
Management van organisaties  
1. Organisaties 

1.1. Een algemene definitie… wat is een organisatie? 
= een geheel of eenheid van mensen die op een bewuste manier bij elkaar zijn gebracht om (een) 

specifiek(e) gemeenschappelijke doel(en) te verwezenlijken  

 3 basiskenmerken: groep van mensen, gemeenschappelijk doel en structuur (bewust 

gecoördineerd) 

Opmerking: 3 basiskenmerken kunnen variëren in de tijd, door:  

• Externe invloeden: ontstaan buiten organisatie VB noden van klanten, technologische 

ontwikkelingen  

• Interne invloeden: ontstaan binnen organisatie VB noden van werknemers 

1.2. Een organisatie… een groep van mensen 
Mensen zorgen voor ontstaan en bestaan van organisaties 

 via hun denken en hun gedrag geven ze vorm aan organisaties 

Een groep van mensen bestaat uit:  

• Heterogeniteit: er bevinden zich veel verschillende mensen in een organisatie, de basis voor 

onderscheiding varieert:  

o Op basis van functie of rol: eigenaars, managers, arbeiders en bedienden 

o Op basis van hiërarchische verantwoordelijkheden en bevoegdheden: 

leidinggevenden en niet-leidinggevenden 

o Op basis van vakkennis of expertise: technische specialisten, boekhouders, 

designers,… 

o Op basis van productbetrokkenheid: medewerkers die betrokken zijn bij product x, 

medewerkers die betrokken zijn bij product y,… 

o Op basis van regiobetrokkenheid: medewerkers die betrokken zijn in de regio 

Zweden, medewerkers die betrokken zijn in de regio België,… 

o Op basis van sociodemografische kenmerken (geslacht, leeftijd): alle vrouwelijke en 

mannelijke medewerkers 

 Verschillende kijk: elke medewerker heeft een verschil in waarden en 

normen 

VB ziekenhuis: verpleegsters hechten veel belang aan sociale contacten met 

patiënten ↔ artsen hechten veel belang aan gesofisticeerde 

diagnosemethoden en imago van ziekenhuis (op basis van expertise)  

 Gevolgen voor doel en structuur 

• Gemeenschappelijk doel moet verzoenbaar zijn met alle groepen van 

organisatieleden  zelfs binnen eenzelfde groep van 

organisatieleden zijn er nog andere persoonsgebonden doelen 

• Structuur: geen evidentie om verschillende groepen van 

organisatieleden samen te brengen in één samenhangend, werkend 

geheel  



• Homogeniteit: organisatiecultuur = geheel aan gemeenschappelijke waarden en normen die 

alle organisatieleden delen, cultuur uit zich op:  

o Praktijken: afspraken, routines 

o Symbolen: kleding, architectuur, logo's 

o Mythes of heldenverhalen: volhardende verkoper op sterk concurrentiële 

afzetmarkten 

o Rituelen: manier van met elkaar spreken, manier van met de klant omgaan 

o Normatieve waardeoordelen over gedrag (guilding beliefs): wat mag wel en wat mag 

niet? 

Opmerking 1: studies over organisaties = “organizational behaviour” of “OB” 

 omvat sociale wetenschappen: psychologie (gedrag als persoonlijkheidssystemen), sociologie 

(collectiviteit als resultaat van sociale systemen) en antropologie (waarden of normen als resultaat 

van culturele systemen 

≈ definitie management, MAAR omvat naast sociale wetenschappen ook inzichten uit andere 

wetenschappen (economie, wiskunde, rechten,…)  

Opmerking 2: managementperspectieven (heterogeniteit) 

• Quasi gelijkend normenkader VB klassieke managementperspectief: maximalisatie van winst  

• Sterk, conflicterend normenkader VB stakeholdersperspectief, gedragsmatige 

managementbenadering 

Opmerking 3: Hofstede uimodel (zie p28 figuur 1.1) (homogeniteit) 

• Meer fundamentele cultuuruitingen: dicht bij kern (waarden)  

• Minder fundamentele cultuuruitingen: buitenste schillen 

1.3. Een organisatie… een “gemeenschappelijk doel 
Doel = gewenste toekomstige toestand (iets waar de organisatie naar streeft) 

Verschillende soorten doelen:  

• Op basis van voorwerp  

o VB aankoop grondstoffen, aanwerving van medewerkers, omvang productie 

• Op basis van organisatieniveau  

o VB totale organisatie, op één bepaalde afdeling, op één bepaalde groep van 

organisatieleden 

• Op basis van tijdshorizon  

o Kortetermijndoelen 

o Middellangetermijndoelen 

o Langetermijndoelen 

• Op basis van vormelijk karakter 

o Informele doelen: nergens neergeschreven 

o Formele doelen: wel neergeschreven  

“doelencascade of doelenhiërarchie” = sommige doelen zijn onderling met mekaar verbonden en 

ondersteunen elkaar 

3 functies van een missie/doel:  



• Richtinggevend: criterium om beslissingen te nemen  

VB Philips: leven van mensen verbeteren door innovatieve zaken 

• Motiverend/sturend naar de medewerkers toe: bedrijf staat voor iets waarin de 

medewerkers zich kunnen vinden, medewerkers staan achter de missie 

• Legitimerend: een organisatie moet zich vaak verantwoorden aan externe partijen 

VB management moet aan aandeelhouders vertellen waarom ze bepaalde zaken hebben 

gedaan 

Opmerking 1: als je wilt dat deze 3 functies er zijn, moet je op 4 punten letten:  

• Purpose, bestaansreden, algemeen doel 

o Type 1: for shareholders; alles wat we doen, doen we voor de aandeelhouders 

o Type 2: for all stakeholders; doel formuleren naar verschillende belanghebbers, er 

worden met verschillende zaken rekening gehouden  

VB Coca Cola 

o Type 3: > ∑ stakeholders; dit zorgt voor meer inspiratie, is meer filosofisch van aard 

volgens onderzoek is dit het beste, dit rendeert het meest 

VB Google, Nike 

• Values: wat vinden wij als bedrijf belangrijk? VB1 competitiviteit of teamplayers? VB2 

ecologisch verantwoord bedrijf? 

 moet in overeenstemming zijn met de bestaansreden/doel 

(het is moeilijk om winst te realiseren als je als waarde hebt “een leuke werkplek creëren”) 

VB adidas group values: performance and passion 

• Strategy (commercieel/strategisch): hoe kan je een concurrentievoordeel behalen? 

 aangeven hoe je business wil doen: hoe wil je beter zijn dan je concurrenten, hoe probeer 

je om je opbrengsten te maximaliseren,…? 

VB H&M: fashion and quality at the best price (H&M tracht te differentiëren) 

• Behaviour standards, gedragsstandaarden: de missie moet ingebed zijn in de gedragen van 

de werknemers, als je wilt dat de missie iets oplevert 

VB media markt: vriendelijke werkomgeving creëren, maar er zijn werknemers die vaak niet 

vriendelijk zijn 

 Left brain commercial strategic link: waarden moeten worden geëvalueerd, 

om te controleren of werknemers zich aan de waarden houden 

VB bij rekening van Footlocker zit een verwijzing naar de site, zodat je de 

verkoper kan evalueren 

Opm: minder renderd, op KT is dit zekerder 

 Right brain emotional commitment link: waarden die werknemers 

automatisch gaan nastreven  

Opm: rendeert beter, maar je kan het niet zomaar invoeren 

Gemeenschappelijk doel = meest centrale, overkoepelende doel, is ontstaan uit: 

• maatschappelijke nood 

• bevrediging via een bepaald product of dienstverlening 

VB merkkledij (Gucci): vanuit persoonlijke interesse van stichters, leggen ze zich toe op 

vervaardigen van een eigen stijl aan luxekleding 

• bevat basiskeuzes 

VB merkkledij (Gucci): excentrieke en trendy kledij vervaardigen 



1.4. Een organisatie… een bewuste structuur of sturing 
Organisatiestructuur bestaat uit een formeel en een informeel gezicht: 

De formele organisatie De informele organisatie 

Taken staan centraal Persoon die taak uitvoert staat centraal 

Bestaat onafhankelijk van lidmaatschap van 
organisatieleden 

Bestaat enkel in functie van organisatieleden 

Afspraken: expliciet + officieel neergeschreven Afspraken: impliciet opgeslagen in de hoofden 
(wordt niet neergeschreven) 

Afspraken: vast en stabiel  veranderen: 
volgen van een officiële procedure 

Afspraken: makkelijk veranderbaar  
veranderen: onderling overleg 

 

VB Procter & Gamble: grote multinational die gestructureerd is volgen een SBU structuur; 

verschillende productlijnen, verschillende marktlijnen waarin ze inspelen, verschillende structuren 

voor de verschillende producten 

1.5. Een organisatie… externe invloeden of de omgeving: wat 

beïnvloedt een organisatie? 
Grens tussen intern en extern is niet altijd zo makkelijk:  

• Situatie 1: intense samenwerkingsverbanden  organisaties versmelten met elkaar, de 

grenzen vervagen  

• Situatie 2: organisatie is afhankelijk van een bepaalde actor; deze externe actor bepaalt het 

interne beleid van de organisatie 

• Situatie 3: organisaties waarvan de identiteit slecht zichtbaar is; “.com” – bedrijven, deze zijn 

niet zichtbare in de fysieke ruimte 

Virtuele organisatie = een netwerk van diverse, onafhankelijke organisaties waarbij elk één bepaalde 

activiteit uitoefenen, door de onderlinge taakverdeling vormen ze samen één organisatie 

 virtueel, want de organisatie heeft geen eigen identiteit en geen duidelijk fysiek waarneembare 

vorm VB eigen gebouw,… 

Opmerking 1: managementperspectieven; contingentiebenadering en systeembenadering schenken 

veel aandacht aan de externe omgeving 

Opmerking 2: strategisch management; geïnteresseerd in integrale externe omgeving 

1.5.1. De taakomgeving: micro omgeving 
Deel van de externe omgeving waarmee de organisatie direct en wederzijds interageert, alle partijen 

die direct te maken hebben met de organisatie 

Bestanddelen:  

• Klanten/gebruikers 

• Toeleveranciers 

• Distributeurs 

• (directe en indirecte) concurrenten 

• Externe financiers 

• Onderaannemers en partnerorganisaties 



1.5.1.1. De klanten/gebruikers 
Bestaansrecht: vervullen van de behoeften van klanten of gebruikers 

Analyse:  

• Behoeften van klanten/gebruikers (gewenste prijs, kleur, kwaliteit,…) 

• Tevredenheid van klanten/gebruikers (zeer tevreden, tevreden, zeer ontevreden) 

Opmerking 1: vakgebied; marketingmanagement 

1.5.1.2. De toeleveranciers 
Analyse:  

• Middelen (soort van machines, typische kenmerken van grondstoffen,…) 

• Leveranciers (verstrekte leveringsvoorwaarden, kortingen,…) 

Opmerking 1: vakgebied; aankoopmanagement 

1.5.1.3. De distributeur 
= zorgt ervoor dat producten + dienstverlening tot bij de klanten of gebruikers worden gebracht  

Analyse: Distributeur (grootte opslagruimte, de door hem aangerekende prijzen,…) 

Opmerking 1: vakgebied; distributiemanagement  

1.5.1.4. De (directe en indirecte) concurrenten 

• Directe concurrenten: organisaties die quasi dezelfde producten en/of diensten aanbieden 

 samen één gezamenlijke (afzet)markt of sector VB sector van autofabrikanten (Opel, 

Volvo,…): analyse 

o Kenmerken van de markt (aantal concurrenten, omzet of marktaandeel van elke 

concurrent) 

o Meer specifieke kenmerken van elke concurrent afzonderlijk (specifieke profiel van 

klanten, geografische bereik,…) 

• Indirecte concurrenten: (zelfde analyse als bij directe concurrenten)  

o Potentiële toetreders: nieuwe organisaties die momenteel nog niet hetzelfde product 

of dezelfde dienstverlening aanbieden, maar die dit in de nabije toekomst wel zullen 

doen  

o Verstrekkers van substituut producten: organisaties die andere producten en/of 

diensten aanbieden, maar die wel eenzelfde behoefte van de klant bevredigen 

Opmerking 1: vakgebied; strategisch management en marketingmanagement 

Opmerking 2: NACE-code (classificatie); organisaties worden op basis van hun activiteiten 

gegroepeerd in sectoren en subsectoren + unieke code VB organisaties die geneesmiddelen 

vervaardigen; farmaceutische sector met als code 24.40 

Opmerking 3: verenigingen die organisaties van een bepaalde sector vertegenwoordigen VB 

textielfabrikanten Febeltex, technologische industrie Agoria  

1.5.1.5. De externe financiers 

• Interne geldverstrekkers: verstrekkers van EV (eigenaars) 

 in ruil: aandeel of eigendomsbewijs 



• externe geldverstrekkers: verstrekkers van VV VB lening verstrekt door banken, subsidies 

verstrekt door overheden, analyse:  

o Algemene kenmerken van de financiële markt (aantal banken, intrestvoet,… 

o Meer specifieke kenmerken van elke externe financiers afzonderlijk 

(afbetalingsfaciliteiten, aard van verstrekte financiële diensten,… 

Opmerking 1: vakgebied; financieel management 

1.5.1.6. De onderaannemers en partnerorganisaties 
Onderaannemers: taken of activiteiten uitbesteden aan andere organisaties:  

• Perifere of nevenactiviteiten: activiteiten uitbesteden die niet meteen te maken hebben met 

de activiteit vervat in gemeenschappelijk doel VB boekhouding  

• Core of kernactiviteiten: activiteiten uitbesteden die meteen te maken hebben met de 

activiteit vervat in gemeenschappelijk doel VB productontwerp of productie 

o Redenen: kostenvoordelen, kwaliteitsvoordelen 

Partnerorganisaties: organisaties die de taken samen realiseren met andere organisaties  

Analyse:  

• Kenmerken van uitbestedingsmarkt (belangrijke spelers of organisaties) 

• Meer specifieke kenmerken van elke externe onderaannemer/partnerorganisatie 

afzonderlijk (financiële draagkracht, technologie) 

Opmerking 1: vakgebied; strategisch management 

Opmerking 2: organisaties zijn vaak gekoppeld aan een keten (het ene bedrijf levert aan het andere 

bedrijf zie dia 57) 

1.5.2. De algemene omgeving: macro-omgeving (PEST) 
De algemene omgeving oefent invloed uit op de organisatie, maar de organisatie heeft zo goed als 

geen impact op deze omgeving 

1.5.2.1. De politiek-juridische omgeving (P) 
= juridisch kader waarbinnen organisatie werkt VB richtlijnen, wetten, verordeningen, akkoorden,… 

(!): politieke debat + actoren die debat voeren VB vakorganisaties, milieubewegingen, VN, politieke 

partijen,… 

1.5.2.2. De economische omgeving (E) 
= macro-economisch kader waarbinnen de organisatie werkt VB economische groei, 

investeringsniveaus, consumentenvertrouwen, ondernemersvertrouwen,… 

(!): economisch debat + actoren die debat voeren VB ministers, parlementsleden, 

werkgeversorganisaties, WTO,… 

1.5.2.3. De socioculturele omgeving (S) 
= socio-culturele of maatschappelijke kader waarbinnen de organisatie werkt VB demografische 

evoluties, voorzieningen inzake onderwijs, voorkeuren inzake vrijetijdsbesteding, ethische 

standpunten inzake milieu,…  

(!): maatschappelijke debat + actoren die debat voeren VB jongeren/ouderen, mannen/vrouwen, 

artiesten, mediafiguren,… 

 



Opmerking 1: Hofstede; nationale cultuur heeft een grote invloed op werk gerelateerde waarden en 

normen van werknemers (zelfs meer dan verschillen in leeftijd, sekse, werk of functie). 

 4 dimensies om nationale cultuur te typeren:  

• Individualisme vs collectivisme:  

o Individualisme: eigen belangen + belangen van hun directe naasten VB België 

o Collectivisme: sterk verantwoordelijk voelen voor het welzijn en welbevinden van 

medemens VB Portugal  

• Machtsafstand:  

o Groot: de onevenwichtige verdeling van macht wordt geaccepteerd VB België 

o Klein: meer gelijke verdeling van macht VB Zweden, Nederland 

• Onzekerheidsmijding:  

o Groot: het nemen van risico’s en het vertonen van conventioneel gedrag wordt niet 

op prijs gesteld VB België 

o Klein: de samenleving stimuleert het vertonen van risicovol gedrag VB VS 

• Masculiniteit en feminiteit:  

o Masculiniteit: assertiviteit en materialisme VB België 

o Feminiteit: onderlinge relaties en welzijn van anderen VB Zweden, Nederland 

1.5.2.4. De technologische omgeving (T) 
= technologisch kader waarbinnen de organisatie werkt VB gangbare informatietechnologie, 

technische eigenschappen van gebruikte grondstoffen 

(!): technologisch debat + actoren die debat voeren VB universiteiten, labo’s, wetenschappelijke 

congressen, tijdschriften,… 

1.5.3 Het karakter van de omgeving (voorwerp van de meeste contingentiefactoren)  

1.5.3.1 De mate van stabiliteit versus dynamiek 

Stabiel: geen of slechts een beperkt aantal veranderingen of het tijdsintervallen tussen 

opeenvolgende veranderingen is groot  

Dynamisch: groot aantal verandering of tijdsinterval tussen opeenvolgende veranderingen is klein 

1.5.3.2 De mate van zekerheid versus onzekerheid 

Zeker: veranderingen zijn volledig of grotendeels op voorhand voorspelbaar 

 grote hoeveelheid aan informatie 

Onzeker: veranderingen zijn niet of zeer beperkt op voorhand voorspelbaar 

 zeer beperkte hoeveelheid aan informatie 

1.5.3.3De mate van eenvoudigheid versus complexiteit 

Eenvoudig: in kaart brengen van de omgeving vraagt slechts een beperkte en gemakkelijk 

beheersbare hoeveelheid kennis  

Complex: in kaart brengen van omgeving vraag een omvangrijke en moeilijk beheersbare 

hoeveelheid kennis 

1.6. Types en soorten van organisaties 
• Op basis van (economische) activiteit:  

o Productorganisaties: vervaardigen van producten 

o Dienstverlenende organisaties: verlenen diensten 



• Op basis van de plaats in de supply chain = aaneengeschakelde groep van organisaties die 

alle opeenvolgende activiteiten realiseren die nodig zijn om een welbepaald product of 

dienstverlening te verstrekken aan de klant 

o Toeleveranciers van grondstoffen of halffabrikaten 

o Producenten van dienstverlening 

o Groothandelaars en kleinhandelaars 

• Op basis van identiteit van de eigenaar of de kapitaalverstrekker:  

o Private organisaties: gefinancierd door individuen of andere organisaties  eigenaar 

VB tuinbouwbedrijven, meubelfabrikanten, sommige scholen en ziekenhuizen (privé) 

o Publieke organisaties: gefinancierd door overheid  

VB overheden (ministeries en administraties van de Belgische overheid,…), sommige 

scholen en ziekenhuizen (publiek)  

• Op basis van het doel of objectief:  

o Profit-organisatie: winst, ten voordele van de eigenaars 

o Non-profit, social profit of social profit-organisaties: maatschappelijk doel (geen 

winst) VB vakbonden 

• Op basis van juridisch statuut:  

o Naamloze vennootschap  

o Vennootschap onder firma 

o … 

• Op basis van omvang: aantal medewerkers (headcounts) + gerealiseerde opbrengsten 

• Op basis van fase in levenscyclus:  

o Fase 1: organisaties in opstartfase;  

▪ Voorbereidingen VB gebouwen aankopen, personeel aanwerven,… 

▪ Bieden producten of diensten nog niet aan op de markt 

▪ Gemaakte kosten worden nog niet gecompenseerd 

o Fase 2: organisaties in de introductiefase; 

▪ Actief 

▪ Producten of diensten worden gelanceerd op de markt 

o Fase 3: organisaties in de groeifase 

▪ Succesvolle lancering: KT hoge inkomsten + groeien 

o Fase 4: organisaties in de maturiteitsfase;  

▪ Groei vertraagt VB productieassortiment voldoet niet meer volledig aan 

wensen en noden van consumenten  

o Fase 5: organisaties in de vervalfase;  

