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1. Inleiding 

 
De interne organisatie1 van een onderneming of instelling dient steeds aan zekere eisen te 

voldoen om gestelde doelen respectievelijk opgelegde taken op een effectieve en efficiënte wijze 

te realiseren. Dezelfde eisen zijn daarmee ook van belang opdat er sprake kan zijn van een 

effectief beheer van toevertrouwde materiële en immateriële activa. De eisen waaraan de interne 

organisatie dient te voldoen bestaan uit twee categorieën: een beperkt aantal generieke eisen die 

in het merendeel van de gevallen van toepassing zijn en een groter aantal specifieke eisen die 

afhankelijk zijn van meerdere factoren en bovendien in de tijd wijzigen. Hoewel in het dagelijks 

spraakgebruik ook de mensen die met en in een organisatie werken steeds als onderdeel van de 

organisatie worden beschouwd, is het—hoe moeilijk soms ook—juister om de interne organisatie 

van de onderneming of instelling op te vatten als het systeem dat door mensen wordt ontworpen, 

gehanteerd en onderhouden voor de doelbewuste en doelgerichte coördinatie van activiteiten van 
                                                 
*  Prof. Dr. J. Strikwerda CMC, hoogleraar organisatieleer en organisatieverandering aan de Faculteit voor 
Economische Wetenschappen en Econometrie van de Universiteit van Amsterdam, als management consultant 
verbonden aan Nolan, Norton & Co. te Utrecht.  
1 Onder de externe organisatie  wordt als regel verstaan de organisatie van een sector, type marktstructuur, grootte en 
specialisatie van ondernemingen, machtsverhoudingen e.d. (industrial organization). Omdat steeds meer ondernemingen 
deel uitmaken van een network industry (Shy, 2001) en allianties met andere ondernemingen aangaan, is een engere 
opvatting van de externe organisatie het thick netwerk waarvan een onderneming deel uitmaakt, dat deels ook de 
waarde van de onderneming bepaalt en de tactische en strategische vrijheidsgraden van de onderneming beperkt.  
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individuen, groepen en afdelingen.2 Dit systeem met als primaire functie3 de doelgerichte en 

doelbewuste coördinatie van activiteiten van en binnen de onderneming, bestaat uit een dertigtal 

elementen: selectiecriteria, opleiding, missie, taakstructuur, budgetten, informatiesystemen, 

etc.(Figuur 1).4  

Figuur 1. Overzicht van coördinatiemechanismen, dit zijn tevens mechanismen voor control en 
daarmee voor intern beheer.5 
 

Eén van deze elementen is de structuur van deeltaken van en binnen de onderneming of 

instelling. Omdat deze structuur als regel samenvalt met sociale aspecten, hiërarchie van posities, 

macht en aanzien, en ook met een aantal formele aspecten, budgetten, gedelegeerde 

beslissingsbevoegdheden, rapportagelijnen en dergelijke, is er altijd veel aandacht voor de 

taakstructuur. Deze taakstructuur wordt als regel ook synoniem genomen met de structuur van 

intern toezicht, verantwoording en dus beheer6.  

Tot nu toe werd in ondernemingen, maar ook in non-profit en overheidsinstellingen 

slechts met een beperkt aantal verschillende typen structuur (organisatievorm) voor de interne 

organisatie gewerkt. Als gevolg van een aantal ontwikkelingen, verschuivende schaarstes in de 

economie, nieuwe structuren in de markt, de ICT, maar ook als gevolg van de veranderende aard 

                                                 
2 (Barnard, 1948). 
3 Een tweede functie van de interne organisatie van een onderneming of instelling is het verschaffen van een identiteit 
aan individuen en sociale en psychologische veiligheid, deze organisatorische identiteit is voorwaardelijk voor 
(gecoördineerd) gedrag in een organisatie (Haslam, 2004:29-30). 
4 Hierbij is van belang op te merken dat de interne organisatie van een onderneming of instelling alleen kan 
functioneren wanneer er tevens sprake is van een aantal aan die organisatie externe instituties (Schmid, 2004). 
5 Uit het college “Organisatie en Verandering” voor de postdoctorale opleiding voor controllers en voor internal audit 
van J. Strikwerda. Dit overzicht berust op ondermeer (Jensen, 1998:; Staehle, 1991:; Weihrich & Koontz, ; Williamson, 
1996). 
6 In dit artikel wordt niet het gangbare ‘beheersing’ gebruikt (je beheerst een taal) maar beheer, immers het gaat om een 
goed beheer van toevertrouwde middelen. 
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van kennis, doen zich in toenemende mate nieuwe structuren (organisatievormen) voor. De vraag 

is wat deze veranderingen en nieuwe organisatievormen impliceren voor de beheertaak van de 

leiding van de onderneming. Dit artikel beschrijft de relatie tussen de structuur van een 

organisatie (organisatievorm) en het vraagstuk van intern beheer, waarbij zowel de gangbare oude 

vormen worden behandeld, de zich nieuw ontwikkelende vormen en er wordt een aantal criteria 

geformuleerd waaraan organisatievormen in hun uitwerking en toepassing dienen te voldoen wil 

er sprake zijn van behoorlijk intern beheer.  

 
 

2. Intern beheer 

 
Het begrip ‘intern beheer’ maakt onderdeel uit van het totale vraagstuk van beheer, waarvan het 

andere onderdeel logischer wijze ‘extern beheer’ is. Beheren is de zorg voor en de 

verantwoording over eigendommen en rechten van derden. Naar Nederlands recht is beheren 

niet passief maar actief: de Raad van Bestuur wordt geacht een goed rentmeester te zijn over de 

hem toevertrouwde materiële en immateriële middelen.7 Goed rentmeesterschap wil zeggen dat 

de waarde van de toevertrouwde middelen productief gemaakt moeten worden en dat de waarde 

daarvan door de beheerder vermeerderd dient te worden. Daarbij geldt ook dat de toevertrouwde 

middelen (waarden) beheerd moeten worden in de zin van beschermd tegen diefstal, aantasting 

van integriteit, misbruik, roofbouw en ook dat alle transacties die van invloed (kunnen) zijn op 

die waarde zorgvuldig geadministreerd worden.8 Dit laatste is onderwerp van de leer van de 

administratieve organisatie (AO).  

Een Raad van Bestuur dient als zowel als beheerder van toevertrouwde middelen, maar 

ook als ondernemer van een toevertrouwde onderneming, in control te zijn. In de economische 

theorie geldt dat een RvB in control is wanneer deze steeds toegang heeft tot, gebruik kan maken 

van en in staat is tot effectieve en efficiënte exploitatie van die materiële en immateriële activa 

zoals nodig voor de continuïteit van de onderneming.9 Om dit te realiseren dient de RvB zowel 

een effectieve external control  (extern beheer) te realiseren, als een internal control.  De external control 

bestaat uit: (a) Het creëren van controle over de toegang tot productiemiddelen, respectievelijk 

concurrenten daarvan weten af te houden. In het verleden werd dit gerealiseerd door verticale 

integratie. In de huidige economie is een belangrijke vorm van controle eigendom van een 

standaard10 (en sommige andere vormen van intellectueel eigendom). Een andere vorm van 

external control is het vermogen een voortbrengingsketens te kunnen regisseren zonder alle 

                                                 
7 Dit staat niet zo letterlijk in de wet. Het kan worden afgeleid uit het gegeven dat in het Nederlands 
vennootschapsrecht geldt dat de onderneming slechts eigendom is ‘van zichzelf’, het bestuur is autonoom behoudens 
beperkingen in de wet en in de statuten, de aandeelhouders zijn eigenaar van hun aandeel; in de Nederlandse jurisdictie 
geldt niet het systeem van principal-agent.  
8 Zie ook de omschrijving van de taken van het bestuur van de onderneming door (Fayol, 1918/1999). 
9 (Fligstein, 1990:; Pfeffer & Salancik, 1978) 
10 (Shapiro & Varian, 1999). 
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onderdelen daarvan in bezit te hebben. Een zeer gangbare en ook veel toegepaste vorm van 

external control is het creëren van oligopolistische verhoudingen in de markt; (b) het creëren van 

marktmacht. Onder marktmacht wordt verstaan dat een onderneming marktprijzen weet te 

realiseren die hoger zijn dan de marginale kosten.11 Via een goed product of merknaam zal de 

onderneming er naar streven dat de prijselasticiteit voor haar producten laag is. De onderneming 

streeft er naar, bijvoorbeeld via het creëren van lock in  en switching costs om de 

onderhandelingsmacht tegenover toeleveranciers en tegenover afnemers zo hoog mogelijk te 

doen zijn en de eigen vrijheid van handelen zo groot mogelijk te houden. Meer in het algemeen 

geldt dat voor de winstgevendheid van een onderneming marktmacht noodzakelijk is om te 

voorkomen dat markten volledig efficiënt worden (dan maakt ook de meest efficiënte 

onderneming geen winst meer).12 (c) het beïnvloeden van wet- en regelgeving, bijvoorbeeld via 

public relations. Over de relatie tussen external control en de interne organisatie handelt het laatste 

deel van dit hoofdstuk.  

 Internal control bestaat uit drie elementen. Het eerste element is een goed geformuleerde 

en uitgevoerde strategie: bepaling van te realiseren doelen en een geheel van beslissingen met 

betrekking tot middelen allocatie, prioriteiten, verwerving van middelen, die daarmee consistent is 

en die door het proces van management control vertaald wordt in task control. Het tweede 

element in de internal control is een juist bepaalde organisatiestructuur, ofwel organisatievorm, het 

onderwerp van dit hoofdstuk. Het derde element in de internal control is wat technisch genoemd 

wordt de sub-unit power base: die functie, activiteit of competentie die het meest cruciaal is voor 

succes in de markt, moet in de interne organisatie ook de meest machtige positie innemen. Meer 

operationeel geformuleerd, die functie, activiteit of competentie die het meest cruciaal is voor 

succes in de markt moet de primaire eenheid zijn in de planning & control cycle, in termen van 

taakstelling, middelen allocatie en performance control. Ook dit derde element zal, als 

voorwaarde voor effectief beheer, in dit hoofdstuk verder worden uitgewerkt. 

Het voorgaande sluit aan bij de internationaal, althans in economische kringen, 

heersende opvatting dat het bestuur primair met betrekking tot de toekomst van de onderneming  

in control dient te zijn; het in historisch-juridische zin in control zijn is daarvoor weliswaar 

voorwaardelijk (in het bijzonder voor het verkrijgen van financiering), maar niet voldoende. De 

waarde van de onderneming wordt bepaald door het antwoord op de vraag of het bestuur in 

control is zoals hiervoor omschreven. Met deze opvatting wordt geen afstand genomen van de in 

Nederland gangbare opvattingen over intern beheer, enkel wordt de plaats daarvan in een breder 

kader aangegeven. Voorts is het van groot belang op te merken dat een juist bepaalde, 

uitgewerkte en toegepaste organisatievorm weliswaar een noodzakelijke, maar niet voldoende 

voorwaarde is op dat de RvB in control is. Een onderneming kan out of control raken als gevolg van 

de machtspolitiek van andere ondernemingen of zelfs ook overheden. Een belangrijke oorzaak 
                                                 
11 (Waldman & Jensen, 1998:40). 
12 (Morris, 1996). 
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waardoor ondernemingen out of control raken bestaat uit een geheel van psychologische 

mechanismen. Deze zijn in de economische literatuur over ondernemingsbestuur uitvoerig 

beschreven13 maar zijn niet opgenomen in de vakgebieden accountancy noch audit, evenmin is 

daarvan gebruik gemaakt in de verschillende rapporten over corporate governance. Deze 

psychologische mechanismen hebben niet alleen tot gevolg dat ondernemingen in veel gevallen te 

laat zijn met het oppakken van nieuwe marktkansen en het zich terugtrekken uit verouderde 

activiteiten, maar zijn er ook deels de oorzaak van dat ondernemingen te lang vasthouden aan 

verouderde organisatievormen, waardoor er noch sprake kan zijn van een effectieve 

implementatie van strategie, noch van een effectieve management control en dus ook niet van 

effectief beheer. Een veel voorkomende oorzaak van out of control geraken is dat de leiding van de 

onderneming de veranderingen in de markt niet (wil) zien, respectievelijk de consequenties 

daarvan (niet, niet tijdig, halfslachtig en of inconsistent) doorvoert in producten, technologie en 

in de interne organisatie.  

