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IN HET BIJZONDER VOOR DE ORGANISATIE-ADVISEUR

DR. J. STRIKWERDA
*

n het totale veld van auteurs over management en organisatie

neemt de Oostenrijks-Amerikaanse auteur Peter F. Drucker

een merkwaardige plaats in. Hij behoort niet tot één van de mo-

nodisciplines zoals economie, sociologie of psychologie. Ook kan

niet gezegd worden dat hij een specifiek model of een specifieke

theorie heeft gepostuleerd op het gebied van management en or-

ganisatie. Zelf zegt Drucker daarover dat hij drie parallelle carriè-

res heeft gevolgd1. De eerste is die van publicist. Drucker publi-

ceerde zo’n 26 boeken, circa tien op het gebied van management

en organisatie, een aantal over samenleving, economie en politiek en een aantal verhalen bun-

dels en enkele romans.

                                                
* Hans Strikwerda is management consultant bij KPMG-Nolan Norton & Co., fellow van het Nolan Nor-
ton Institute en docent organisatieleer en organisatie-verandering aan de PDOC van de Universiteit van
Amsterdam.
1 P.F. Drucker.  (1985). “Reflections on My Life and My Contribution”.  Toespraak   A.E.I.O.U. Wenen.
28 april.
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De tweede carrière is die van consultant. Aanvankelijk adviseerde Drucker grote ondernemin-

gen, later ook overheden, non-profit- en religieuze organisaties.  Drucker’s derde carrière lijn

is die van hoogleraar, aanvankelijk economie en statistiek, vervolgens politicologie, filosofie en

geschiedenis, daarna een hoogleraarschap management om uiteindelijk hoogleraar sociale

wetenschappen te worden aan de Claremont University in de Verenigde Staten, waar inmid-

dels ook de Peter F. Drucker School of Management is gevestigd.

Drucker werd in 1909 geboren in Wenen, als zoon van een hoge ambtenaar. In zijn

jeugd kwam Drucker in aanraking met verschillende intellectuelen. Daaronder was Freud en

onder meer de econoom Othmar Spann, aan wie Drucker het inzicht overhield, dat zijn latere

werk zou beheersen, dat een onderneming zowel een Gesellschaft als een Gemeinschaft is,

zowel een ecnomisch systeem als een sociaal systeem. Een andere intellectueel waarmee

Drucker in zijn jeugd kennis maakte was de econoom Josef Schumpeter, aan wie Drucker de

notie overhield van innovatie en dynamiek. Drucker verliet Wenen al op jonge leeftijd, om via

een periode in Duitsland en in Londen, zich in 1937 in de Verenigde Staten als journalist te

vestigen.

Drucker maakte naam met zijn in 1946 verschenen boek Concept of the Corporati-

on2. In dit boek, dat ontstond naar aanleiding van een adviesvraag van de leiding van General

Motors, beschrijft Drucker hoe General Motors, via het divisie concept een sterk gedecentrali-

seerde onderneming was. Het thema van decentralisatie blijft ook in het latere werk van

Drucker een grote rol spelen en oefent ook grote invloed uit in de praktijk. Veel ondernemin-

gen volgnde het door Druckerr beschreven voorbeeld van GM. Vanuit Drukcer’s opvatting dat

de onderneming zowel als een sociaal systeem als een economisch systeem gezien moet wor-

den, bepleitte Drucker het creëren van the self-governing plant community ofwel het creë-

ren van quasi-autonome teams. De term empowerment ontdekte Drucker pas in 1951 toen hij

door Lyndall Urwick werd gewezen op de grondlegster van die term, Mary Parket Follett.3  In

hetzelfde boek schetst Drucker ook de opkomst van de kenniswerker en daarmee de over-

gang van de economie van goederen naar de kenniseconomie. Zoals gezegd, het boek Con-

cept of the Corporation was aanvankelijk een rapport voor de leiding van General Motors. In

                                                
2 New York: John Day.  Later met toevoegingen heruitgegeven.
3 P.F. Drucker.  (1995).  “Introduction: Mary Parket Follett: Prophet of Management”.  In: P. Graham (ed.).
Mary Parket Follett—Prophet of Management: A Celebration of Writings. Harvard Business School
Press. P. 1.
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dat rapport voorzag Drucker dat het door Sloan, de toenmalige topman van GM, in de jaren

twintig geformuleerde en geïmplementeerde organisatiemodel aangepast zou moeten worden

aan ontwikkelingen als global competition, veranderende sociale waarden, automatisering, de

kennis economie en de vraag van consumenten naar kwaliteit4. Dit in weerwil van het immen-

se succes van het model van Sloan. Met name bepleitte Drucker een wijziging van een

…managerial to an innovative onderneming. Maar de toenmalige leiding van General Mo-

tors was zo overtuigd van het model van Sloan dat Drucker de daarop volgende 50 jaar per-

sona non grata was in de GM-burelen. Sloan zelf reageerde niet op Drucker’s rapport. Pas

in 1963 publiceerde Sloan zijn model en de overwegingen daarachter, in zijn boek My Years

with General Motors, een boek dat nog steeds het standaardboek is voor concern-besturing5.

Drucker wees erop dat Sloan’s boek één grote omissie heeft: er komen geen mensen in voor

en Sloan beschrijft niet zijn rol als leider bij de veranderingen die hij conceptualiseerde, inzette

en doorvoerde6.

In het voorgaande is een aantal thema’s genoemd waarvan gezegd kan worden dat

die door Drucker op de agenda van de management literatuur zijn gezet:

◊ Het doel van de onderneming ligt buiten de onderneming zelf. Het doel bestaat eruit afne-
mers te creëren en in hun behoeften te voorzien. Daaruit vloeit voort dat een onderneming
slechts twee basis functies heeft: marketing en innovatie.

◊ Marketing is niet een specialistische activiteit binnen de onderneming, maar is in essentie de
onderneming

◊ De economische en de sociale functie van de onderneming, Gemeinschaft en Gesell-
schaft, maar wel met de aantekening dat de organisatie geen doel op zich is: “Organization
is not and end in itself, but a means to an end of business performance and business re-
sults.”7

◊ Het onderkennen van personeel als resource, niet als kostenpost.

◊ De, wat we nu noemen, empowerment van medewerkers8.