▪ negatieve groei VB uitblijven van herstel in maturiteitsfase 

Opmerking 1: sinds 2005: Europese richtlijnen in België 

• Kleine organisatie:  

o Max 50 headcounts 

o Max 10.000€ jaaromzet 

• Middelgrote organisaties: 

o Max 250 headcounts 

o Max 50.000€ jaaromzet 

• Grote organisaties: 

o > 250 headcounts 

o > 50.000€ jaaromzet 



2. Managers en management 

3. Perspectieven op organisaties en management 

4. Plannen  

4.1. Een algemene definitie… wat is/impliceert “plannen”? 
• Formuleren van doelstellingen 

• Ontwikkelen van acties of strategieën om doelstellingen te realiseren 

• Intentioneel karakter: plannen uitdrukken wat de organisatie wenst of zal doen 
(voornemens, initiatieven, objectieven, streefdoelen,…), dus niet over daadwerkelijk 
gerealiseerde activiteiten 

• Toekomstgericht karakter: zeker tijdsinterval tussen plan en realisatie  
 
Activiteiten worden samengebundeld in plannings- en besluitvormingsproces  

 Resultaat van besluitvormingsproces: plannen  

 
 
Opmerking: plaats van het plannen binnen managementcyclus hangt af van gehanteerde 
managementperspectief;  

• Klassiek managementperspectief: lineair sequentieel, gaat ervan uit dat acties volgen op 
intenties: eerst denkt de mens en daarna pas handelen 
 plannen komt op 1ste plaats  
 duidelijke scheiding tussen plannen en daaropvolgende functies 

• Gedragsmatig managementperspectief: handelen en denken loopt door elkaar 
 plannen komt niet noodzakelijk op de 1ste plaats 
 niet elke actie wordt voorafgegaan door een planningsactiviteit  

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. De planningsactiviteiten, hun kenmerken en de hierbij gehanteerde 

technieken/instrumenten 
3 grote groepen van activiteiten:  

• Situatie-analyse: analyseren van de huidige en toekomstige situatie 

• Doelen: bepalen of vastleggen van doelen (wat) 

• Acties: bepalen of vastleggen van wijzen waarop organisatie deze doelen zal proberen te 
realiseren (hoe)  

 

4.2.1. De situatie analyse  
= Analyse van de toestand van de organisatie + omgeving 
 analyseren = informatie verwerven + interpreteren (toewijzen van een concrete betekenis aan de 
verzamelde informatie 

• zonder analyse: verzamelde informatie leidt niet tot (re)acties 

• met analyse: verzamelde reactie leidt tot (re)acties  
 

Opmerking:  

• klassiek managementperspectief: interpretatie van informatie is eenduidig; ofwel goed ofwel 
slecht, WANT alle organisatieleden hebben gelijksoortige of gelijklopende opvattingen (dus 
zelfde interpretatie) 

• gedragsmatig managementperspectief: interpretatie van informatie is niet eenduidig, 
erkennen verscheidenheid van mensen, DUS ook interpretatiemogelijkheden 
 

4.2.1.1. Informatie verzamelen  

Basis waarop we soorten informatie identificeren varieert:  

• Op basis van tijdsdimensie:  
o Heden  
o Verleden  
o Toekomst 

• Op basis van voorwerp:  
o Organisatie zelf VB omvang organisatie, type organisatie, gemeenschappelijk doel, 

concrete invulling van persoonsbeleid en marketingbeleid,… 
o Externe omgeving VB profiel van klanten, mate van concurrentie, identificatie van 

substitutieproducten,… 

• … 
 
 



 
 
 
Informatie verwerven (via informatieverzamelingsinstrumenten):  
 

1) Schriftelijke vragenanalyse (enquêtes) 

= vragen voorleggen aan respondenten die de vraag dan schriftelijk beantwoorden 
 Type van vragen: 

• Gesloten vragen:  
= antwoord kiezen uit reeks vooraf geformuleerde antwoordcategorieën 
De vraagsteller heeft controle over de antwoorden 
G vergemakkelijkt vergelijking + verwerking  
VW: vraagsteller moet voldoende vertrouwd zijn met alternatieve antwoorden die 
respondenten kunnen geven (wanneer hij geen idee heeft wat de respondenten zouden 
willen antwoorden, dan heeft hij weinig, foutieve en irrelevante antwoordcategorieën om 
aan te halen 

• Open vragen:  
= antwoord vrij formuleren (vrije woordkeuze, vrije zinsconstructie,…) 
De vraagsteller heeft geen controle over de antwoorden 
G bemoeilijkt vergelijking en verwerking  
(+) spontaneïteit; voorkomt dat respondenten antwoord geven dat past binnen 
antwoordcategorie, maar dat niet past bij wat ze werkelijk willen antwoorden 

• Feitelijke of objectieve vragen:  
= vragen over objectief waarneembare en vaststaande feiten  

o Persoonsgebonden feiten: leeftijd, geslacht, woonplaats, diploma,… 
o Taak- of functiegebonden feiten: statuut, functietitel, aantal werkuren per week,… 
o Organisatiegebonden feiten: type van organisatie, sector,… 
o Andere feiten met betrekking tot personen en/of voorwerpen  

• Perceptieve of subjectieve vragen: 
= vragen over meningen, attitudes en normatieve waarden 
 wat mensen voelen, vinden, denken, wensen en belangrijk vinden  
 

Aard van vraagstelling, profiel van respondenten en verwerken van resultaten bepalen de kwaliteit 
van de informatie  daarom is het belangrijk om informatieverzameling via schriftelijke vragenlijsten 
goed voor te bereiden (zie vuistregels p147) 
 
Aard van de vraagstelling en impact hiervan op informatie wordt beoordeeld a.d.h.v. criteria:  

• Validiteit  
o Meten we via vraagstelling wat we precies pretenderen te meten? 
o Dekken vragen het totaalconcept waarover we informatie willen? 



o Vergeten we geen aspecten? 
o Meten we te veel? 

• Betrouwbaarheid = stabiliteit van verkregen informatie  
o betrouwbaar: een bepaalde vraagstelling leidt bij een respondent steeds tot 

eenzelfde antwoord 
o onbetrouwbaar: een bepaalde vraagstelling leidt bij een respondent niet tot 

eenzelfde antwoord  
 
 
 
 
 
 
 

2) mondelinge interviews 

= vragen stellen aan respondenten die de vragen mondeling beantwoorden 
 type van interview:  

• gestructureerd: 
gesprek gebaseerd op vragenlijst: strikt, nauwgezet en integraal overlopen 
G verschillende interviews zijn analoog, en dus makkelijk vergelijkbaar 
vnl gesloten vragen 

• half gestructureerd: 
gesprek gebaseerd op overzichtslijst met aandachtspunten waarrond het gesprek wordt 
gebouwd  “checklist” of “interviewscenario” 
G enkel grote lijnen zijn vergelijkbaar  
Wanneer? Interviewer weet op voorhand niet wat hij/zij wenst te verzamelen aan informatie 
(+) informatieverstrekkers die veelt te melden hebben krijgen de ruimte om dit te delen  
vnl open vragen  

• open: 
gesprek wordt volledig gedomineerd door informatieverstrekker (je hebt geen leidraden) 
 start met een openingsvraag en vervolgt met bijkomende vragen 

• individueel:  
één geïnterviewde 
Wanneer? Beïnvloeding door anderen vermijden 

• groepsinterview: 
meerdere geïnterviewde  
Wanneer? Beïnvloeding door anderen, confrontatie, discussies zijn interessant  
 

Verloop van interview, aard van vraagstelling, profiel van geïnterviewde en de verwerking of 
interpretatie van resultaten bepalen kwaliteit van informatie (zelfde vuistregels als bij schriftelijke 
vragenlijsten)  
 

3) Observaties 

= informatieverzamelaar of observator die een bepaald fenomeen of verschijnsel bestudeert en dit 
vervolgens beschrijft, analyseert en interpreteert 
 type van observaties:  

• non-participatieve observatie:  
= observatie op afstand; observator neemt niet deel aan het te observeren fenomeen 
(+) zonder risico van beïnvloeding  

• participatieve observatie: 



= actieve observatie; observator neemt deel aan het te observeren fenomeen, DUS hij vormt 
een onderdeel van het te beschrijven, te analyseren en te interpreteren verschijnsel 
(+) groter inlevingsvermogen, realistischere beeldvorming 
(-) risico van beïnvloeding 

• naturalistische observatie: 
= werkelijkheid observeren, dus in de echte omgeving 

• experimentele observatie: 
= je bouwt een soort van setting waarin bepaalde voorvallen van het fenomeen of 
werkelijkheid worden nagebootst  
 fenomeen aan werkelijkheid onttrekken om meer controle te krijgen op wat hij/zij wenst 
te observeren 
 laten manipulaties toe  
Syn: assessment of assessment centers  

 
Wijze waarop observator observeert/interpreteert, kenmerken van het observeren fenomeen en 
aard van eventuele manipulatie bepalen kwaliteit van informatie  daarom is het belangrijk om 
informatieverzameling via observaties goed voor te bereiden (zie vuistregels p151)  
 

4) Documentanalyse en literatuuronderzoek 

= informatie via lectuur en analyse van door anderen geschreven documenten 
 
Identiteit van anderen:  

• binnen de eigen organisatie VB collega’s, medewerkers, afdelingen en diensten 

• buiten de eigen organisatie 
o professionele informatie verzamelende organisaties VB onderzoeksinstituten, 

universiteiten, adviesbureaus 
o publieke documentatiecentra en bibliotheken VB ministeries, steunpunten, 

universitaire bibliotheken 
o particuliere documentatiecentra en bibliotheken VB werkgevers- of 

werknemersorganisaties  
o particuliere organisaties VB concurrenten, toeleveranciers  

 
Vorm: boeken, artikels, onderzoeksrapporten, verslagen, brochures, papers, documentatiemappen, 
websites, cd-roms,… 
 
De verzamelde lectuur zal na de analyse leiden tot de nodige informatiestroom, de kwaliteit hiervan 
hangt af van:  

• profiel van informatieverstrekker 

• aard en inhoud van document (cfr vorm) 

• analyse of interpretatie door eigen organisatie  
 

5) Prognoses 

= voorspellingen over de in de toekomst te verwachten fenomenen en de gevolgen hiervan op de 

organisatie  

Prognoses gebaseerd op kwantitatieve technieken: QUAN 

= voorspellingen aan de hand van mathematische of statistische extrapolaties (= naar de toekomst 

geprojecteerde trends uit het verleden)  

• tijdsreeksanalyses:  



o detecteert en identificeert patronen in tijdgebonden evolutie van een bepaald 

verschijnsel 

o er wordt vanuit gegaan dat het vastgestelde patroon uit het verleden zich ook 

automatisch herhaalt in de toekomst 

VB onze klantentevredenheid is de laatste jaren met 5% gegroeid, dus het heeft geen 

zin dat we nu weer de klantentevredenheid weten, dit zal wel weer 5% zijn  

 

• regressieanalyses:  

o relatie tussen afhankelijke en onafhankelijke variabelen  

o identificeert en detecteert patronen in de evolutie van een bepaald verschijnsel 

(afhankelijke variabele) in samenhang met andere verschijnselen of fenomenen 

(onafhankelijke variabelen)  

o toekomstige ontwikkeling is afhankelijk van toekomstige ontwikkelingen van andere 

verschijnselen  

VB evolutie van werkgelengheid hangt samen met economische groei  

o er wordt vanuit gegaan dat het vastgestelde patroon uit het verleden zich ook 

automatisch herhaalt in de toekomst 

 

• economische modellen: 

o detecteert en identificeert patronen in de evolutie van een bepaald verschijnsel 

(afhankelijke variabele), en houdt hierbij rekening met een complexe set van andere, 

samenhangende verschijnselen (onafhankelijke variabelen)  

o randvoorwaarden 

o er wordt vanuit gegaan dat het vastgestelde patroon uit het verleden zich ook 

automatisch herhaalt in de toekomst 

Resultaten worden opgeslagen in databanken en documenten:  

• gerealiseerd door eigen medewerkers: eigendom van organisatie 

• gerealiseerd door andere organisaties: 

o publieke organisaties VB nationaal instituut voor statistiek, nationale bank van België 

o onderwijs- en onderzoeksinstellingen VB universiteiten, hogescholen 

o private organisaties VB adviesbureaus  

Opmerking: klassiek managementperspectief en kwantitatieve benadering maken veel gebruik van 

kwantitatieve extrapolaties 

Prognoses gebaseerd op kwalitatieve methodes of opinie genererende technieken: QUAL 

= gebruik van inzichten en verwachtingen van bevoorrechte getuigen of experts  

mensen die wegens hun ervaring, professionele betrokkenheid, vakkennis een realiteitsgetrouwe 

en betrouwbare visie hebben op de toekomst  

VB voorzitters van bepaalde organisaties (belangenverenigingen, commissies), onderzoekers 

(professoren, onderzoeksassistenten, laboranten), vakexperts (toonaangevende organisaties, 

gereputeerde publicisten, vakjournalisten)  

• individuele interviews 

• sneeuwbalinterviews: diverse bevoorrechte getuigen worden geïnterviewd over een 
bepaalde thematiek, elke informatieverstrekker wordt geconfronteerd met uitspraken, 
opinies,… van de vorige geïnterviewde 
 elk interview bouwt verder op de informatie verkregen uit het voorgaande  



• panelgesprekken: groepsinterview waarbij bevoorrechte getuigen of informatieverstrekkers 
rechtstreeks met elkaar worden geconfronteerd (dus via dialoog en discussie) 
 er kan beroep worden gedaan op een moderator of groepsleider  

• delphi methodiek: een prognosevraag wordt gericht aan afzonderlijke bevoorrechte getuigen 
 alle antwoorden worden door de informatieverzamelaar gesynthetiseerd 
 aantal antwoorden worden gereduceerd 
aantal antwoorden worden overgemaakt aan afzonderlijke bevoorrechte getuigen 
 alle antwoorden worden door de informatieverzamelaar gesynthetiseerd 
 aantal antwoorden worden gereduceerd 
 aantal antwoorden worden overgemaakt aan afzonderlijke bevoorrechte getuigen 
…: herhaalt zich totdat antwoorden stabiliseren rond een beperkte en beheersbare set van 
antwoorden  

 
Resultaten worden opgeslagen in databanken (geen correcte benaming, want gaat niet over 

numerieke waarden, wel over verslag, monografie, artikel, boek,…)en documenten:  

• gerealiseerd door eigen medewerkers: eigendom van organisatie 

• gerealiseerd door andere organisaties: 

o publieke organisaties VB periodieke publicaties van federale en Vlaamse 

overheidsdiensten 

o onderwijs- en onderzoeksinstellingen VB universiteiten, hogescholen 

o private organisaties VB periodieke publicaties en opiniestukken van 

belangenverenigingen  

Kwaliteit van kwantitatieve – en kwalitatieve prognoses:  

Afhankelijk van de wijze waarop de informatie wordt gegenereerd:  

• kwantitatieve prognoses: VB 

o correctheid, betrouwbaarheid van gegevens uit verleden 

o juiste berekeningen 

o … 

• Kwalitatieve berekeningen: VB 

o Identiteit van bevoorrechte getuige 

o Wijze waarop opinievorming is gelopen 

o … 

 

6) Scenarioplanning  

• = diverse, alternatieve mogelijkheden inzake toekomstige ontwikkelingen of scenario’s 

worden naast elkaar geplaatst 

• bijzondere variant van prognoses 

• benadrukt onzeker karakter van de toekomst 

• risico: organisatieleden nemen prognoses voor waar 

↔ scenarioplanning gaat over inschattingen van een zich nog te manifesteren werkelijkheid  

Kwaliteit is afhankelijk van de wijze waarop scenario’s worden geïdentificeerd 

4.2.1.2 Informatie interpreteren  

= interpreteren van de verzamelde informatie  

 



 

Interpretatietechnieken: wijze waarop mensen en organisaties betekenis toewijzen aan verzamelde 

informatie 

 elke afwijking wordt geïnterpreteerd als een probleem of kans 

1) interpreteren i.f.v. het verleden  

Een verandering t.o.v. wat altijd is geweest is en wat men als gewoon ervaart, wordt geïnterpreteerd 

als een signaal dat noodzaakt tot (re)actie 

 verleden = referentiepunt: wat in het verleden was, is ook iets wat we mogen of moeten 

verwachten in het heden en in de toekomst 

2) Interpreteren i.f.v. een vooropgestelde norm/plan 

Een verandering t.o.v. wat gepland of gewenst is/was, wordt geïnterpreteerd als een signaal dat 

noodzaakt tot (re)actie 

 plan/norm = referentiepunt: wat gepland was, is ook iets wat we uiteindelijk moeten realiseren  

Opmerking: klassiek management perspectief maakt bij interpretaties veel gebruik van 

vooropgestelde norm/plan  

3) Interpreteren i.f.v. de concurrent/een andere organisatie (“benchmarking”) 

Systematisch vergelijken en meten met een concurrentiële of toonaangevende organisatie die ze 

ervaren als uitmuntend/goed/degelijk/toonaangevend (= benchmarking) 

 andere organisatie = referentiepunt: elke afwijking wordt geïnterpreteerd als een probleem of 

kans 

Voorwerp van benckmarking:  

• elk kenmerk VB financiële toestand, personeelsbestand 

• elke activiteit VB HRM-beleid, aankoopbeleid 

de organisatie waarmee je je eigen organisatie vergelijkt hoeft niet een gelijksoortige 

organisatie te zijn VB personeelsbestand vergelijken met een andere organisatie die actief is in 

een andere sector maar die wél toonaangevend is inzake personeelsbeleid  

= “best practice”  

4) Interpreteren i.f.v. signalen vanwege derden  

Betekenistoewijzing door derden buiten de organisatie, dus de organisatie wordt geïnterpreteerd 

door anderen 

 buiten de organisatie = referentiepunt VB klanten, leveranciers, politieke 

beleidsverantwoordelijken, media,… 



Opmerking: stakeholdersbenadering houdt bij interpretaties rekening met betekenistoewijzing door 

derden, meer bepaald door de verschillende stakeholders 

5) Interpreteren i.f.v. de tijdsdruk  

Problemen identificeren op basis van een ervaren (tijds)druk  

 nabijheid van tijdsmoment dat noodzaakt tot actie waarbij de gevolgen van niet/foutieve reactie 

negatief zijn = referentiepunt 

 eist een snelle actie 

VB: korte of nabij liggende deadlines, negatieve gevolgen voor financiële toestand bij overschrijding 

van deadline, negatieve gevolgen voor imago bij niet nakomen van deadlines,… 

4.2.1.3 “Perceptievorming” bij situatieanalyses 

 

 

Situatieanalyse wordt beïnvloed door perceptievorming van diegene die de situatieanalyse realiseert 

 beide deelactiviteiten (informatie verzamelen en informatie interpreteren) kunnen anders 

verlopen naargelang andere organisatieleden dit realiseren, want percepties zijn subjectief 

Opmerking: Mullins en Hick (zie citaat p162) sluiten aan bij gedragsmatig managementperspectief en 

besluitvormingsperspectief  (“de mens is een complex wezen” VB beperkte rationaliteit + 

eigenbelang = werkelijkheid wordt gereconstrueerd) 

 vooral aanhangers van gedragsmatig managementperspectief en besluitvormingsperspectief 

besteden aandacht aan perceptievorming  

Aanhangers van gedragsmatig managementperspectief en besluitvormingsperspectief: ofwel speelt 

er geen perceptievorming ofwel kan de perceptievorming volledig worden gecorrigeerd door:  

• kwantitatieve databanken: percepties zijn gebaseerd op onpersoonlijk cijfermateriaal 

• werken in (zelfcorrigerende) teams: diverse met mekaar geconfronteerde percepties vlakken 

de vertekeningen uit 

• inbouwen van controlemechanismen: additionele controles door neutrale derden bewaken 

de vertekening  

 gedragsmatig managementperspectief erkent deze corrigerende ingrepen, 

maar relativeert het uiteindelijke effect ervan  

Perceptievorming:  

Fasen 

Op een welbepaalde stimulus (VB ontvangen informatie) volgt eerst een waarneming, dan een 

aandachtsfase, dan een organisatiefase en ten slotte een oordeelfase 

 
1. stimulus (info) 

2. waarnemingsfase  

(gewaarwording) 

3. aandachtsfase  

(tijd, energie) 



 

 

 

 

 

 

Informatiefilters 

• zorgen voor verschillen in uiteindelijke perceptie 

• worden onbewust geactiveerd 

• resultaat van specifieke kenmerken van mensen en externe invloeden die op hen inwerken 

o eenzelfde soort info kan door het ene organisatielid worden weerhouden en door de 

andere niet 

o eenzelfde soort info kan door het ene organisatielid worden gezien als een belangrijk 

probleem, en door de andere gezien worden als een kleine opportuniteit 

Voornaamste filters 

• Interne informatiefilters te herleiden tot specifieke kenmerken van het individu 

o fysieke gesteldheid:  

▪ beperkingen of handicaps in zintuigelijke waarnemingen VB gehoor, zicht 

▪ beperkingen om verregaande nuances te maken VB alle toonhoogtes horen 

▪ invloeden van medicatie of hallucinerende stoffen 

o persoonlijkheid of karakter VB pessimist 

o persoonlijke ambities, doelen en bekrachtigingen VB klantgerichte dienstverlening als 

zeer belangrijk zien 

o persoonlijke noden VB tijdelijke behoefte aan meer persoonlijke uitdagingen in job 

o vorming/beroep/vakgebied VB economische achtergrond 

o intelligentie 

o vaardigheden VB sterk synthesevermogen 

o emotionele toestand VB euforisch 

o ervaring uit verleden en/of stadium in het menselijk leerproces 

VB samenwerkingsverbanden zijn mislukt in het verleden, dus we zien dit nu als iets 

negatief 

o persoonlijke status/positie 

▪ binnen organisatie VB functie van CEO 

▪ binnen maatschappij of samenleving VB universitair opgeleid 

• Externe informatiefilters te herleiden tot externe invloeden die inwerken op het individu 

o Aard van stimulus (informatie) 

▪ Veel/weinig VB informatie “overload” ↔ slechts 1 bericht 

▪ Groot/klein VB bericht op voorpagina ↔ voetnoot 

▪ Bewegend/statisch VB bewegend beeld op elektronische webpagina ↔ 

statisch beeld in gedrukt document 

▪ Luid/stil VB bericht omroepen via luidsprekers ↔ gesproken berichtgeving 

op achtergrond 

▪ Fel/flauw VB informatie aangeduid in fluokleuren 

▪ Nieuw/oud en vertrouwd VB maandelijks rapport 

Informatiefilters 

????? 



