizing

Embeddedness
Informal institutions, 
customs, traditions, 
norms, religions

Institutional environment
"Formal rules of the game" 

Esp. property (polity, 
judiciary, bureaucracy)

Governance

"Play of the game"

Resource allocation and 
employment

Prices and quantities

L1

L2

L3

L4

Level

J. Strikwerda - 14/01/2010
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Politt & Bouckaert’s model of public management reform is still
part of the first modernism, and will not be effective

B. Global 
economic forces

C. Sociodemographic 
change

F. New management 
ideas

D. Socio-economic 
policies

H. Party political 
ideas

A. SOCIO-ECONOMIC FORCES E. POLITICAL SYSTEM

J. ELITE DECISION-MAKING
What is:
desirable?
Feasible?

I. Change events, 
e.g. scandals, 
disasters

L. Content of reform package

G. Pressure from 
citizens

N. Results achieved

M. Implementation process

K. ADMINISTRATIVE SYSTEM
Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2004). 
Public Management Reform: A 
Comparative Analysis (second ed.). 
Oxford: Oxford University Press, p. 25

J. Strikwerda - 14/01/2010
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Why society doesn’t trust society

 The trust of individuals and groups in the system of society itself (government, institutions, 
experts, firms) has eroded because of:

 The loss on the natural restraints on income inequality due to the transformation to the  
informational society 

 The loss of transparency in the democratic process (e.g. lobbying) Dahrendorf 2002 Die 
Krisen der Demokratie

 Issues with the effectiveness and the integrity of the state, including the incapacity of the 
state to address issues in society

 The loss of the balance of powers and loss of a clear separation between the spheres of civil 
society, state and market

 Scientists and experts are perceived as sources of risks, not as resources to deal with 
uncertainty 

 The loss of trust in the genuine nature of man resulting from the use of medicines and drugs 
affecting the personality (Fukuyama, 2002. Our Posthuman Future: Consequences of the 
Biotechnology Revolution)

 Increasing doubts with the respect to the role of the media (print, TV, movies, internet, 
games) that these frame issues and create a manufactured reality based on specific interests

J. Strikwerda - 14/01/2010
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Afnemend vertrouwen is ook een gevolg van de Verschränkung 
der Sphäre (Habermas, Sloterdijk)

Habermas, J. (1990). Strukturwandel der Öffentlichkeit: Untersuchung zu einer Katergorie der bürgerlichen Gesellschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Sloterdijk, P. (2003). Sferen. Amsterdam: Boom.

24
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Kenmerken van de information society / economy

 An information society is a society in which the creation, distribution, diffusion, use, integration and 
manipulation of information is a significant economic, political, and cultural activity (Wikipedia) 
 (de informatie samenleving overstijgt de kennis economie) 

 Lash (2002): twee typen informatie: 
1. Informatie in de betekenis van discursieve kennis, abstract, selectief, vereenvoudiging, 

complexiteit reducerend 
 In deze betekenis wordt rationaliteit van de mens verondersteld en dus een discursieve 

training (hogere  opleiding)
 Kennis-intensieve productie processen verdringen/ domineren arbeidsintensieve 

arbeidsprocessen; R&D is belangrijker dan productie
2. Desinformatie, informatie met een vluchtige waarde, hierin is geen ruimte voor reflectie

 Het gaat om informatie als cultuur 
 Information overload
 Informatie heeft logische noch existentiële betekenis
 Het vormt de postmoderne mens, zijn wereldbeeld, motivatie, identiteit en identificatie 

Lash, Scott. 2002. Critique of information. London ; Thousand Oaks, Calif.: SAGE.

J. Strikwerda - 14/01/2010
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Society itself is changing… (Beck & Lau 2005) 

 “This is what we mean when we speak of ‘reflexive modernization’: radicalized 
modernization consumes the foundations of first modernity and transforms its 
institutions and its frame of reference, often in a way that is neither desired nor 
anticipated. Or, in terms of systems theory: the unforeseen consequences of 
functional differentiation can no longer be controlled by further functional 
differentiation. In fact, the very idea of controllability, certainty or security—so 
fundamental to firsts modernity—collapses.” 

Beck, U., & Lau, C. (2005). Second modernity as a research agenda: theoretical and empirical explorations in the 'meta-change' of modern society. The British Journal of Sociology 56(4), 525-557.

J. Strikwerda - 14/01/2010
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“People are better adapted to the future than are social 
institutions and their representatives. … “

“… The decline of values which cultural pessimists are so fond of decrying is in fact opening up 
the possibility of an escape from the ‘bigger, more, better’ creed, in a period that is living beyond 
its means both ecologically and economically. Whereas, in the old system of values, the self 
always had to be subordinated to patters of the collective, the new orientations towards the ‘we’ 
are creating something like a cooperative or altruist individualism. Thinking of oneself and living 
for others—once considered by definition contradictory—are revealed as internally and 
substantively connected with each other. Living alone means living socially”*