◊ De idee dat management gaat over verantwoordelijkheid, niet om macht.
                                                
4 J. O’Toole.  (1995).  Leading Change: Overcoming the Ideology of Comfort and The Tyranny of
Custom.  Jossey-Bass.  p. 173.
5 A.P. Sloan.  (1963/1986).  My years with General Motors.  Penguin Books.
6 O’Toole, p. 175.
7 Drucker, 1954. Een principe van dezelfde strekking was eerder al geformuleerd door DuPont (Dale,
1960)
8 In zijn Post-Capitalist Society, p. 99, maakt Drucker overigens een kritische kanttekening bij dit begrip.
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◊ De idee dat ondernemigen een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. Onderne-
mingen moeten zich concentreren op hun eigen missie en taak, maar ultimo is hun verant-
woordelijkheid onderworpen aan het belang van de samenleving als geheel9.

◊ De idee dat centraal staat in management het nemen van besluiten.

◊ De idee dat een onderneming als sociaal bouwwerk een “governance” dient te hebben, dat
zowel constitutioneel is als legitiem. (Management needs a ‘charter’ spelling out clearly
who has the power to make ‘life-and-death’ decisions affecting a manager.)

◊ Decentralisatie, te lezen overigens als divisionalisering. Drucker spreekt van federative
decentralisation through autonomous businesses. Daarmee bedoelt hij niet, wat lijkt, dat
de onderneming georganiseerd zou zijn als een federatie van autonome entiteiten, maar dat
de onderneming georganiseerd is in operationele eenheden die self contained zijn voor wat
betreft resources, aan wie maximale, maar niet alle, beslissingsbevoegdheid is gedelegeerd
onder gelijktijdige strenge centrale control. De verantwoordelijkheid voor de onderneming
blijft bij het top-management.

◊ De bouwstenen van de organisatie, m.n. daarbinnen de identificatie van de functie van top-
management (bestuur van de onderneming), te onderscheiden van management van de
operatie10.

◊ De taken van de manager11:

a) Het stellen van doelen
b) Organiseren
c) Motiveren en communiceren
d) Meten
e) Het ontwikkelen van medewerkers en van zichzelf

◊ Management By Objectives & Self Control

◊ De idee van de kenniseconomie, het succes van de post-industriële onderneming ligt meer

in zijn intellectuele (professional intellect) en systeem capabilities dan in machines

(physical assets). Drucker onderscheidt drie vormen van kennis:

• The continuing improvement of  process, product and service
• Exploitation: the continous exploitation of existing knowledge to develop new and dif-

ferent product, processes and services
• Innovation.

◊ Het concept van de kenniswerker

◊ De theory of the business.

◊ De overgang van de command-and-control organisatie naar de information based orga-
nisatie.

                                                
9 Drucker.  (1993).  Post-Capitalist Society.  Butterworth Heinemann, p. 91.
10 Drucker, 1973
11 Drucker, 1973
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Deze lijst vormt tevens een goed overzicht van as-

pecten van leidinggeven en organisatie waarmee managers

te maken hebben. Het is niet zo, wat Drucker beweert, dat

hij de genoemde punten als eerste zag en beschreef. Eerder

is het zo dat Drucker zelf beschreef wat anderen hadden

uitgevonden of geformuleerd. De betekenis van Drucker ligt

vooral in zijn totaal-benadering, hij omvat alle aspecten van

management, en plaatst management en organisatie in een

maatschappelijk perspectief. De betekenis van Drucker ligt

er vooral in dat hij het functioneren van management en or-

ganisaties, veranderingen van en in organisaties, plaatst in

een macro-economische-, sociologische-, antropologische, maar vooral ook historische context.

rucker, als geen ander, weet in zijn werken een balans te vinden tussen de plicht van

de mens om zijn werk te doen, om te presteren enerzijds, en anderzijds een humanitaire

benadering van het fenomeen management en organisatie12. Drucker is van oordeel dat de

structuur van deeltaken rationeel en logisch13 bepaald moet worden, dat is immers ook voor-

waardelijk voor zijn systeem van MBO14. Gegeven die taakstructuur moet de opdracht (job)

aangepast worden aan het individu, deze moet zo ruim zijn dat they cannot put their arms

around it, ofwel dat het individu zich kan ontplooien. Interessant is dus dat Drucker onder-

scheid maakt tussen de taakstructuur en de opdracht voor het individu, waar als regel in on-

                                                
12 “If there is a core theme running through Drucker’s writing, it is this: at best, good management brings
economic progress and social harmony.” Micklethwait & Wooldridge, 1996. Van der Schroeff (1968, p.
25) wijst het economisch primaat dat volgens hem Drucker aan de onderneming wil geven, af. Drucker
spreekt over de manager als een economic organ. Uit de context van die stelling leidt ik af dat Drucker
daarmee bedoelt dat de eerste taak van het management is te zorgen voor de productie van goederen en
diensten die consumenten nodig hebben tegen een prijs die ze kunnen betalen. Elders wijst Drucker een
blind streven naar winst maximalisatie of shareholder value af. Van der Schroeff verwart de maatschap-
pelijk-economische functie zoals geformuleerd door Drucker, m.i. met de financiële prestaties van de
onderneming. De tweede fout die Van der Schroeff maakt dat hij geen prioriteit stelt in de verschillende
aspecten van de onderneming, de economische, de sociale, de sociologische en ethische. Het weigeren
zo’n keuze te maken creëert een verlammende verwarring in organisaties, in doelstelling, allocatie van
middelen etc. moet een helder startpunt worden gekozen.
13 Deze stelling is later ook overgenomen door C.K. Prahalad: “No longer companies can afford to have
organizations which are based on personal preferences of its executives, their organizations need to
have a logic.” Ook is het terug te vinden in het begrip ‘operating logic’ van Miles & Snow.

D
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dernemingen de taak gelijk wordt genomen aan de opdracht. Uiteraard heeft dit te maken met

Drucker’s systeem voor MBO, maar ook met zijn opvatting van dynamiek, van groei, ontwik-

keling en innovatie van de onderneming. Enerzijds moeten er heldere structuren zijn uit oog-

punt van efficiency, meetbaarheid, maar ook omdat mensen zich ergens op moeten kunnen

concentreren, tegelijkertijd moet er ruimte zijn, ontwikkeling en dynamiek. Dat laatste zoekt

Drucker er niet in door de betekenis van structuren te ontkennen, integendeel. Maar groei,

zowel persoonlijke als die van de onderneming of de instelling, zoekt Drucker in het stellen van

uitdagende doelen, innovatie en teamwork, want over dat laatste heeft Drucker ook zo het no-

dige geschreven.