▪ … 

o Context rondom stimulus (informatie) 

▪ Voorgrond/achtergrond VB berichtgeving op podium ↔ mondelinge 

mededeling in rumoerige ruimte 

▪ Groep waarvan de stimulus deel uitmaakt VB groep van belangrijke 

beleidsmaatregelen 

▪ Verbale en non-verbale signalen zoals stemhoogte of gebaren 

▪ … 

 

 Het is dus erg belangrijk dat informatieverstrekkers zeer duidelijk en helder 

communiceren rondom verstrekte informatie 

• Nagaan of de boodschap is aangekomen: informatieverzameling 

• Nagaan of de boodschap wordt geïnterpreteerd zoals de 

informatieverstrekker het zelf bedoeld heeft: informatie 

interpreteren 

Verkeerde perceptievorming: problemen/vertekeningen  

1) Stereotypering  

= snelle toewijzing van object/subject aan een groep én toewijzing van verwachte of veronderstelde 

eigenschappen aan deze groep 

 perceptie niet gebaseerd op feitelijke vaststelling 

 leidt tot een vooroordeel: men start met een vooroordeel voor dat er info beschikbaar is waarop 

het feitelijk kan worden gebaseerd 

2) Halo-effect 

= perceptie gebaseerd op één enkel kenmerk van het object/subject in plaats van op het geheel van 

kenmerken 

 vooroordeel: gebaseerd op isolement en uitvergroting van één kenmerk dat al de rest aan 

informatie wegveegt 

3) Perceptieve verdediging 

= ondersteuning aan een (voor)oordeel dat men reeds gevormd heeft, en waarvoor men de nodige 

argumenten zoekt  voor 

oordeel dat men kost wat kost wil bevestigen 

4) Projectie  

= herkenning van zichzelf in anderen 

 men oordeelt over zichzelf in plaats van over de ander 

Excursus 

Schattings- en voorspellingsfouten 

• Foutieve schatting/voorspelling van onzekere gebeurtenissen 

• Redenen: 

• Vgl. schattingen van afstand, tijd, gewicht, … leren we van kinds af aan , maar 

strategische schattingen kan je nog niet zo goed:  

• Geen/weinig feedback later over correctheid van voorspelling 

o Bv. Ik voorspel 40% kans dat omzet met 30% stijgt 

o Als gebeurt, was mijn kansinschatting dan correct? 

Drie meest voorkomende voorspellingsfouten: 



1. te grote zelfzekerheid (“overconfidence trap”): mensen denken vaak dat ze beter kunnen 

inschatten dan ze in werkelijkheid kunnen VB winst range ligt tussen 10 en 100, je wilt een 

winst tussen 40 en 60 

a. Spectrum winst-verlies wordt te klein ingeschat 

 

 
2.  Te veel voorzichtigheid (“prudence trap”) 

a. “veiligheidshalve …” te veel of te weinig: VB ploegbaas moest al een paar keer het 

werk stilleggen, omdat er arbeiders te kort zijn, dus ploegbaas vraagt 3 werknemers, 

terwijl hij er maar 1 nodig heeft  manager maakt er 5 werknemers van voor de 

zekerheid  … 

b. Worst case analysis 

3. Sterke herinneringen (“recallability trap”) 

a. Voorspellingen gebaseerd op verleden: meest dramatische gebeurtenissen sterkst in 

geheugen gegrift (persoonlijk, media,…) 

b. Kans op herhaling van gebeurtenis wordt overdreven 

Andere voorspellingsfouten:  

1) Framing  

• vraag/probleem verkeerd kaderen 

o Een probleem/vraag wordt altijd eerst gekaderd vooraleer een oplossing wordt 

gezocht 

o Deze kadering bepaalt in sterke mate de keuze/beslissing/oplossing 

• Als een verlies of als een winst gekaderd 

o Risico-aversie: verlies is erger dan gederfde winst 

▪ Meer risico nemen om verlies te mijden dan om winst te behalen 

• Verlies is erger dan gederfde winst, mensen worden harder afgeschrikt van “verlies” (zie PPT) 

• Referentiepunt 

2) Ankerpunt-fout of anchoring trap 

• in beslissingen te groot evenwicht geven aan informatie die 1st  verkregen wordt 

• reden:  

o beslissingen gerelateerd aan bepaald ankerpunt 

o eerst ontvangen info, fungeert als ankerpunt 

• 1ste indruk, historische informatie als referentiepunt 

o Stereotypen, halo  

o Historische informatie extrapoleren VB we zijn vorig jaar met 10% gegroeid, dan zal 

dit dit jaar ook zijn 

o Onderhandelingen: bod bepaalt tegenbod; punt waar je uitkomt zal liggen tussen 1ste 

bod en tegenbod  als je laag wilt uitkomen, moet je eerst een zo laag mogelijk bod 

doen 

3) Sunk costs trap 

• Huidige beslissingen met het oog op rechtvaardigen van eerder gemaakte beslissingen 

o Eerder gemaakte beslissingen houden “sunk costs” in: gedane investeringen in tijd, 

moeite, geld 



o Sunk costs bepalen huidige beslissingen, zelfs als deze vroegere investeringen nu 

geen enkele waarde/belang meer hebben en vergissing waren 

 In plaats van meteen te stoppen ga je er meer in investeren, dus na een 

bepaalde tijd wordt het moeilijker om ermee te stoppen  

VB je gaat investeren extra coaching voor een slecht werkende collega, 

omdat jij deze hebt aangenomen 

• Reden: niet bereid (bewust of onbewust) om eerder gemaakte fout toe te geven 

o Voor jezelf (zelfwaarde) 

o Voor anderen (kritiek van collega’s, baas) 

 

4.2.2 De vooropgezette doelen (het WAT-vraagstuk) 
 

 

Plannen drukken uit wat de organisatie in de toekomst zal ondernemen 

 formulering van concrete voornemens, intenties, objectieven en streefdoelen 

Soorten van doelen:  

• Op basis van tijdsdimensie 

o Nabije toekomst 

o Verre toekomst 

• Op basis van voorwerp 

o Algemene kenmerken van de organisatie 

o Verschillende middelen en hun respectievelijke managementdomeinen (zie 2.4) 

o Kenmerken van de externe omgeving 

• Op basis van formulering en aandachtspunten 

o Zeer concrete, specifieke te realiseren opdracht 

o Algemeen, vaag omschreven idee 

• Op basis van schaal:  

o Integrale organisatie 

o Delen en subdelen van de organisatie 

• … 

4.2.2.1 Doelen identificeren en plannen  

Hoe organisaties doelen formuleren verwijst naar het gebruik van specifieke methoden en 

technieken 

Opmerking: klassiek managementperspectief hecht veel belang aan formuleren van richtlijnen voor 

goede doelen  



1) identificatie van doelen op basis van situatieanalyse en de hierbij gevonden problemen (kansen)  

Doelen worden gekoppeld aan de in de situatieanalyse geïdentificeerde problemen 

 indijken, verhelpen en remediëren van het probleem 

relevante en nuttige doelen VW: probleem omschrijven op een heldere en eenduidige wijze, in de 

praktijk is dit erg moeilijk  

Opmerking: gedragsmatig managementperspectief hecht veel belang aan minder rationele en vooral 

lineaire, sequentiële identificatie van doelen: hoeven niet enkel voort te vloeien uit omstandige 

situatieanalyses 

5. Organiseren  
 

 

5.1 Een algemene definitie… wat is/impliceert “organiseren”? 

5.2 De voornaamste onderdelen of bouwstenen 

5.3 De taakspecialisatie en –differentiatie 

5.3.1 Keuzemogelijkheden  

5.3.1.1 De taakverbreding- of verruiming  

5.3.1.2 De taakverrijking 

5.3.1.3 De taakroulatie 

5.3.1.4 Groep- of teamwerk 

5.3.1.5 Projectmanagement 

5.3.2 Keuzes en overwegingen met betrekking tot de taakspecialisatie 

5.3.2.1 De efficiëntie  

5.3.2.2 De motivatie van de werknemers en zo de effectiviteit 

5.3.2.3 De creativiteit en innovatie 

5.3.2.4 De multi-inzetbaarheid van medewerkers 

5.4 De departementalisatie - bundelen 
Functies worden bijeengebracht in werkeenheden  

• bundelt soortgelijke functies en krijgt in de praktijk de naam van de dienst, afdeling, cel of 

departement 

• door gelijksoortige functies fysiek samen te brengen kunnen organisatieleden mekaar 

inspireren, ondersteunen, kennis doorgeven en gemeenschappelijke middelen delen 



 grotere effectiviteit en efficiëntie: doelen worden bereikt, op een snellere en 

goedkopere wijze 

5.4.1 Keuzemogelijkheden 
Op basis waarvan kunnen we gelijksoortige functies identificeren en vervolgens samenbrengen in 

werkeenheden? 

5-tal types van departementalisatie:  

• functionele departementalisatie 

• divisionele departementalisatie 

• multifocus departementalisatie 

• horizontale of procesmatige departementalisatie 

• Modulaire departementalisatie 

5.4.1.1 Functionele departementalisatie  

• Qua vakgebied of discipline aan elkaar verwant  

• Via verschillende, opeenvolgende stappen kan de functionele ordening verder worden 

verfijnd, waardoor er meerdere niveaus ontstaan 

 elke stap is een verdere verfijning van aanwezige kennis of expertise 

 

Opmerking: elk specialistisch managementdomein wordt geassocieerd met één werkeenheid 

5.4.1.2 Divisionele of marktgerichte departementalisatie 

Toespitsen op eenzelfde markt:  

• Eenzelfde product of dienstverlening 

 

 

 

• Eenzelfde geografische regio  



 

• Eenzelfde klant 

 

 

Kan via achtereenvolgende stappen worden verfijnd, waardoor er meerdere niveaus ontstaan 

 “divisies, subdivisies en subsubdivisies” 

5.4.1.3 Multifocus departementalisatie 

Tegelijkertijd toespitsen op eenzelfde disciplinair vakgebied en éénzelfde markt 

 combinatie van functionele en marktgerichte departementalisatie 

• Hybride departementalisatie: functionele en divisionele departementalisatie worden 

gelijktijdig gecombineerd maar op andere niveaus  bij een verdere verfijning van de 

departementalisatie wordt er overgestapt van de ene naar de andere basis 

 

 



• Matrix departementalisatie: gelijktijdige combinatie wordt gevisualiseerd door een 

wiskundige matrixvoorstelling 

o Kolommen: ordening van werkeenheden volgens functionele departementalisatie 

o Rijen: ordening van werkeenheden volgens product, klant of geografische regio  

 Werkeenheden zijn de cellen van de matrix: elke werkeenheid heeft 

daardoor een dubbele identiteit: nl een functionele identiteit en een 

divisionele identiteit 

 

5.4.1.4 Horizontale of procesmatige departementalisatie 

Functies die worden betrokken bij eenzelfde kernproces 

 heeft betrekking op transformatieprocessen, waarbij input (grondstoffen, kennis, kunde,…) 

worden omgezet in output (producten, diensverlening)  

 organisatie creëert toegevoegde waarde  

Per kernproces:  

• Diverse, soms vrij uiteenlopende functies  

• Nood aan diverse, vaktechnische of functionele kennis: kennis wordt procesmatig bepaald 

↔ multifocus departementalisatie: kennis wordt product-, klant- of regiogewijs bepaald  

• Nood aan marktgebonden kennis: over producten, klanten en geografische regio’s 

 kennis is sterk procesgebonden 

↔ multifocus departementalisatie 

 Kernproces staat centraal 

 Kernproces is veranderlijk in de loop van de tijd: k ernprocessen kunnen 

uitbreiden, verdwijnen of wijzigen 

↔ bij multifocus departementalisaite zijn product, regio en klant niet zo 

sterk veranderlijk in de loop van de tijd: geïdentificeerde kolommen en rijken 

hebben een relatief vaste invulling 

 Horizontaal: kernprocessen snijden 

dwars of horizontaal door de hele 

organisatie heen  

 

 

 

 



5.4.1.5 Modulaire departementalisatie 

Functies die een redelijk afgesloten en zelfstandig werkend geheel vormen binnen, maar ook buiten 

de grenzen van de organisatie 

Bij andere keuzes: departementalisatie van gelijksoortige functies binnen de grenzen van de 
organisatie 
↔ modulaire departementalisatie: 

• Taakpakketten uitbesteden aan andere organisaties 

• Bepaalde taakpakketten realiseren in samenwerking met een vaste, externe partner  
 Taakpakketten worden in verschillende modules samengebracht  

• Binnen de grenzen van organisatie 

• Buiten de grenzen van organisatie 

• Deels binnen, deels buiten de grenzen van de organisatie 

• Er is een grote mate van autonomie of onafhankelijkheid aangewezen: modulaire 
werkeenheden kunnen zodanig van mekaar verschillen 
 onderlinge afstemming of coördinatie op afstand via elektronische informatie- en 
coördinatoemechanismen  

• Leidt tot ontwikkeling van gescheiden leefwerelden binnen de organisatie: elke werkeenheid 
legt andere accenten in de cognitieve en emotionele oriëntatie, deze oriëntatie heeft 
betrekking op:  

o Doelen 
o Tijdshorizon 
o Intermenselijke relatie VB omgang, communicatie, aandacht voor taakrealisatie 

aandacht voor mensen  
o Formalisatiegraden: standaardisatie 

productafdeling leggen aandacht op: korte termijn horizon, vrij afstandelijke 
omgangsvormen, ver doorgedreven formalisatie, efficiëntiedoelen 
R&D leggen aandacht op: uitdagende innovatiedoelen, lange termijn horizon, informele en 
directe omgangsvormen, vrije lage formalisatie  

 Risico op ontbinding van organisatie  
= differentiatieproblematiek of middelpuntvliedende kracht  

• Groeiende differentie vereist: samenhang tussen de verschillende 
onderdelen  “coördinatiemechanismen” 

• Differentiatieparadox:  
o Groeiende differentiatie vereist grotere coördinatie of 

integratie 
o Integratie verloopt moeilijker bij aanwezigheid van meer, 

onderling verschillende leefwerelden  
 
Opmerking: differentiatieprobleem krijgt vooral aandacht binnen gedragsmatig 
managementperspectief, stakeholdersbenadering, systeembenadering 
 complex mensbeeld + subjectieve perceptie zorgen ervoor dat mensen zich gemakkelijk, sterk en 
mogelijk alleen vereenzelvigen met dat wat voor hen herkenbaar is 
 mensen leggen zich enkel toe op die taken waarvan vooral de eigen werkeenheid beter wordt, dit 
kan zelfs ten koste gaan van de andere werkeenheden  
 er ontstaat interne concurrentie die integrale organisatie fataal kan worden  
 
 
 
 
 



Opmerking: onderzoek van Lawrence en Lorsch “differentiatieproblematiek” 

• Onderzoek bij 10-tal organisaties in diverse sectoren 

• Doel: inzicht krijgen in wijze waarop organisatie is gestructureerd; in hoeverre deze structuur 
interageert met of wordt beïnvloedt door kenmerken van de externe omgeving  
ze hebben contingentieonderzoek van Burns en Stalker verder gezet 

• Differentiatie binnen de organisatie: structuur binnen eenzelfde organisatie kan variëren  
 organisaties zijn hybride constructies waarbij onderdelen van de organisatie een eigen en 
ander leven kunnen leiden, dit wordt bepaald door typische kenmerken van hun 
deelomgeving VB mate waarin deelomgeving veranderlijk, onvoorspelbaar of vijandig is 

• Integratie: tussen de onderdelen van de organisatie is heel wat interactie en afstemming, dit 
is nodig om  

o één organisatie te vormen 
o doeltreffend te reageren op stimuli van de integrale organisatie  

 
Overeenkomsten met horizontale departementalisatie:  

• Nood aan vaktechnische kennis 

• Nood aan marktgebonden kennis 

• Veranderlijk in de loop van de tijd 
 

Verschillen met horizontale departementalisatie:  

• Verschillende werkeenheden staan zeer los en onafhankelijk t.o.v. elkaar 
moeilijk om organisatie duidelijk te identificeren 

• Integrale takenpatten worden extern in plaats van intern gerealiseerd  

• ↔ horizontale departementalisatie: wanneer er wordt uitbesteedt, gaat het over deeltaken, 
die zeer sterk worden gecontroleerd door de eigen organisatie, dus er zijn geen autonome 
eenheden 
 

Modulaire departementalisatie wordt door de vakliteratuur in verband gebracht met 
netwerkorganiaties of virtuele organisaties:  

• = een geheel van zelfstandige en onderling onafhankelijke organisaties die elk één of 
meerdere modulaire takenpakketten integraal voor hun rekening nemen 

• samen brengen ze een bepaald product of dienst ter beschikking voor de klant 

• voortbestaan van elke netwerkpartner is verbonden aan het voortbestaan van het hele 
netwerk ! 

• voordeel: elke netwerkpartner kan zich toeleggen op takenpakket waarin hij het beste is:  
o waarvoor hij de nodige expertise en of middelen beschikt 
o  waarin hij het meest efficiënt presteert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.4.2 Keuzes en overwegingen met betrekking tot de departementalisatie 
 

 

5.5 De coördinatie en integratie – afstemmen, lijmen tot een samenwerkend geheel  
= afstemming van afzonderlijke functies en werkeenheden op elkaar 

Voorgaande bouwstenen: veelheid van los van elkaar staande functies en werkeenheden 

 om te vermijden dat ze elk een apart leven leiden zijn er coördinatiemechanismen  

 

5.5.1 Keuzemogelijkheden  
Betrekking op de omvang en vorm van coördinatie:  

• Wordt er veel of weinig gecoördineerd? 