*Beck, U. 1999. World Risk Society. Cambridge: Polity Press, p. 10-11

J. Strikwerda - 14/01/2010
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Functions of the state (World Development Report, 1997) Taken 
van de staat. Wat hierin ontbreekt is welke voorwaarden de staat
moet realiseren opdat zich nieuwe sociale instituties ontwikkelen; 
deze taken liggen slechts op het eerste orde control-niveau

Addressing market failure Improving equity

Minimal functions 

Providing pure public goods: 

Defense
Law and order
Property rights

Macroeconomic management
Public health

Protecting the poor:

Antipoverty programs
Disaster relief

Intermediate 
functions 

Addressing
externalities: 

Basic education
Environmental 

protection 

Regulating monopoly:

Utility regulation
Antitrust policy

Overcoming imperfect 
information: 

Insurance (health, 
life, pension)

Financial regulation
Consumer protection

Providing social 
insurance:

Redistributive
pensions

Family allowances
Unemployment 

insurance

Activist functions 

Coordinating private activity:

Fostering markets
Cluster initiatives

Redistribution: 

Asset redistribution

J. Strikwerda - 14/01/2010
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Wat impliceren de geschetste ontwikkelingen voor de organisatie 
van de taken van de overheid? 

 De organisatie van de overheid kan niet gebaseerd zijn op vertrouwen, ze moet een bron zijn voor 
het ontwikkelen van nieuwe vormen van vertrouwen

 De organisatie van de overheid kan niet zondermeer gevormd worden op basis van organisatie-
beginselen of –principes die direct of indirect zijn gebaseerd op institutionele verhoudingen van 
het eerste modernisme, de instituties zelf moeten opnieuw worden uitgevonden 

 De organisatie van de overheid zal moeten uitgaan van de informational spaces van de huidige 
informational society 

 De organisatie van de overheid moet het cyberspace karakter van de moderne samenleving 
weerspiegelen 
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De WRR over agenda setting*

 Het bestuursapparaat heeft met de huidige wijze van werken niet het vermogen complexe 
problemen tot een oplossing te brengen

 Er moet meer gebruik worden gemaakt van de gedistribueerde deskundigheid en het probleem 
oplossend vermogen van de totale samenleving

 WRR: in de samenleving is toenemend sprake van ongetemde problemen (= onjuiste vertaling 
van wicked problems: problemen die niet of moeilijk volledig zijn te formuleren, te structureren, 
daarmee niet kenbaar zijn en waarvan (voorgestelde) oplossingen vaak erger zijn dan de kwaal) 
vb.: aidsepidemie, voedselveiligheid

 In de wetenschap en in het advieswerk (of ook departementen?) worden verraderlijke problemen
vaak aangevat door deze te versimpelen, te formuleren in bekende modellen en of deze te 
vertalen in voorhanden instrumenten en of oplossingen. 

 WRR: verraderlijke problemen moeten hanteerbaar (beleidsrijp!) worden gemaakt: er moet kennis 
worden vergaard over wat nu precies het probleem is en in samenhang moeten normen worden 
ontwikkeld waaraan voorgesteld oplossingen getoetst worden

 WRR: Dit dient niet door het ambtelijk apparaat van de rijksoverheid te worden gedaan, ook 
niet onder zijn regie, maar dit dient een horizontaal maatschappelijk proces te zijn, met 
zoveel mogelijk actoren, volgens een niet-lineair, iteratief proces, het moet een collectief 
leerproces zijn, gericht op een intelligente probleem formulering en een werkzame 
oplossing

*Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. 2006. Lerende overheid: Een pleidooi voor probleemgerichte politiek. Den Haag/Amsterdam: Amsterdam 
University Press.
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De vraag is: op welk niveau van sociale control heeft de uitspraak 
van de WRR betrekking? 

1. Existence or being, de opgave de organisatie (van de samenleving, groep) in stand te houden—
zelfs zonder dat er sprake is van externe veranderingen—om een stijging van de entropie te 
voorkomen
 Energie, materie, voeding, discipline

2. Experience or behavior, De opgave om processen die een gegeven doel dienen te realiseren aan 
te passen aan variaties en veranderingen in de externe omstandigheden
 Veranderingen kunnen absorberen zonder het programma (bureaucratie) te wijzingen

3. Evolution or becoming, de opgave om niet-succesvolle of irrelevant geworden doelen en de 
daarbij behorende processen te herprogrammeren, onder behoud van wat wel succesvol is
 Het vermogen tot (tijdige) herprogrammering en dus het vermogen zich aan te passen aan 

ingrijpende veranderingen in de omgeving

 Anders geformuleerd: is de weberiaanse bureaucratie in staat zichzelf te herprogrammeren? 
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Een belangrijke factor voor veranderingen in de samenleving en 
voor nieuwe organisatievormen … de sterk dalende kosten van 
informatie
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Wat impliceert het teruglopen van het aantal kenniswerkers in de 
economie? 
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 Creative workers work with personal 
knowledge, which is their personal 
property, 

 This personal knowledge increasingly 
is a critical asset of the firm

– Financial services
– High tech manufacturers
– Content industry
– Professional services

 The firm does not have the ius
abutendi over these critical assets

 Needed is co-locating decision rights 
with rights to their capital value

 Creative workers are entitled to an 
equitable part of the residual claim 
and have the power to appropriate 
this part 
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Enkele effecten van de sterk dalende kosten van informatie