Wat is nu de rol van Drucker in het totaal van het vakgebied van management en or-

ganisatie? Verschillende andere auteurs hebben hieraan al de nodige woorden gewijd. Om

Drucker’s rol te beoordelen moet eerst worden opgemerkt dat Drucker niet over alle aspecten

van organisatie en management een opvatting heeft, ook al lijkt dat zo. Drucker richt zich op

het bestuur van de onderneming, op de bestuurders en op de organisatie als goverance-

systeem. Drucker richt zich niet op operationeel management en niet op de organisatie van

operationele processen. Drucker zelf geeft dat aan doordat hij stelt dat hij de term top-

management heeft geïntroduceerd, waarmee hij wilde aangeven dat er nog een andere laag is

van management dan die waarover Taylor sprak. Drucker erkent dat de Fransman Henry

Fayol ook over top-management spreekt, maar dat is de directie van een single-product-

single-business-firm terwijl Drucker, vanuit zijn ervaring met General Motors, en studie van

andere grote ondernemingen, met name spreekt

over het top-management van multi-product-

multi-business ondernemingen.

De betekenis van Drucker moet niet zo-

zeer gezocht worden in het formuleren en propage-

ren van heldere operationele oplossingen voor or-

ganisatieproblemen. Ondanks alles wat hij ge-

schreven heeft over decentralisatie is de meest

heldere formulering daarvan, althans op het niveau

van het concern, nog steeds te vinden bij Sloan.

Drucker’s Management by Objectives, waarbij

                                                                                                                                           
14 Hierin volgt Drucker heel zuiver Weber en Fayol.

De Balanced Scorecard

Al in zijn Managing for Results (1964)
stelde Drucker dat een onderneming
op de volgende acht parameters moet
sturen:

1. Market standing
2. Innovation
3. Productivity
4. Physical and financial resources
5. Profitability
6. Manager performance and devel-

opment
7. Worker performance and attitude
8. Public responsibility



 -7-

© 1999 Nolan Norton Institute/J. Strikwerda

het daarbij behorende concept van self control15, wat vergelijkbaar is met het idee van semi-

autonome teams16, als regel wordt veronachtzaamd, heeft lange tijd grote navolging gekregen,

behalve in landen als Frankrijk, waar persoonlijke loyaliteit dominant is boven loyaliteit aan de

doelstelling van de onderneming. De hele beweging van MBO lijkt vandaag de dag minder

aandacht te krijgen. Praktijk is dat deze zijn weg wel degelijk heeft gevonden naar het sturen

door middel van goedgekeurde business plannen17. In meer populaire vorm vinden we deze

beweging terug in de belangstelling voor de Balanced Scorecard van Kaplan & Norton, echter

ligt daarin niet duidelijk het delegatie-element besloten zoals dat wel besloten ligt in Drucker’s

opvatting van Management By Objectives & Self Control.

De betekenis van Drucker ligt m.i. meer op het morele vlak. Drucker streeft vormen

van management en organisatie na die niet alleen verantwoordelijk zijn in de zin dat prestaties

gerealiseerd moeten worden die gerealiseerd moeten worden, dat taken uitgevoerd moeten

worden die uitgevoerd moeten worden, maar ook dat dat op een menselijk wijze gebeurd. Ma-

nagement en organisatie moeten als centrale maatschappelijke instituties intern en extern de-

zelfde idealen nastreven als die geformuleerd zijn in de Verlichting, de moderne opvattingen

van democratie en andere humanistische doelstellingen van onze samenleving.

                                                
15 “The greatest advantage of management by objectives is perhaps that it makes it possible for a mana-
ger to control his own performance. Self-control means stronger motivation: a desire to do the best ra-
ther than just enough to get by.” The Practice of Managemet. p. 130.
16 Hier ten lande hardnekkig aangeduid met de onjuiste en misleidende term zelfsturende teams.
17 J. Strikwerda en M.M.J. van Hest.  (1998).  Ondernemingsbestuur in Nederland, Voorwaarden voor
Groei. Utrecht: Nolan Norton Institute.  research memorandum.
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Met name zijn oudere werk, Practice of Management,

en Management, zijn doorspekt met morele uitspraken

over hoe te managen en hoe te organiseren. Drucker’s

waarden, mensbeelden en opvatting over de samenleving

zijn niet anders dan de canonieke waarden van de ver-

lichte westerse samenleving en wellicht iets meer speci-

fiek de idealen van de grondleggers van de Amerikaanse

samenleving18. Daarin is Drucker niet origineel, DuPont

paste die al eerder toe in haar organisatie. De verdienste

van Drucker is dat hij die waarden op een eenvoudige

toegankelijke wijze, toepast op het besturen van een on-

derneming, waarbij hij dat op een heel logische wijze in

harmonie brengt met de aard en de doelstelling van de

onderneming.

rucker heeft een tweetal inzichten geformuleerd

die m.i. door organisatie-adviseurs niet voldoende

op hun waarde voor de (advies-)praktijk worden geschat.

Het zijn inzichten die relevant zijn voor de praktijk van

organiseren en het meester zijn van veranderingen. Deze

twee inzichten zijn:

⇒ Het concept van de building blocs of the

organization

⇒ The theory of the business

                                                
18 “The management charter of General Electric’s Lamps Division in paraphrasing the U.S. Constitution
expresses it by saying: ‘All authority no expressly and in writing reserved to higher management is
granted to lower management’.” Practice of Management.  p. 141.

Twee recente opinies op The Prac-
tice of Management

activex@mx2.redestb.es from Spain
August 23, 1998
Error! Not a valid filename.
Surprisingly ACTUAL
I feel quite stupid when I read the
book written in 1954! and noticed
that most of the things that today
are explained and developed in man-
agement books, have already been
stated 30 years ago. Not only the
author gives the clues to understand
the present management techniques
but he shows how should be used
and why. DO not expend more
money in new management books
until you haven´t read that first

A reader from Boston, MA , July 21,
1998

Original but seriously flawed
This book was published in 1954 and
given its age it is still remarkably
readable. It is chock full of good
advice and thought provoking ideas.
One of the blurbs on the back of the
book describes Drucker as a
"business and management philoso-
pher." He certainly is that. This book
is so completely devoid of anything
approaching a scientific approach as
to be sickening. He frequently says
stuff like, "most companies" or
"probably something like 60 to 70
percent". Seeing as how his figures
are completely unsubstantiated they
do more harm than good. The book
shouldn't be treated as anything
more than an extended opinion. As
near as I could tell there wasn't a
single substantiated fact in the entire
book. Kinda scary that this is the
best that the "dean of business and
management" can produce. I would
have hoped that industry was based
on something a little more substan-
tial than gut feelings, rumors,
hunches, and hearsay.