• Hoe wordt er gecoördineerd? 
 Al naargelang er meer of minder coördinatie vereist is, zijn andere 

coördinatiemechanismen aangewezen 
 

Coördinatiemechanismen:  

• Wederzijdse aanpassingen 

• Regels & procedures 

• Directe supervisie 

• Departement overschrijdende functies en/of werkeenheden  



• Tijdelijke werkeenheden of coördinatieteams (Task forces)  

• Buffers (slack resources)  
 Keuzemogelijkheden inzake soort of type van coördinatiemechanisme 

 

5.5.1.1 Wederzijdse aanpassingen of mutual adjustment 

Diegene die hun taakpakketten op mekaar moeten afstemmen komen samen en regelen onderling 

hoe ze dit wensen te doen 

 directe, persoonlijke contacten of overleg 

 onderlinge vaak informele en soms vrijwillige afspraken: gesprekken, dagelijks werkoverleg, 

telefonische contacten, e-mails,… 

5.5.1.2 Regels en procedures 

• Bepalen wie, wat, wanneer moet doen 

 “coördinatie via standaardisatie” 

VB werkvoorschriften, interne reglementen, procedurehandboeken, handleidingen, 

contractuele verbintenissen  

• Kunnen op voorhand worden uitgewerkt of op het ogenblik dat er zich een 

coördinatieprobleem voordoet 

 regels en procedures zijn veranderlijk in de tijd 

• Mintzberg en Boddy: verdere uitwerking in soorten van regels en procedures 

o Regel heeft betrekking op input van de te coördineren takenpakketten: 

noodzakelijke kennis, ervaring en opleiding 

 weten precies wat, wanneer en hoe uit te voeren  

 coördinatie is quasi-automatisch 

o Regel heeft betrekking op throughput van de te coördineren takenpakketten: via 

welke additionele taken de betrokkenen de afstemming moeten realiseren 

 bijzondere werkvoorschriften 

o Regel heeft betrekking op output van de te coördineren takepakketten: regels 

omschrijven wat he resultaat van elk afzonderlijk takenpakket moet zijn 

5.5.1.3 Directe supervisie  

Afstemming of coördinatie tussen functies en/of werkeenheden via de directe chef of de 

hiërarchische overste: directe chef bepaalt welke medewerker wat, wanneer doet 

 taakpakketten van de medewerkers zijn op elkaar afgestemd 

5.5.1.4 Departement overschrijdende functies en/of werkeenheden  

Afstemming of coördinatie via afzonderlijke, speciaal in het leven geroepen coördinatiefuncties en/of 

werkeenheden 

 medewerkers die op permante wijze bezig zijn met de coördinatie binnen de organisatie:  

• Individuele functies: verbintenisfuncties of liaisonrollen 

o medewerkers die optreden bij gesignaleerde coördinatieproblemen 

o medewerkers die optreden bij crisissituaties tussen functies en/of werkeenheden  

 vervullen centrale contact- of bemiddelingsrol: verzoenen van de 

verschillende leefwerelden, ontstaan door differentiatie, zodat het 

takenpakket vlot in mekaar overloopt 

• liaisonafdeling: één enkele liaisonmanager belasten met coördinatie van verschillende 

functies en/of werkeenheden volstaat niet  

o medewerkers die optreden bij gesignaleerde coördinatieproblemen 

o medewerkers die optreden bij crisissituaties tussen functies en/of werkeenheden  



 vervullen centrale contact- of bemiddelingsrol: verzoenen van de 

verschillende leefwerelden, ontstaan door differentiatie, zodat het 

takenpakket vlot in mekaar overloopt 

5.5.1.5 Tijdelijke werkeenheden, coördinatieteams of task forces 

• hoogdringende, maar tijdelijke coördinatieproblemen 

• bestaan zolang coördinatienood zich voordoet 

• afvaardiging: wanneer coördinatie geen betrekking heeft op individuele functies, maar wel 

op werkeenheden 

o leden van task forces zijn de afgevaardigden van alle betrokken werkeenheden 

• multidisciplinair team of crossfunctioneel team: coördinatieprobleem vereist verschillende 

soorten van expertise of vakkennis 

5.5.1.6 Buffers  (slack resources) 

Afstemming via materiële of informationele buffers 

VB tussenvoorraden of buffers 

 tussenvoorraden voorzien de aan elkaar gekoppelde takenpakketten van de nodige 

spelingsruimte of slack resources waardoor de nood aan een expliciete afstemming wordt getemperd  

Opmerking: geïntroduceerd door Galbraith 

5.5.2 Keuzes en overwegingen met betrekking tot de coördinatiemechanismen 
Omvang van coördinatie-inspanningen hangt af van 

• taakonzekerheid  

• taakinterafhankelijkheid  

• dynamiek 

• stringente doelstellingen  
 keuzes maken met betrekking tot de omvang van de coördinatie-inspanning 

 
keuze inzake omvang is sterk afhankelijk van overwegingen die ook de keuze van het soort van 

coördinatiemechanisme bepalen  omvang en soort hangen dus samen  

Opmerking:  

• klassiek, rationeel managementperspectief: hechten veel aandacht aan 
o gebruik van regels, procedures en directe supervisie 

= “verticale coördinatiemechanismen” 
↔ niet alle aanhangers van klassiek, rationeel managementperspectief prefereren 
verticale coördinatie VB Follet prefereert horizontale coördinatie 

• gedragsmatig managementperspectief: hechten veel aandacht aan 
o wederzijds overleg, liaisonrollen, tijdelijke teams 

= “horizontale coördinatiemechanismen” 
o een meer persoonsgebonden en flexibele wijze van afstemming is mogelijk  

 
 
 
 
 
 



5.5.2.1 De mate van taakonzekerheid  

= mate waarin aard en samenstelling van het takenpakket voor de organisatie op voorhand gekend 

en dus specificeerbaar, voorspelbaar en programmabaar is: kan de organisatie nu weten welke taken 

een bepaalde functie in de nabije toekomst moet realiseren? 

• Grote taakzekerheid of routinematig takenpakket: taken zijn gekend 

• Grote taakonzekerheid of niet-routinematig takenpakket: taken zijn niet gekend 

 

 Naarmate de taakonzekerheid toeneemt, neemt de nood en dus de 

omvang van de coördinatie-inspanning toe  

5.5.2.2 De mate van taakinterafhankelijkheid  

= mate waarin functies en/of werkeenheden bij de realisatie van hun eigen takenpakket afhankelijk 
zijn van andere functies en/of werkeenheden binnen de organisatie 
 het eigen takenpakket kan niet worden gerealiseerd indien de andere functies en/of 
werkeenheden hun takenpakket niet hebben gerealiseerd 
 vorm van afhankelijkheid: verstrekt materiaal, ter beschikking gestelde middelen, overgemaakte 
informatie (kennis en expertise), gerealiseerde voorbereidingen 
 
3 soorten van taakinterafhankelijkheid: vaak is er een combinatie van 3 vormen, maar één bepaalde 
vorm kan wel domineren:  

• Pooled taakinterafhankelijkheid:  
o Laagste mate van taakinterafhankelijkheid 
o Functies en/of werkeenheden opereren onafhankelijk t.o.v. elkaar 

Uit een gemeenschappelijke voorraad middelen halen  
+ lLeveren elk hun bijdrage aan gemeenschappelijk product of dienstverlening  

• Sequentiële taakinterafhankelijkheid:  
o Hogere mate van taakinterafhankelijkheid  
o Er is een lineair sequentieel verband tussen functies en/of werkeenheden: alle 

functies vormen samen een aaneengesloten serie van opeenvolgende taakpakketten 
Taakrealisatie van een bepaalde functie en/of werkeenheid is noodzakelijk 
voordat de volgende functie en/of werkeenheid haar taakrealisatie kan starten en 
realiseren 

• Wederzijdse taakinterafhankelijkheid  
o Hoogste mate van taakinterafhankelijkheid  
o Er is een constant en continu interagerend verband tussen functies en/of 

werkeenheden: functies vormen een geheel van sterk vervlochten taakpakketten 
Taakrealisatie van éénieders takenpakket is afhankelijk van éénieder 
 

 Naarmate de taakinterafhankelijkheid toeneemt, neemt de nood en 
omvang van coördinatiemechanismen toe  
 

5.5.2.3 De dynamiek binnen het takenpakket  

= mate waarin de samenstelling van het takenpakket snel verandert 

 Naarmate de dynamiek groter wordt, neemt de nood en de omvang van 

coördinatiemechanismen toe  



 

5.5.2.4 De aanwezigheid van stringente (prestatie)doelstellingen 

 Strakke organisatiedoelen, druk neemt toe om alle functies en/of 

werkeenheden goed op mekaar af te stemmen, de nood en de omvang van 

coördinatiemechanismen neemt toe  

Omvang/nood aan coördinatie Keuze coördinatensysteem 
Geen, weinig coördinatie • Wederzijdse aanpassing 

• Regels en procedures 

• Directe supervisie 

Toenemende coördinatie • Departement overschrijdende functies 
en/of werkeenheden: liaisonrollen 

• Tijdelijke werkeenheden: task forces, 
multidisciplinaire teams 

Zeer veel coördinatie • Wederzijdse aanpassingen 

• Tijdelijke werkeenheden: task forces, 
multidisciplinaire teams 

• buffers 

 

5.6 De machts- en gezagsverdeling – wie moet en mag wat? 
Toewijzen van bevoegdheden en verantwoordelijkheden aan functies en/of werkeenheden  

 waardoor sommige functies en/of werkeenheden het recht en de mogelijkheid krijgen om het 

gedrag van de organisatie te beïnvloeden 

 

 

5.6.1 Keuzemogelijkheden  
Organisaties maken vooral keuzes omtrent formele macht 

Formele of legitieme macht = formeel geëxpliciteerde recht om invloed te mogen uitoefenen op 

anderen uit de organisatie 

 wordt door de organisatie zelf verstrekt 

 staat neergeschreven in documenten VB organogrammen, functiebeschrijvingen,… 

Formele machtskader = geheel aan toegewezen, formele macht  
 weerspiegelt de grenzen van macht, deze grenzen hebben betrekking op: 

• span of control: aantal medewerkers waarover de formele macht wordt uitgeoefend 

• middelen waarop de formele machtuitoefening van toepassing is  

• beslissingsprocessen waarbinnen de formele machtsuitoefening geldig is  

• omstandigheden waarin machtsuitoefening kan/moet plaatsgrijpen  
 
Keuzemogelijkheden hebben betrekking op de omvang en spreiding van de formele macht binnen de 
organisatie:  

• centraliseren vs decentraliseren  

• grote vs kleine span of control 

• eenheid van formele macht en gezag 

• lijn- en staffuncties 
 



5.6.1.1 Centraliseren versus decentraliseren 

Centraliseren:  

• aantal functies en/of werkeenheden waarover formele macht wordt verspreid 
= formele macht bij een kleine groep van functies en/of werkeenheden concentreren 

• fysieke locatie of plaats binnen totale rangorde van functies en/of werkeenheden 
= formele macht wordt vooral verspreid over functies en/of werkeenheden die zich 
bovenaan de rangorde bevinden (topmanagers, midden managers)  
 

Decentralisatie:  

• aantal functies en/of werkeenheden waarover formele macht wordt verspreid 
= formele macht bij een groter aantal van functies en/of werkeenheden verdelen  

• fysieke locatie of plaats binnen totale rangorde van functies en/of werkeenheden 
= formele macht wordt versnipperd over verschillende rangen en zo ook de onderste 
geledingen (lagere managers en niet managers)  

 
 

 

Centralisatie: steile structuur 

• snelheid: je hebt één baas die  beslist, er moet dus niet afgestemd worden  

• kostenbeheersing: je hebt minder bazen, dus dit is goedkoper 
 

Decentralisatie: vlakke structuur  

• snel: je moet niet wachten op goedkeuring voor een beslissing 

• kwaliteit: hoger, want de beslissingen worden genomen daar waar de kennis aanwezig is  
 

Aanverwante keuzemogelijkheden die de intensiteit van centralisatie en decentralisatie bepalen:  

• belang van besluitvorming of middelen:  
o formele macht van belangrijke besluitvormingsprocessen en/of waardevolle 

middelen wordt verspreid over een grote groep van functies en/of werkeenheden 
decentralisatie is intenser 

o formele macht van minder belangrijke besluitvormingsprocessen en/of waardevolle 
middelen 

• aantal besluitvormingsprocessen of middelen:  
o formele macht van veel besluitvormingsprocessen en/of veel middelen wordt 

verspreid over een grote groep van functies/en of werkeenheden 
 decentralisatie is intenser 

o formele macht van beperkt aantal besluitvormingsprocessen en/of beperkt aantal 
middelen 
 
 
 



• bewegingsvrijheid en besluitvormingspremissen:  
o besluitvormingsprocessen waarbij betrokkenen onbeperkt eigen oplossingen, 

keuzes,… mogen maken én in alle vrijheid mogen kiezen 
decentralisatie is intenser 

o besluitvormingsprocessen waarbij betrokkenen zich moeten houden aan strikte 
grenzen, waarbij de keuzemogelijkheden opgelegd en zeer beperkt zijn  
 

Decentralisatie wordt vaak in verband gebracht met aanverwante begrippen:  

• Delegeren = tijdelijk verplaatsen van de formele macht naar andere, vaak ondergeschikte 
medewerkers in de organisatie 

o Persoonlijke keuze van het individu ↔ decentralisatie: beleidskeuze van de totale 
organisatie 

o Diegene die delegeert heeft de formele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid  
o Synoniem: “behouden accountability” 
o Waarom iemand beslist om te delegeren, hangt af van motieven die sterk gelijklopen 

met de decentralisatiekeuze 

• Participatief management = meer mensen krijgen inspraak in het gevoerde beleid  
 ze kunnen in het gevoerde beleid “participeren” 

o Verschillende gradaties: zeer beperkt  zeer omvangrijk 
o Vloeit voort uit decentralisatie of delegatie, MAAR is niet altijd het geval, kan ook de 

vorm aannemen van een vrijblijvende consultatie of informatieronde vanwege 
(top)management ten aanzien van de overige medewerkers  
in dit geval gaat het niet over toekenning van formele macht om te beslissen, WEL 
om gehoord te worden 
VB bij situatieanalyse, identificatie van kansen en problemen, generen van 
alternatieven, kiezen van alternatief en uitvoering 

•  Empowerment = doorvoeren van decentralisatie op niveau van individuele functies of teams  
o Medewerkers krijgen veel  vrijheid en autonomie binnen de eigen functie of team  

VB beslissen over planning van eigen takenpakket, beslissen over besteding van 
eigen budget 

o Gaat gepaard met additionele ondersteuningsmaatregelen 
▪ Noodzakelijke info krijgen  goede beslissingen maken  
▪ Nodige vorming en opleiding  juiste manier omgaan met verkregen macht 
▪ Op gepaste wijze worden beloond  

o 3tal gradaties:  
▪ Suggestion involvement: medewerkers worden gestimuleerd om ideeën te 

suggereren om hun eigen werk te verbeteren, maar management behoudt 
recht om te beslissen of suggestie een fout wordt of niet 

▪ Job involvement: medewerkers mogen beslissingen nemen en worden 
ondersteund door management 

▪ High involvement: medewerkers krijgen inspraak in job gerelateerde 
onderwerken en zo over een breder domein dan enkel de eigen job  
 neigt naar algemeen concept van decentralisatie  
 

Opmerking: empowerment is gerelateerd aan taakverrijking  
 
Verband tussen formele macht en gezag:  

• Synoniem  
OF 

• Gezag vloeit voort uit toegekende formele macht  
 



Opmerking:  

• Klassiek, rationeel managementperspectief: gezag vloeit voort uit formele macht  
o Decentralisatie van formele macht  groter gezag, meer autoriteit van diegene in 

wiens voordeel de decentralisatie wordt doorgevoerd  

• Gedragsmatig managementperspectief: randvoorwaarden waaraan formele macht moet 
voldoen zodat het kan leiden tot gezag en autoriteit 

o ≈ acceptatietheorie van Follet en Barnard: individuen aanvaarden formele macht op 
voorwaarde dat  

▪ Individu begrijpt de opdracht voldoende 
▪ Opdracht die individu uitvoert is niet strijdig met organisationele doelen  
▪ Opdracht die individu uitvoert is iet strijdig met eigen doelen  
▪ Individu kan de opdracht uitvoeren  

 

5.6.1.2 Een grote vs kleine “span of control  

= aantal medewerkers dat onder de directe controle van een directe chef valt  

Keuzemogelijkheden:  

• Smalle span of control:  

o Aantal medewerkers verdeeld over groot aantal successieve, hiërarchische niveaus 

o Directe chef krijgt een klein gedeelde van medewerkers toegewezen 

 Steile, piramidale structuur 

• Brede of grote span of control:  

o Toewijzing van grotere groepen van medewerkers aan de directe chefs 

o Minder aantal chefs en aantal hiërarchische niveaus 

 Platte organisatie 

Opmerking: keuze hangt af van gehanteerd managementperspectief  

• Klassiek, rationeel managementperspectief: smalle span of control 
 programmatuur is krachtiger en meer eenduidig  

• Gedragsmatig managementperspectief: brede span of control 
 meer bewegings- en ademruimte voor medewerkers 

 

5.6.1.3 De eenheid van formele macht en gezag  

Formele machtsuitoefening + span of control 
“line of authority” = geeft hiërarchische relaties weer tussen 

• Verschillende directe chefs, én 

• Directe chefs en hun medewerkers of ondergeschikten 
 
Keuzemogelijkheden:  

• Unity of comand: elke medewerker krijgt één directe chef toegewezen  eenheid van gezag 

• Medewerker krijgt twee of meer directe chefs toegewezen  geen eenheid van gezag  

VB multifocus departementalisatie: medewerkers krijgen een functionele directe chef en een 

productmatige directe chef  

Opmerking: keuze hangt af van gehanteerd managementperspectief  

• Klassiek, rationeel managementperspectief verkiest eenheid van gezag 
 krachtige programmatuur  

 



5.6.1.4 De lijn- en staffuncties 

Traditionele opdeling: gebaseerd op soorten bevoegdheden 

• Lijnfuncties: beslissingsbevoegdheden (manager) 

• Staffuncties: adviserende bevoegdheden (experts)  

leidt tot veel onduidelijkheden 

o Sommige experts (staffuncties) beschikken ook over beslissingsbevoegdheden  

o Vertroebelt het bestaan van expertisemacht de strakke opdeling tussen advies- en 

beslissingsbevoegdheden  

o Principe van gedeelde beslissingsbevoegdheden: in hoeverre beslissen de adviseur 

en besluitnemer samen? 

Alternatieve opdeling: gebaseerd op soort van activiteit 

• Lijnfuncties: kernactiviteiten  

• Staffuncties: ondersteunende functies  
 

5.6.2 Soorten van macht  
Verschil met formele macht: beïnvloeding van andere soorten van macht vindt grijpt niet plaats via 

expliciet vastgelegd formeel denkkader 

Organisaties maken hieromtrent geen weldoordachte keuzes, want: 

• Vinden andere soorten van macht niet belangrijk of niet relevant 

• Denken dat andere soorten van macht niet manipuleerbaar of maakbaar zijn door hen  

• Beseffen niet dat andere soorten van macht bestaan  
 
Opmerking:  

• Gedragsmatig managementperspectief: aandacht voor andere soorten van macht 
o Planningsactiviteit is onderhevig aan complex samenspel van soorten macht 
o Belangrijk om te weten wie welke soorten van macht bezit 

VB onderzoeken over hoe deze soorten van macht worden toegewezen aan 
verschillende managementfuncties zoals topmanagers,… 

 
Soorten:  

• Belonings- en bestraffingsmacht 

• Controlemacht over informatie- en beslissingspremissen 

• Expertisemacht 

• Referentiemacht  

• Macht ingevolge de netwerkcentraliteit 
 

5.6.2.1 Belonings- en bestraffingsmacht 

Beloningsmacht: andere organisatieleden zijn gesteld op wat het individu kan doen/geven indien ze 

gehoorzamen  

Bestraffingsmacht: andere organisatieleden zijn gesteld op wat individu kan doen/geven indien ze 

niet gehoorzamen  

 Organisatieleden passen hun denken en handelen aan  

 VW van beïnvloeding: subjectieve en emotionele gewaarwording (angst of 

begeerte)  

 



Hoe staan formele macht en belonings- en bestraffingsmacht t.o.v. elkaar? 