 Internet betekent dat de burger locaal en mondiaal is
 Informatie over issues kan sneller en goedkoper dan voorheen door de burger worden verzameld
 De capaciteit van communicatiekanalen is enorm toegenomen
 De snelheid van communicatie is nagenoeg real time

 De reach or richness grens is opgeheven
 De burger kan zich snel, rondom welk issue dan ook, tegenover de overheid, instellingen en 

ondernemingen organiseren
 De opslag van informatie is heel goedkoop: synchrone en diachrone informatie, zaken zijn

gedetailleerd traceerbaar
 Veel transacties zijn digitaal: explosie van punten met sensor functie
 Veel meer patronen van communicatie (geen (overheids)monopolie meer op broadcast)

 Meer transparantie
 De burger die de perceptie heeft te kunnen weten, heeft geen behoefte meer aan vertrouwen

in … maar roept ter verantwoording en rekent af
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Veranderingen in de internal governance van complexe
organisaties

Alberts, David S., and Richard E. Hayes. Understanding Command and Control, Future of Command and Control. 
Washington, D.C.: CCRP Publications, 2006.
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Wat is een stad? (zou Nederland ook opgevat kunnen worden als
een global city?) 

 Saskia Sassen (1991): 
 De global city is een knooppunt in een mondiaal netwerk van financiële, economische, 

culturele en sociale uitwisselingen en praktijken, versterkt door de toename van het digitaal 
verkeer en dalende kosten van vervoer

 Als  knooppunt in een netwerk van informatie, handels- en migratiestromen is de stad 
‘ontruimtelijkt’ 

 Tegelijk is er (daardoor) sprake van een centrering van stedelijke functies en activiteiten 
op een klein oppervlak; de stad als microkosmos van alle denkbare tegenstellingen, 
interacties en identiteiten

 Jane Jacobs: stedelijkheid valt niet te plannen als klimaat van openheid, onvoorspelbaarheid, 
vrijheid, experiment en diversiteit, gedreven door  bewoners, werkers, reguliere bezoekers en 
eenmalige bezoekers, die zorgen voor een balans tussen alledaagsheid en vreemdheid*

*Boomkens, R. (2009). De stad in het tijdperk van haar digitale reproduceerbaarheid. De Gids 172(6), 655-663.
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De programmabegroting van gemeenten: een
belangrijke verbetering, maar … 

38
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De kans dat de structuur van de programma-begroting (goed) aansluit bij de complexiteit en 
de dynamiek van issues in de stad is nul
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Hoe organisaties ‘werken’: een complex van interne en externe 
coördinatiemechanismen (en dus control-mechanismen)
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Wat wordt verstaan onder organisatie-ontwerp (organizational
architecture)*? 

 De partitie en attributie (in privaatrechtelijke zin) van beslissingsrechten in de interne organisatie 
van de instelling
 Een beslissingsrecht is de bevoegdheid van een lid van de organisatie om een beslissing te nemen en de 

daarmee verbonden acties uit te voeren; hierbij wordt verondersteld dat degene die beslissingsrechten kan 
uitoefenen ook over alle daarvoor benodigde informatie beschikt  

 De methoden voor beloning van individuen
 Het zou zo moeten zijn dat de degene die hem of haar geattribueerde beslissingsrechten uitoefent steeds in 

zijn of haar persoonlijk inkomen of vermogen wordt geconfronteerd met alle economische effecten van die 
beslissing (een nagestreefde, gewaardeerde beloning kan ook niet-financieel zijn, status, macht) 

 Systemen voor het meten en beoordelen van de performance van individuen, groepen, 
respectievelijk organisatorische eenheden  (performance kan ook niet-financieel zijn, outcome) 

 Echter, hieraan liggen nogal wat veronderstellingen ten grondslag, bijvoorbeeld: partitie op basis waarvan? Deze 
opvatting van organisatie-ontwerp is in essentie een doorzetten van marktwerking in de interne organisatie en 
zonder verdere maatregelen ontstaan hierdoor de nodige problemen.

J. Strikwerda - 14/01/2010

* Brickley, James A., Clifford W. Smith, and Jerold L. Zimmerman. 2001. Managerial Economics 
and Organizational Architecture. Boston: McGraw-Hill; Jensen, Michael C. and William H.   
Meckling. 1995. "Specific and General Knowledge and Organizational Structure." Journal Of 
Applied Corporate Finance 8.
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De vier organisatie dilemma’s volgens Simons
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Simons, R. 2005. Levers of Organization Design: How Managers Use Accountability Systems for 
Greater Performance And Commitment. Boston, Mass.: Harvard Business School Press
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Bounded rationality in strategy decisions

Original diagram from: Ansoff, H. I. 1984. Implanting Strategic Management. New York: Prentice Hall
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Arrow: The agenda of the firm defines the strategy and the 
performance of the firm. What defines this agenda? 