D
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De bouwstenen van de organisatie

Drucker onderscheidt op basis van hun bijdrage aan de totale doelstelling van de on-

derneming vier typen activiteiten, bouwstenen, voor de organisatie19:

• Resultaat genererende eenheden. Deze eenheden kennen meetbare resultaten die
direct gerelateerd kunnen worden aan het resultaat van de gehele onderneming. Deze
worden onderscheiden in:

– Inkomsten genererende eenheden, bijv. verkoopafdelingen, innovatie, marke-

ting en sales planning, ook de treasury rekent Drucker tot deze categorie;

– Eenheden die meetbaar aan het resultaat van de totale onderneming bijdragen,
bijv. productie, trainen van medewerkers, inkoop, logistiek, back-office operaties
van een bank;

– Informatie-activiteiten. Dit zijn activiteiten die “gereed product” voortbrengen dat
door anderen in de organisatie nodig is voor hun werk. Dit is een activiteit die be-
schreven, gemeten en beoordeeld kan worden. “Yet information, by itself, does
not produce any revenue. It is “supply” to revenue and cost centers alike.”

• Support eenheden, bijv. stafdiensten als personeelszaken, juridische zaken

• De top-management eenheid (De RvB, Algemene Directie)

• Huishoudelijke- en hygiëne eenheden

Hierbij formuleert Drucker een aantal vuistregels hoe met deze indeling om te gaan:

“Contribution determines ranking and placement. Key activities should never be subordinated

to nonkey activities. Revenue-producing activities should never be subordinated to nonreve-

nue-producing activities. And support activities should never be mixed with revenu-producing

and result-contributary activities. They should be kept apart.”20

Waarom breng ik dit aspect van Drucker hier naar voren? Ik heb deze bouwstenen

van Drucker, het onderscheid wat hij maakt tussen verschillende typen eenheden in de organi-

satie, veel toegepast om problemen van cliënten tot een oplossing te brengen. Wel moet ik

daarbij aantekenen dat als gevolg van ontwikkelingen in het voortbrengingsproces vandaag de

dag met iets andere bouwstenen moet worden gewerkt.21  Waarom werkt dit concept? Omdat

                                                
19 P.F. Drucker.  (1974).  Management: Tasks, Responsibilities, Practices.  Harper & Row. P. 532-533
20 Drucker, op. cit. p. 535.
21 J. Strikwerda.  Het ontwerpen van organisaties, De concern-structuur. In druk. De kern van de zaak is
dat als gevolg van het gescheiden raken van de waardeketen van de discrete operationele processen,
ook een typisch kenmerk van de knowledge economy, andere organisatievormen mogelijk worden.
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het cliënten helpt focus en prioriteit in de opbouw van de organisatie te definiëren en te be-

sluiten. In het bijzonder helpt het om de vraag te beantwoorden, wat steeds noodzakelijk is in

complexere organisaties, welke de primaire eenheid is voor ondernemerschap, de primaire

eenheid voor het stellen van doelen, allocatie van resources en voor performance control.

In mijn werk kom ik regelmatig adviezen tegen van collega-adviseurs, ook van buiten

KPMG uiteraard. Het komt regelmatig voor dat organisatie-structuren worden geadviseerd die

niet helder zijn, niet logisch zijn wat betreft de onderlinge complementaire rol van de verschil-

lende afdelingen, waarbij niet is uitgemaakt welke eenheid of welke as van de organisatie de

primaire is. Als gevolg daarvan kunnen de management processen niet worden uitwerkt en

zonder processen werkt een organisatie-structuur niet. Ook andere fouten komen voor. Zo

stuitte ik vorig jaar op een onderneming op het gebied van financiële dienstverlening die haar

treasury als stafafdeling had aangemerkt, terwijl het een revenu generating eenheid is en

dus ook zo geplaatst en aangestuurd moet worden. Naar mijn oordeel moeten organisatie-

adviseurs, maar het geldt uiteraard ook bestuurders in ondernemingen, beter deze les van

Drucker ter harte nemen en zuiverder dan dat nu in Nederland gebeurt, bepalen wat de aard is

van de verschillende activiteiten en daarmee afdelingen. Maar, zoals vrijwel alle ideeën bij

Drucker, zelf heeft Drucker dit concept niet uitgewerkt maar dat mag geen reden zijn het niet

op te pakken, verder uit te werken en in de praktijk toe te passen. Drucker’s concept van de

bouwstenen van de organisatie ervan, en uiteraard aangepast aan de specifieke verhouding

van de kenniseconomie, is voorwaardelijk om tot heldere, effectieve en efficiënte operating

logics ofwel concern-structuren te komen als wel structuren voor het actuele vraagstuk van

multi-product-single-business-firms.

The Theory of the Business

Velen van u zullen bekend zijn met het fenomeen weerstand tegen verandering. In

tegenstelling tot wat daarover vaak is de oorzaak daarvan niet dat mensen tegen verandering

zijn, maar is de oorzaak van dat verschijnsel dat niet duidelijk is dat de bestaande causaliteits-

modellen niet langer valide zijn. Organisaties, als afgeleiden van die causaliteitsmodellen wor-

den in hun effectiviteit en efficiency mede ook bepaald door de validiteit van die causaliteits-

modellen. In het eerder aangehaalde voorbeeld van GM werd de assumptie over de markt,

                                                                                                                                           
Drucker veronderstelt in zijn bouwstenen een identiteit tussen de waardeketen en de operationele pro-
cessen.
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namelijk dat die eenduidige en stabiel viel te hanteren in een aantal prijssegmenten, vertaals in

semi-autonome divisies.22 Dat model is vijftig jaar zeer succesvol gebleken. In de jaren zeven-

tig fragmenteerde de markt in grillige lifestyle segmenten. Inkomen werd maar één van de

factoren in de aankoopbeslissing van auto’s. Aan de productie zijde veranderden de ecnomies

of scale. Lean production maakte een grotere variatie in producten mogelijk tegen aan-

vaardbare kosten23. In de jaren negentig dwingt de hoge kosten van ontwikkeling van de zgn.

platforms GM tot een wijziging van het concept van de verticaal en functioneel geïntegreerde

divisie. Dit is niet, wat vaak gesteld wordt, een consequentie van het feit dat het divisieconcept

verouderd is, nee, het is de consequentie van het feit dat in specifieke situatie van GM de aan

het divisieconcept ten grondslag liggende assumpties niet meer valide zijn. Voor andere onder-

nemingen hoeft het divisie concept niets aan betekenis te verliezen.