 
 
 
 

3. Wat is een organisatievorm?  

 
 
Het begrip organisatievorm wordt gebruikt voor (a) de verschillende rechtsvormen waarin een 

onderneming of non-profit activiteit georganiseerd kan zijn14; (b) voor de verschillende vormen 

(structuren) van de interne organisatie van ondernemingen en instellingen. Naast vormen van 

interne organisaties bestaan er ook typologieën van interne organisatie, bijvoorbeeld die van 

Mintzberg15  en die van Burns & Stalker16. Die van Mintzberg hebben geen operationele 

betekenis omdat ze quasi-sociologisch van karakter zijn, dat wil zeggen beschrijvend en niet 

normatief. De typologie van Burns & Stalker, organische versus mechanische organisaties, is wel 

van grote praktische betekenis om het functioneren van een interne organisatie te kunnen 

beoordelen, maar heeft hoofdzakelijk betrekking op het psychologisch klimaat en de stijl van 

leidiggeven en besluitvorming in de organisatie. De typologie van Burns & Stalker is in essentie 

onafhankelijk van de hierna te bespreken organisatievormen, maar kan wel in een aantal situaties 

verklaren waarom betrokkenen te lang vasthouden aan verouderde organisatievormen.  

 
Tussen de rechtsvorm (de juridische organisatie) en de interne organisatie bestaat een aantal 

hybride organisatievormen.17 Voorbeelden hiervan zijn de franchise organisatie, maar ook 

                                                 
13 (Cyert & March, 1992/1963:; Jensen, 2000:; March, 1994:; Prahalad & Bettis, 1996:; Schmid, 2004:; Simon, 1976 
(1945)) 
14 (Raaijmakers, 2000) (Jensen, 2000:1) (Allen & Sherer, 1995:185) 
15 (Mintzberg, 1989). 
16 (Burns & Stalker, 1963). 
17 (Williamson, 2000/1991) 
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allianties (met langlopende wederzijdse verplichtingen in de vorm van onvolledige 

overeenkomsten en dus het delen van risico’s)18 tussen ondernemingen worden hiertoe gerekend. 

De term hybride duidt er op dat er sprake is van structuren en coördinatie als in een hiërarchie, 

maar dat de relaties tussen partijen in de structuren en coördinatie bepaald wordt door 

persoonlijk eigendom of eigendom van afzonderlijke rechtspersonen (en een daarop gebaseerde 

beloning) en door contracten waarvan de naleving via de rechter afgedwongen kan worden (wat 

niet mogelijk is in het geval van een interne organisatie of concernorganisaties), in combinatie 

met openheid van informatie alsof er sprake is van één eigenaar. Ook de hybride organisatievorm 

kent het vraagstuk van intern beheer. De gehanteerde technieken (bijv. directe beloning, bij de 

rechter afdwingbare contracten) en de doelstelling daarvan (rechtvaardige verdeling van de 

opbrengsten over alle betrokkenen, naleving van contracten e.d.) zijn anders dan in het geval van 

de in één rechtspersoon georganiseerde onderneming.  

 
Rechtsvormen en intern beheer 
 
Er bestaat een nauwe relatie tussen de rechtsvorm waarin een onderneming is georganiseerd, 

intern beheer en een aantal economische karakteristieken. Wat betreft de economische 

karakteristieken gaat het in het bijzonder om de verhouding tussen fysiek kapitaal en menselijk 

kapitaal, de financiering van de onderneming, en de relatie tussen aandeelhouder en 

besluitvorming in de onderneming.  

De voor grotere ondernemingen meest toegepaste rechtsvorm, de naamloze 

vennootschap, al of niet met op de beurs genoteerd met verhandelbare aandelen, wordt toegepast 

wanneer fysiek kapitaal en codificeerbare kennis als productiemiddel dominant is boven 

persoonsgebonden kennis (persoonsgebonden kennis laat zich moeilijk codificeren en de de 

overdracht daarvan op andere personen is kostbaar). Het intern beheer in de vennootschap (ten 

behoeve van de verantwoording tegenover de aandeelhouder en de controle van de 

aandeelhouder op de onderneming) berust op het uitgangspunt dat het vervreemdingsrecht op 

productiemiddelen bij de vennootschap berust en volledig gecontroleerd kan worden door het 

bestuur van de vennootschap.19 

De vennootschap met haar scheiding tussen het vennootschappelijk kapitaal en het 

persoonlijk vermogen van haar bestuurders en van haar aandeelhouders, wordt ook toegepast 

wanneer kapitaalscumulatie nodig is voor de financiering van investeringen in de onderneming, 

en om de groei van de onderneming, in het bijzonder door middel van overnames te financieren. 

In het geval van de vennootschap wordt verondersteld dat de aandeelhouder slechts financier is, 

zijn aansprakelijkheid is beperkt tot het ingebrachte kapitaal door koop van aandelen en de 

algemene vergadering van aandeelhouders kan slechts algemene aanwijzingen geven met 

betrekking tot het beleid van de onderneming. De onderneming wordt bestuurd door de het 
                                                 
18 (Gomes-Casseres, 1996). 
19 (Furubotn & Richter, 2000:18). 
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bestuur, die daarin autonoom is behoudens beperkingen gesteld in de wet en in de statuten van 

de onderneming.  

De praktijk is steeds meer dat er verschillende typen aandeelhouders zijn, variërend van 

portfolio investeerders die verder op geen enkele wijze betrokkenheid hebben bij de 

onderneming, investeerders die met hun voeten stemmen, tot investeerders die wel nauw 

betrokken willen zijn bij het beleid van de onderneming en mee willen sturen. Dit laatste doet 

zich in het bijzonder voor bij LBO-associaties en venture capital fiunds20   en bij joint-ventures.  

In het geval een groep personen die ter wille van elk hun individuele belang hun activiteiten 

bundelen, zoals in het geval van agrarische coöperaties, is er een veel nauwere relatie tussen 

diegenen die kapitaal inbrengen en de zeggenschap over het beleid van de in de coöperatie 

georganiseerde onderneming, wat zich dan ook vertaalt in een hogere aansprakelijkheid 

(behoudens de coöperatie met beperkte aansprakelijkheid). 

In het geval een aantal personen gezamenlijk een onderneming of andere activiteit 

(bijvoorbeeld een medische praktijk) opzetten waarbij eigendom van fysieke productiemiddelen 

geen overwegende rol speelt, maar persoonsgebonden kennis dominant is en waarbij er 

bovendien sprake dient te zijn van een meer directe relatie tussen persoonlijk functioneren en 

persoonlijk inkomen, dan wordt de figuur van de maatschap gehanteerd.  

Een andere economische factor die van belang is in the relatie tussen rechtsvorm en 

intern beheer is de rol van specifieke informatie in besluitvorming en management control. Als 

gevolg van steeds verfijnder processen ten behoeve van Total Quality Control, product 

differentiatie, de toename van waardecreërende processen die plaatsvinden in interactie met de 

afnemer is de traditionele management control steeds minder effectief.21 Omdat bij de genoemde 

ontwikkelingen er sprake is van toenemende persoonsgebonden kennis is die afname van de 

effectiviteit van de traditionele management control in essentie een eigendomsvraagstuk, niet een 

vraagstuk van effectiviteit van toegepaste technieken voor intern beheer. Vandaar ook dat in 

restaurantketens, winkelketens bijvoorbeeld de franchise als rechtsvorm wordt toegepast, naast 

als financieringsvorm, juist ook als instrument om intern beheer (in de zin van management 

control) te realiseren.22 Bij de franchise vorm, het geldt ook de maatschap, wordt nadrukkelijk de 

directie relatie tussen beslissingen en handelingen van individuen en het effect daarvan op hun 

persoonlijk inkomen als control instrument gehanteerd.  

Meer in het algemeen kan gesteld worden dat er een relatie bestaat tussen de rechtsvorm 

en de effectiviteit van het intern beheer. Hiervoor werd daarvoor een aantal factoren benoemd 

die bepalend zijn voor de keuze van de rechtsvorm. Daarnaast speelt dat de rechtsvorm ook via 

het daaraan verbonden systeem van corporate governance van invloed is op de aard en de 

effectiviteit van het intern beheer. De strengheid van het systeem van corporate governance is 

                                                 
20. 
21 (Jensen, 1998). 
22 (Bradach, 1998). 
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bepalend voor de strengheid van het interne beheer, zowel in proactieve als in reactieve zin. Het 

meest strenge systeem is de vennootschap met een beursnotering, een Raad van Commissarissen 

en dat bloot gesteld is aan de disciplinerende werking van de verschillende factormarkten, in het 

bijzonder de financiële markt en de afzetmarkt. De coöperatie waarbij de leden zowel 

zeggenschap hebben via de algemene ledenvergadering en in operationele, bedrijfseconomische 

zin betrokken zijn bij de onderneming dwingt het bestuur daarvan ook tot een streng intern 

beheer. Zwakker zijn vennootschappen waarbij de aandelen in handen zijn van overheden, 

gemeenten en provincies en er niet sprake is van een disciplinerende marktwerking. De 

afwezigheid van aandeelhouders, respectievelijk een disciplinerende werking van de 

kapitaalsmarkt in het geval van een (nijvere) stichting is evenmin bevorderlijk voor een streng 

intern beheer.  

  
 
Organisatievormen en intern beheer. 
  