Active Monitored Passive

The agenda is defined by the 
structure of the organization:§

 Recommendations submitted to the 
board are defined by the type of 
operating model, e.g. multidivisional 
form

 The organization form defines the 
nature of the options recommended to 
the board

 The organization form defines the 
criteria on basis of which the 
executive board makes decisions

 The organization form defines what 
and how the executive board learns 
from decisions made

The boundaries between the three 
areas in the agenda are defined by:♣

 The costs of information:
Costs due to organization form
Costs due to information technology 
Costs of external information

 Capital intensity of information (time 
and effort an individual has spend to 
be able to work with a specific 
organization form)

§Hammond, T. H. 1994. Structure, Strategy, and the Agenda of the Firm. In R. P. Rumelt, D. E. Schendel, & D. J. Teece (Eds.), Fundamental 
Issues in Strategy: A Research Agenda. Boston, MA: Harvard Business School Press.
♣Arrow, K. J. 1974. The Limits of Organization. New York: Norton.
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Een nieuwe invulling van beheer en                                       beleid
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Bedrijfsleven en de militaire organisatie: de informatieruimte
wordt georganiseerd onafhankelijk van de structuur van de 
interne organisatie; zal de overheid ook moeten doen
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The Hacker Ethics

 Passion: To pursue something essential (for society)

 Freedom: a dynamic flow between work and other passions in life, in a rhythm that allows for the 
homo ludens

 Money-ethics: money is no value in itself, motivating is the objective of openness, value for 
society (no appropriation of common developed products), the hacker goes for acknowledgement

 Not knowledge management but Plato’s concept of synusia

 Netethics: active, caring for the weak

 Creativity, constantly moving one’s boundaries

Himanen, P. 2001. The Hacker Ethic
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The Kids Are Alright: Do Games Change The Self-image Of Man? 

1. Everyone can succeed
 If you get there first, you win (but work hard enough and long enough)

2. You gotta play the odds
 It is certain that some combination of tools will work

3. Learn from the team, not the coach
 Trial and error is the best strategy and the fastest way to learn

4. Kill bosses, trust strategy guides
 Elders and their received wisdom can’t help

5. Watch the map
 Count on the overhead “meta-map”; the sum of risks and dangers, by definition, cannot make 

the quest foolish
6. Can’t see it? Ignore it

 It’s all on the surface; once you collect the right “objects” (business plan, prototype, 
customers) you’ll get an infusion of gold to tide you over

7. Demand the right team
 Good gamers will flee the places where there aren’t enough high-quality players

Beck, J. C., & Wade, M. 2006. The Kids are Alright: How the Gamer Generation is Changing the Workplace. Boston, Mass.: Harvard Business School Press.
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De vraag is: wie beschikt over de meest adequate informatie om
problemen op te lossen, doelen te realiseren? 
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Informatie bestaat uit meerdere typen (Het begrip informatie in de 
ICT gaat uitsluitend over data)

 Doel-informatie (missie, strategic intent)

 Motivering-of axiologische informatie (om welke waarden gaat het, de waardenhiërarchie van 
een systeem ) 

 Instructie- of effect informatie (IF <> THEN <> ELSE <>) , respectievelijk business model, 
causale relaties, mechanische causaliteit, structurele causaliteit, het cybernetische programma

 Pragmatische informatie (keuze informatie) (Dit is wat doorgaans management-informatie wordt
genoemd) 

J. Strikwerda - 14/01/2010

Afgeleid van: Peursen, C.A. van, C.P. Bertels, and D. Nauta. 1968. Informatie - Een interdisciplinaire studie. Utrecht: Aula-boeken.
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De erfenis van de verzuiling

 De positie van de overheid is in Nederland altijd een compromis geweest tussen de verschillende 
zuilen
 Liberalen: rule of law, calvinisten: principiële verwerping van de volkssoevereiniteit 
 Vgl Parsons is er in Nederland altijd sprake geweest van een compromis op spelregelniveau, 

doordat de spelers op hun niveau compromissen sloten, omdat op het niveau van principes 
geen compromis en/of universele grondslag mogelijk is (zoals wel in de USA)

Spelregelniveau

Spelersniveau

Principes-niveau
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In het bedrijfsleven zien we het volgende: 

 Het primaire profit center is de klant (dus niet meer product, kanaal of regio) 
 Overheid: specifieke groepen van burgers kunnen als primair onderwerp van beleid 

worden genomen, zonder dat dit ten koste gaat van verantwoording over de assen van 
wet en programma-begroting

 Informatie over de product-as, regio-as, distributie as ‘as if profit center’ blijft beschikbaar 

 De informatie over de klant is concerneigendom en voor ieder toegankelijk (was business unit) 
Wie is eigenaar van uitvoeringsinformatie die relevant kan zijn voor sense making? 