Elke onderneming en daarmee de organisatie van die onderneming, is gebaseerd op

wat Drucker noemt een theory of the business24. Deze bestaat uit drie onderdelen:

1. Aannames over de omgeving van de onderneming: samenleving en de structuur

daarvan, de markt, de afnemers en de technologie. Deze categorie aannames ge-

ven aan waarvoor de onderneming betaald wordt;

2. Aannames over de specifieke missie van de onderneming. Deze aanname weer-

spiegelt hoe een onderneming zichzelf als bijzonder, onderscheidend ziet van ande-

re in de markt;

3. Aannames over kern competenties die nodig zijn om de missie van de onderneming

te realiseren. Deze aannames geven aan waarin de onderneming moet excelleren

wil het succesvol zijn.

De theory of the business moet uiteraard valide zijn. In een dynamische wereld zijn

aannames, en daarmee de theory of the business  en daarmee de daarop gebaseerde organi-

satie, nimmer eeuwig geldig. Wil een theory of the business valide zijn, dat moet deze aan

vier voorwaarden voldoen:

                                                
22 Drucker heeft in latere publicaties zijn ongelukkig gekozen terminologie van federative decentralisati-
on en autonomous business units ingeruild voor een preciesere terminologie, semi-autonome divisies.
23 P.F. Drucker.  (1994).  “The Theory of the Business”.  Harvard Business Review.  Sept-Oct.
24 Drucker o.c. p. 99.
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1. De assumpties over de omgeving, missie en core competencies moeten overeen-

komen met de werkelijkheid. Het voorbeeld van GM geeft aan hoe een oorspron-

kelijke aanname over consumentengedrag, uitgedrukt in een prijssegmentatie van

de markt, als gevolg van een stijgend welvaartsniveau en sociaal-culturele ontwik-

keligen ongeldig kan worden. Hier zou tegenin gebracht kunnen worden dat veel

discussies over organisatieverandering juist gaan over het niet meer valide zijn van

tot dan toe gehanteerde modellen. Daarbij wordt dan bijvoorbeeld gewezen op or-

ganisatiemodellen die op een mechanistisch wereldbeeld berusten, of op het Taylo-

risme. Ook ziet men vaak dat ontwikkelingen in de markt in heel algemene termen

worden weergegeven, bijvoorbeeld individualisering, wat bovendien ook nog onjuist

is. Waar het hier om gaat dat het voor een specifieke onderneming, ja zelfs onder-

nemer, unieke causaliteitsmodel, dat ook voor twee bedrijven binnen één en dezelf-

de branche verschillend zal zijn, valide moet zijn. Om dat te toetsen vergt onder-

zoek aan het specifieke geval en kan niet worden tegemoet getreden met algemene

observaties.

2. De aannames in alle drie categorieën moeten met elkaar in overeenstemming zijn.

Dit punt werkt Drucker niet goed uit, terwijl het wel voor de hand ligt. Namelijk de

prijs-segmentatie die Sloan in de jaren twintig koos viel te rijmen met de economies

of scale and scope in het ontwikkel- en productieproces.

3. De theory of the business moet in de gehele organisatie gekend worden en be-

grepen worden. Dit licht Drucker dan wel weer op een lucide wijze toe, geheel in

lijn met zijn opvattingen in Management: “That is easy in an organization’s early

days. But as the organization becomes successful, an organization tends increas-

ingly to take its theory for granted, becoming less and less conscious of it. Then the

organization becomes sloppy. It begins to cut corners. It begins to pursue what is

expedient rather than  what is right. It stops thinking. It stops questioning. It re-

members the answers, but has forgotten the questions. The theory of the business

becomes ‘culture’. But culture is no substitute for discipline, and the theory of the

business is a discipline.”25

4. De theory of the business moet continu getoetst worden. Vroeg of laat, als gevolg

van verschuivingen in consumenten preferenties, technologische veranderingen,

                                                
25 O.c. p. 101.
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raakt elke theory of the business verouderd. Daarmee raakt ook elke organisatie

na verloop van tijd verouderd.

Met het concept van the theory of the business lijkt Drucker te erkennen, in een

dertig jaar vertraagd antwoord op Sloan, dat Drucker in zijn Concept of the Corporation het

decentralisatie model van GM te oppervlakkig heeft beschreven. Immers daarin stelt Sloan dat

het eerste wat hij nodig had om de organisatie van GM op orde te brengen was a concept of

the industry.

Anders dan bij zijn bouwstenen is Drucker’s idee van the theory of the business wel

door anderen nader uitgewerkt, m.n door Slywotsky26. Uiteraard bestaat er een overvloed aan

publicaties met als strekking dat organisaties anders moeten omdat de markt etc. verandert.

Maar het merendeel daarvan zijn fantaserende, dromigere verhalen die geen gedetailleerd in-

zicht verschaffen in de relatie tussen een theory of the business en de daarbij behorende or-

ganisatie. Nu werkt, zoals bij geen van zijn denkbeelden, Drucker dit precies uit, zodat toch

weer meer originele bronnen Chandler27, Miles & Snow28 ter hand moeten worden genomen.

Dit laat onverlet dat de grote betekenis is van Drucker’s idee van the theory of the

business dat ingeval problemen worden ervaren met de organisatie, zoals nu het geval is met

de divisionele en de multibusiness unit organisatie, dat dan niet het concept ter discussie moet

worden gesteld, maar de theory of the business  van de specifieke onderneming om na te

gaan of de aannames waarop de organisatie van de onderneming is gebaseerd nog wel valide

zijn. Voor diegenen die in die organisatie is dit van groot belang. Immers wanneer betrokkenen

begrijpen waarom de oude organisatie, de oude succesformule, niet gecontinueerd kan worden,

dan valt het niet moeilijk een nieuwe te ontwikkelingen en daarmee met een nieuwe organisa-

tie te werken.

In het idee van Drucker’s theory of the business schuilt mijns inziens een nog veel

principiëlere betekenis voor management en organisatie, verandering en flexibiliteit. Zoals hij in

het hiervoor weergegeven citaat bij punt drie stelt, om de organisaties waarmee en waarin we

werken de baas te blijven, moeten we steeds bewust blijven van de aannames, aannames in

het business plan, aannames waarop een organisatie zoals die is besloten, is gebaseerd. We

moeten ons niet alleen bewust blijven van die aannames, maar de validiteit van die aannames

                                                
26 A.J. Slywotzky.  (1997).  The Profit Zone: How Strategic Business Design will lead you to Tomor-
row’s Profits. Times Business. Slywotzky verwijst overigens niet naar Drucker.
27 A.D. Chandler.  (1962).  Strategy and Structure: Chapters in the History of the Industrial Enterprise.
Cambridge, Mass.: The M.I.T. Press.