Voorbeelden van organisatievormen voor de interne organisatie zijn de functionele organisatie, 

de multi-divisionele organisatie, de landenorganisatie e.d., zie  Figuur 4.23 De verschillen tussen 

deze organisatievormen vloeien voort uit het gekozen criterium voor het opdelen van de totale 

taak van de onderneming in deeltaken. Vandaar dat er de neiging is om de taakstructuur en de 

organisatievorm identiek te nemen. Wil er sprake zijn van een goed intern bestuur, inclusief 

toezicht en het afleggen van verantwoording, dan kan niet volstaan worden met het specificeren 

van de taakstructuur. Een opgedragen taak impliceert niet automatisch gedelegeerde beslissings- 

of handelingsbevoegdheden. Onder de structuur van de interne organisatie dient te worden 

verstaan een geheel van opgedragen taken, gedelegeerde beslissingsbevoegdheden, gedelegeerde 

middelen, rapportagelijnen, toezicht, beoordeling en beloning van individuen. Duidelijk zal zijn 

dat hiermee ook de budgetstructuur vastligt. Dat de genoemde elementen steeds als één 

ondeelbaar geheel moeten worden opgevat is van belang voor een goed intern beheer. Indien 

opgedragen taken, gedelegeerde beslissingsbevoegdheden en middelen niet in evenwicht zijn (het 

pariteitsbeginsel uit de organisatieleer) resulteert dit als regel in een disfunctionele cultuur24, 

waarmee één van de impliciete voorwaarden voor goed intern beheer wordt ondermijnd. Omdat 

verantwoordelijkheid niet kan worden gedelegeerd impliceert delegatie van 

beslissingsbevoegdheden en van middelen steeds ook de plicht van toezicht; de lijnen van 

delegatie, rapportage, toezicht, beoordeling en beloning dienen daarom steeds samen te vallen. 

Met deze eis van eenheid van de verschillende elementen van structuur wordt in de praktijk nogal 

eens de hand gelicht en is één van de bronnen van tekortschietend intern beheer. Ook in relatie 

tot nieuwe organisatievormen is het van belang de eis van eenheid van de elementen van 

                                                 
23 Ongelukkigerwijze wordt de laatste tijd ook wel gesproken over het besturingsmodel van de onderneming als 
organisatievorm wordt bedoeld, voor het besturen van een onderneming is meer nodig dan enkel een organisatievorm.  
24 (Weihrich et al., 1993/1955). 
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structuur te benadrukken omdat in de praktijk er nogal eens de neiging is om wel één of twee 

elementen van de structuur aan veranderende omstandigheden aan te passen, maar, vaak om 

persoonlijke of psychologische redenen, niet alle elementen.  

De organisatievorm van de interne organisatie van de onderneming is de structuur zoals 

hiervoor omschreven, vanuit het perspectief van de Raad van Bestuur van de onderneming of instelling. 

De toevoeging ‘vanuit het perspectief van de Raad van Bestuur’ lijkt voor de hand te liggen, maar 

is dat niet. Er bestaan ook beschrijvingen en typologieën van organisaties vanuit het perspectief 

van externe waarnemers, in het bijzonder was dit in het verleden het geval in de 

organisatiesociologie, of vanuit het perspectief van bijvoorbeeld de ICT, waarbij de nadruk wordt 

gelegd op processen van informatieverwerking. Hoe vruchtbaar zulke perspectieven voor 

bepaalde doeleinden ook kunnen zijn, in dit artikel gaat het om het vraagstuk van intern beheer 

zoals dit de verantwoordelijkheid is van de Raad van Bestuur. In de praktijk kan er aantal andere 

structuren in de organisatie van de onderneming worden onderscheiden: kennis, technologie, 

geografische, etc. Welke van deze structuren wel of niet dienen samen te vallen met de 

organisatievorm is een vraagstuk van exploitatie van schaarste en vloeit daarmee voort uit de 

strategie, respectievelijk het economische model van de onderneming.  

Grotere ondernemingen hebben als regel niet één enkele organisatievorm in hun interne 

organisatie, maar een hiërarchie van ofwel een aantal verschillende geneste organisatievormen. 

Het meest voorkomend is dat vanuit het perspectief van de RvB, ofwel het eerste niveau van 

delegatie van taken, de toegepaste organisatievorm de multi-divisionele organisatie is (dit is een 

taakstructuur gebaseerd op productmarkt-combinaties). Vervolgens zal een divisie als regel 

georganiseerd zijn in business units, die op hun beurt weer functioneel georganiseerd zullen zijn. 

Ook complexere geneste vormen zijn mogelijk, Figuur 2 geeft daarvan een aan de praktijk 

ontleend voorbeeld.  
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Figuur 2. Een voorbeeld van een hiërarchie (nesting) van organisatievormen in één interne organisatie 
met als hoofdvorm de zgn. split-business chain. 
 
 

Wanneer in dit hoofstuk verder over de organisatievorm van een onderneming wordt gesproken, 

wordt steeds bedoeld de organisatievorm zoals die vanuit de RvB wordt gezien in termen van wat 

de RvB aan taken e.d. heeft gedelegeerd. Het zal in de praktijk dus het geval kunnen zijn dat de 

RvB met een andere organisatievorm werkt dan bijvoorbeeld een business unit manager in 

diezelfde organisatie. Wat hiervoor is omschreven als de structuur van de interne organisatie van 

de onderneming heeft uitsluitend betrekking op de operationele organisatie van de onderneming. 

Daarnaast kent de onderneming een juridische organisatie. Een onderneming kan in één 

rechtspersoon georganiseerd zijn. Meer komt voor dat een onderneming in meerdere, soms wel 

meer dan duizend, rechtspersonen is georganiseerd. Ook kan één rechtspersoon meerdere 

ondernemingen in economische zin omvatten. In het bijzonder voor multinationale 

ondernemingen geldt dat de juridische structuur van de onderneming niet één-op-één kan 

samenvallen met operationele organisatie. De laatste wordt bepaald door economische 

wetmatigheden (bijvoorbeeld global economies of scale) terwijl de juridische organisatie wordt bepaald 

door de afwezigheid van een internationaal vennootschapsrecht en door de mogelijkheid die de 

belastingwetgeving in en in de vorm van belastingovereenkomsten tussen landen, biedt voor 

fiscale optimalisatie. Het niet één-op-één samenvallen van de structuur (delegatie, toezicht, etc.) 

van de operationele organisatie met de juridische organisatie van de onderneming roept de vraag 

op naar de betekenis van de eigendomsverhoudingen voor het intern toezicht. Bijvoorbeeld de 

directeur van een business unit gevestigd in Duitsland van een Nederlandse onderneming is 

werknemer van de Duitse holding van die Nederlandse onderneming. De business unit maakt 
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deel uit van een divisie, waarvan het hoofdkantoor in Nederland is gevestigd, de directeur van de 

business unit in Duitsland krijgt zijn taakstelling, budget vanuit de divisie in Nederland, die ook 

het toezicht op hem uitoefent. Er zijn juridische instrumenten (discharge agreement bijvoorbeeld) 

om dit te regelen. De praktijk van multinationale organisaties leert dan ook dat de 

organisatievorm niet hoeft te voldoen aan het Rechtskongruenz Prinzip25 wil er toch sprake zijn van 

goed intern beheer.  

 
 

4. Wat zijn de functies van organisatievormen?  

 
Om te kunnen bepalen aan welke eisen organisatievormen dienen te voldoen wil er sprake 

(kunnen) zijn van goed intern beheer dient geweten te worden wat de functies zijn van de 

organisatievorm van een onderneming. Deze functies gaan veel verder dan enkel het beheer in de 

zin van administratieve organisatie of management accounting. De volgende functies van de 

interne organisatievorm kunnen worden onderscheiden:  

 
a. Instrument voor het implementeren van de strategie van de onderneming, 

respectievelijk de taakstelling van de instelling 
b. Het sturen van het denken en het gedrag van individuen en groepen 
c. Het sturen van geprogrammeerde besluitvorming26 
d. Het realiseren van economisch optimale voortbrengingsmethoden 
e. De coördinatie van activiteiten  
f. Allocatie van deeltaken 
g. Het delegeren van beslissingsbevoegdheden  
h. Allocatie en administratieve vastlegging van middelen, kosten en opbrengsten 
i. Rapportage, consolidatie, toezicht, het afleggen van verantwoordelijkheid en het 

belonen van individuen 
j. Het verschaffen van identiteit en veiligheid in sociaal-psychologische zin aan de leden 

van de organisatie 
 

De deeltaken  f t/m i zijn die eerder genoemd als elementen die de structuur van een organisatie 

bepalen. De overige functies zijn in het bijzonder van belang als voorwaarde om een beoogd 

rendement op toevertrouwde middelen te kunnen realiseren. Daarmee wordt in dit artikel onder 

beheer niet enkel de in de accountancy gangbare juridische historische opvatting gehanteerd, 

maar de economisch dynamische, waarbij beheer ook op de toekomst gericht is. Dit impliceert 

dat de te kiezen organisatievorm voortvloeit uit economische omstandigheden, vervolgens dient 

de uitwerking van een nieuwe organisatievorm ook te voldoen aan de genoemde punten f t/m i. 

Het zal blijken dat met name punt d, het realiseren van een economisch optimale voortbrenging 

(in de zin van rendement op geïnvesteerd vermogen) als gevolg van wijzigende 

schaarsteverhoudingen en nieuwe technologieën dwingt tot nieuwe organisatievormen. Punt j, 

het verschaffen van identiteit en sociaal-psychologische veiligheid is een belangrijke voorwaarde 

                                                 
25 (Theisen, 1991). 
26 (Simon, 1960:35) 
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voor het functioneren van individuen in organisaties en dus van organisaties.27 Het voldoen aan 

deze voorwaarde wordt op zich niet zo zeer bepaald door de keuze van de organisatievorm op 

zich, maar komt in het geding bij de overgang naar een andere organisatievorm.28  Dit is een 

lastig vraagstuk dat in de praktijk veel aandacht van de leiding vraagt, maar omdat de 

organisatievorm afgedwongen wordt door economische omstandigheden door middel van andere 

maatregelen dan structuur opgelost dient te worden.  

 
 

5. Aan welke eisen dient een organisatievorm te voldoen? 

 
 
De traditionele organisatieleer komt in zijn eisen aan de organisatievorm niet verder dan criteria 

als eenheid van plan, eenheid van coördinatie, korte en eenduidige bevelslijnen, etc.bron In het 

perspectief van de moderne economie schieten deze criteria te kort. De traditionele 

organisatieleer stamt uit de sociologie en is daarmee primair beschrijvend van karakter. In de 

latere organisatieleer is wel onderkend dat organisaties sociale constructies zijn, maar dat inzicht 

is in de organisatiesociologie niet vertaald in ontwerpcriteria. Uit de meer recente economische 

organisatietheorie zijn wel duidelijke ontwerpcriteria af te leiden waaraan een organisatievorm 

heeft te voldoen als noodzakelijke, maar overigens niet voldoende voorwaarde voor het succes 

van een onderneming, respectievelijk goed ondernemingsbestuur. Ook andere factoren, de 

kwaliteit van de bestuurders zelf, visie, het vermogen te inspireren, de wil corrigerend op te 

treden, en ook externe factoren bepalen het succes van een onderneming.  

Er kunnen  drie hoofdeisen worden geformuleerd waaraan een organisatievorm heeft te 

voldoen. De eerste is fit-to-strategy.29 De organisatievorm is steeds een afgeleide van het met die 

organisatie beoogde doel of uit te voeren taak. Het fit-to-strategy criterium stelt dat er consistentie 

dient te bestaan tussen de strategie van de onderneming en de interne organisatie. In meer 

praktische zin betekent dit dat wat centraal staat in de strategie van de onderneming als te 

exploiteren schaarste, ook centraal moet staan in de organisatievorm en daarmee in het control-

model van de onderneming. Een voorbeeld moge dit verduidelijken. Als gevolg van de ontstane 

overcapaciteit op de wereldmarkt voor fabricagecapaciteit geldt voor de meeste industriële 

ondernemingen dat de schaarste die ze exploiteren de specifieke kennis is van de preferenties van 

hun afnemers. In de praktijk vertaalt zich dit in account-management en co-engineering. Wat zich 

in de praktijk regelmatig voordoet is dat in een business-unit-organisatie er over deze business 

units wel account-management wordt ingevoerd als implementatie van de strategie, maar dat de 

business units de primaire profit centers blijven. Terwijl juist het account-management om 

                                                 
27 (Haslam, 2004) 
28 (Strikwerda, 2003:117) 
29 (Chandler, 1962) 
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economische redenen georganiseerd dient te zijn als primaire profit center. Dat dit gebeurt is goed 

te verklaren vanuit de psychologie, maar wat begrijpelijk is, is daarom nog niet juist.   