• Gerelateerd aan formele macht  

VB formele chef kan een hoger (beloning) of lager (straf) salaris uitkeren 

• Volledig losstaan van formele macht  

VB uitgesproken desinteresse (straf), vriendelijke geïnteresseerde omgangsvormen 

(beloning)  

5.6.2.2 Controlemacht over informatie- en beslissingspremissen  

Bepaalt wie, wanneer, welke informatie krijgt of wie, wat, wanneer mag beslissen  

 Bepaalt het denken en handelen van andere organisatieleden  

 VW: eigen positie of functie die persoon bekleedt waardoor hij/zij 

controlemacht bekomt 

Hoe staan formele macht en controlemacht t.o.v. elkaar? 

• Gedeeltelijk bepaald door formele macht 

VB topmanager die beslist over wie welke beleidsinformatie krijgt 

• Gedeeltelijk los van formele macht  

5.6.2.3 Expertisemacht  

Iemand beschikt over kennis en/of vaardigheden waarover andere organisatieleden niet beschikken, 

maar die ze wel nodig hebben en waarvan ze weten dat de persoon in kwestie hierover beschikt 

Expertisemacht is niet automatisch gerelateerd aan aanwezigheid van gespecialiseerde kennis  

 iedereen in de organisatie beschikt over expertise of gespecialiseerde kennis is niet nodig: GEEN 

expertisemacht  

Staffuncties beschikken over vrij veel expertisemacht  

Expertisemacht wordt beperkt bepaald door formele macht, meer door: opleidingen, ervaring, type 

van organisatie,… 

5.6.2.4 Referentiemacht  

Andere organisatieleden gebruiken iemands gedrag als rolmodel voor het eigen gedrag  

 vaak gekoppeld aan uitstraling, ontzag, respect,… dat die persoon afdwingt met zijn/haar 

charismatische persoonlijkheid  

 Beïnvloedt het denken en handelen van andere organisatieleden 

Referentiemacht wordt beperkt bepaald door formele macht, meer door: persoonlijkheid en karakter  

5.6.2.5 Macht ingevolge van netwerkcentraliteit  

Netwerk = groep van organisatieleen die wegens één of meerdere, gemeenschappelijke 

herkenningspunten (gelijkaardige job, eenzelfde leeftijdscategorie, eenzelfde vooropleiding, 

eenzelfde hobby, eenzelfde lunchtijd,…) intense contacten hebben 

 kan leiden tot gemeenschappelijke acties binnen organisatie, tot wederzijdse steunbetuigingen, 

tot informatie-uitwisseling  

 Iemand met een centrale plaats in netwerken: invloed uitoefenen op 

handelen en denken van de organisatie 



 VW: desbetreffende netwerk is belangrijk en heeft een grote impact op 

organisatie  

↔ marginale netwerken hebben weinig aanleiding tot netwerkcentraliteit 

Netwerkcentraliteit kan verbonden zijn met formele macht 

5.6.3 Keuzes en overwegingen met betrekking tot de macht en gezag verdeling  

• Overwegingen zijn verbonden aan voor-en nadelen van extreme keuzemogelijkheden  

• Noodzakelijke randvoorwaarden opdat een bepaalde keuze succesvol kan worden 

geïmplementeerd 

5.6.3.1 De snelheid en het tempo van de besluitvorming  

Snel beslissingen nemen:  

• Centralisatie van besluitvormingsproces: hoe minder mensen er bij de besluitvorming 

betrokken zijn, hoe sneller de beslissingen kunnen worden genomen  

• Decentralisatie, delegatie en empowerment binnen betrokken functies en/of 

takenpakketten:  

o Beslissingen volgen niet de lange en tijdrovende hiërarchische weg van de gezag 

lijnen (naar de hoogste in rang en terug)  

o Wanneer medewerkers zelf kunnen beslissen over invulling van takenpakket, dan 

kunnen ze sneller reageren op vastgestelde problemen en kansen, ze hoeven niet 

telkens de goedkeuring te vragen aan hun directe overste 

• Brede span of control (platte organisatiestructuur): korte gezag lijnen  

↔ enge span of control: groot aantal hiërarchische niveaus, zorgt voor een vertraging van 

de besluitvorming  

5.6.3.2 De kwaliteit van de besluitvorming  

Kwaliteitsvolle beslissingen impliceren 

• Correcte en gedetailleerde omschrijving van problemen en kansen  

• Realiteitsgetrouwe omschrijving van alternatieve oplossingen 
nood aan betrouwbare, correcte en gedetailleerde informatie  
 

Kwaliteit van besluitvorming verhogen:  

• Decentralisatie van besluitvormingsproces + delegatie en empowerment binnen functies: 
meeste en beste info bevindt zich op de plaats waar het probleem en de kans zich voordoet 

• Brede span of control (platte organisatie): korte gezag lijnen, de korte afstand tussen top en 
basis zorgt voor een meer volledige informatieverzameling door de top  

 

5.5.3.3 De beoogde creativiteit, innovatie binnen de besluitvorming  

Hoge mate van creativiteit en innovatie:  

• Decentralisatie van besluitvormingsproces + delegatie en empowerment binnen functies: 

o hoe meer organisatieleden er worden betrokken, hoe groter de kans op vernieuwende 

ideeën  

o autonomie (verkregen via empowerment) stimuleert ontwikkeling, gebruik van creatieve 

capaciteiten  

 

 



5.5.3.4 De beoogde kostenbeheersing bij de besluitvorming  

Schaalvoordelen:  

• centralisatie 
o hoe meer activiteiten worden gebundeld, hoe relatief goedkoper de activiteiten 

worden 
o kosten verspreid over besluitvormingsprocessen kunnen nauwgezet bewaakt worden  

 
Nadelen: gecentraliseerde besluitvormingsprocessen kunnen leiden tot additionele kosten, dus we 
moeten de kostenvoor- en nadelen tegen elkaar afwegen  
 
Opmerking: dezelfde redeneringen gelden ook voor delegatie en empowerment 
 

5.6.3.5 De kenmerken van bepaalde taakpakketten  

Keuzes inzake delegatie hangen af van de aard van de desbetreffende taakpakketten én door de 

managers ervaren werkdruk:  

• routinematige en eenvoudige taken: delegeren aan medewerkers of ondergeschikten 

• niet-routinematige en complexe taken: uitgevoerd door manager, vereist tussenkomst van 

manager 

5.6.3.6 De beoogde motivatie en jobsatisfactie van medewerkers 

Decentralisatie, delegatie en empowerment leid tot:  

• verhoogde motivatie: medewerkers krijgen meer bewegingsruimte, meer 

verantwoordelijkheden,… wat motiverend werkt  

• hogere jobsatisfactie 

Maar dit moet genuanceerd worden, het hangt af van de persoonlijkheid van de medewerker: niet 

iedereen vindt het wenselijk om te beschikken over bewegingsruimte en verantwoordelijkheden  

5.6.3.7 De beoogde ontwikkeling van medewerkers 

Geven van beslissingsbevoegdheden en –verantwoordelijkheden stelt de medewerker in staat om 

hun capaciteiten te ontwikkelen: 

• via decentralisatie, delegatie:  

o medewerkers trainen en opleiden 

o medewerkers testen op hun potentiële managementcapaciteiten 

 decentralisatie en delegatie geeft ondersteuning aan toekomstgericht 

personeelsbeleid  

5.6.3.8 Het profiel van de medewerker 

Voorwaarde zodat centralisatie, delegatie en empowerment voordelen oplevert:  

• vereist nodige kennis, kunde, attitudes en voorkeuren (profiel van medewerker)  

VB expertisekennis, stressbestendigheid, zelfstandigheid, standvastigheid,…  

• medewerkers moeten gesteld zijn op hun verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

 voorwaarde beïnvloedt keuze voor decentralisatie, delegatie, empowerment 

 kenmerken niet aanwezig: kans dat geplande delegatie en decentralisatie 

mislukt  

 oplossing: decentralisatie, delegatie,… eerst laten voorafgaan door een 

gerichte selectie, training en opleiding 



Fenomeen: “Peter Principle”; medewerkers kunnen goed functioneren in hun huidige job, maar niet 
noodzakelijk in een job met meer verantwoordelijkheden 

• oorspronkelijk: ontwikkeld in kader van promotiebeleid  

• nu: gebruiken voor decentralisatie- en delegatieproblematiek  
 

5.6.3.9 Het profiel van de manager (directe chef)  

Voorwaarde voor succesvolle decentralisatie in profiel van manager: 

• nodige organisatietalent 

• coachende i.p.v. sturende attitude 

• bereidheid formele macht te delen 

• acceptatie dat taakrealisatie door medewerker beter kan zijn dan eigen invulling 

kan een rechtstreekse bedreiging vormen voor machtspositie van managers 

 voorwaarde beïnvloedt keuze voor decentralisatie, delegatie, empowerment 

 oplossing: grondig overleg, om gewenste attitude van manager te 

verduidelijken en de vrees te ondervangen 

Opmerking: stakeholdersbenadering houdt vooral oog voor bedreigde machtspositie van managers 

 maar verlies aan formele macht is relatief, want er bestaan nog andere soorten van macht 

waardoor managers gedecentraliseerde besluitvormingsprocessen nog steeds sterk kunnen 

beïnvloeden 

5.6.3.10 Het (organisatiekundig) profiel van de organisatie 

Voorwaarde bij decentralisatie, delegatie en empowerment:  

• goede integratie, coördinatie en afstemming 

o want wanneer organisatie kiest voor delegatie, decentralisatie of empowerment kan 

dit zorgen voor differentiatieproblematiek: hoe meer betrokkenen, hoe groter de 

kans op tegenstellingen 

o er is een kans dat besluitvorming verbrokkelt, de bevoegdheden versnipperen en de 

organisatie versplintert 

 voorwaarde beïnvloedt keuze voor decentralisatie, delegatie, empowerment 

 oplossing: vooraf nodige integratie, coördinatie en afstemming te realiseren 

Opmerking: stakholdersbenadering houdt vooral rekening met belangenconflicten  

5.7 Het maken van keuzes… over contingentiefactoren 
Contingentiefactoren = kenmerken van de externe omgeving of van de organisatie zelf, hebben een 

dominante impact op de gemaakte keuzes  

Opmerking: contingentiebenadering besteedt aandacht aan identiteit en impact van 

contingentiefactoren 

Enkele voorbeelden van contingentiefactoren en hun impact op de bouwstenen van de 

organisatiestructuur 

 

 

 



CONTINGENTIEFACTOR IMPACT 

EXTERNE OMGEVING 

 

Dynamiek van de externe omgeving 
Departementalisatie:  

• ·In een dynamische of veranderlijke 

omgeving kiezen organisaties voor 

een divisionele of multifunctionele 

departementalisatie 

Coördinatie:  

• ·In een dynamische omgeving kiezen 

ze voor verbindingsrollen, tijdelijke 

werkeenheden en buffers 

• ·In een stabiele omgeving kiezen ze 

voor regels, procedures en directe 

supervisie 

(De)centralisatie van de formele 

macht: 

• ·In een dynamische omgeving kiezen 

ze voor decentralisatie 

• ·In een stabiele omgeving kiezen ze 

voor centralisatie 

 



Span of control:  

• ·In een dynamische omgeving kiezen 

ze voor een grote span of control en 

dus een platte organisatie 

• ·In een stabiele omgeving kiezen ze 

voor een kleine span of control en dus 

een steile organisatie 

Voorspelbaarheid van de externe 

omgeving 

Coördinatie:  

• ·In een onzekere omgeving kiezen ze 

voor tijdelijke werkeenheden en 

buffers 

• ·In een zekere en voorspelbare 

omgeving kiezen ze voor regels en 

directe supervisie 

(De)centralisatie van de formele 

macht: 

• ·In een onzekere omgeving kiezen ze 

voor een decentralisatie (delegatie): 

alle medewerkers kunnen 

onvoorspelbare ontwikkelingen 

registreren en inventariseren  



• ·In een zekere omgeving kiezen ze 

voor een centralisatie: kleine groep 

van medewerkers kunnen 

ontwikkelingen registreren en 

opvolgen 

Vijandigheid van de externe omgeving (de 

mate van concurrentie, crisissituaties) 

(De)centralisatie van de formele 

macht: 

• ·In vijandige en levensbedreigende 

omstandigheden kiezen ze voor 

centralisatie (vb. crisismanager) 

Maatschappelijke cultuur 
(De)centralisatie van de formele 

macht: 

• ·In culturen met een grote 

machtsafstand kiezen ze voor 

centralisatie 

• ·In culturen met een kleine 

machtsafstand kiezen ze voor 

decentralisatie 

 

 



KENMERKEN VAN DE 

ORGANISATIE 

 

Omvang van de organisatie (het aantal 

werknemers/omzet) 

Coördinatie:  

• ·In kleine organisatie kiezen ze eerder 

voor wederzijdse afstemming en 

directe supervisie 

(De)centralisatie van de formele 

macht: 

• ·In grote organisaties kiezen ze voor 

decentralisatie 

Technologie 
Coördinatie:  

• ·Routinetechnologie leidt tot het 

gebruik van regels en procedures 

• ·Niet-routinetechnologie leidt tot het 

niet gebruiken van regels en 

procedures 

(De)centralisatie van de formele 

macht: 

• ·Bij routinetechnologie kiezen ze 

voor centralisatie 

• ·Bij niet-routinetechnologie kiezen ze 

voor decentralisatie 



Span of control:  

• ·Bij niet-routinetechnologie kiezen ze 

voor een grote span of control en dus 

een platte organisatie 

Type werknemer 
(De)centralisatie van de formele 

macht: 

• ·Indien de medewerkers een hoog 

opleidingsniveau hebben, kiezen ze 

voor decentralisatie (empowerment) 

5.8 Soorten structuurtypes (typologieën)  
Alle ingevulde bouwstenen worden samengebracht, al naargelang de invulling resulteert het 

totaalbeeld in een andere soort of ander type van organisatiestructuur 

Organisatietypologieën: identificatie van verschillende soorten van organisatiestructuren 
 één organisatietypologie groepeert aantal alternatieve soorten van organisatiestructuren, de 
naam is gebaseerd op:  

• Persoon die typologie heeft samengesteld 

• Dominant aanwezig bouwsteen in typologie  
 

5.9 Grafische en visuele voorstelling… het organogram 
Organogram = visuele voorstellen van de organisatiestructuur:  

• Geeft niet alle bouwstenen weer  beperkte of onvolledige voorstelling van 
organisatiestructuur 

• Stelt formele keuzes en formele organisatiestructuur voor i.p.v. informele keuzes en 
informele organisatiestructuur 

 
Bouwstenen: 

• Taakspecialisatie:  
o niet weergegeven  
o hoogstens aantal en namen van verschillende functies: zegt weinig over de mogelijke 

taakspecialisatie binnen deze functies, aantal functies worden ook nog door andere 
factoren beïnvloed 

• departementalisatie:  
o wel weergeven  
o blokjes: naam van de betreffende werkeenheid  
o MAAR niet noodzakelijk alle werkeenheden zijn opgenomen:  

▪ Kleine werkeenheden binnen grotere afdelingen worden niet steeds vermeld 



▪ Tijdelijke werkeenheden (VB tijdelijke teams) krijgen ook geen plaats 
toegewezen 

 
Uitzonderingen (Mintzberg):  

• Coördinatiemechanismen: 
o Gedeeltelijk weergegeven : enkel directe supervisie en departementoverschrijdende 

werkeenheden en/of functies zijn vermeld  
o Blokje: enkel de naam laat vermoeden dat het om een coördinatiemechanisme gaat  

VB raad, commissie, comité, overlegplatform, team,… 

• Verdeling van formele macht en gezag 
o Wel weergegeven 
o Lijnen die blokjes (departementalisatie) met mekaar verbinden  
o Integrale gezag lijn: geheel aan lijnen 
o Lijnfunctie: volle lijn 
o Staffunctie: stippellijn  

 
Enkele bekende typologieën met betrekking tot de organisatiestructuur 

Typologie Soorten organisatietypes 
Typologie geïnspireerd op bouwsteen 
“departementalisatie” 

Functionele organisatiestructuur 

• Departementalisatie is gebaseerd op 
functionele specialismen  

Divisionele organisatiestructuur 

• Departementalisatie is gebaseerd op 
markten (producten, klanten en/of 
geografische regio’s) 

Matrixorganisatie:  

• Departementalisatie is gebaseerd op 
functionele specialismen en op markten 
° dubbele gezagslijn  

Burns en Stalker (1961) Mechanistische organisatiestructuur 

• Ver doorgedreven taakspecialisatie 

• Coördinatie via regels, procedures en 
directe supervisie 

• Meeste besluitvormingsprocessen zijn 
gecentraliseerd 

• Kleine span of control, aantal 
hiërarchische niveaus is groot 

Organische organisatiestructuur 

• Lage taakspecialisatie 

• Coördinatie via wederzijds overleg,, 
zeker niet via regels, procedures en 
directe supervisie 

• Meeste besluitvormingsprocessen zijn 
gedecentraliseerd 

• Grote span of control, aantal 
hiërarchische niveaus is klein 

Morgan (1986) Metafoor van machine: organisatie als 
mechanisch geheel van delen die samen een 
outcome produceren:  

• Functionele departementalisatie 



• Strakke afbakening van ieders rol incl 
verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden 

Metafoor van organisme: organisatie als levend, 
open en interagerend ecosysteem 

• Flexibele en dynamische invulling van 
bouwstenen 

Metafoor van hersenen: organisatie als 
intelligent, lerend organisme 

• Coördinatie via diverse formele 
informatiestromen VB feedback 

• Sterk gecentraliseerde aansturing van 
alle besluitvormingsprocessen 

Metafoor van cultuur: organisatie als 
symbolisch geheel van collectief gedeelde 
waarden en nomen 

• Sterk persoonsgebonden coördinatie 
Metafoor van politiek: organisatie als machts- 
en gezagsapparaat 

• Elk departement heeft eigen belangen 
die sterk kunnen conflicteren met 
belangen van andere departementen 

• Veel aandacht voor macht, gezag en 
politiek gedrag 

Mintzberg (1993) Eenvoudige organisatiestructuur 

• Functionele departementalisatie 

• Coördinatie via directe supervisie 

• Bijna geen regels 

• Sterke centralisatie van 
besluitvormingsprocessen 

• Grote span of control, aantal 
hiërarchische niveaus is klein 

Machinebureaucratie 

• Functionele departementalisatie 

• Coördinatie via regels en procedures 
die betrekking hebben op 
werkprocessen 

• Sterk centralisatie van 
besluitvormingsprocessen 

• Smalle span of control, aantal 
hiërarchische niveaus is groot 

Professionele bureaucratie:  

• Functionele of marktgerichte 
departementalisatie 

• Coördinatie via regels en procedures 
die betrekking hebben op input 

• Mix van gecentraliseerde en 
gedecentraliseerde 
besluitvormingsprocessen 

• Smalle span of control, maar minder 
smal dan bij machinebureaucratie, 



aantal hiërarchische niveaus is iets 
minder groot 

Divisiestructuur 

• Marktgerichte departementalisatie 

• Coördinatie via regels en nomen die 
betrekking hebben op output 

• Decentralisatie van 
besluitvormingsprocessen naar niveau 
van divisies 

Adhocratie 

• Functionele of marktgerichte 
departementalisatie, maar er kan ook 
gekozen worden voor modulaire 
departementalisatie 

• Coördinatie via wederzijdse 
aanpassingen 

• Bijna geen regels 

• Sterke decentralisatie van 
besluitvormingsprocessen 

• Grote span of control, aantal 
hiërarchische niveaus is klein 

 

 

6. Leiding geven  

6.1 Een algemene definitie… wat is/impliceert “leiding geven”? 
= activeren, motiveren, ondersteunen, helpen en sturen van medewerkers (individueel of in groep) in 

functie van de vooropgestelde plannen en ontworpen organisatiestructuur 

 beïnvloeden van denken en doen van medewerkers ter realisatie van het doel 

Leider vs manager 

Het verschil is allesbehalve duidelijk, de meningen zijn verdeeld: 

• Sommige auteurs beschouwen beide begrippen als synoniemen; leiders zijn managers en 
managers zijn leiders 

• Sommige auteurs beschouwen leiding geven als één functie of dus een onderdeel van 
management  

 
De meeste managers hebben een component leiding geven, dit heeft te maken met de formele 
macht die de manager vanuit zijn hiërarchische positie krijgt (formeel leiderschap) 
MAAR een manager heeft niet altijd de leiding! 
 