 -14-

© 1999 Nolan Norton Institute/J. Strikwerda

ook voortdurend toetsen. Drucker heeft altijd wel het belang van het realiseren van prestaties

benadrukt in zijn werk en ook management for performance, maar nooit een blind streven

naar enkel performance. Evenzeer is het nodig om tenminste op het niveau van het business

plan de daarin gehanteerde aannames op hun validiteit te bewaken, premis control geheten.

In het adviesvak zijn er veel publicaties over dat ons organisatie-paradigma niet meer geldig is.

Als regel wordt dan er op gewezen dat de Tayloriaanse organisatie of ook de Weberiaanse

bureacratie niet meer valide zijn. Drucker zelf kondigt in zijn The Coming of the New Orga-

nization29 de overgang aan van de command-and-control organisatie naar de information

based organisatie. Maar Drucker slaagt er niet in dat overtuigend uit te werken. Dat is jam-

mer want juist in die idee van de steeds vervallende geldigheid van de theory of the business

en daarmee de daarop gebaseerde organisatie, ligt een vele malen effectievere ingang voor

organisatieverandering en commitment daaraan, dan in de verwijzing naar veranderende alge-

mene economische of maatschappelijke omstandigheden. De leden van een specifieke groep

willen weten of hun specifieke validiteitsmodel nog geldig is of niet, pas wanneer onomstotelijk

is bewezen en geaccepteerd dat dat niet meer het geval is, ontstaat er bereidheid tot verande-

ring van de organisatie, werkwijzen en kern-competenties. Immers wanneer de existentie in

het geding is zijn mensen bereid tot de meest radicale veranderingen.

Drucker heeft een uitstekend gevoel voor een aantal ontwikkelingen in onze samenle-

ving en onze economie. Vooral ook heeft Drucker een hoge moraliteit waar het gaat om het

managen en vormgeven van organisaties. Een aantal fundamentele ontwikkelingen, m.n. de

ontwikkeling van de kennis-economie heeft Drucker tijdig gezien en beschreven. Maar in

Drucker’s analyse ontbreekt de diepgang. Merkwaardig is dat hij geen gebruik heeft gemaakt

van de inzichten die zijn geformuleerd door de institutionele economen als Coase en Williams-

on30. Immers dan zou Drucker de wisselwerking tussen de efficiency van het marktmecha-

nisme en de verschillende organisatievormen beter hebben kunnen beschrijven. Drucker

schrijft dat in onze tijd de twee belangrijkste vormen voor de organisatie van het economisch

proces zijn de scheiding van eigendom en management en de tweede de vondst van de multi-

divisionele organisatie zoals geconcipieerd door Sloan. De betekenis van de verticaal en func-

tioneel georganiseerde onderneming, die eind vorige eeuw werd geïntroduceerd, ziet Drucker

kennelijk geheel over het hoofd. Daarmee ook de betekenis van de Verlag-organisatie die

                                                                                                                                           
28 R.E. Miles en C.C. Snow.  (1994).  Fit, Failure & The Hall of Fame.  The Free Press.
29 HBR Jan-Febr. 1988.
30 Wel haalt Drukcer in zijn Management for Performance een studie aan van McKinsey naar transactie-
kosten bij een retail-onderneming in de VS.
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daarvoor het dominante model was voor ondernemen. Dit terwijl Drucker in zijn Practice of

Management nu juist wel beschrijft dat productontwikkeling en marketing de twee belangrijk-

ste functies zijn van een onderneming, waarmee Drucker in feite de moderne Verlag be-

schrijft, zoals we die nu kennen bij ondernemingen als Benneton en Nike.

Deze omissie van Drucker laat onverlet dat voor de organisatie-adviseur het concept

van de theory of the business uiterst belangrijk is. Immers de praktische betekenis daarvan is

dat wanneer leden van een organisatie problemen signaleren met hun organisatie en deze pro-

blemen zijn geen instrumentatieproblemen met betrekking tot de gekozen organisatie, dat de

vraag gesteld kan worden naar de aannames onder de organisatie en de validiteit daarvan.

Daarmee wordt tegelijk de vraag naar de toekomst gesteld en wordt de vereist mentale basis

gelegd nodig voor het succesvol definiëren van een nieuwe organisatie en de implementatie

daarvan. Daarmee houden betrokkenen, om in woorden van Berger en Luckmann te spreken,

hun auteurschap op hun eigen organisatie bewust, een belangrijke voorwaarde voor commit-

ment aan verandering.

In het voorgaande schets ik een beeld van Drucker als iemand die een belangrijke rol

speelt in het denken en ook in de praktijk van management en organisatie, een betekenis van

wijsheid vooral, maar toch ook wel van principes, het is niet zo dat bij Drucker alles kan. In de

vakliteratuur wordt Drucker aangeduid met The Guru’s Guru31. Er is veel over geschreven

dat het werk van Drucker van grote invloed is op het denken en de praktijk van managers.

Drucker staat buiten de kring van academici op het gebied van management en organisatie.

Guru’s als Tom Peters erkennen dat ze schatplichtig zijn aan Drucker, voor wat betreft in-

zichten over wat werkt en wat niet, maar ook waar het gaat het voorzien van ontwikkelingen.

Ook zijn er van verschillende vooraanstaande managers uitspraken bekend dat Drucker hun

belangrijkste auteur is waar het gaat om management en organisatie. In ieder geval staat wel

vast dat Drucker’s Concept of the Organization grote invloed heeft uitgeoefend op de

vormgeving van concerns na de tweede oorlog, maar daarbij moet wel vermeld worden dat het

juist ook bureaus als McKinsey zijn geweest die het concept van de multi-divisionele organisa-

tie op grote schaal hebben verspreid.

Drucker’s morele opvattingen over hoe te managen en te organiseren zullen de groot-

ste invloed uitoefenen op leiders. Immers Drucker geeft geen gedetailleerde voorschriften en

kookboek recepten. Drucker formuleert ook geen metaforen of andere beelden van organisa-

                                                
31 J. Micklethwait en A. Wooldridge.  (1996).  “The Guru’s Guru”.  McKinsey Quarterly.  No. 3.
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ties waarin managers kunnen wegvluchten dan wel waardoor ze worden afgestoten. Drucker

als geen ander zoekt een weg tussen het rationalisme en de humanitaire organisatie. Drucker

zoekt economische vooruitgang en sociale harmonie. De betekenis van Drucker voor mana-

gement en organisatie is vooral wijsheid, wijsheid die direct relevant is en toe te passen is in de

praktijk van management en organisatie.