Het tweede criterium waaraan een toe te passen organisatievorm heeft te voldoen is dat 

van fit-to-market.30  Met market wordt dan hier in het bijzonder bedoeld de structuur van de markt: 

distributiestructuur, consumentensegmenteringen, geografische structuren e.d. Over de tijd heeft 

de ervaring geleerd dat die ondernemingen die hun organisatievorm tijdig weten aan te passen 

aan wijzigingen in de structuur van de markt, ook de meest bestendige groei vertonen.31 De reden 

daarvoor is dat een goede fit-to-market de coördinatiekosten in de interne organisatie reduceert en 

producten en dienstverlening beter doet afstemmen op de tactische eisen van afnemers. Toen in 

de jaren tachtig de integratie van de economieën van de Europese lidstaten vorm begon te 

nemen, overigens in combinatie met de opkomst van pan-Europese distributeurs, dwong dit 

multinationale ondernemingen over de schakelen van een landenorganisatie (qua product beleid, 

marketing en verkoop) naar een centraal geleid Europees productbeleid, accountmanagement en 

marketing. Overigens zij hierbij opgemerkt dat het criterium fit-to-market steeds ondergeschikt is 

en dient te zijn aan het criterium fit-to-strategy. Een te sterke nadruk op fit-to-market gaat ten koste 

van noodzakelijke aanpassingen om aan de eis van  fit-to-strategy te blijven voldoen, respectievelijk 

kan een vereiste aanpassing in de strategie in de weg staan. Dit wordt vaak ook veroorzaakt 

doordat fit-to-market samenvalt met commerciële management posities en daaraan verbonden 

bonussen en dus belangen en er dus een sterke neiging bestaat de fit-to-market structuur in stand te 

houden. 

Het derde criterium waaraan de organisatievorm heeft te voldoen is een complex van 

economische factoren: economies of scale, economies of time, economies of scope (waaronder exploitatie van 

kennis), benutting van purchasing power, kosten van coördinatie in relatie tot transactiekosten in de 

markt (dit is mede van belang voor de afweging make-or-buy), competenties van mensen, 

standaardisatie, marktefficiëntie, etc.32 . Als gevolg van het efficiënter worden van de markten na 

de Tweede Wereld Oorlog doet er zich een proces voor van afbouw van de verticale integratie 

van ondernemingen. De ontwikkeling van de ICT, in combinaties met een verder informatisering 

van de aarde van producten en diensten leidt tot invoering van shared service centers e.d. In  

Figuur 3 zijn de verschillende eisen waaraan de organisatievorm heeft te voldoen, samengevat.  

 

                                                 
30 (Chandler, 1962:; Miles & Snow, 1994). 
31 (Chandler, 1962:; Miles et al., 1994) 
32 (Brickley, Smith, & Zimmerman, 2001:; Milgrom & Roberts, 1992) 
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 Figuur 3. Samenvatting van de eisen waaraan de organisatievorm heeft te voldoen.33  
 
 Tot nu toe werden deze drie criteria niet echt streng toegepast. Dat is ook lastig en 

verstaat zich ook niet met de veelal intuïtieve en conventionele aard van de besluitvorming bij 

bestuurders van ondernemingen. De meest toegepaste organisatievorm, de divisievorm, werd na 

de Tweede Wereld Oorlog vooral toegepast vanwege het succes daarmee bij General Motors en 

omdat deze gunstig werd beschreven in een aantal invloedrijke boeken.34 Bovendien was de 

divisie-vorm uit oogpunt van management control ook eenvoudig doordat de divisies als profit 

centers konden worden behandeld in het accounting systeem en divisies qua management 

accounting op dezelfde wijze konden worden behandeld als werkmaatschappijen (dat wil zeggen 

een divisie georganiseerd in een eigen rechtspersoon).   

 Daarnaast kan achteraf het succes van de divisievorm ook worden verklaard dat deze 

gebaseerd is op het economisch model van exploitatie van schaarste in fabricage capaciteit en het 

exploiteren van Schumpeteriaanse schaarste gecreëerd door technologische innovatie. Deze twee 

factoren overvleugelden lange tijd de eisen fit-to-strategy en fit-to-market. Het gevolg daarvan is dat 

er noch in de praktijk (ook niet bij organisatie-adviesbureaus) noch in de literatuur zich een 

duidelijk opvatting heeft ontwikkeld dat de organisatievorm, afhankelijk van de specifieke 

omstandigheden van de individuele onderneming, steeds bewust bepaald moet worden.  

Weliswaar brengen bestuurders daarnaar gevraagd steeds naar voren dat hun onderneming om 

een specifieke organisatievorm vraagt, maar als regel is dit meer ingegeven door persoonlijke 

verhoudingen en opvattingen dan door een objectiveerbare en overdraagbare analyse van de aard  

van de onderneming. Ook kan in de praktijk vaak een verzet worden bespeurd tegen een 

rationele bepaling van de vereiste organisatievorm. Dit verzet wordt vaak uitgedrukt als “er 

bestaat geen ideale organisatiestructuur” (daarin zit zeker een kern van waarheid) en “er bestaan 

meerdere goede organisatievormen” wat een impliciete afwijzing is van Taylors one best way. Het 

                                                 
33 (Strikwerda, 2000) 
34 (Chandler, 1962:, 1977:; Drucker, 1946:; Sloan, 1962/1986). 
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laatste argument is meer een uiting van de angst van de mens zich door een systeem gedomineerd 

te weten, waarbij de ironie is dat juist door die houding de mens zich door zijn systemen laat 

domineren.   

 

6. Gevolgen van toepassing van een niet juiste organisatievorm 

 
De vraag die gesteld kan worden is wat nu precies het belang is van een juist gekozen en goed 

uitgewerkte organisatiestructuur, juist ook in relatie tot de taak van beheer. Peter F. Drucker 

schreef ooit dat een verkeerde (basis)structuur goede prestaties onmogelijk maakt, maar ook: een 

meest juist gekozen en uitgewerkte structuur garandeert geen topprestaties.35 Structuur is voor 

succes wel een essentiële, maar geen voldoende voorwaarde. De selectie van de goede mensen, 

met een juiste mentaliteit, is belangrijker dan een grootse visie of briljante strategie. Deze ‘goede 

mensen’ stellen het belang van de onderneming steeds hoger dan hun eigen belang.36 Dit laatste 

impliceert dat in vraagstukken van structuur zulke personen onderscheid weten te maken tussen 

individuele belangen bij een te kiezen structuur en wat in het belang is voor de onderneming en 

langs die weg in het belang van het individu. 

 Er zijn wel auteurs die stellen dat met een juist gekozen structuur de onderneming een 

duurzaam concurrentieel voordeel zou kunnen realiseren. In het bijzonder wordt dan gewezen op 

het voordeel van decentrale organisatievormen boven centrale organisatievormen. Een illustratie 

van die stelling wordt gevormd door het verschil in succes tussen de Hudson Bay Company 

(centraal georganiseerd en geleid) en de North West Company (decentraal).37  De HBC was niet 

alleen centraal georganiseerd, maar vooral ook geleid met tight fist. De NWC daarentegen bestond 

uit twee groepen partners, één voor de verwerving van goederen, één voor de afzet, die onderling 

de winst verdeelden. In dit geval was niet zozeer de organisatievorm (de decentrale organisatie 

van NWC) doorslaggevend, maar veel meer de eigendomsvorm. In de praktijk blijkt dat de 

eigendomsvorm voor het succes van een onderneming van veel meer belang is, zij het dat de 

structuur daarop wel aangepast moet worden. Het vraagstuk van de eigendomsvorm en de 

consequentie daarvan voor de (juridische)structuur van de organisatie van ondernemer zal 

toenemen in de informational economy, waarin de exploitatie van niet-fysieke activa en daarmee 

persoonsbegonden kennis steeds centraler komt te staan.  

 Met betrekking tot de vraag of structuur een concurrentieel voordeel kan opleveren moet 

worden opgemerkt dat in de praktijk ondernemingen in dezelfde branche ertoe neigen met 

dezelfde structuur te werken omdat ze daarmee ook de meest efficiënte routines van elkaar 

overnemen. Het gevolg is dat structuur dan een voorwaarde wordt om op de markt te kunnen 

                                                 
35 (Drucker, 1954). 
36 (Collins, 2001), . 
37 (Milgrom et al., 1992:6-9). 
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opereren maar geen onderscheidend kenmerk om een bovengemiddelde winstpositie te 

realiseren.  

 

De effecten van een niet goed gekozen en/of uitgewerkte structuur.   

Child heeft een opsomming gegeven wat de effecten zijn van een verkeerd en/of niet goed 

uitgewerkte structuur, zoals hiervoor gedefinieerd.38 39 

In de eerste plaats heeft een verkeerd gekozen organisatiestructuur een negatief effect op de 

groei en winstgevendheid van de onderneming.40 Het is niet ongewoon dat ondernemingen 

vasthouden aan hun traditionele organisatievorm soms lang nadat hun strategie, technologie en 

concurrentiële omgeving is veranderd.41 Zo heeft de Europese integratie veel ondernemingen 

gedwongen hun landenstructuur (in operationele zin) in te ruilen voor een Europees 

productbeleid waarbij de landen in een uitvoerende rol verschoven.42  

In de tweede plaats heeft een niet goed uitwerkte structuur een negatief effect op de 

motivatie en het moreel van de medewerkers. Het kan zijn dat taken te nauw zijn gedefinieerd, of 

niet duidelijk afgebakend waardoor onderlinge rollen niet helder zijn, de aansturing is niet 

eenduidig geregeld of is niet paritair aan rapportagelijnen, het is niet duidelijk wie waarover mag 

beslissen etc. Urwick suggereert dat een slecht ontworpen organisatiestructuur wreed is voor 

betrokkenen, ze worden aangesproken op prestaties waarvan nooit duidelijk is gemaakt dat ze die 

zouden moeten leveren of waarvoor de middelen en bevoegdheden ontbreken.43 Het gevolg 

daarvan is ook dat er een disfunctionele cultuur, argwaan, achterdocht, ontstaat in de organisatie.   

In de derde plaats kan de besluitvorming naar kwaliteit en snelheid negatief beïnvloed 

worden door een verkeerde structuur. Daarvan zal sprake zijn als er geen co-locatie van 

beslissingsbevoegdheid en de daarvoor vereiste informatie en kennis is, er zijn teveel lagen, 

conflicterende verantwoordelijkheidsgebieden, etc. 