 Er wordt gewerkt met één grootboek op concernniveau voor alle onderdelen, waarin ook interne 
activiteiten worden vastgelegd, is voor iedereen toegankelijk
 Multidimensionale management informatie; de horizontale en verticale informatieasymmetrie 

wordt opgeheven 
 Continue monitoring van waar de issues zitten en wie de free riders zijn
 Vormt een veilige omgeving voor teamwork voor creatieve medewerkers 
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Wat er internationaal gaande is …

 Er is een verschuiving gaande van de Romeins/Weberiaanse wijze van besturen:

 Positie / functie georiënteerd, gebaseerd op vooraf gedefinieerde taakgebieden
 Implementatie via één-dimensionale budgetten
 Doel-middel dichotomie
 Dirigistisch geformuleerd beleid
 Scheiding van sensoren, sense-making, besluitvorming en uitvoering
 Positiegebonden informatiemacht
 Trage en schrale communicatie / informatie
 Motivatie gebaseerd op control over resources

 … naar een wijze van besturen, waarin de hiervoor genoemde karakteristieken worden 
opgeheven of omgekeerd en waarvoor nog geen term bestaat. 
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Het nieuwe besturen 1/2

 Gaat uit van een multidimensionale organisatie (IBM, Deutsche Bank, ASML, Albert Heijn): 

 De doelstellingen worden dynamisch vertaald in strategische thema’s als accountable
entities, die waar nodig kruisen met de ‘staande begroting’
 Kan ook per wijk, specifieke doelgroep, ed. 
 Geen budget-gedreven implementatie meer van beleid / strategie 

 Er wordt gestuurd op causale relaties: wat is oorzakelijk nodig om beleidsdoelstelling te 
realiseren waarbij deze causale relatie tevens als budgettaire eenheid worden gerapporteerd
 Causale relaties worden gevalideerd om vastroesten in routines te voorkomen 

 Dit impliceert multidimensionale informatievoorziening (informatie-infrastructuur), waarin 
positiehouders geen monopolie meer hebben op informatie en waarin budgetten geen black 
boxes meer zijn 
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Het nieuwe besturen 2/2
 De sensor functie wordt zoveel mogelijk gedistribueerd georganiseerd, ook de uitvoering 

heeft een sensor taak

 De sense-making functie wordt zo dicht mogelijk bij de burger gelegd (maar de burger 
doet dit zelf ook) Het micro-management wat we nu in gemeenteraden vaak zien, moet 
verplaatst worden naar de uitvoering 

 Beleid verschuift van dirigistisch naar voorwaarde scheppend, dat de burger zelf issues 
kan oplossen 

 De politiek besluitvorming concentreert zich op: 
 Duidelijke strategische intentie (waar gaat het uiteindelijk om) 
 Duidelijke hiërarchie van waarden 
 Thematische kaders met financiële kaders 
 Beoordeling van de totale situatie

 Is gebaseerd op medewerkers die contributie-georiënteerd zijn en hun motivatie 
ontlenen aan erkende bijdragen aan resultaten 

 Control : gebaseerd op afwezigheid van informatieasymmetrie, snelle terugkoppelingen 
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Complexity leadership creates conditions in which localized instances of 
adaptive behavior can emerge and adapt to new situations* 

L'intelligibilité du compliqué se fait par simplification. 

L'intelligibilité du complexe se fait par integration (le simple 
est toujours le simplifié). 

Gaston Bachelard (1884–1962)

*Marion, R. (2008). Complexity Theory for Organizations and Organizational Leadership. In M. Uhl-Bien & R. Marion (Eds.), 
Complexity Leadership - part 1: Conceptual Foundations (pp. 1-15). Charlotte NC: Information Age Publishing.
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De unitorganisatie: de meest succesvolle organisatievorm van de 
twintigste eeuw

 “In terms of its impact, not just economic 
activity, but also on human life as a whole, 
the multidivisional organizational design 
must rank as one of the major innovations of 
the last century.” (Roberts, 2004: 2). 

 De unitorganisatie is een social anchor
geworden in de samenleving
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Waarom wordt in het bedrijfsleven het concern-concept
verdrongen door of aangevuld met het campus-concept? 

 Het blijkt dat het probleemoplossend vermogen, respectievelijk innovatie bestaat uit de interactie 
tussen experts en of creatievelingen, die beschikken over idiosyncratische kennis en inzichten, 
die moeilijk overdraagbaar zijn (en ook niet of maar zeer ten dele overgedragen worden)  geen 
transactie-economie
 Daarbij speelt dat experts / creatievelingen belang hebben bij een zo groot mogelijke 

persoonlijke markt om de waarde van hun kennen en kunnen te maximaliseren, maar dat is 
ook het belang van hun omgeving (geen unitstructuur maar pro-sociaal gedrag)

 Dus wordt een omgeving gecreëerd waarin de transactie-aspecten van die interactieve 
samenwerking wordt afgevangen (via een specifiek systeem voor management informatie)

 Daarnaast wordt die interactieve interactie gefaciliteerd (huisvesting, ICT, juridisch, HRM, 
sociaal, etc)
 Hierbij speelt dat de Weberiaanse gezagstructuur (met zeggenschap over inzet van 

mensen, monopolie op kennis om het denken van mensen te sturen) als gevolg van de 
dalende kosten van informatie (internet, intranet, e-mail) als stuurinstrument vervangen 
wordt door sturen via oorzaak-gevolg-schema’s, een hogere graad van zelfcoördinatie 
en feedback-informatie naar individuen over inspanning en bijdrage aan 
gemeenschappelijke doelen.   
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Het organisatieprobleem van de overheid