Verschillende mensen in de organisatie hebben wel de leiding in de organisatie, maar zijn geen 
managers, er zijn dus bepaalde invloedsferen buiten de formele sferen  
 
 
 
 
 
 
 



 
Aantal kenmerken van leiding geven waarover auteurs het eens zijn:  

• Gerichte beïnvloeding 

• Medewerkers die gerichte beïnvloeding ondergaan 

 Succesvol leiderschap:  

• door de medewerkers geaccepteerde beïnvloeding 

• realisatie van doel 

• sturen 

• overtuigen 

• motiveren 

• toekomstgericht 

• verantwoordelijk voor succes en faling  

• communiceren 

• Controle over informatiebeschikbaarheid  

• Belonings- en bestraffingsmacht 

• Netwerkcentraliteit: Hoe centraal zit je in de organisatie? Moeten mensen langs jou 
passeren? 

• Referentiemacht 

• Expertisemacht  

 

Opmerking: deze activiteiten impliceren een grote variëteit aan disciplinaire kennis en vaardigheden, 

die managers gedurende hun opleiding moeten aanleren om succesvol leiding te kunen geven 

Er zijn 2 gezichten of verschijningsvormen van de functie leiding geven: 

• Formeel karakter:  

o Organisatie duidt zelf aan wie er leider mag zijn en moet zijn  

o Formele aanduiding zit vervat in formele taak-, machts- en gezag verdeling 

o Toewijzing gebeurd aan functies met naam “manager”: want leiding geven is een 

onderdeel van management, en dus moet elke manager in principe leiding geven 

o Er zijn ook leiders die geen managementfunctie vervullen in de zin dat ze VB niet 

moeten plannen, organiseren of controleren (dit is vaak het resultaat van delegatie)  

o Maakt bij beïnvloeding vaak gebruik van formele macht en van andere 

machtsbronnen VB belonings- en bestraffingsmacht 

DUS MANAGERS EN LEIDERS ZIJN GEEN SYNONIEMEN 

• Informeel karakter:  

o Beïnvloeding ontstaat buiten de context van formele taak- en gezag verdelingen 



o Binnen organisaties zijn er veel informele leiders naast de formele leiders die ook het 

denken en handelen van organisatieleden beïnvloeden 

o Geen gebruik van formele macht, wel van andere soorten macht VB referentiemacht, 

expertisemacht,… 

 

 Interactie tussen formele en informele leiders 

• Informele leiders kunnen formele leiders ondersteunen  

VB informele leider compenseert zwaktes en tekortkomingen van 

formele leiders 

• Informele leiders kunnen formele leiders prikkelen en uitdagen om 

hun fucntie op een succesvolle wijze uit te oefenen 

• Informele leiders kunnen formele leiders tegenwerken 

VB gezag van formele leider ondermijnen door leidinggevende 

capaciteiten in twijfel te trekken,… 

Opmerking:  

• Klassiek, rationeel managementperspectief:  
o vooral aandacht voor formele karakter  risico dat slechts een gedeelte van 

leiderschapsproblematiek wordt bekeken  
o informeel leiderschap haalt formele gezagsstructuur sowieso onderuit  

▪ oplossing: strikte controle  

• gedragsmatig managementperspectief: 
o aandacht voor formeel en informeel karakter 
o erkend positieve dynamiek van informeel leiderschap  

 
Wat doet een leider precies? Hoe kan hij/zij het denken en handelen beïnvloeden? 

• Karaktereigenschappen 

• Vertoonde gedrag van leiders en leiderschapsstijlen 

• Concrete situaties waarin leiders moeten leiding geven: nagaan in hoeverre deze situaties 

een impact hebben op wijze van leiding geven 

6.2 Soorten van beïnvloeding en leiding geven – universele benadering 
Universele benadering: een goed leider is altijd en overal een goed leider / één leiderschapsstijl is 

steeds de beste 

Aanhangers:  

• Blake en Mouton: teamgerichte leiderschapsstijl is in alle situaties de meest succesvolle 

leiderschapsstijl 

• Onderzoekers van Michigan Universiteit: werknemersgerichte leiderschapsstijl is in alle 

situaties de meest succesvolle leiderschapsstijl 

6.2.1 Beïnvloeden via onderscheidende karaktereigenschappen – trekkenbenadering 
Synoniem: trekkenbenadering  

Identificeren:  

• Karaktereigenschappen die leiders van niet-leiders onderscheiden: weinig succesvol, want 
de geïdentificeerd eigenschappen (communicatievaardigheid, emotionele stabiliteit,…) 
vormden geen basis voor een helder, eenduidig onderscheid, want  



o Er zijn mensen die over deze karaktertrekken beschikken, maar geen 
leiderschapsfunctie vervullen 

o Er zijn leiders die deze karaktereigenschappen niet vertonen  

• Karaktereigenschappen die succesvolle en niet-succesvolle leiders onderscheiden:  
o “Succesvol”: leiders die het gedrag zodanig beïnvloeden dat hun ondergeschikten de 

vooropgestelde doelen daadwerkelijk realiseren  
o Meningen zijn verdeeld: betrouwbaar vs niet betrouwbaar (geïdentificeerde 

karaktertrekken zijn wenselijk, maar kunnen succes onvoldoende garanderen)  
o Zie tabel 6.1 met karaktereigenschappen van succesvolle leiders (p259) 

 
 
Opmerking: studies binnen de trekkenbenadering bestuderen leiderschap in organisatiecontext en 
ook binnen een ruimere politieke, maatschappelijke context  
 
Causaliteit: gaan mensen dergelijke karaktertrekken vertonen van zodra ze een leiderschapsfunctie 
waarnemen, of vertonen ze deze eigenschappen ervoor en worden ze op basis hiervan gekozen om 
leider te worden? 
“maakbaarheid” van karaktertrekken  

• Zijn karaktertrekken aangeboren? 

• Kan je karaktertrekken aanleren? 
 Kan worden teruggebracht tot basisidee van deterministische mensvisie: 

karaktertrekken zijn per definitie aangeboren  
 Dus organisaties moeten zich vooral toeleggen op selectie van geboren 

leiders, en niet op de training of opleiding ervan  
 

Opmerking: klassiek, rationeel managementperspectief; aandacht voor karaktertrekken van 

succesvol leiderschap, sluit goed aan bij normatieve benadering en ontwikkeling van succesformules  

Discussie: impact van maatschappelijke cultuur en stereotypering op beeldvorming rond succesvolle 

leiders  identificatie van succesvolle leiders heeft te maken met dominante maatschappelijke 

waardepatronen: typische eigenschappen of karaktertrekken van minderheden scoren slecht 

VB vrouwen en anderskleurigen  

 

6.2.2 Beïnvloeding via specifiek gedrag en leiderschapsstijlen 
= consistent gedragspatroon 

Specifiek gedrag van leiders hangt af van:  

• Aanwezige en/of ontwikkelde karaktertrekken 

• Andere factoren VB persoonlijke ervaringen 
 “Leiderschapsstijl”: gedragspatroon dat de leider vertoont  

 

 



Transactionele leiderschapsstijlen 

• Doel: door managers vooropgezette doelen realiseren 

• Voorwerp: op voorhand bekende, te realiseren transactie 

 Het verschil tussen een leider en ondergeschikte is een transactie 

• Leider bepaalt doel  

• Werknemer voert doel uit in ruil voor loon, ontwikkeling,… 

 “onderlinge ruil relatie” 

 

 

6.2.2.1 Een taakgerichte leiderschapsstijl – aandacht voor productie 

• Probeert denken en handelen van medewerkers te beïnvloeden, door direct toe te spitsen op 

de te realiseren doelen en noodzakelijke takenpakketten  

• Leiders sturen hun medewerkers aan op de inhoud van het door hen te realiseren 

takenpakket 

• Gedragskenmerken leider:  

o Omschrijft en plant werk van medewerkers  

o Wijst werk toe 

o Hecht belang aan realisatie van werk “getting the work done” 

o Medewerkers nauwlettend in het oog houden  

o Nagaan of medewerkers hun taken naar behoren realiseren, indien afwijking: leider 

grijpt in 

o Ondersteunt medewerkers in zoeken naar geschikte inhoudelijke oplossingen voor 

problemen  

o (vak)expert 

o Legt ideeën eenzijdig op  

o Hiërarchische chef of directe overste  

 Aandacht voor productie 

• Alternatieve benamingen:  

o “initiating structure” leiderschapsstijl  

o “autocratische” leiderschapsstijl: er wordt bepaalt wat en hoe moet worden 

uitgevoerd, de medewerker voert dit uit 

o “productiegerichte” leiderschapsstijl 

Opmerking: klassiek, rationeel managementperspectief: leider ontwikkelt vrij strikte, inhoudelijke 

programmatuur zodat de vooropgezette doelen gerealiseerd zullen worden  

 

 



6.2.2.2 Een werknemersgerichte leiderschapsstijl – aandacht voor mensen 

• Denken en handelen van medewerkers beïnvloeden door zich indirect toe te spitsen op de te 

realiseren doelen en noodzakelijke takenpakketten 

• Sturen via sociale relaties en werksfeer 

• Gedragskenmerken leider: 

o Creëert aangename en stimulerende omgeving, waarin medewerkers zich goed 

voelen 

o Stuurt via tweerichtingscommunicatie, via bemiddeling bij conflicten, via waardering, 

via aanmoediging en via belongen 

o Betrekt medewerkers in genomen beslissingen 

o Gedraagt zich als coach en ondersteunt medewerkers 

 Aandacht voor mensen 

• Misverstand: “er wordt niet geleid of gestuurd, maar men spitst zich zodanig toe op 

welbevinden van medewerkers dat dit ten koste gaat van vooropgezette doelrealisatie” 

 FOUT ! 

• Alternatieve benamingen:  

o “Considerate” leiderschapsstijl 

o “Democratische” leiderschapsstijl  

Opmerking: gedragsmatig managementperspectief: leider houdt expliciet rekening met complexe, 

menselijke natuur  

6.2.2.3 Mengvormen van taak-en werknemersgerichte leiderschapsstijlen  

Mengvormen: taakgericht- en werknemersgerichte leiderschapsstijlen vormen de basis voor de 

typering van andere leiderschapsstijlen 

 

 

Leiderschapsmatrix of managerial grid van Blake en Mouton (1964):  

• Country club:  

o Hoge aandacht voor sociale relaties en werksfeer (mensen)  

o Lage a andacht voor directe, taakgerichte aansturing (productie) 

o Creëren van stimulerende werksfeer is bijna een doel op zich 

 “hobbyclub” 



• Autoritaire leiderschapsstijl:  

o Lage aandacht voor sociale relaties en werksfeer (mensen)  

o Hoge aandacht voor directe, taakgerichte aansturing (productie) 

• Verschraalde of afwezige leiderschapsstijl: 

o Lage aandacht voor sociale relaties en werksfeer (mensen) 

o Lage aandacht voor directe, taakgerichte aansturing (productie) 

 geen of ontbrekende leiderschap 

• Teamgerichte leiderschapsstijl:  

o Hoge aandacht voor sociale relaties en werksfeer (mensen)  

o Hoge aandacht voor directe, taakgerichte aansturing (productie)  

ideaaltypische leiderschapsstijl volgen Blake en Mouton 

• Middle-of-the-road leiderschapsstijl:  

o Aandacht voor sociale relaties, werksfeer en directe, taakgerichte aansturing, maar 

op een getemperde wijze  

6.2.2.4 Transformationele, charismatische of visionaire leiderschapsstijl 

Transformationele leiderschapsstijl:  

• Transformeren of veranderen van organisatie  expliciet breken met verleden en reeds 

bewandelde paden 

• Leider die transformationele proces van de organisatie ten volle ondersteunt: werknemers 

stimuleren, participeren in het uit te stippelen pad  stimuleert medewerkers om zichzelf te 

overtreffen of dus zichzelf te transformeren: betrokkenheid van de werknemers zodat ze 

automatisch het doel realiseren  

• Doel: veranderingen realiseren waarvan de organisatie nog niet precies weet hoe ze eruit 

zullen en moeten zijn  werknemers moeten actief bijdragen 

• Voorwerp: grondige herpositionering of transformatie van de organisatie 

• Gedragskenmerken leider: 

o Inspireert medewerkers via uitgesproken en persoonlijke visie op toekomst 

o Overtuigd medewerkers om actief mee te bouwen aan toekomstvisie  intensieve 

participatie, zodat hoge mate van commitment (verbondenheid)  

o Rolmodel voor medewerkers: ideeën en gedrag worden als vanzelfsprekend 

overgenomen 

o Enthousiasme, inzet en energie 

o Zelfvertrouwen: vertrouwt op eigen beoordelings- en inschattingsvermogen 

o Onconventioneel gedrag: nieuw en anders 

o “bezielt” via gedrag de medewerkers 

• Alternatieve benamingen: “coach” of “mentor”  synoniem voor transformationele leider 

 want leider zorgt voor persoonlijke groei en ontwikkeling van medewerkers 

Charismatische leider:  

• leider heeft zodanig grote impact op medewerkers dat deze zichzelf overtreffen en 

daden stellen die ze anders nooit zouden doen  

• Kan positief, maar ook negatief zijn 

VB charismatische leider kan medewerkers misbruiken om eigen persoonlijke doelen te 

realiseren i.p.v. organisationele doelen  

• Sluit nauw aan bij trekkenbenadering  charisma = aangeboren 

persoonlijkheidskenmerk 



Visionair leiderschap: nadruk op uitdagende, krachtige, realistische, geloofwaardige en gepaste 

toekomstvisie  nood aan deskundigheid + persoonlijke uitstraling  

 

Opmerking: aard van doelen en plannen bepalen transactionele – en transformationele 

leiderschapsstijl  

Opmerking:  

• opdeling tussen transactioneel – en transformationeel leiderschapsstijlen werd gemaakt 
door Bass:  

• opdeling taakgerichte – en werknemersgerichte leiderschapsstijlen werd gemaakt door 
Tannenbaum en Schmidt  
 

6.2.2.5 Solo versus teamgerichte leiderschapsstijl  

Solo leiderschapsstijl: gedragskenmerken leider 

• onafhankelijk, houdt weinig tot geen rekening met anderen  

• eist grote mate van bewegingsvrijheid 

• directief gedrag t.o.v. anderen: verwacht dat anderen hem/haar volgen 

• concentreert zich op eigen leidinggevende taak  

Teamgericht leiderschapsstijl: gedragskenmerken leider 

• stemt gedrag af op dat van andere, collega-leiders en hele organisatie 

• erkent bestaan van grenzen en beperkingen aan eigen gedrag 

• erkent bijdrage aan vooropgestelde doelrealisatie 

• overleggen (participatief management) 

• concentreert zich op eigen taak “als onderdeel van” een groter geheel aan leidinggevende 

taken 

6.3 Soorten van contingenties 
Situationele benadering: keuze van leiderschapsstijl varieert in functie van specifieke situatie waarin 

leider leiding moet geven, er zijn 2 mogelijkheden: 

• persoonsgebonden leiderschapsstijl: leider kan slechts 1 leiderschapsstijl vertonen 

o zoeken naar persoonsgebonden leiderschapsstijl 

o plaatsen in die situatie (functie) waarin de desbetreffende persoonsgebonden 

leiderschapsstijl het meest succesvol is  

 allocatiebeleid 

• leider kan meerdere leiderschapsstijlen vertonen: al naargelang situatie zal leider eigen 

leiderschapsstijl aanpassen om zo te komen tot de meest optimale en effectieve combinatie 

 opleidingsbeleid 

 



Opmerking: aanhanger van persoonsgebonden leiderschapsstijl: Fiedler  LPC-score (Least 
Preferred Co-worker) om dominante leiderschapsstijl te achterhalen: elke manager typeert relatie 
met college waarmee hij/zij mnst goed kan samenwerken 

• lage score: relatie tussen collega’s is weinig functioneel, onsuccesvol en niet bevredigend 
 taakgerichte leiderschapsstijl domineert  

• hoge score: relatie tussen collega’s wordt gunstig of constructief beschreven  hoge 
aandacht voor menselijk aspect  

 menselijke leiderschapsstijl domineert 
 

Beïnvloedende of contingente factoren: 

• motivatie en capaciteit van ondergeschikten  

• werkomgeving en persoonlijkheid van ondergeschikten  

• maatschappelijke cultuur en ideaalbeelden inzake leiderschap 

• bijzondere, tijdelijke omstandigheden VB crisissituaties 
 

6.3.1 De motivatie en capaciteiten van ondergeschikten (Hersey en Blanchard) 
Hersey en Blanchard: keuze inzake leiderschapsstijlen is afhankelijk van de motivatie en capaciteiten 

van de ondergeschikten 

 

Situatie 1: lage motivatie, weinig capaciteiten VB nieuwkomers 

 taakgerichte leiderschapsstijl: leider wijst taken toe en deelt aan desbetreffende medewerkers 

mee “wat” hij/zij “hoe” moet realiseren  

Situatie 2: hoge motivatie, weinig capaciteiten VB enthousiaste medewerker die niet beschikken over 

noodzakelijke en vereiste capaciteiten 

 gecombineerde leiderschapsstijl, met dominantie van taakgerichte dimensie, want medewerker 

beheerst takenpakket nog niet  

 werknemersgerichte dimensie is ook nodig: via appreciatie, erkenning en betrokkenheid de hoge 

motivatie verder stimuleren 

Situatie 3: lage motivatie, veel capaciteiten VB ervaren werknemers die (tijdelijk) ontevreden zijn in 

hun job 

 gecombineerde leiderschapsstijl, met dominantie van werknemersgerichte dimensie, want via 

betrokkenheid, appreciatie en erkenning kan de demotivatie worden aangepakt  

 taakgerichte leiderschapsstijl is niet persé nodig, bij te intense toepassing kan dit zorgen voor een 

verdere daling van motivatie  



Situatie 4: hoge motivatie, veel capaciteiten VB enthousiaste medewerker die beschikt over nodige 

kennis en kunde 

 werknemersgerichte leiderschapsstijl 

 mate van leidinggeven reduceren door VB delegatie 

Gevolg: leider moet t.a.v. team verschillende leiderschapsstijlen combineren 

• elke medewerker vereist andere aanpak of leiderschapsstijl 

• evolueert in tijd  kenmerken van de medewerker kunnen veranderen, dan moet 
leiderschapsstijl ook veranderen  

 op bepaalde tijdstippen herevalueren en zo de leiderschapsstijl aanpassen 
 

6.3.2 De werkomgeving en de persoonlijkheid van de ondergeschikte (House) 
House: keuze inzake leiderschapsstijlen wordt beïnvloedt door samenspel van omgevings- en 

persoonlijkheidskenmerken van de medewerker  

omgevings- en persoonlijkheidskenmerken bepalen wat medewerkers verwachten van leider: hoe 

leider hen moet helpen bij identificeren en succesvol bewandelen van pad dat leidt tot realisatie van 

vooropgezette doelen  

 leider voldoet aan verwachtingen: leiderschapsrol wordt aanvaard, instructies worden nagevolgd 

 “pad-doeltheorie” 

 

Werkomgeving:  

• Taakkenmerken VB routinematig versus ongestructureerd 

• Formele gezagsstructuur VB duidelijk versus onduidelijk  
 
Persoonlijkheid:  

• Bekwaamheid 

• Ervaring  

• Controleperceptie over eigen succes en falen: kan ik mijn werkomgeving en taakrealisatie 
zelf beïnvloeden of heb ik daar zelf geen vat op? 