In de vierde plaats kan de coördinatie aan effectiviteit leiden als gevolg van deeltaken die 

tussen wal en schip vallen, meerdere personen die voor hetzelfde resultaatgebied 

verantwoordelijk zijn gesteld, het niet duidelijk besluiten welke van de structuren de primaire 

structuur is. 

In de vijfde plaats kan een verkeerde structuur er in resulteren dat niet adequaat of tijdig op 

veranderende omstandigheden wordt geanticipeerd of gereageerd. Child schrijft dit dan toe aan 

het ontbreken van gespecialiseerde afdelingen voor bijvoorbeeld strategie. In de praktijk is veel 
                                                 
38 (Child, 1984) 
39 Zie ook (Weihrich et al., 1993/1955:318-323): Some mistakes in organization: Failure to Plan Properly (ook de or-
ganisatiestructuur is onderwerp van planning); Failure to clarify relationships; Failure to delegate Authority; Failure to 
Balance Delegation; Confusion of lines of authority with lines of information; Granting authority without exacting 
responsibility; holding people responsible who do not have authority; careless application of the staff device; misuse of 
functional authority, multiple subordination, misunderstanding of the function of service departments en overorganiza-
tion and underorganization. 
40 (Miles et al., 1994)  
41 (Weihrich et al., 1993/1955:318) . 
42 Zie bijvoorbeeld de case Sony Europe (Kashani, Kassarjian, & Shaner, 1998). 
43 (Mullins, 2002),  
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belangrijker dat waar divisies meer op technologie dan op applicatiegebieden zijn gebaseerd, 

verschuivende consumentenpreferenties niet tijdig worden gezien of worden beantwoord. Ook 

kan een te lang vasthouden aan verticaal geïntegreerde business units mogelijkheden voor cross 

selling in de weg staan. Structuur heeft ook de werking van het definiëren van relevante kennis. 

Een structuur waarmee langere tijd gewerkt wordt, wordt onderdeel van de dominant logic van 

betrokkenen.44 Dat leidt er toe dat niet het dictum wordt gevolgd van structure follows strategy, maar 

dat strategy follows structure. In specifieke gevallen is gebleken dat het laatste, vanwege specifieke 

competenties die pasten bij nieuwe kansen in de markt, goed werkte. Maar in het algemeen geldt 

dat het te lang vasthouden aan één structuur en/of een gegeven structuur dominant over alles te 

laten zijn, ook het denken, ondernemingen afhoudt van het vermogen zich aan te passen op 

veranderingen.  

Een zesde  effect—en signaal—van een inadequate structuur wordt gevormd door te hoge kosten. 

Teveel management lagen, of teveel centralisatie met slechte communicatie of teveel 

decentralisatie met versnippering van resources en daardoor kwaliteitsproblemen in het stafwerk. 

Te hoge coördinatiekosten (te lange time-to-market) zijn het gevolg wanneer resources niet gericht 

op marktsegmenten zijn georganiseerd en orders door teveel afdelingen behandeld moeten 

worden.  

Een onduidelijke, of niet volledig uitgewerkte structuur of verkeerd gekozen structuur 

impliceert ook dat de administratieve organisatie of niet goed uitgewerkt kan worden of als 

systeem naast de formele structuur wordt gehanteerd. Het gevolg daarvan is dat kosten en 

opbrengsten niet juist worden vastgelegd, wat weer negatieve repercussies heeft voor het 

beoordelen en belonen van individuen. 

 

7. Traditionele organisatievormen 

 
 
De traditionele, meest gangbare organisatievormen zijn weergegeven in  Figuur 4. 
 

                                                 
44 Prahalad & Bettis, Dominant Logic.  
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 Figuur 4. De traditionele concern structuren.Voor een toelichting zie de tekst.  
 

In de praktijk wordt vaak gevraagd naar wat de voor- en nadelen zijn van de verschillende 

organisatievormen. Dat is een onjuiste vraag. De vraag dient te luiden: in welke omstandigheden 

is toepassing van welke organisatievorm het meest effectief om gestelde doelen te realiseren of 

opgelegde taken uit te voeren. De mens wil graag in de illusie leven dat hij vrij kan kiezen, dat 

blijkt niet het geval te zijn. Vandaar dat hieronder kort wordt weergegeven in welke 

omstandigheden welke van de traditionele organisatievormen van toepassing zijn.  

 

(a) De functionele organisatie  

 

In het geval de onderneming:  

a. één enkel product voert 

b. er sprake is van een aanbodmarkt (technology push market) 

c. geen productdifferentiatie of engineering ten behoeve van specifieke afnemers 

hoeft toe te passen (massa fabricage), 

 

dan wordt een functionele organisatie ( Figuur 4a) gehanteerd, opgebouwd uit specialisaties als 

inkoop, ontwerp, fabricage, logistiek en verkoop. Als concernstructuur komt deze vorm in 

zoverre voor dat bijvoorbeeld in de bouw concerns zijn met werkmaatschappijen voor de prefab 

van bouwelementen, handel in de zin van toelevering aan de bouw, de eigenlijke bouwfirma’s e.d. 

De assumptie onder de functionele organisatie is dat de opbrengst van specialisatie, via efficiency 

en economies of scale, hoger is dan de kosten die de coördinatie van de functionele eenheden vergt 

(kosten die in geval van één product of nauw samenhangende productgroep samenvallen met de 

(f) ‘Verlag’ organisatie

(a) Functionele organisatie (c) Customer profit center organisatie

(d) Landen- of geografische organisatie

(b) Multi-product divisie (BU) organisatie

(e) Split business chain organisatie
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kosten van de leiding van de organisatie). De functionele organisatie op concernniveau 

veronderstelt ook een stabiele markt en een langzaam tempo van introductie van nieuwe 

producten. 

 

(b) De multi-product-divisie-organisatie 

Als een onderneming:  

 

a. meerdere product-markt combinaties voert 

b. waarbij de gemeenschappelijke elementen zich beperken tot financiering, fundamenteel 

technologische ontwikkeling, management development en andere niet tot de operatie 

behorende functies 

c. De productiemiddelen voor elk van de product-markt combinaties niet alternatief 

aanwendbaar zijn voor andere product-markt-combinaties 

d. er geen sprake is van mogelijkheden van cross selling en ook overigens de afzonderlijke 

markten stabiel en welonderscheiden zijn 

e. de omvang van de markt voor elk van de product-markt combinaties voldoende groot is 

dat deze zelfstandig hun optimale verhouding tussen kosten per eenheid product en 

productieniveau per tijdseenheid kunnen realiseren, 

dan worden de activiteiten van de onderneming georganiseerd in een aantal verticaal en 

functioneel geïntegreerde divisies gebaseerd op een eigen product-markt combinatie (ook wordt 

wel gesproken van productdivisies respectievelijk de product-structuur). Organisatie-technisch is 

de divisiestructuur identiek aan de business unit structuur en aan de structuur waarin de product-

markt combinaties in eigen juridische entiteiten, werkmaatschappijen, zijn georganiseerd. Soms 

worden divisies ook wel aangeduid met strategische business units, soms zijn divisies weer 

onderverdeeld in business units. De multi-product-divisie organisatievorm (in de literatuur veelal 

aangeduid met M-vorm) is tot aan plm. 2000 de meest voorkomende organisatievorm bij grotere 

ondernemingen. De M-vorm is de oudste vorm van decentralisatie. Deze vorm werd voor het 

eerst toegepast door Du Pont in 1918 en vormde het voorbeeld voor de eerste grote en zeer 

succesvolle multidivisionele organisatie, die van General Motors, in de jaren twintig 

geconcipieerd en geïmplementeerd door Alfred Sloan.45 Dit model berust op de logica dat 

resources georganiseerd moeten zijn op basis van product-markt-combinaties en dat de 

economies of scale voor de verschillende deelactiviteiten een opsplitsing van resources over de 

onderscheiden product-markt-combinatie toelaten. In de jaren zestig, onder invloed van de 

portfolio-strategie ontwikkelde de M-vorm zich in een aantal gevallen tot ondernemingen met 

unrelated product-markt combinaties waarbij de concernleiding zich beperkte tot portfolio 

management van investeringen en afzag van het exploiteren van synergieën. In de tweede helft 

                                                 
45 (Sloan, 1962/1986).  
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van de jaren negentig raakten de concerns met unrelated  portfolio’s van product-

marktcombinaties op hun retour onder druk van de financiële markten.46  Uit oogpunt van 

beheer (door de Raad van Bestuur) is de divisievorm steeds een aantrekkelijke vorm omdat het 

bestuur in deze organisatievorm door middel van weinig parameters en bestuursinstrumenten kan 

besturen, waaronder begrepen het uitoefenen van toezicht. Omdat de assumpties die ten 

grondslag liggen aan de divisie en ook de business unit-organisatie steeds minder opgaan, verliest 

deze organisatievorm aan geldigheid.47  

 

(c) De Customer-Profit-Center-organisatievorm 

 
Deze term lijkt weliswaar nieuw maar de organisatievorm die ermee wordt aangeduid is al ouder, 

soms ook onder andere termen.48 Als een onderneming:  

 

a. meerdere producten voert, of 

b. een aanzienlijk deel van zijn omzet/winst bij slechts enkele afnemers realiseert 

c. cross selling of als strategie voert of daartoe gedwongen wordt 

d. er sprake is van economies of scale en/of economies of scope waardoor het niet mogelijk is om 

economisch verantwoorde de resources per afnemer te organiseren, 

 

dan ligt de customer-profit-center-organisatie49 het meest voor de hand. Deze organisatie kan men 

zich het beste voorstellen als ontwikkeld vanuit de divisie-organisatie waarbij op het niveau van 

het concern een materieel deel van de resultaten bij afnemers of in markten wordt gerealiseerd 

door alle of de meerderheid van de divisies tezamen. Dan kan er niet langer aan worden 

vastgehouden dat de divisies de eerste accountable-eenheden zijn in het management control 

model van de onderneming. In deze situatie zal de leiding van de onderneming moeten besluiten 

dat afhankelijk van de markt waarin de onderneming in opereert of een marktsegment of een 

aantal individuele afnemers (account) tot primaire accountable eenheid in het control model 

worden benoemd, zonder dat de daarvoor verantwoordelijke manager resources toegewezen 

krijgt onder zijn hiërarchische controle.  

 

(d) De landen-organisatie 

 

Als de deelmarkten van een onderneming 

a. samenvallen met de grenzen van nationale staten (consumenten preferenties verschillen 

dan aanzienlijk per land) 

                                                 
46 (Hoskisson & Hitt, 1994).  
47 (Strikwerda, 1994:, 2003). 
48 Overlay-organisatie, horizontale, laterale organisatie.  
49 (Galbraith, 2000:151). 
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b. er sprake is van prohibitieve tarifiaire en non-tarifiaire handelsbelemmeringen 

c. nationale overheden import belemmeren en direct foreign investments in ontwikkeling en 

productie nastreven in ruil voor verkoopactiviteiten 

d. er geen sprake is van distributeurs die zelf in meerder van de verschillende landen actief 

zijn maar hun onderhandelingsmacht over de grenzen uitnutten via weder-export 

e. nationale economies of scale gelijk zijn aan concurrentiële economies of scale op regionaal of 

mondiaal niveau 

dan zal de (multinationale) onderneming zijn activiteiten in landendivisies organiseren (Omdat 

landen door multinationals veelal worden gegroepeerd in regio’s wordt ook wel gesproken van 

geografische divisies).  