Zelf heb ik de indruk dat Drucker in Nederland geen grote invloed heeft uitgeoefend,

dan wel niet een groot aantal volgers kent, zoals bijvoorbeeld het geval was bij Mintzberg of

Porter. Drucker figureert maar schaars in Nederlandse literatuurlijsten. Dat geldt overigens

ook Duitsland. Drucker verklaart dat door dat in Duitsland de Unternehmungsführung ver-

onderstelde dat Drucker’s boeken over management betrekking hadden op de Unterneh-

mungsleitung en dat zij dus die boeken niet hoefde te lezen32. En dat terwijl Drucker nu juist

voor de Unternehmungsführung schrijft. In Frankrijk daarentegen stond Concept of the

Corporation als eerst op de leeslijst van de Ecole National d’Administration. In Nederland is

de term management pas in de jaren zeventig in zwang gekomen33, bijvoorbeeld het stan-

daardwerk van Van der Schroeff is getiteld Leiding en organisatie van het bedrijf34. Dit

ondanks dat Drucker’s Practice of Management in Nederland in 1962 verschenen is onder

de titel Management in de praktijk. Wel was er de sociologische studie van Becker,  Ma-

nagement als Beroep, waarin ook de uitdrukking ‘top-management’ wordt gehanteerd.35

Nog steeds komt het voor dat de Amerikaanse term middle management in het Ne-

derlands met middenkader wordt vertaald, terwijl daarmee in de USA het management, de

directie van divisies mee wordt bedoeld. Mogelijk dat de terminologische misperceptie een

verklaring vormt voor de niet overdadige aandacht in Nederland voor Drucker. Een meer

plausibele verklaring lijkt mij dat Nederland slechts een paar grote ondernemingen kende, op

dit moment zijn dat er vier, ten tijde van de publicatie van Concept of the Corporation drie,

Shell, Philips en Unilever, het staatsbedrijf der P.T.T. buiten beschouwing gelaten. Het vraag-

stuk van concernbesturing speelde eenvoudig niet in Nederland. Nederland was primair een

aanhanger van het Taylorisme. Onder de vlag van het Marshallplan, beleidsmatig vormgeven

in de industrialisatie-nota’s, was Nederland primair, en succesvol trouwens, bezig met het ver-

                                                
32 Management, p. 448n.
33 Hierop wees Aernoud Witteveen mij.
34 Amsterdam, 1968. Van der Schroeff citeert Drucker tien maal, maar Henry Fayol wordt door Van der
Schroeff vierendertigmaal geciteerd.
35 Den Haag, 1968.
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hogen van de productiviteit, niet met concernvorming, in operationele zin althans (later wel in

juridische zin).

s Drucker actueel? Wie Drucker’s Management, Tasks, Responsibilities, Practices ter

hand neemt, staat verbaast over de actualiteit daarvan waar het gaat om een balans in ra-

tionaliteit, waarden, economische gerichtheid en een mensgericht ondernemen, besturen en

organiseren. Zoals gezegd, het is niet allemaal precies operationeel uitgewerkt, dat moet de

lezer zelf doen. Daarin ligt waarschijnlijk ook het geheim van het tijdloze van, althans het oude-

re, werk van Drucker. Door zijn verhalende, journalistiek schrijfstijl, met veel verwijzingen

naar historische situtaties, raakt zijn werk niet gedateerd zoals dat met vrijwel alle manage-

ment en organisatie boeken het geval is. Zijn opvattingen over de verantwoordelijkheid van de

manager, in de zin van bestuurders, zijn nadruk op de noodzaak van hygiëne in de organisatie,

zijn pleidooi dat er bij de organisatie van het werk naar de werknemer geluisterd moet worden,

geen van alle hebben ze aan actualiteit ingeboet, integendeel, hoe meer de economie een ken-

nis-economie wordt, temeer deze punten aan betekenis winnen.

Vooral ook is de betekenis van Drucker dat hij, in de jungle van management- en or-

ganisatiethorieën, in het wildwater van over elkaar struikelende publicaties, de enige auteur is

die gevoel heeft voor een hoofdlijn, maar ook waarom het in de kern gaat en blijft gaan. In die

zin zou een vergelijking kunnen worden getrokken tussen Drucker en de Engelse staatsman Sir

Winston Churchill (1874-1965). Ondanks alle fouten die Churchill maakte kan één kracht

Churchill niet ontzegd worden, het zien van de hoofdlijn van ontwikkelingen en de kernwaar-

den van onze samenleving en daaraan ook in tijden van diepste wanhoop aan vasthouden.

Churchill was een voortreffelijk auteur, beloond met de Nobelprijs voor literatuur. Drucker is

teveel de journalistiek schrijver gebleven die onvoldoende gezocht heeft naar precisie in for-

mulering. Het grote verschil tussen Churchill en Drucker is uiteraard dat Churchill verant-

woordelijkheid nam als premier en die verantwoordelijkheid op geen enkel moment is ontlopen.

Drucker is altijd, wat hij zelf ook stelt, een bystander gebleven.

Met name het latere werk van Drucker is niet zijn sterkste. Met één uitzondering wel-

licht, Post-Capitalist Society. In dit boek bepleit hij de overgang van de command-and-

control organisatie naar de information based organisatie36. In de information based orga-

                                                
36 Post-Capitalist Society.  p. 98. Dit pleidooi is ook in eerder publicaties van Drucker te vinden.

I



 -18-

© 1999 Nolan Norton Institute/J. Strikwerda

nisatie stellen alle medewerkers zich de vraag wat zij elk voor zich kunnen bijdragen aan de

doelstelling van de organisatie als geheel, en wat dat voor hun persoonlijke doelstelling impli-

ceert. In de kennis-organisatie moeten alle medewerkers zelf hun activiteiten kunnen bepalen

op basis van terugkoppeling over de voortgang in hoeverre ze hun doelstellingen realiseren.

Naar opvatting van Drucker is het de verantwoordelijkheid van alle leden van de organisatie

om hun persoonlijke doelstellingen, hun prioriteiten en hun beoogde bijdrage te communiceren

met hun collega’s, boven hen, naar onderen en opzij. Het is ook de verantwoordelijkheid van

alle medewerkers er voor te zorgen dat hun persoonlijke doelstellingen passen in de doelstelling

van de groep als geheel. Het individu zelf is, naar opvatting van Drucker, verantwoordelijk om

te bepalen wat zijn bijdrage moet zijn aan het totaal. Dit wel in de gehele context van de ver-

antwoordelijkheid van de onderneming om te presteren, om een minimaal vereiste kapitaals-

productiviteit te realiseren en de noodzaak van een rationeel bepaalde taakstructuur, zie hier-

voor.