 
 Werknemersgerichte stijl:  

• Takenpakket sterk gestructureerd 

• Capaciteiten aanwezig 

• Medewerker: vertrouwen in zelfsturing 
 Taakgerichte stijl:  

• Takenpakket dubbelzinnig 

• Formele gezagsstructuur onduidelijk 

• Beperkte ervaringen 

• Medewerker: klein vertrouwen in zelfsturing 
 
 



Gevolg (zoals bij Hersey en Blanchard): leider moet t.a.v. team verschillende leiderschapsstijlen 
combineren 

• elke medewerker vereist andere aanpak of leiderschapsstijl 

• evolueert in tijd  kenmerken van de medewerker en taak kunnen veranderen, dan moet 
leiderschapsstijl ook veranderen  

 op bepaalde tijdstippen herevalueren en zo de leiderschapsstijl aanpassen 
 

6.3.3 De maatschappelijke cultuur en ideaalbeelden inzake leiderschap 
Vooral belangrijk in internationale organisaties, want culturele waarden en normen verschillen sterk  

 leiderschapsstijlen laten variëren in functie van culturele verschillen 

Machtsafstand: 

• Aziatische culturen: groot, dus grote statusverschillen tussen leidinggevenden en 
ondergeschikten  ondergeschikten aanvaarden gemakkelijk hiërarchische instructies 

 Taakgerichte of autoritaire leiderschapsstijl 

• Scandinavische landen: klein, dus kleine statusverschillen tussen leidinggevenden en 
ondergeschikten  ondergeschikten eisen meer inspraak en betrokkenheid  

 Werknemersgerichte of democratische stijl 
 
Culturele gebondenheid heeft te maken met ideaaltypische  clichématige opvattingen 
 al naargelang andere maatschappelijke cultuur wijzen organisaties andere eigenschappen (van 
mensen die een dominante rol spelen in samenleving) toe aan succesvolle leiders:  

• Westerse samenleving: “male-manager” model: mannen voldoen meer aan ideaalbeeld van 
leider, kenmerken  

o Zin voor initiatief en ondernemerschap  
o Competitieve ingesteldheid  
o Snelle besluitvorming 
o Drang naar macht 
o Zwakke behoefte aan erkenning door anderen 
o Respect en eerbieding van gangbare maatschappelijke codes 

 Eigenschappen worden meer toegewezen aan mannen  
 Volgens onderzoeken: geen empirische bewijzen voor eenduidig en 

systematisch doorgevoerd gender gebonden gedrag en kenmerken  
 Verschillen worden teruggebracht naar maatschappelijke culturele 

rolverdeling + effecten op opvoeding, scholing en beroepskeuze  

• Religieuze en etnische minderheden: samenleving associeert hen niet met een succesvol 
leiderschap  

 
Hofstede:  

• power distance: hiërarchie  

• individualisme: mate van ongelijkheid  

• masculiniteit: mannelijkheid  

• uncertainty avoidance: risico mijding 

• long-term orientation: gericht op lange termijn 

o laag: meer gebaseerd op waarden en normen uit verleden 

• indulgence: mate waarin de cultuur het belangrijk vindt dat je plezier hebt 

o laag: er mag niet te veel plezier gemaakt worden, er moet gewerkt worden 



 

 

 

 

6.3.4 Bijzondere, tijdelijke omstandigheden VB crisissituaties 
Crisisleiderschapsstijlen = leiderschapsstijlen die nodig zijn om organisatie door moeilijke tijden of 

noodsituaties te leiden  

• autocratische leiderschapsstijl: versterkt centralisatie van macht en gezag 

 meest aangehaalde crisisleiderschapsstijl 

• transformationele of charismatische leiderschapsstijl: noodzaak aan grondige 

herpositionering van organisatie 

• werknemersgerichte leiderschapsstijl: crisis is gevolg van gedemotiveerde medewerkers die 

benedenmaats presteren  

 via overleg, dialoog en respect herstellen 

 

 hangt af van soort crisis en oorzaken van crisis  



Samenvattend 

 

7. Controleren of managementcontrole 

7.1 Een algemene definitie… wat is/impliceert “controleren”? 
• vaststellen van prestaties 

• evalueren van prestaties: prestaties vergelijken met vooropgestelde richtlijnen uit plannen 

• ondernemen van ondersteunende en/of corrigerende maatregelen 

 = prestaties vaststellen, controleren, corrigeren 

Definities variëren: 

• Enge definities: prestatiemeting d.w.z. vaststellingen en evaluaties: is het doel en/of plan 

gerealiseerd? 

• Brede definities: prestatiemeting en implementatieproces d.w.z. extra activiteiten die de 

doel- en/of planrealisatie ondersteunen: hoe kan het doel en/of plan concreet worden 

gerealiseerd?  

 



 

 

Opmerking:  

• Klassiek managementcontrole idee:  
o Klassiek, rationeel managementperspectief 
o Kwalitatief managementperspectief 
o Klassieke systeemtheoretici  

 Lineair, sequentieel proces van opeenvolgende controleactiviteiten:  

• Formulering gewenst doel 

• Informatieverzameling over realiteit 

• Vergelijking van informatieverzameling met gewenst doel 

• Reactie via corrigerende maatregelen 
 Enge definitie: prestatiemeting 
 Implementatieproces is zeer beperkt: verengd tot corrigerende maatregelen 

na de prestatie-evaluatie 

• Gedragsmatig managementperspectief:  
o Minder aandacht aan prestatiemeting  
o Meer aandacht aan implementatieproces 

 Complex mensbeeld: elke betrokkene geeft eigen interpretatie waardoor er 
vele invullingen ontstaan  
 

Opmerking: klassiek managementcontrole bij MBO (H4)  

Managementcontrole realiseren: nood aan bepaalde activiteiten 

• Indicatoren: aangeven waarover er informatie moet worden verzameld 

• Informatiesystemen: noodzakelijke informatie bijeenbrengen 

7.2 Controle via prestatiemeting… vaststellen en evalueren 
Vaststelling en evaluatie rondom de vraag: zijn de vooropgezette doelen en/of plannen van de 
organisatie daadwerkelijk gerealiseerd? 
 nood aan diverse capaciteiten van managers, vakliteratuur hecht vooral belang aan technische 
expertise =  

• Nodige kennis en kunde om prestatie-indicatoren te ontwikkelen 

• Indicatoren evalueren a.d.h.v. technische criteria 

• Informatiesysteem die indicatoren voorziet van nodige data 
 
 



 

Opmerking: klassiek, rationeel en kwantitatief managementperspectief: aandacht voor aanwezigheid 

en ontwikkeling van technische expertise 

 ontwikkelen van technische richtlijnen: technische expertise van managers verscherpen 

7.2.1 Indicatoren en normen ontwikkelen 
Indicator: toestand van doel en/of plan  gerealiseerd? Of niet gerealiseerd? 

 eenvoudige doelen: slechts 1 of beperkte set van indicatoren 

 complexe doelen: meerdere indicatoren 

7.2.1.1 De omschrijving van concepten en kernconcepten  

Indicatoren worden ontwikkeld vanuit concepten en vooral vanuit kernconcepten  

 concepten en kernconcepten: omschrijven 

 

7.2.1.2 De identificatie en keuze van soorten indicatoren  

“input” -, “throughput”- en “output”-indicatoren 

Inputindicatoren: aangewende middelen om activiteit of prestatie te leveren 

 “middelenindicatoren” 

Throughputindicatoren: inspanningen die tijdens prestaties worden geleverd 

 “procesindicatoren” 

Outputindicatoren: uiteindelijke resultaat van prestatie 

 “resultaatindicatoren” 

 soms onderscheid tussen directe resultaten “output” en indirecte resultaten of 

langetermijneffecten “outcome” 

Opmerking:  

• input, througput en output indicatoren zijn gelijkwaardig, dus ene soort is niet beter of 
slechter dan andere soort 

o MAAR recente trends: prefereren outputindicatoren, want geven resultaten en 
prestaties het meest direct en ondubbelzinnig  

▪ gestimuleerd door economen en aanhangers van klassiek, rationeel 
managementperspectief 



• zichtbare en meetbare resultaten 

• gevolg of resultaat van programmatuur telt 

• gedragsmatig managementperspectief: geen echte preferenties 
 

Kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren 

Kwantitatieve indicatoren: numerieke of cijfermatige invulling (%, absolute getallen,…) 

 mathematische bewerkingen  

Kwalitatieve indicatoren: niet-numerieke of lettermatige invulling (ja/nee, groen/geel/rood, zeer 

slecht/slecht/goed/zeer goed) 

 geen mathematische bewerkingen 

 soms cijfercodes VB groen=1, geel=2, rood=3 

 dubbelzinnigheid: onderscheid tussen kwantitatieve en kwalitatieve 

indicatoren is teruggebracht tot nominale, ordinale, interval- en 

ratiovariabelen 

• kwantitatief:  

o interval: mathematische bewerkingen 

o ratio: mathematische bewerkingen + verhoudingen 

• kwalitatief: 

o nominaal 

o ordinaal: ordening 

 

 

 

 

 

Opmerking:  

• kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren zijn gelijkwaardig, dus ene soort is niet beter of 
slechter dan andere soort 

o MAAR recente trends: prefereren kwantitatieve indicatoren, want geven resultaten 
en prestaties het meest ondubbelzinnig en objectief  

▪ gestimuleerd door economen en aanhangers van klassiek, rationeel 
managementperspectief: kwantitatieve indicatoren zijn niet gevoelig voor 
perceptievorming en interpretaties 

• gedragsmatig managementperspectief: geen echte preferenties, vindt wel dat niet alle 
activiteiten kwantificeerbaar zijn 

 

7.2.1.3 De beoordeling van de kwaliteit van de indicatoren  

Oordelen of een ontwikkelde indicator kwaliteitsvol is of niet:  



 
 

De validiteit als criterium: meet de indicator wat hij pretendeert te meten? 

• Valide: indicator meet doelstelling en de hierin vervatte concepten en kernconcepten 

• Niet valide:  

o Indicator meet andere doelen, kernconcepten en concepten 

o Indicator meet slechts een stuk of gedeelte 

De betrouwbaarheid als criterium: is de meting voldoende stabiel? 

Betrouwbaar: waarde of invulling varieert niet in functie van tijd en/of persoon die de meting 

realiseert 

 constante of stabiele waarde 

 heeft te maken met gebruikte instrumenten 

De (vakspecifieke) erkenning en legitimiteit als criterium: is de indicator acceptabel? 

Erkende en legitieme indicator: 

• Zinvol en relevant 

• Verwijst naar desbetreffende kennisgebied 

• Steunt op opgebouwde inzichten 

• Legitimiteit  
o verwijst naar bestaan van algemeen of universeel referentiekader 
o soms gekoppeld aan aanvaardbaarheid voor alle betrokken organisatieleden, 

gegeven hun verschillende noden, wensen en waarden 
 
Opmerking:  

• rationeel managementperspectief: legitimiteit in zin van “professionele inbedding” 

• gedragsmatig managementperspectief: “maatwerk” in functie van specifieke en complexe 
noden van de organisatie 

o (-) kans dat indicator niet echt kan aansluiten bij meer algemene of universele 
leefwereld van de managementexperts 

• Stakeholdersbenadering: legitimiteit in zin van “aanvaardbaar voor alle betrokken 
organisatieleden” 

 

7.2.1.4 De formulering van normen  

Bij elke indicator moeten normen of streefwaarden worden vooropgesteld 

welke waarde moet de indicator hebben en/of bereiken opdat er kan worden gesproken worden 

van een daadwerkelijke doelrealisatie? 

• Soorten 

o Minimumnorm 

o Maximumnorm 

o Range of bereik 

o Referentiewaarde of exacte waarde 

o Benchmark norm of norm geïnspireerd op andere organisaties 



o … 

• Vaak kwantitatief 

 
 
Opmerking: rationeel managementperspectief: SMART-principe leidt automatisch tot formulering 

van normen binnen doelstellingen  “meetbaarheid” 

Opmerking: rationeel managementperspectief: kwantitatieve, numerieke variabelen 

7.2.2 Informatiesystemen ontwikkelen 
Verzameling van informatie in functie van eerder ontwikkelde indicatoren en normen 

Datamanagement = gericht ontwikkelen en beheren van informatiesystemen in functie van de 
indicatoren 

• criteria zodat voldoende kwaliteit:  
o Accurate, actuele en (indicator)relevante info 
o Tijdig verstrekte informatie: voor het verstrijken van de in doelstelling opgenomen 

tijdsindicatie 
o Eenvoudig en gemakkelijk door managers te consulteren info 
o Systematisch bijgehouden info 
o Efficiënte en kostenbewust beheerde info: kosten staan in verhouding tot de 

opgeleverde info voor indicatoren 

• Inhoudelijke kennis of functionele kennis VB welke informatie past er inhoudelijk bij welke 
kader? 

• technische kennis:  
o Info verzamelen 
o Info verwerken 
o Info op gepaste wijze stockeren 
o Info rapporteren  

 Dus functionele – en technische vereisten 
 

  



7.3 Controleren via implementatieproces… de doel- en planrealisatie ondersteunen 
• HOE kunnen doelen en/of plannen concreet worden gerealiseerd? 

o = doorvertaling van doelen en/of plannen naar gespecialiseerde plannen en concrete 

acties, vereist:  

▪ inhoudelijke sturing: sturing vanuit 1 of meerder vakgebieden waarbij elk 

vakgebied suggesties maakt over “hoe” bepaalde doelen en/of plannen 

vaktechnisch kunnen worden gerealiseerd 

 via cascadelogica: gespecialiseerde plannen verbonden aan 1ste, meer 

algemene doelen en/of plannen 

 middel om 1ste, meer algemene doel en/of plan te realiseren  

▪ procesmatige sturing: sturing via additionele processen en/of structuren 

 vereist: managementkennis inzake “leiding geven” en “controleren” 

 VB processen die vereiste middelen bij elkaar brengen, 

coördinatiemechanismen die zorgen dat implementatie wordt ingebed in 

organisatieactiviteiten, systemen die zorgen dat implementatie aansluit bij 

andere organisatiekenmerken, systemen die mogelijke conflicten oplossen,… 

• ex ante (vooraf gepland): te realiseren activiteiten voor de meting  

 
Opmerking:  

• rationeel managementperspectief: formele, structuur gekoppelde controle-instrumenten  
VB officiële feedbacksystemen, formele budgetteringsprocessen,… 

• gedragsmatig managementperspectief: gedrag beïnvloedende controleprincipes  
VB beloningen, gedragscodes,… 

 

 

Algemene managementinstrumenten die in specifiek kader van implementatie worden aangewend: 

zeer gerichte en directe invloed op het gedrag van de organisatieleden 



 

7.3.1 Feedforward – en (tussentijdse) feedbacksystemen 
Feedforward:  

• op voorhand informatie verstrekken over wat er precies moet gebeuren 

• specifieke richtlijnen die nauwgezet aangeven wat de verwachtingen en eisen zijn van de in 
de toekomst te realiseren activiteiten 

• betrekking op: activiteiten van werkeenheid of individuele functie 

• VB taak- en opdrachtspecificaties, te volgen procedures, afspraken, documenten, technische 
fiches,… 

 
Feedback:  

• Tussentijdse evaluatie van reeds gerealiseerde activiteiten  

• “Welke activiteiten werden reeds gerealiseerd en met welke directe gevolgen?” 
o nagaan hoever implementatie staat 
o ingrijpen bij problemen 

• NIET: “Is het doel reeds gehaald of niet”, toch associëren sommige auteurs 
feedbacksystemen met uiteindelijke doelrealisatie 

• Betrekking op: activiteiten van werkeenheid of individuele functie 
Voorwerp van implementatie varieert  vereiste kennis en geassocieerde vakgebieden variëren 
 
Opmerking: meeste kennis vanuit informatie-, communicatie- en organisatiemanagement 

Opmerking: systeembenadering: ontwerp, gebruik en toepassing van feedforward- en 

feedbackinformatiesystemen  

 

7.3.2 Beloningssystemen 

• Extra stimulansen  

• Diverse toepassingen: toegekend aan groepen of individuele medewerkers 



• Diverse vormen: maandelijks salaris, jaarlijkse bonus of premie, maaltijdcheque, 

ziekteverzekering, bedrijfswagen, promotie, opleiding, artikel in personeelsblad, compliment 

van directe chef,… 

• Motivatietheorieën  aandacht voor onderliggende controlemechanismen  

(beloningen vormen een belangrijke informatierol die te vergelijken is met die van 

feedforward systemen)  

o Cognitief controlemechanisme: breken een aanwezige kennisimpasse door omtrent 

het precies te vertonen gedrag 

o Afkoopcontrolemechanisme: beloningen koppelen aan door haar/hemzelf gewenste 

acties 

o Faciliterend controlemechanisme: ondersteuning zodat medewerker gevraagde en 

gewenste gedrag kan vertonen  

 additionele middelen die realisatie van gewenste actie ondersteunen 

Opmerking: basiskennis over hoe beloningen kunnen worden gebruikt als managementcontrole-

instrumenten  psychologie, HRM 

7.3.3 Budgetteringsprocessen 

• Besteding en bestemming van financiële middelen: omvang en bestemming van de door de 

organisatie ter beschikking gestelde financiële middelen 

• Grenzen waarbinnen implementatie plaatsgrijpt 

o Eenzijdig karakter: concentreert enkel op financiële kosten 

• Sommige auteurs uitbreiding controle via managementprocessen: financiële controles 

VB financiële ratioanalyses, financiële audits,… 

Opmerking: basiskennis over hoe budgetteringsprocessen en andere financiële controles 

implementatie kunnen aansturen  financieel management, accountancy  

7.3.4 Coördinatiemechanismen als controle-instrumenten (Ouchi) 
Ouchi: 3 grote types van controle 

1. Bureaucratische controlemechanisme:  

• Regels, procedures, directe supervisie 

• Vrij strikte en strakke controle van implementatieproces  

• Wanneer? 
o Grote taakzekerheid 
o Grote voorspelbaarheid 

 
2. Marktcontrolemechanisme: 

• Extern feedbacksysteem: externe (afzet)markt: geeft aan of gerealiseerde acties en output 
als voldoende efficiënt worden ervaren 

• Tot uiting in prijs die markt wenst te betalen voor deze output 

• Wanneer? 
o Kleine taakzekerheid 
o Kleine voorspelbaarheid  
o Output kan worden geconcretiseerd 

 
3. Clancontrolemechanisme: 

• Intern gedeelde waarden, normen en tradities 

• Succesvol: medewerkers sterk doordrongen van gedeelde waarden, normen en tradities 

• Bij aanwerving worden werknemers geselecteerd op waarden, normen en tradities 



• Medewerkers worden vertrouwd gemaakt met gedeelde waarden, normen en tradities via 
socialiseringproces = gedrag conditioneren zodanig ze precies weten wat er wel en niet 
mag/kan inzake (implementatie)gedrag 

• Wanneer? 
o Grote taakonzekerheid  
o Grote onvoorspelbaarheid 
o Moeilijk om output te concretiseren 

 
 Aard van activiteiten bepaalt welk controlemechanisme is aangewezen 

Opmerking: basiskennis over hoe coördinatiemechanismen kunnen worden gebruikt om gedrag 
binnen organisaties te controleren  psychologie, sociologie, organisatiemanagement 
 

7.3.5 Geëxpliciteerde gedragscodes 
Gedeelde waarden expliciteren in een formele gedragscode/code of conduct 

 beschrijven van mentale regels en procedures bij concrete realisatie van doelen en/of plannen  

Kritiek: ethische vragen  

Opmerking: basiskennis over hoe gedragscodes kunnen leiden tot managementcontrole  

 sociologie, cultuurmanagement, strategisch management 

7.3.6 Organisatieveranderingen  
Om doelen en/of plannen te realiseren, is het soms nodig om bepaalde kenmerken van de 

organisatie te veranderen of aan te passen   

Opmerking: wijze waarop en rede van organisatieverandering verschilt naargelang 
managementperspectief 

• Klassiek managementperspectief: organisatieveranderingen worden steeds bewust gepland 
en doorgevoerd 

• Gedragsmatig managementperspectief: organisatieveranderingen zowel bewust als spontaan  

• Institutionalisme: elke vorm van organisatieverandering is terug te brengen tot 
imitatiegedrag of isomorfistisch gedrag  organisaties veranderen omdat andere 
organisaties veranderen  