De nationale organisatie-vorm was tot de jaren zeventig de dominante vorm voor multinationale 

ondernemingen in Europa (niet voor de USA), afgedwongen door de wetgeving en 

handelsprotectie in de periode voor de Tweede Wereld Oorlog.50 Amerikaanse multinationals 

hebben lange tijd gewerkt met de structuur waarbij er binnen de USA zelf met een 

productstructuur werd gewerkt en waarin de verkoopactiviteiten in andere regio’s, Europa, 

Latijns Amerika and Asia-Pacific was georganiseerd in een international division, zodat in de 

literatuur ook wel wordt gesproken van de international division structure). Aanvankelijk waren de 

landen divisies, naar productontwikkeling, fabricage en verkoop, self contained eenheden. Deze 

vorm heeft voor wat betreft de operatie het veld moeten ruimen voor de dwang van global 

efficiencies of scale in productontwikkeling en fabricage, maar voor wat betreft marketing en sales 

ook voor de integratie van de Europese markt (pan Europese distributeurs als Metra en 

Carrefour) en dus Europees marketing en productbeleid. De nationale- of landen-organisaties 

waren ook steeds georganiseerd in een eigen, nationale juridische entiteit. Omdat er geen 

Europees vennootschapsrecht bestaat en gezien de fiscale wetgeving, zijn multinationals die in de 

verschillende landen actief zijn, zowel met investeringen in research, ontwikkeling, productie als 

met verkoop, vrijwel steeds gedwongen per land over één of meerdere juridische entiteiten te 

beschikken. Bij veel multinationals zijn die nationale organisaties in operationele zin leeggemaakt  

en beperkt tot enkele wettelijke taken, sociaal beleid en enkele ondersteunende activiteiten en 

vormen ze een juridische infrastructuur voor de in dat land gevestigde operationele activiteiten. 

Dit impliceert dat als regel voor multinationals de juridische organisatie afwijkt van de 

operationele organisatie. In die zin is het belangrijk om het fenomeen nationale- of 

landenorganisatie nog steeds te onderkennen. Daarnaast speelt dat voor ondernemingen in 

(locaal) regulated industries, bijvoorbeeld verzekeringen en banken, maar het geldt ook 

professionele service firms, er nog wel steeds noodzaak is de operatie in Europa per land in een 

landendivisie te organiseren, alhoewel op termijn dit ook geen wet van Meden en Perzen zal 

blijken te zijn.  

                                                 
50 (Dunning, 1993:120),. 



J. Strikwerda Organisatievormen en intern beheer blz. 22 

17 oktober 2004 

 
 

(e) De split-business-chain organisatie 

Als van een onderneming:   

a. de activiteiten marketing, verkoop en service geografisch georganiseerd moet worden 

(vanwege taal en/of wetgeving of zoals in het geval van service, de prestatie bij de 

afnemer op locatie geleverd moet worden) 

b. de activiteiten ontwikkeling en productie onderworpen zijn aan mondiale 

concurrentieverhoudingen (vereiste economies of scale kunnen enkel door een mondiaal 

geconcentreerde operatie worden gerealiseerd) 

c. De toegevoegde waarde voor een materieel deel in zowel de geografische activiteiten als 

in de mondiale activiteiten worden gerealiseerd 

d. Er sprake is van cross selling van producten over de regio’s, respectievelijk van 

systeemintegratie van alle producten in individuele projecten 

 

dan worden de activiteiten van de onderneming georganiseerd in wat wordt genoemd een split-

business-chain organisatie. Deze vorm komt weliswaar niet zoveel voor, Matshusita voerde deze in 

de jaren vijftig en zestig, maar is om technische economische redenen voor veel ondernemingen 

relevant, in het bijzonder daar waar high tech gecombineerd wordt met een aanzienlijk 

engineering en service activiteit zoals bijvoorbeeld in de markt van medische apparatuur. In 

vergelijking met de M-vorm is de split-business-chain ook gecompliceerder, maar daar staat 

tegenover dat er ook meer waarde wordt gecreëerd door het exploiteren van synergieën. De 

laatste tijd, zie ook hieronder, wint de split-business-chain aan betekenis door de opkomst van 

shared service centers. Daarnaast groeit deze organisatievorm ook aan betekenis in de vorm van 

netwerken van ondernemingen die in een network industry opereren.51 

 

 (f) De Verlag-vorm 

 
Als voor een onderneming geldt dat:  
 

a. er voldoende en betrouwbaar aanbod is in de markt voor het uitvoeren van de 

verschillende functionele activiteiten als ontwerp, fabricage, verwerking, logistiek en 

verkoopt 

b. de uit te besteden activiteiten tegen een acceptabele kosten van het contracteren volledig 

en veilig worden beschreven en eigendomsrechten kunnen worden beschermd en de 

onderneming niet kwetsbaar is voor opportunistisch gedrag van toeleveranciers 

                                                 
51 (Shy, 2001). 
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c. de onderneming voldoende macht kan uitoefenen, via een sterk merk, 

eigendomsrechten, patenten, financiering, over de toeleveranciers, ook wat betreft de 

prijzen van uitbesteden 

 
dan kunnen de activiteiten van de onderneming georganiseerd worden door contracten met 

derden te sluiten in plaats van deze zelf in eigendom onder management hiërarchie te organiseren 

en te coördineren (zie ook verderop over outsourcing). De Verlag-vorm is de oudste 

organisatievorm voor de onderneming, deze dateert uit de middeleeuwen.52 Deze vorm is aan het 

eind van de negentiende eeuw uit de gratie geraakt omdat de markt in die periode niet een 

betrouwbare toevoer van grondstoffen kon garanderen, ook geen massa distributie en het 

voorlieden systeem toepassing van technieken voor drastische verhoging van de 

arbeidsproductiviteit in de weg stond. Dat laatste was nodig om de kapitaalsproductiviteit te 

verhogen bij een sterk toegenomen kapitaalsintensiviteit van de productie. Als organisatievorm is 

de Verlag nooit geheel weggeweest, deze is blijven bestaan in bijvoorbeeld de uitgeverswereld en 

in de kledingindustrie. In de literatuur is deze organisatievorm wel geheel verdrongen door het 

model van de verticaal geïntegreerde onderneming georganiseerd in één enkele juridische entiteit 

of idem concern.53 Nu de markten steeds beter functioneren, zowel qua aanbod, als qua 

wetgeving en rechtspraak, informatievoorziening en betere communicatiemogelijkheden, wint 

deze organisatievorm, stapsgewijs via het fenomeen van outsourcing, weer aan betekenis.  

 
 

8. Ontwikkelingen die toekomstige organisatievormen bepalen 

 
Hiervoor werd een drietal factoren genoemd die van invloed zijn op organisatievormen: strategie, 

de structuur van de markt en bedrijfseconomische factoren. Het blijkt dat elk deze factoren zich 

verder differentiëren met als gevolg ook een verder differentiatie van organisatievormen.  

Het aantal onderscheiden typen strategie neemt toe. Dit heeft met twee factoren te 

maken. De eerste is dat er naar de traditionele Ricardiaanse- en Schumpeteriaanse schaarstes en 

informatieasymmetrie er in toenemende mate andere schaarstes worden geëxploiteerd: de 

schaarste van specifieke marktpreferenties, schaarste aan tijd, aan vertrouwen en aan attentie.54 

Die nieuwe vormen van schaarste zijn niet echt nieuw, maar de moderne technologie maakt het 

mogelijk deze schaarstes expliciet te exploiteren en dus andere strategieën te volgen. De tweede 

vorm van differentiatie in strategieën is dat als gevolg van de verzadiging van markten en het 

teloor gaan van de exclusiviteit van technologische kennis (commoditization) externe 

machtsstrategieën van belang worden om de winstgevendheid van ondernemingen te 

                                                 
52 (Staehle, 1991). 
53 Met uitzondering van (Drucker, 1954). 
54 (Lewis & Bridger, 2000).  
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waarborgen. Het gaat hierbij om het opbouwen, uitoefenen en het beschermen van marktmacht, 

het uitoefenen van competitive compression, het creëren van oligopolistische verhoudingen, het 

beïnvloeden van wet- en regelgeving ten gunste van de onderneming. Een consequentie hiervan 

is dat vanuit de strategie ook activiteiten in de interne organisatie opgenomen moeten worden 

met een defensieve of offensieve functie, anders dan de kernactiviteit waaraan geld wordt 

verdiend. 

Wat betreft marktstructuren is er de ontwikkeling dat naast een aanbod van door 

fabrikanten geïntegreerde producten er in toenemende mate sprake is van producten waarvan de 

integratie plaatsvindt bij de consument thuis.55 In het bijzonder speelt dit voor consumenten 

elektronica, waarbij de inhoud door een andere leveranciers dan de hardware fabrikant wordt 

geleverd via andere kanalen en voor personal computers. In toenemende mate, als gevolg van 

standaardisatie en uitbesteding is er sprake van markten waarin om de marktpositie van 

systeemcomponenten (bijvoorbeeld de microprocessor) wordt geconcurreerd, niet op het 

eindproduct. Daardoor zijn er niet alleen markten die gesegmenteerd kunnen of moeten worden 

naar consumenten preferenties, maar ook zijn andere, meer technische segmentaties van belang. 

Daarbij komt bovendien dat er een veelheid bestaat aan distributiekanalen, waarbij voor een 

aantal producten, bijvoorbeeld hypotheken, geldt dat er geen één-op-één relatie meer bestaat 

tussen het zoekproces van de consument, besluitvorming, contracteren, betalen, delivery en after 

sales service. De segmentaties voor marketing en dus consumenten preferenties, hoeven niet 

samen te vallen met die voor het feitelijke verkoop en distributieproces, zoals bijvoorbeeld het 

geval is voor sigarettenfabrikanten.  

Aan de bedrijfseconomische kant in  Figuur 3 doet zich een groot aantal ontwikkelingen 

voor. Als gevolg van technologische ontwikkelingen wijzigen optimale schaalgroottes in 

productie, sommige activiteiten kunnen renderen op kleinere schaal, andere logistiek en ICT 

bijvoorbeeld vragen juist een zeer grote schaal om optimaal te kunnen functioneren. Door het 

hogere opleidingsniveau kunnen grotere groepen mensen via contracten zelfstandig werken. De 

informatisering van producten en de steeds meer toegepaste (open) standaarden maken steeds 

verdergaand een modulaire opbouw van producten mogelijk en daarmee een modulaire 

organisatie.56 De ICT brengt met zich mee dat coördinatiekosten dalen en dat over grote afstand 

zonder verlies aan detail noch tijd informatie uitgewisseld kan worden en operaties gecoördineerd 

kunnen worden. Een efficiëntere markt maakt een grotere mate van outsourcing mogelijk en 

daarmee een verdere afbouw van de verticaal geïntegreerde onderneming.  