 In Nederland geldt de regel dat de organisatie van de Rijksoverheid, naar onderwerpen, structuur 
van de organisatie, samenstelling van het ambtelijke apparaat, een afspiegeling dient te zijn van 
de samenleving

 De huidige organisatie van de Rijksoverheid, behoudens enkele aanpassingen, is gebaseerd 
op de situatie van zo’n veertig jaar geleden

 Echter, in de samenleving is sprake van een toename van pluriformiteit: 
 Etnische samenstelling
 Identiteiten (de overheid kan niet meer de identiteit van de samenleving representeren)
 Mondialisering en denationalisering verminderen niet alleen de rol van natie-staat, ook wijzigt dit de structuur 

van conflicten binnen de natie-staat
 individuen vinden zelf manieren om conventionele en nieuwe patronen van familie banden met elkaar te 

verbinden 
 Van een logica van niet-ambiguïteit en strikte differentiatie (Either / or) naar and 
 Naar een zelf-kritische toe-eigening van tradities
 Naar het genereren van egalitaire vormen van solidariteit
 Naar het verwerven van expertise om zelf zijn leven te definiëren
 Opheffen van het onderscheid tussen wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke kennis
 Wetenschap is zelf een bron van onzekerheid geworden en categorische ambiguïteit  De institutionele 

besluitvorming wordt: pragmatisch, vindt plaats in de vorm van politieke  procedures en door middel van 
normatieve criteria

Beck, U., & Lau, C. (2005). Second modernity as a research agenda: theoretical and empirical explorations 
in the 'meta-change' of modern society. The British Journal of Sociology 56(4), 525-557.
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Gevolg

 Het is niet meer mogelijk om met behulp van gebruikelijke organisatievormen
 Weberiaanse lineaire hiërarchie
 Unitorganisatie
 Integraal management
 Functionele organisatie / kaderstellend per functie 

 … de verlangde fit-to-society te realiseren, niet op departementaal niveau, niet op het niveau van 
de rijksoverheid, noch om in pas te lopen met de dynamiek van de samenleving

 Deels zal de oplossing er in liggen dat de overheid faciliteert dat het probleemoplossend 
vermogen in de samenleving zelf groter wordt (door internet kunnen burgers zich bovendien 
effectief organiseren, ook tegen de overheid)

 Zie de uitstpraak van de RvS, de overheid zal zelf ook voor een eigen deskundigheid en 
probleemoplossend vermogen moeten zorgen en qua uitvoering, deels door eigen 
uitvoeringscapaciteit, een stevige partij moeten zijn tegenover particuliere contractanten 
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Wat is een multidimensionale organisatie? 

 We spreken van een multidimensionale organisatie als haar doelstelling simultaan via 
meerdere dimensies (product, regio, account) wordt nagestreefd, waarbij:

1. het integrale resultaat van de onderneming simultaan over meerdere dimensies wordt 
gerapporteerd op verschillende niveaus in de organisatie en 

2. er idem voor het resultaat over elk van die dimensies een aparte manager 
verantwoordelijk is,

3. deze managers van elkaar afhankelijk zijn qua resources, en

4. deze managers gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het totale resultaat.

Voor een formele definitie wordt verwezen naar p. 101 van 
Van unitmanagment naar muldimensionale organisaties

J. Strikwerda - 14/01/2010



62

Voorbeelden van ondernemingen met een multidimensionale
organisatie: antwoord op pluriformiteit in markt en samenleving

Onderneming # Dimensies Dimensies 

IBM 4+1 product/solution, regio’s, accounts, distribution 
channels + functies

Microsoft 4 producten, regio’s, applicaties, marktsegmenten

ASML 2+1 producten, accounts + functies

Albert Heijn Company 8 Tijd, plaats, formule, category, bonuskaart, 
kassabon, regio’s, filiaal  

Van Hattum & Blankevoort 2 business units en projecten

ABN AMRO 4+1 regio’s, global clients, marktsegmenten, producten + 
functies

Evean Groep 4 Regio’s, zorglijnen, functies, financieel 

PricewaterhouseCoopers 2+1 industries, professional services + functions
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Relevantie MDO voor overheid? 

 Politie
 Inlichtingen diensten
 Defensie 
 Multi-wet uitvoeringsorganisaties
 ……………
 ……………..
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Wanneer is een multidimensionale organisatie aan de orde?

Factor Wanneer Voorbeelden

Strategie
…  is om in-control te zijn in een complexe, 
dynamische markt met de ambitie zoveel mogelijk 
waarde uit de markt te halen

ICT, financiële 
dienstverlening

Markt 
…  niet eendimensionaal is te segmenteren en de 
markt zelf de plaats is waar waarde wordt gecreëerd 
(network industry)

Verzekeringen
Zorg 
ICT

Afnemers
…  meerdere rugnummers hebben, meerdere sets 
van preferenties hanteren en/of een spel spelen met 
onderhandelingsmacht

Detailhandel
B2B, burger versus 
overheid

De mens 
… om een zo groot mogelijke persoonlijke markt 
vraagt en gemotiveerd is door een zichtbare 
bijdrage, niet door control over resources

De hacker generatie
De gamer generatie

Synergieën 
…  afnemerssynergieën het verschil maken in 
concurrentie en de kapitaalsmarkt vraagt om 
exploitatie van economies of scope, vooral door  
exploitatie van kennis

High tech
Zorg, bouwsector 
ICT, financiële 
dienstverlening

J. Strikwerda - 14/01/2010



65

Wat zijn de principiële verschillen tussen de unitorganisatie en de 
multidimensionale organisatie?