In deze context maakt Drucker een scherpe observatie bij het begrip empowerment.37

Weliswaar drukt deze term de ondergang aan van de command-and-control organisatie,

maar het gaat nog steeds om macht, power is nog steeds een bestanddeel van empowerment.

Medewerkers moeten zich niet de vraag stellen: “Waar heb ik recht op?”, maar: “Waar ben ik

verantwoordelijk voor?”

Bij Drucker’s worsteling om de nieuwe organisatie te beschrijven wreekt zich mijns

inziens dat in het gehele werk merkwaardig genoeg één begrip, een centraal begrip over orga-

niseren, notoir ontbreekt: “coördinatie”, het begrip waarmee, zo drukte Urwick dat ooit eens

uit, de (functie van) de organisatie in toto wordt uitgedrukt. Drucker adresseert de notie van

coördinatie wel, met name waar hij impliciet voor het belang van self-coordination pleit wan-

neer hij stelt dat iedereen in de organisatie op de hoogte moet zijn van de theory of the busi-

ness. Immers de eerste voorwaarde voor self-coordination is dat iedereen de totale doelstel-

ling ken. Alleen dan kan de dominantie van imposed coordination traditioneel vormgegeven

in command-and-control tot het functioneel noodzakelijk worden teruggebracht. Hierdoor ziet

mijn inziens Drucker over het hoofd dat niet alleen veranderende marktverhoudingen, maar

vooral ook de verbeterde werking van het marktmechanisme een verklarende factor is in de

dynamiek van organisatievormen.

                                                
37 o.c.  p. 99.
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oor organisatie-adviseurs acht  ik Drucker, met name zijn

Management, verplichte literatuur.  Het is één van de wei-

nige boeken waarin vanuit een moreel imperatief, vanuit een even-

wichtige visie op tegelijk humanitair- en economisch verantwoorde-

lijk leidinggeven en organiseren, inzichten, opvattingen zijn gefor-

muleerd waarin we in de praktijk mee hebben te maken en die ook

zijn toe te passen in de praktijk. Wat Drucker de organisatie-adviseur ook leert is gevoel voor

hoofdlijnen van ontwikkeling van de samenleving en de plaats daarin van organisaties, naar

vorm, functioneren en verantwoordelijkheid. Vernieuwing wordt niet gecreëerd door het oude

te ontkennen, maar juist door besef van geschiedenis, om vandaar uit te weten welke organi-

satievormen, vormen van leidinggeven en waarom vernieuwd moeten worden. Drucker leert

ons ook dat nieuwe organisatievormen niet ontstaan door nieuwe organisatie vormen te beden-

ken, nee ze ontstaan als gevolg van fundamentele ontwikkelingen in de samenleving, in de

economie.

Drucker is geen grondlegger van een organisatietheorie. Zelf beweert hij dat hij ma-

nagement heeft geformuleerd als wetenschap. Dat onderschrijf ik niet, Drucker’s werk ont-

breekt het daarvoor aan systematiek, codificatie en incorporatie van monodisciplines. Drucker

is ook geen fundamenteel denker, zoals Fayol en Sloan dat waren, de neven Du Pont, of zo

iemand als de econoom Roald Coase. Drucker is wel een uiterst scherpzinnig observator, van

zowel van wat was, wat is en vooral ook van wat zich ontwikkeld.

Centraal bij Drucker staat het verantwoordelijk zijn en verantwoordelijkheid nemen,

als individu, als organisatie38. Uit die verantwoordelijkheid vloeit dan ook voort dat het onze

plicht is wat er is niet conservatief te behouden, maar ook niet omdat wat is onverschillig op de

schroothoop te gooien uit blinde aanbidding van de vernieuwing, maar om zorgvuldig wegend

dat te vernieuwen wat vernieuwd moet worden en te behouden wat behouden moet worden.

Tot het eerste behoren organisatievormen en de wijze waarop we in organisaties met elkaar

omgaan. Tot de tweede behoren onze individuele- en collectieve verantwoordelijkheid maar

ook de plicht om elkaar te helpen ontwikkelen.

                                                
38 In het voorjaar van 1998 heb ik, tijdens een symposion op het SISWO over het boek Organisaties
vergelijkenderwijs, van Lammers, Mijs en Van Noort, er op gewezen dat in dat werk in het geheel geen
aandacht wordt besteed aan het vraagstuk van verantwoordelijkheid in de organisatie. Over Drucker
wordt niet gesproken in dit standaardwerk. Lammers verklaarde dat uit het feit dat het een sociologische
studie is en dat Drucker geen socioloog is. Het werk van Lammers is op deze wijze een sociologie van de
organisatiesociologie, geen sociologie van wat zich in de praktijk voordoet.

V
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Drucker is voor alles degene die een op management en organisatie toegesneden mo-

raliteit en waardensysteem heeft geformuleerd, een codificatie die enerzijds duidelijk en stellig

is en tegelijkertijd zo is geformuleerd dat elk individu, elke groep de ruimte heeft om daaraan in

de eigen omgeving vorm en inhoud aan te geven en er zodoende eigenaar van te zijn. Dat is de

essentie van leiderschap.
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Managing Oneself

Peter F. Drucker

Throughout history, people had little need to manage their careers -- they
were born into their station in life or, in the recent past, they relied
on their companies to chart their career paths. But times have drastically
changed. Today, we must all learn to manage ourselves.

What does that mean? According to Peter Drucker, it means we have to learn
to develop ourselves. We have to place ourselves where we can make the
greatest contribution to our organizations and communities. And we have to
stay mentally alert and engaged during a 50-year working life, which means
knowing how and when to change the work that we do.

It may seem obvious that people achieve results by doing what they are
good at and by working in ways that fit their abilities. But, Drucker
says, very few people actually know_-- let alone take advantage of_--
their unique strengths.

He challenges each of us to ask ourselves fundamental questions: What are
my strengths? How do I perform? What are my values? Where do I belong?
What should my contribution be? Don't try to change yourself, cautions
Drucker. Instead, concentrate on improving the skills you have and
accepting assignments that are tailored to your individual way of working.
If you do that, you can transform yourself from an ordinary worker into an
outstanding performer.

Successful careers today are not planned out in advance. They develop when
people are prepared for opportunities because they have asked themselves
those questions, and they have rigorously assessed their unique
characteristics. This article challenges readers to take responsibility
for managing their futures, both in and out of the office.
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