We zien dus dat de toenemende differentiatie in strategieën en in marktstructuren 

enerzijds wordt opgeroepen door nieuwe technologische ontwikkelingen, maar tegelijk is er ook 

sprake van dat en een veel grote scala van organisatiemodellen mogelijk is om in specifieke 

situaties aan specifieke differentiaties te voldoen. Waar organisatievormen aan die dimensie van 
                                                 
55 (Shy, 2001). 
56 (Sturgeon, 2002) 
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beheer hebben te voldoen aan fit-to-strategy plus fit-to-market plus bedrijfseconomische criteria 

bestaan daarvoor ruime mogelijkheden. De praktijk leert dat als gevolg van psychologische 

mechanismen als dominant logic,57 en rule following decision making,58 ondernemingen (te) traag kunnen 

zijn om hun productieproces (tijdig) goed aan te passen aan veranderende omstandigheden. Het 

gevolg daarvan is dat de onderneming suboptimaal presteert.  

Er is in het “productieproces” sprake van drie andere veranderingen die een diepgaande 

invloed hebben op het vraagstuk van beheer. De eerste is dat de plaats van waardecreatie 

verschuift van geheel binnen de operatie en dus ook vanuit de jurisdictie van de onderneming, 

naar de interface tussen de onderneming en de afnemer.59 Hierbij moeten twee economische 

vormen worden onderscheiden, het call center waarin de zgn. mix-match flexibility wordt 

geoptimaliseerd en co-engineering in de sfeer van business-to-business. In het geval van het call 

center wordt in meer generieke zin gesproken van de customer interface. Bij een aantal 

ondernemingen wordt in de customer interface waarde gecreëerd doordat specifieke preferenties van 

individuele afnemers kan worden vertaald naar specifieke productspecificaties (dankzij een 

modulaire opbouw van producten of diensten), waardoor een prijs kan worden gevraagd die 

hoger ligt dan in het geval van een standaard product gevraagd kan worden. In economische zin 

kan er van worden gesproken dat specifieke kennis van consumenten wordt gecombineerd met 

competenties van de fabrikant resulterend in een uniek product waarvoor een premium price kan 

worden gevraagd. In het geval van co-engineering is er sprake van een meer intensieve en 

langdurige samenwerking tussen twee partijen, bijvoorbeeld Philips en Nokia, om specifieke 

componenten of subsystemen te ontwikkelen die vervolgens in massaproductie worden 

gefabriceerd. Deze verschuiving van de plaats van waardecreatie heeft consequenties voor zowel 

het intern beheer als ook het beheer over de onderneming als geheel. Voor de interne organisatie 

is de consequentie van waardecreatie op de interface tussen de onderneming en afnemers dat niet 

langer het de business unit of het standaardproduct als profit center in het control model, 

respectievelijk accounting model gehanteerd kan worden. Waar waarde wordt gecreëerd in de 

interface zal of de individuele afnemer (account management, key customer), of een logische groep 

van afnemers (het marktsegment) of in het geval van éénmalige projecten (bij ondernemingen als 

ABB, Siemens) het project als profit center aangemerkt en behandeld moeten worden in het 

management control model. Wordt dit niet consequent doorgevoerd, bijvoorbeeld omdat er 

aarzelingen zijn de status van de business unit als profit center op te geven, dan resulteert dit in 

problemen in de management control, het sturen op resultaten en het effectueren van de 

ingezette strategie. 

Voor het beheer van de onderneming als geheel is de consequentie van de verschuiving 

van de plaats van waardecreatie dat er sprake is van voor de onderneming kritische activa 

                                                 
57 (Prahalad et al., 1996).  
58 (March, 1994). 
59 (Dunning & Wymbs, 2001:; Prahalad & Ramaswamy, 2004:; Zingales, 2000)  
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(specifieke consumenten preferenties, inbreng van kennis van afnemers) die buiten de jurisdictie 

van de onderneming liggen en waarover de onderneming geen directe zeggenschap noch controle 

heeft.   

Een derde ontwikkeling die van invloed is op organisatievormen is een toename van 

exploitatie van kennis, in het bijzonder de zogenaamde content die niet belichaamd is in discrete 

fysieke goederen of zodanig dat reproductie daarvan tegen zeer lage kosten plaats vindt. 

Voorbeelden hiervan zijn films, boeken, maar vooral ook chips waarin kennis is opgeslagen over 

het functioneren van auto’s, TV’s, CD-spelers e.d. Om content te exploiteren is een zogeheten 

multiplier profit model nodig, omdat content  een sunk cost karakter heeft en de verkoop of exploitatie 

daarvan geen verbruik van die content betekent is het de kunst content zo vaak mogelijk te 

verkopen. De consequenties hiervan voor de organisatievorm van de onderneming is dat dan nog 

wel wordt gewerkt met divisies gebaseerd op marktsegmenten, maar deze divisies zijn dan niet 

primaire profit centers, de primaire profit centers zijn dan de te exploiteren film bijvoorbeeld. De 

divisies zijn wel accountable eenheden, kunnen ook een winstopdracht hebben, maar steeds als 

afgeleide van een totaal plan hoe zo optimaal de content te exploiteren.  

De toepassing van ICT, maar het geldt grotendeels ook logistieke infrastructuren, 

impliceert dat er in toenemende mate sprake is van activiteiten binnen de onderneming waarvan 

de verhouding tussen de gemiddelde kosten en de output per tijdseenheid niet een U-vormige 

relatie is, maar een L-vormige relatie. De impliciete veronderstelling onder de self contained 

organisatie van de divisie is dat alle activiteiten ongeveer dezelfde U-vormige relatie hebben zodat 

de divisie zelfstandig een optimaal punt in de gemiddelde kosten kan realiseren. Nu dat voor een 

aantal activiteiten niet meer opgaat, ziet een aantal ondernemingen zich genoodzaakt over te gaan 

tot de invoering van shared service centers, in essentie zijn dit bedrijfseigen infrastructuren. De 

modulaire opbouw van de organisatie van de onderneming en het bedrijfseconomisch 

optimaliseren van de organisatie van door middel van toepassing van de figuur van shared service 

centers is ook mogelijk omdat de moderne ICT de kosten van de interne coördinatie, waaronder 

begrepen die van interne service level agreements, heeft verlaagd.  

De geschetste ontwikkelingen hebben twee consequenties voor het vraagstuk van intern 

beheer. De eerste is dat waar in het verleden de organisatievorm nooit goed kon voldoen aan de 

hiervoor genoemde drie aan de organisatievorm te stellen eisen, dit nu wel mogelijk is. 

Geconfronteerd met dit gegeven is een reactie van veel bestuurders dat het zo’n vaart niet loopt, 

de concurrentie doet het ook nog niet.60 Feit is dat in de VS deze ontwikkeling (in de vorm van 

radicale herstructureringen, al meer dan tien jaar ervaring met toepassing van shared service 

centers, het fundamenteel herontwerpen van voortbrengingsprocessen vooraf gaand aan het 

toepassen van ICT) al duidelijk vorm heeft gekregen en het dus een kwestie van tijd is dat dit ook 

in Europa het geval zal zijn. Nu de organisatievorm meer precies kan voldoen aan de drie 

                                                 
60 (Donaldson, 1994) spreekt in dit verband van kuddegedrag onder ondernemers.  
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genoemde eisen, zal de ontwikkeling van de markt ook eisen dat de organisatievorm daaraan 

voldoet en moet voldoen. Dit betekent dat het eerste vraagstuk van intern beheer is dat het 

bestuur van onderneming nauwkeurig het economische model van de onderneming bepaalt (aan 

welke schaarstes wordt geld verdiend) en dit ook nauwkeurig vertaalt in een organisatievorm die 

die schaarstes dan ook optimaal exploiteert. Deze optimalisatie dient gerealiseerd te worden 

zowel door taak en doelstelling als door management control. Dit betekent dat met de 

organisatievorm ook onlosmakelijk het management control model (welke zijn de profit centers, 

welke de costs centers) nauwkeurig moet wordt bepaald.  

Een tweede consequentie is dat het intern beheer zich nadrukkelijker dan nu gangbaar is 

ook betrekking moet hebben op de validiteit van de assumpties die ten grondslag liggen aan het 

economisch model van de onderneming en daarmee aan de gekozen organisatievorm. Dit 

impliceert dat control (beheer) veel meer een pro-actief karakter dient te krijgen dan nu het geval 

is. De voor een effectief beheer essentiële premise control dient ook betrekking te hebben, naast op 

de assumpties van het business plan, op de assumpties die ten grondslag liggen aan een op zeker 

moment toegepaste organisatievorm. Omdat assumpties vooral ook betrekking hebben op 

verschuivende schaarstes dient de management control steeds multi-dimensionaal te zijn. 

Hiervoor werd er al op gewezen dat in de organisatie van de onderneming steeds meerdere 

(economische) structuren zijn te onderkennen (lijn, juridische, technologische, kennis-, 

productiemiddelen, product-, afnemers-, geografische, logisitieke, data-, etc.). De vraag is dan 

welke van die structuren leidend moet zijn voor de primaire organisatievorm van de 

onderneming. Het antwoord op die vraag luidt dat van alle voorkomende structuren in de interne 

organisatie en dat daarvan steeds die structuur bepalend is voor de organisatievorm (en daarmee 

voor de formele structuur) die het meest kritisch is voor de realisatie van de doelstellingen van de 

onderneming. Na verloop van tijd kunnen andere structuren meer bepalend worden voor de 

resultaten van de onderneming. Beheer dient er ook op gericht te zijn zulke bewegingen te 

bewaken. Dit impliceert dat in termen van rapportage en economische beeldvorming naast de 

hoofdstructuur ook steeds de onderneming gerepresenteerd dient te worden via één of meerdere 

van die andere structuren. Bijvoorbeeld. Wanneer de resultaten van een onderneming met een 

business unit organisatie  in hoofdzaak via een gering aantal grote langlopende projecten worden 

gerealiseerd, moeten deze projecten de primaire eenheden zijn in termen van management 

informatie en control, de aan de projecten toeleverende business units zijn tweede orde 

rapportage eenheden.  

 
 

9. Nieuwe organisatievormen 

 
De accountant en de operational auditor zullen de komende jaren met nieuwe organisatievormen 

worden geconfronteerd en met een grotere differentiatie in organisatievormen. Daarbij moet 
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onderscheid worden gemaakt tussen organisatievormen die nieuw lijken maar in werkelijkheid 

varianten zijn van conventionele organisatievormen en organisatievormen die berusten (soms 

intuïtief) op nieuwe economische modellen. Wat betreft de differentiatie in organisatievormen, 

oude vormen zullen blijven voorkomen, nieuwe zullen worden toegevoegd aan het totale bestand 

van organisatievormen. Dit vraagt in auditprocessen om meer aandacht om vast te stellen of in 

een specifieke situatie wel de juiste organisatievorm wordt toegepast. 

Nieuwe organisatievormen laten zich niet, wat gangbaar is, beschrijven in termen van 

decentraal, plat (weinig hiërarchische lagen), open, organisch e.d. Steeds moet onderscheid 

worden gemaakt tussen een sociologische beschouwing en beschrijving van organisaties, dit is 

vaak ook de wijze waarop de bestuurder omreden van communicatie en acceptatie de interne 

organisatie wil voorstellen aan voor hem relevante doelgroepen, de economische karakterisering 

van de interne organisatie en de bestuurlijk-administratieve uitwerking van de laatste.  