Aspect Unitorganisatie Multidimensionale organisatie

Raad van Bestuur Beheert een portfolio van units Bestuurt een integrated firm

Afnemers Zijn ‘eigendom’ van de units Zijn profit centers in de integrated firm

Informatie Transactiedata is eigendom van de 
unit Transactiedata is concerneigendom

Leidinggevenden/ 
motivatie

Territorium georiënteerde, 
hiërarchisch ingestelde personen

Contributie georiënteerde 
teamspelers

Resources Zijn integraal georganiseerd in de 
units (minus SSC’s) 

Worden voor alle producten, 
afnemers en markten geïntegreerd 

ingezet 
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Het verschil tussen de matrixorganisatie en de multidimensionale
organisatie

Matrixorganisatie Multidimensional organization
Een medewerker, twee bazen met elk hun eigen 
doelstelling Een beperkt aantal managers werkt op kruispunten 

Producten en regio zijn profit center De afnemer is het profit center

Transactiedata is eigendom van de regio Transactiedata is concern/gemeenschappelijk 
eigendom

Geen gedeelde informatie over positie en prestaties Gedeelde informatie uit een gemeenschappelijke 
bron, geen informatieasymmetrie

Interne verrekenprijzen tussen regio’s en 
productassen Geen interne verrekenprijzen 

Geen goed managementproces voor planning en 
control

Helder management proces met heldere, maar 
wisselende prioriteit qua leidende dimensie

Gebaseerd op het economisch model van de 
unitorganisatie

Gebaseerd op het exploiteren van immateriële activa 
in een geintegreerde onderneming

Regions
Europe America’s A/P

Pr
od

uc
t D

iv
is

io
ns Product 

A

Product 
B

Product 
C

W

Regions

Europe America’s A/P
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is

io
ns Product 

A

Product 
B

Product 
C

C
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Wat kan de multidimensionale organisatie wel wat de 
unitorganisatie niet kan? 

Issue Unitorganisatie Multidimensionale organisatie

Ontwikkeling en 
gebruik van kennis

Blijft steeds moeizaam vanwege 
toerekening van kosten en 
opbrengsten

Doordat niet met transfer prices wordt 
gewerkt zijn er geen barrières om 
kennis te delen 

Marktkansen
Risicoaversie bij de unitmanager 
vanwege de verantwoordelijkheid 
voor resource-benutting

Marktkansen en resource-benutting
zijn (daarom) gescheiden 
georganiseerd

Afnemerssynergieën
Past niet in het concept van unit-
management vanwege lineaire 
W&V-verantwoordelijkheid

De afnemer is het profit center zodat 
alle resources zich op de afnemer 
concentreren

Markt voor de 
creatieve (kennis) 
werker

Is beperkt tot de unit waarin de 
kenniswerker werkt

De MDO biedt de kenniswerker 
leverage op zijn expertise en 
creativiteit 

Alternatieve 
aanwending van 
productiemiddelen

Is beperkt tot het concept van SSC’s Geldt voor alle, materiële en 
immateriële, productiemiddelen
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Consequently, firms move from the M-form to multidimensional 
organizations, for both external control and internal control 

1. Customer is the first profit center, transaction data and other data on customer is owned by 
corporate (not by units) and accessible by many through global CRM system 

2. Performance (turnover, profitability) is measured and reported simultaneously on multiple 
dimensions, weekly: customer, product, region, market segment, distribution, branch, etc. 

3. Causality, how to achieve results, overrides formal structure, and is validated on basis of data            
( risk mitigation) 

4. Information infrastructure (performance measurement infrastructure) is more critical as is the 
organization structure (constitutional decisions with respect to semantic standardization of the 
(global) general ledger, etc.) 

5. Contribution of dimensions and individuals (intangible assets!) to profitability per customer is 
measured and reported, as is the profitability etc. on each of those dimensions                                              
( cost control) 

6. No information asymmetry in the internal organization, no transfer prices for internal 
coordination       team work, no double marginalization  
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A platform of information technology is critical to enable the 
integrated planning process and to support the analytic needs of 
the firm

ETL, M
D

M
, M

eta D
ata

Browsers Spreadsheets Other Interfaces

Web & Application Servers, Portals, Knowledge Management

Software for Strategy:

o Building metrics
o Mapping strategy
o Balanced Scorecards
o Setting & objectives & 

goals
o Target Management
o Initiative management 

Software for Integrated 
Planning:

o Operational planning
o Driver-based planning
o Rolling forecasts
o Capacity & HR-planning
o Target setting
o Initiative management