In het beschrijven van nieuwe organisatievormen kunnen tenminste twee wegen worden 

bewandeld. Nieuwe organisatievormen kunnen worden beschreven als modificaties van 

bestaande organisatievormen en er kan gepoogd worden ze te beschrijven als consequenties van 

de voorziene toekomstige economische verhoudingen. De eerste aanpak leidt tot sociologische 

karakterisering van organisaties (platte hiërarchie, bureaucratisch, flexibel) die overigens niet 

bruikbaar zijn om de effectiviteit van het intern beheer te beoordelen. De tweede benadering 

vinden we terug in de moderne economische organisatietheorie en sluit daardoor beter aan bij het 

vakgebied management control en dus ook beheer. Hier zal de weg worden bewandeld van de 

moderne economische organisatietheorie, waarbij de accountant en de auditor er wel op bedacht 

moeten zijn dat dit nog geen gemeengoed is in de Nederlandse samenleving.  

Nog een andere tweedeling moet worden vermeld. Toekomstige, te voorziene 

organisatievormen kunnen (limitatief) worden opgesomd, zoals in de oude typologie van 

organisaties, of de bouwstenen kunnen worden benoemd waarmee toekomstige 

organisatievormen gerealiseerd zullen worden. Vanuit de financiële wereld zal gestreefd worden 

naar een (limitatieve) typologie om ondernemingen te kunnen vergelijken. Daardoor wordt er 

druk uitgeoefend op de leiding van ondernemingen, en dus ook op auditors, om bekende, 

geaccepteerde organisatievormen toe te passen, respectievelijk goed te keuren.61 Dit kan in 

specifieke gevallen de optimalisatie van de resultaten van de onderneming in de weg staan.  

Vanwege de toenemende betekenis van de externe strategie om in control te blijven zal de 

leiding van de onderneming ook activiteiten in de onderneming opnemen met een offensief en 

een defensief karakter. Dat wil zeggen dat de vereiste om toekomstgericht in control te zijn moet 

resulteren in een organisatie die een dimensie meer omvat dan gesuggereerd in  Figuur 3. Daarbij 

komt nog de complicatie dat er onderneming zijn die, om zich de winst toe te eigenen van 

gecreëerde waarde, niet kunnen volstaan met het verkopen van producten en diensten en 

                                                 
61 (Meyer, 1994) 
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daarvoor afzonderlijke activiteiten moet organiseren. Om die redenen voldoen ook niet meer de 

bouwstenen van de organisatie zoals gedefinieerd door Drucker.62 In Figuur 5 wordt een 

overzicht gegeven van de bouwstenen van de moderne organisatie.   

 

Figuur 5. Overzicht van de bouwstenen van de moderne organisatie, in relatie tot de traditionele 
bouwstenen van Drucker.  
 
In de traditionele management control wordt ook gewerkt met begrippen als profit center, cost center 

e.d. Deze begrippen zijn te begrijpen vanuit het perspectief van management accounting, maar 

schieten te kort waar het gaat om het opbouwen van de organisatie, zoals hiervoor geschetst. In 

is een verband gepoogd te schetsen tussen de traditionele begrippen als profit center en cost center en 

de modern bouwstenen van de interne organisatie.  

 

 

Figuur 6. Het verband tussen de organisatiebegrippen uit de management control en de moderne 
bouwstenen van de organisatie. 

                                                 
62 (Drucker, 1973). 
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In de moderne organisatietheorie wordt niet meer uitgegaan van een dichotomie tussen 

coördinatie via een hiërarchie enerzijds en via een een prijsmechanisme (contracten) anderzijds, 

maar er wordt onderkend dat, afhankelijk van de specificiteit van activa, eigendom van kennis, er 

tussen die twee een continuüm bestaat van zowel contractvormen als (niet-lineair hiërarchische) 

organisatievormen. Daarmee wordt onderkend dat eigendomsvormen, het recht op de residual 

claim en de verdeling van beslissingsbevoegdheden en ook het vervreemdingsrecht variabelen 

zijn in het bepalen van de organisatievorm, waarbij rechtsvorm en organisatievorm, afhankelijk 

van eigendomsverhoudingen, steeds meer als één geheel dienen te worden ontworpen, wil er 

sprake zijn van een effectief intern beheer (maar de grens tussen internal governance63 en 

corporate governance kan in een aantal gevallen ook vervagen).  

 
Welke organisatievorm gekozen wordt hangt af van de aard van de activa, fysiek of immaterieel, 

de eigendom van de activa, de vervreemdbaarheid daarvan, de cost dynamics etc. Als gevolg van 

technologische ontwikkelingen zijn producten en diensten steeds beter op te bouwen uit 

standaard modules, daarmee is ook het voortbrengingsproces steeds beter modulair op te 

bouwen (ook qua eigendomsverhoudingen) zodat voor specifieke activa beter dan dat in het 

verleden het geval was, optimale schaalgroottes kunnen worden gekozen, zodat leidend voor de 

ontwikkeling van organisatievormen zal zijn de modulaire opbouw daarvan. Het resultaat zal zijn 

dat er in de economie, in het maatschappelijk verkeer een groot aantal verschillende 

organisatievormen zal ontstaan, variërend van de Chandleriaanse verticaal en functioneel, in een 

institutioneel opgevatte rechtsvorm georganiseerde onderneming, tot de onderneming die bestaat 

uit een nexus van expliciete contracten.  

 
Daarbij zal er sprake zijn van een natuurlijk groeipad, ook om risico’s te mitigeren en rekenschap 

te geven van het conventionele karakter van organisaties. Dit groeipad kan geschetst worden aan 

de hand van de ontvlechting  van de relatie tussen productiemiddelen, producten resp. diensten, 

en afnemers. De verticaal geïntegreerde onderneming met zijn specifieke activa voor producten 

hanteerde daarin een één op één relatie. Daarvan is steeds minder sprake. De zich overigens al 

ontwikkelende ontvlechting laat zich weergeven met behulp van Figuur 7. 

 

                                                 
63 Internal governance is het leerstuk over de bestuurlijke verhoudingen en idem processen tussen de Raad van Bestuur 
en het management van divisies of werkmaatschappijen, corporate staven en shared service centers (Strikwerda, 1997).  
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Figuur 7. Vier basis organisatievormen. (r = resources; p = producten; c = afnemers. De matrices zijn input-
output tabellen tussen deze parameters en worden in de praktijk gebruikt om de juistheid van een toegepaste 
organisatievorm te toetsen.) 
 
Wat nu essentieel is voor het intern beheer wanneer een onderneming een migratie doormaakt in 

zijn organisatievorm zoals geschetst in Figuur 7 is de status van de nieuwe onderdelen zuiver te 

bepalen in termen van wat de primaire resultaatverantwoordelijke eenheden zijn en wat de 

afgeleide resultaatverantwoordelijke eenheden zijn en de plaats daarvan in de planning & control 

cyclus. In het geval een onderneming een aanpassing van het organisatiemodel doorvoert van 

links onder naar rechtsonder in Figuur 7, dan dient het account de status te krijgen van profit 

center en de business unit wijzigt qua status van profit center naar cost/investment center. In de 

planning & control cyclus dient gewijzigd te worden dat de strategie van de onderneming nu eerst 

vertaald dient te worden in doelstellingen en tactieken van het account management, die op hun 

beurt dan weer vertaald worden in te leveren diensten en producten door de BUs.  

 
In alle gevallen is een volledige en consistente uitwerking van de internal governance64 steeds 

noodzakelijk. In het bijzonder  is daarbij van belang dat het economisch model zorgvuldig in de 

operationele organisatie wordt vertaald. In praktische termen betekent dit dat het management 

control model zorgvuldig wordt uitgewerkt, in de zin wat de primair activiteit is voor taakstelling, 

allocatie van middelen en beoordeling van resultaten en wat de daarvan afgeleide activiteiten zijn.  

 
 

                                                 
64 (Strikwerda, 1998). Zie voor een behandeling van de uitwerking van de internal governance in het geval in de interne 
organisatie met shared service centers wordt gewerkt (Strikwerda, 2003). 
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10. Specifieke aandachtspunten voor de accountant en de auditor 

 
Met een verdere differentiatie in de economie van producten en diensten, het modulaire karakter 

van de technologie, zullen we de komende jaren een navenante differentiatie zien van 

organisatievormen, waaronder begrepen hybride organisatievormen. Dit impliceert voor de 

ondernemer dat deze zich niet meer kan verlaten op conventies in de keuze van een 

organisatievorm wil deze zijn doelen realiseren. Er is een veel preciezere bepaling nodig van de 

organisatievorm èn vooral ook de uitwerking daarvan, wil er sprake zijn van effectief beheer. 

Hoewel external control altijd een rol heeft gespeeld in ondernemerschap, was dit veelal intuïtief en, 

ook vanwege de noodzakelijke geheimhouding daarvan, was dit geen onderwerp van externe 

toetsing. De bepaling van de waarde van de onderneming wordt in een economie waar steeds  

meer sprake is van commoditization, van network industries, van niet-fysieke activa, meer en 

meer bepaald door de mate van external control en de mate van precisie in de excutie. Dit 

impliceert dat de historisch-juridische benadering van intern beheer aangevuld moet worden door 

een toekomst gericht en economisch bepaald beheer.  

 
De vraag is wat redelijk van de accountant en de auditor gevraagd kan worden om te toetsen, 

gegeven dat hun toets zich niet meer kan beperken tot die van een juiste en volledig historisch-

juridische vastlegging van gegevens, gericht op een juiste externe verslaglegging. Startpunt bij de 

beoordeling zou moeten zijn of de ondernemer een juist beeld heeft van de ontwikkelingen in de 

economie en die goed vertaald naar ondermee de organisatievorm binnen de onderneming. Dit is 

overigens ook de taak van de RvC om daarop toezicht uit te oefenen. Het kan hierbij niet enkel 

gaan om een marginale toetsing, maar het dient te gaan om een inhoudelijke toetsing. Hiervoor 

zal nieuwe kennis verworven moeten worden en ook specifieke audit-technieken. Een alternatief 

kan zijn dat specialisten op dit gebied worden ingeschakeld. Bronnen voor deze kennis liggen 

deels in het vakgebied bedrijfskunde en deels in de economie. Echter de kennis op dit gebied is 

nog niet systematisch gecodificeerd.  

Een ander punt van aandacht is de tolerantie van gecorrumpeerde organisatievormen. In 

het verleden werden zowel de H-vorm als de M-vorm veelal, om persoonlijke redenen, 

gecorrumpeerd toegepast. Dit was niet kritisch in de traditionele opvatting van audit en control, 

immers als de vastlegging van cijfers maar goed was dan was aan de eisen voldaan. De tolerantie 

van gecorrumpeerde organisatievormen zal zowel uit oogpunt van het realiseren van 

ondernemingsdoelen als uit oogpunt van control afnemen. Dit impliceert voor de accountant en 

voor de auditor dat de uitwerking van de organisatie getoetst moet worden op zuiverheid ten 

aanzien van de gehanteerde uitgangspunten.  

We zien dus dat voor het beoordelen van de effectiviteit van de beheertaak de auditor de 

komende jaren zijn bestaande inzichten en instrumenten op twee dimensies zal moeten 
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uitbreiden. De eerste is een verdere uitwerking van toekomst gericht beheer, de RvB dient met 

betrekking tot de toekomst van de onderneming in control te zijn. De tweede uitbreiding zit daarin 

dat de auditor zal moeten kunnen omgaan met een groter aantal verschillende organisatievormen, 

die bovendien vaker kunnen wijzigen.  
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