Software for Reporting & 
Analytics:

o Consolidation
o Reporting
o Multidimensional analysis
o Dashboards
o Driver-based causal analysis
o Profitability modeling

Actual & Plan Data Relational & Multidimensional 
Data Structured & Unstructured Data

Historic Data Relational Data Structured Data

ERP, CRM & 
SCM Systems

Legacy 
Systems

Other 
Operational 

Systems

Related 
Analytic Apps

External Data

IT 
G

overnance

D
W

 
C

om
petency 

C
enter

B
I

C
om

petency 
C

enter

D
ata 

Stew
ardship

Infrastructure 
Planning 

Organizational
Alignment

Data 
Integration

Data Mgt 
Platform

Firm Analytic 
Platform

D
at

a 
Fl

ow

Data Warehouse

Data Mart

Greene, 2006
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To create a new information space = performance measurement 
infrastructure, requires a number of constitutional decisions to be 
made by the executive board 
1. The customer  is the primary profit center in the accounting and the management control system

 Other reportable dimensions and segments will be decided on basis of present and future 
strategies 

2. The data in the records constituting the general ledgers is semantically standardized at corporate 
level 

3. There is one (extended) general ledger at corporate level on which all entities are plugged in, in 
which external transactions are recorded and internal time spent on investments, products and 
customers, allowing for simultaneous consolidation and reporting of performance on multiple 
dimensions 

4. No transfer pricing between entities (a separate transfer pricing record will be kept for fiscal 
reasons) 

5. Cost allocations is by corporate accounting (one trusted source) 

6. Key managers and workers have access to all information pertinent for their initiatives and 
decisions, to be able to write integral business cases = elimination of information asymmetry 

7. Key managers and workers will receive reporting on performance on all dimensions and segments 
as pertinent to the strategy 
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Hoe werkt een multidimensionale organisatie?

Op basis van de regels van team play *

Doel Eén gemeenschappelijk doel, dat door de belangrijkste spelers is 
geïnternaliseerd 

Spelregels  
Alle (kern)spelers kennen het spel (dit is het economisch model van de 
integrated firm), de werking van het spel, de rollen en posities daarin, de 
tactieken en technieken etc. 

Informatie
Alle spelers hebben voortdurend directe informatie over de prestaties en 
issues van de anderen zodat ze daarop kunnen anticiperen en reageren = 
afwezigheid van verticale en horizontale informatieasymmetrie op basis van 
één trusted source 

Socialisatie 
Door socialisatie kennen de spelers elkanders persoonlijkheid en motivatie, 
in een gemeenschapscultuur (intensieve samenwerking, waarin sterke, 
vriendschappelijke, ondersteunende relaties verweven zijn met de te 
realiseren prestaties)

Beloning De opbrengsten van de samenwerking worden verdeeld volgens het equity 
principle

*Zoals gedefinieerd in de economische theory of the firm
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Een ontwikkelingsmodel 
Label:

Aspect:
Unit-organisatie SSC als insourcing SSC als infrastructuur Multidimensionale

organisatie 

Mentaliteit ‘baas in eigen unit’, positie
georiënteerd 

SSC’s vormen een verstoring
van de eigen autonomie

De voordelen van het SSC 
worden gezien en benut

Motivatie is gebaseerd op 
erkende contributie

Conceptueel Gesloten business model Gesloten business model met 
inkoop

Verschuiving naar open 
business models

Open business / innovation-
model

Focus BU = profit center BU = profit center BU = profit center Klant = profit center 

Resources Bottom-up RAP Bottom-up RAP, SSC vangt
bezuinigingen op

SSC draait gelijkwaardig 
mee in RAP 

Resource mobilisatie op 
basis van guided decentrale 
initiatieven 

Informatie = eigendom van de units = eigendom van de units,
maar ligt soms in het FSSC 

Informatie wordt beheerd 
door FSSC, wordt 
gestandaardiseerd

Wordt gedeeld en vertrouwd 

Bestuur
Ziet onderneming als 
portfolio van zelfstandige 
bedrijven 

SSC’s zijn nodig om kosten te 
besparen, maar mogen het 
model niet verstoren 

Ziet als taak om dmv SSC’s
de business te faciliteren 

Onderneming is economisch 
geïntegreerd en sociaal één 
community

?
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Is de multidimensionale organisatie efficiënt?  

 Databases om een statistisch significant antwoord op deze vraag te geven ontbreken nog

 De MDO reduceert agency costs (reductie van kosten als gevolg van informatieasymmetrie) 
 De MDO faciliteert een betere benutting van zowel gecodificeerde- als ongecodificeerde, 

persoonsgebonden kennis
 De MDO heeft een hogere adaptability, respectievelijk lagere kosten voor change

 Herprogrammeerbaarheid? Hangt af of nieuwe business modellen ingevoegd kunnen 
worden 

 De MDO maakt co-creatie eenvoudiger
 In combinatie met modularisatie: minder risico’s op non-fit 
 ….
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Is de multidimensionale organisatie één specifieke
organisatievorm? 

Nee, het is een verzameling van 
vele specifieke organisatievormen, 
afhankelijke van concrete 
omstandigheden
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