 
Organisatieveranderingen betrekking op  

• Organisatiestructuur 

• Organisatiecultuur: waarden, normen 

• Beleid: doelen en/of plannen  implementatie van een welbepaald plan kan tot gevolg 
hebben dat een ander plan moet worden uitgewerkt 

 
Organisatieveranderingen roepen weerstand op: verschijnsel waarbij organisatieleden niet wensen 
mee te stappen in het veranderingsproces en verkiezen om oude, vertrouwde situatie te behouden 

• Vormen:  
o Passieve weerstand: apathie, vertragingsmanoeuvres, stiptheidsacties 
o Actieve weerstand: openlijk verzet, protest, weigering, blokkeringsgedrag 

• Oorzaken:  
o Persoonsgebonden weerstand: vanuit individu 

▪ Onwetendheid over verandering 
▪ Angst voor onbekende en onzekere  
▪ Angst vanuit gewoontes die men wenst te behouden omdat deze reeds goed 

beheerst worden 



▪ Economische negatieve gevolgen 
▪ Sociale, relationele gevolgen  

o Organisatie gebonden weerstand: vanuit typische kenmerken van organisatie 
▪ Structurele inertie: organisaties streven naar stabiliteit en respect voor 

gevestigde orde 
▪ Machtsbalans of – verdeling 
▪ Negatieve ervaringen uit verleden  

• Wijzen om weerstand te remediëren: varieert naargelang oorzaak van weerstand 
o Onwetendheid over verandering + angst voor onbekende en onzekere:  

▪ helder, ondubbelzinnige en correctie informatie 
o Angst vanuit gewoontes + economische negatieve gevolgen + sociale, relationele 

gevolgen:  
▪ Juiste info verstrekken 
▪ Compensaties bieden  
▪ Ondersteuningsmaatregelen 

o Machtsbalans:  
▪ Overleg 
▪ Onderhandelingen 

o Structurele inertie:  
▪ HRM-instrumenten 
▪ Veranderingsproces geleidelijk invoeren 

 
Bijzondere vorm van organisatieverandering: “business process reengineering” 

• Organisatieprocessen analyseren en hertekenen  
o Overbodige of zinloze taken schrappen  
o Mentaal loskomen van langzaam gegroeide evidenties en gewoontes  

 

7.3.7 Conflicthanteringsmethodes 
Conflict: situatie waarbij iemand meent dat een ander iemand een actie onderneemt of wenst te 

ondernemen die onverzoenbaar is met eigenbelang 

Opmerking: aandacht en houding conflicten varieert naargelang managementperspectief 

• Klassiek managementperspectief: negatief t.o.v. conflicten  disfunctioneel, verstoren 
vlotte werking 

• Gedragsmatig managementperspectief:  
o conflicten als overmijdelijk  preferentieverschillen van complex mensbeeld 
o niet noodzakelijk negatief of disfunctioneel  kan goed zijn of noodzakelijk voor 

dynamiek, slagkracht en weerbaarheid van organisate 

• stakeholdersbenadering: meeste aandacht aan conflicten  eigenbelang staat centraal 
G ontstaan van politiek gedrag 

 
Conflictanteringsmethoden: 

Aanpassingsstragie:  

• veel aandacht: zorg voor de ander (relatie)  

• weinig aandacht: zorg voor zichzelf of assertiviteit (eigenbelang) 
 eigenbelang ondergeschikt aan dat van de relatie 

• concreet: volggedrag, aanvaarding van schending van eigenbelang 

• negatieve connotatie 

• zinvol VB1 eigenbelang wordt slechts weinig geschaadt, VB2 pasmunt voor later 
 



Vechtstrategie:  

• veel aandacht: zorg voor zichzelf, assertiviteit (eigenbelang) 

• weinig aandacht: zorg voor de ander (relatie) 
 relatie ondergeschikt aan eigenbelang 

• concreet: weerstand, openlijk verzet, aanvallend gedrag, verbale agressie, blokkeringsgedrag, 
mobilisatie van formele macht  

• nooit echt een oplossing 

• negatieve connotatie 

• zinvol VB1 conflict over zeer belangrijk en fundamenteel eigenbelang 
 
Ontwijkstrategie:  

• weinig aandacht 
o zorg voor zichzelf, assertiviteit (eigenbelang) 
o zorg voor de ander (relatie) 

• alsof er geen conflict bestaat  

• concreet: ander uit de weg gaan, probleem wegwuiven, eigen gevoelens onderdrukken, niet 
wensen te communiceren 

• “struisvogelpolitiek” 

• Negatieve connotatie 

• Zinvol VB1 conflict of relatie die men onbelangrijk vindt 
 

 
Samenwerkingsstrategie:  

• Veel aandacht  
o Zorg voor anderen (relatie) 
o Zorg voor zichzelf, assertiviteit (eigenbelang)  

• Concreet: grondige analyse van conflict, overleg met wederzijds respect, erkenning van 
ieders belangen, open discussies, bereidheid om tijd en energie te steken in zoeken naar een 
aanvaardbare oplossing 

• Meest ideaaltypische strategie, MAAR  
o kost veel tijd en energie 
o nood aan constructieve, open houding  hieraan wordt niet steeds voldaan 

 
Compromisstrategie:  

• balans tussen zorg voor relatie en zorg voor zichzelf 

• niet beste oplossing, wel aanvaardbare oplossing 

• zinvol: niet genoeg tijd om een beste oplossing te zoeken, eigenbelangen liggen ver uit elkaar 

• concreet: onderhandelen, afwegen en garanties vragen 
 



 

7.3.8 Principes van de lerende organisatie 
Bij organisatieveranderingen hebben we nood aan flexibele en responsieve ingesteldheid  

“lerende organisatie”: organisatie wordt vergeleken met een mens die geleidelijk aan uit gevolgen, 
effecten en ervaringen kan leren hoe hij/zij in de toekomst succesvol kan reageren en anticiperen op 
nieuwe, ongekende situaties 
 condities:  

• organisatiestructuur die ontwikkelen van leercapaciteit en flexibiliteit bevorderen  
VB intensief gebruik van coördinatiemechanismen, ver doorgedreven mate van 
decentralisatie, empowerment, participatief management,… 

• informatiestromen die ontwikkelen van leercapaciteit en flexibiliteit bevorderen  
VB registratiesystemen, databanken, omgevingsscans,… 

• personeelsbeleid die ontwikkelen van leercapaciteit en flexibiliteit bevorderen 
VB medewerkers continu opleider en trainen, medewerkers belonen voor gevolg 
leertraject,… 
 

7.4 Soorten van controlesystemen 
Zie pagina 310-311: schematisch overzicht van enkele alternatieve opdelingen  

 

Samenvattend 
 



 

 

 

8. Generalistische managementdomeinen  
= domeinen die zich niet richten tot elk middel afzonderlijk maar wel tot de organisatie als geheel 

3 generalistische managementdomeinen:  

• strategisch management 

• organisatiemanagement 

• cultuurmanagement  

 

 



8.1 Strategisch management 
Strategisch management gaat over content, context en proces: 

• content: inhoud van een strategie VB inzetten op hoge service 

• context: Waar zijn we actief? Met welke regelgeving moeten we rekening houden? In welke 
sector zijn we actief? 

• Proces: Hoe kom je tot beslissingen? 
 
Definitie verschilt naargelang het gehanteerde managementperspectief:  

1. klassiek managementperspectief  

Strategie = opstelling én implementatie van een formeel plan dat beantwoordt aan volgende 

kenmerken:  

• toekomstgericht plan: wat of wie willen we zijn? 

• geïntegreerd plan: hele organisatie staat centraal 

• expliciete omgevingsfocus: hoe positioneren we ons als organisatie t.a.v. onze externe 

omgeving? 

• expliciete en bewuste keuzes i.p.v. toevalligheden 

Extra kenmerken:  

• intentionele strategie: strategie is intentioneel en formeel vooropgesteld (= formeel gepland) 

• indien er geen strategie is voorop gesteld, dan heeft de organisatie geen strategie 

• garantie voor toekomstige overleving van organisatie 

Doel strategie: langetermijnoverleving van de organisatie 

 staat garant voor continuïteit, slagkracht en succes van organisatie 

2. gedragsmatig perspectief  

Strategie = dominant gedragspatroon dat te vergelijken is met de persoonlijkheid of karakter van een 

individu, kenmerken 

• intentionele strategie: slechts een gedeelte wordt intentioneel en formeel vooropgesteld 

(=formeel gepland) 

o onderhevig aan invloed van het complexe mensbeeld  

• spontane strategie: andere gedeelte ontstaat spontaan  

VB uitgesproken en organisatie specifieke reacties, gedragingen van de organisatie  

• om strategie of dominante gedragspatroon te identificeren kijkt men naar toekomst, heden, 

verleden  dus de strategie is niet enkel een toekomstbeeld 

• strategie wordt getypeerd aan de hand van een metafoor of uitspraak  

• geen garanties voor toekomstige overleving van organisatie 

• elke organisatie heeft een strategie, indien er geen intentionele strategie bestaat, dan 

bestaat de strategie integraal uit een spontaan gedeelte 

Doel strategie: we kunnen niet echt spreken over een doel van de strategie, want een doel 

veronderstelt een bewuste intentie, en deze is slechts gedeeltelijk aanwezig  

Opmerking: net zoals bij het karakter of persoonlijkheid van een individu is niet alles van de strategie 

gepland/gewild, als je iemands persoonlijkheid typeert dan:  



• zal een gedeelte bewust gepland of nagestreefd worden VB hij/zij wil een sterke leider zijn, 

hij/zij wil creatief zijn  

• zal een gedeelte een vaststelling zijn van onbewust, maar wel vertoond gedrag VB hij/zij is 

een perfectionist, hij/zij is geen theoreticus  

 

Opmerking: relativeert het ideaalbeeld van intentionele strategie, en dus ook de drang om dit koste 

wat kost te realiseren 

Opmerking: dominant gedragspatroon achterhalen door een analyse te maken van het verleden, 

d.w.z. haar vroeger gepland en spontaan vertoonde gedrag:  

• vroeger gepland gedrag: vroeger gevoerde beleid, vroeger gemaakte keuzes inzake 

productassortiment, vroeger geplande investeringen, vroeger vooropgestelde doelen inzake 

promotie- en imagocampagnes, vroeger genomen beslissingen inzake personeelsbeleid,… 

• vroeger spontaan gedrag: vertoond gedrag in crisissituaties, opgebouwde relaties met 

partnerorganisaties, daadwerkelijk vertoonde investeringsgedrag, daadwerkelijke profilering 

naar klanten,… 

 

3. stakeholdersperspectief  

Strategie = dominant gedragspatroon dat te vergelijken is met de persoonlijkheid of karakter van een 

individu, kenmerken 

• intentionele strategie: slechts een gedeelte wordt intentioneel en formeel vooropgesteld 

(=formeel gepland) 

o onderhevig aan invloed van het complexe mensbeeld, vooral de eigenbelangen van 

alle betrokkenen  subjectief (dus niet neutraal of objectief) 

• spontane strategie: andere gedeelte ontstaat spontaan  

VB uitgesproken en organisatie specifieke reacties, gedragingen van de organisatie  

• om strategie of dominante gedragspatroon te identificeren kijkt men naar toekomst, heden, 

verleden  dus de strategie is niet enkel een toekomstbeeld 

• strategie wordt getypeerd aan de hand van een metafoor of uitspraak  

• geen garanties voor toekomstige overleving van organisatie 

• elke organisatie heeft een strategie, indien er geen intentionele strategie bestaat, dan 

bestaat de strategie integraal uit een spontaan gedeelte 

Doel strategie: we kunnen niet echt spreken over een doel van de strategie, want een doel 

veronderstelt een bewuste intentie, en deze is slechts gedeeltelijk aanwezig  

Opmerking: net zoals bij het karakter of persoonlijkheid van een individu is niet alles van de strategie 

gepland/gewild, als je iemands persoonlijkheid typeert dan:  



• zal een gedeelte bewust gepland of nagestreefd worden VB hij/zij wil een sterke leider zijn, 

hij/zij wil creatief zijn  

• zal een gedeelte een vaststelling zijn van onbewust, maar wel vertoond gedrag VB hij/zij is 

een perfectionist, hij/zij is geen theoreticus  

 

 

Opmerking: dominant gedragspatroon achterhalen door een analyse te maken van het verleden, 

d.w.z. haar vroeger gepland en spontaan vertoonde gedrag:  

• vroeger gepland gedrag: vroeger gevoerde beleid, vroeger gemaakte keuzes inzake 

productassortiment, vroeger geplande investeringen, vroeger vooropgestelde doelen inzake 

promotie- en imagocampagnes, vroeger genomen beslissingen inzake personeelsbeleid,… 

• vroeger spontaan gedrag: vertoond gedrag in crisissituaties, opgebouwde relaties met 

partnerorganisaties, daadwerkelijk vertoonde investeringsgedrag, daadwerkelijke profilering 

naar klanten,… 

8.1.1 Concrete activiteiten  
Rationeel managementperspectief: strategie die het resultaat is van een soort superprogrammering 

die de hele organisatie omvat  er zijn een aantal vuistregels: garanderen succesvolle implementatie 

van goede strategie 

8.1.1.1 De rationele activiteitscyclus: rationeel managementperspectief 

Vuistregel 1: formulering en interpretatie van strategie volgens een lineair, sequentieel stappenplan 

Vuistregel 2: strategische activiteitscyclus volgens een vast patroon  continue aanpassing van de 

strategie 

Vuistregel 3: strategische activiteitscyclus aansturen door topmanagement  

Opmerking: herken in de vuistregels de meer algemene plannings- en besluitvormingskenmerken van 

het rationeel managementperspectief (H4, tabel 4.3 p182-183)  



 

1. visie 

= ideaaltypische maatschappijbeeld waarvan de organisatie een bijdrage wenst te leveren via haar 

missie, voor publieke en social profit-organisaties 

2. missie 

Verwijst naar de bestaansreden van de organisatie:  

• waarom of waartoe opgericht? 

• Waarom goed/zinvol bestaan? 

• Welke behoeften bevredigen?  

• Welke diensten en/of producten? 

• Aan welk type of soort van klanten? 

• Fundamentele basiskenmerken producten? 

• Ultieme doel of streven? 

 

3. strategische omgevingsanalyse 

= grondige, nauwgezette analyse van de externe en interne omgeving  

4. strategische doelen  

betrekking op:  

• LT 

• Integrale organisatie 

• In omgevingsanalyse geïnventariseerde aandachtspunten 

 

5. strategische acties/keuzes en accenten  

Hoe zullen de strategische doelen worden gerealiseerd? 

6. strategische implementatie  

a. vertaling tactische & operationele doelen, zodanig dat er één consistente 

doelencascade ontstaat 

b. afstemming met structuur en cultuur van organisatie 

c. monitoring of controle via ontwikkeling van strategische prestatiesysteem  



Opmerking: herken in deze cyclus de meer algemene managementcyclus 

• plannen: visie, missie, strategische omgevingsanalyse, strategische doelen, strategische 

acties, en doorvertaling naar tactische en operationele doelen 

• organiseren: afstemming structuur en cultuur van organisatie 

• leiding geven: staat er niet expliciet in 

• controleren: monitoring of controle via ontwikkeling van strategische prestatiesysteem 

 

 

8.1.1.2 Het incrementeel activiteitenproces: gedragsmatig managementperspectief 

Vuistregel 1: activiteiten verlopen niet volgens een lineair, sequentieel stappenplan 

• intentionele strategie maakt gebruikt van een aantal stappen of fasen maar deze hoeven niet 

in een bepaalde volgorde en/of integraal worden doorlopen  

• laat ruimte voor spontante strategie: niet alle strategische doelen moeten voortvloeien uit 

strategische omgevingsanalyses, niet alle acties moeten worden gekoppeld aan strategische 

doelen  strategie kan spontaan ontstaan als reactie op onvoorziene omstandigheden  

Vuistregel 2: geen noodzakelijke herhaling volgens een vast tijdspatroon  

 organisatieleden of gebeurtenissen in externe omgeving bepalen het ritme, dus dit is een 

organisch, grillig en spontaan tijdspatroon 

Vuistregel 3: geen vaste top-down-aansturing  

 er is wel een belangrijke rol weggelegd voor topmanagement, maar uiteindelijke aansturing wordt 

bepaald door diverse kenmerken van organisatie van de organisatie VB cultuur, structuur 

Opmerking: herken de vuistregels in de meer algemene plannings- en besluitvormingskenmerken van 

het gedragsmatig managementperspectief  

8.1.1.3 Het politieke activiteitenproces: stakeholdersbenadering 

Vuistregel 1: activiteiten verlopen niet volgens een lineair, sequentieel stappenplan 

• intentionele strategie maakt gebruikt van een aantal stappen of fasen maar deze hoeven niet 

in een bepaalde volgorde en/of integraal worden doorlopen  

• laat ruimte voor spontante strategie: niet alle strategische doelen moeten voortvloeien uit 

strategische omgevingsanalyses, niet alle acties moeten worden gekoppeld aan strategische 

doelen  strategie kan spontaan ontstaan als reactie op onvoorziene omstandigheden  

Vuistregel 2: geen noodzakelijke herhaling volgens een vast tijdspatroon  

 organisatieleden of gebeurtenissen in externe omgeving bepalen het ritme, dus dit is een 

organisch, grillig en spontaan tijdspatroon 

Vuistregel 3: geen vaste top-down-aansturing  

 er is wel een belangrijke rol weggelegd voor topmanagement, maar uiteindelijke aansturing wordt 

bepaald door diverse kenmerken van organisatie  VB cultuur, structuur 

Opmerking: herken de vuistregels in de meer algemene plannings- en besluitvormingskenmerken van 

het gedragsmatig managementperspectief  

 idem als gedragsmatig managementperspectief 



 Maar:  besteed veel aandacht aan invloed vanwege verschillende interne en 

externe stakeholders  bij elke planmatige stap en bij elke spontane reactie 

stelt zich de vraag:  

• Wie bepaalt of beïnvloedt deze stap of reactie? 

• Welke eigenbelang staat centraal? 

• Welk politiek gedrag wordt vertoond om eigenbelang kracht bij te 

zetten en zo plan of reactie te beïnvloeden? 

 Nadruk ligt dus op politieke karakter van vertoonde activiteiten (H3 3.8: hoe 

zo’n karakter eruit ziet en wat politiek gedrag impliceert) 

8.1.2 Technieken en instrumenten 

8.1.2.1 De rationele instrumentenkoffer: rationeel managementperspectief 

Er moet bij elke activiteit een gestandaardiseerde set van erkende en zo van kwaliteitsgaranderende 

instrumenten gebruikt worden. 

Voorbeeld: 

• Formulering missie: inhoudelijke en vormelijke criteria 

o Inhoudelijk: WAT bieden we aan voor WIE, met welke GARANTIES, met welke 

onderliggende WAARDEN en WAAROM? 

o Vormelijk: beknopt, bevattelijk en begrijpbaar 

• Strategische omgevingsanalyse: Welke informatie verzamelen? Hoe informatie interpreteren 

in een SWOT-analyse? 

Opmerking: H4 zie verzamelen (4.2.1.1) en interpreteren (4.2.1.2) van informatie p141-161 

• Formulering strategische doelen: criteria waaraan goede strategische doelen moeten 

voldaan, via toepassing SMART-criteria 

Opmerking: SMART-criteria in H4 (4.2.2.1) p171-172 

• Formulering strategische acties: Welke alternatieven kunnen leiden tot realisatie van 

gekozen strategische doelen  

o Zie tabel hieronder voor enkele alternatieve strategische acties 

Strategisch doel Alternatieve strategische acties 
Een concurrentiële positie 
bekomen/slagvaardigheid 

Generieke strategieën (Porter): 

• Kostenleiderschap: voordelige kostenstructuur, lage 
prijssetting, gestandaardiseerde en eenvoudig 
productassortiment, continu zoeken naar kostenverlagingen 
en kostenvoordelen,… 

• Differentiatiestrategie: unieke en onderscheiden product- of 
servicekenmerken, relatief hoge prijs, gevarieerd en breed 
productassortiment, continu zoeken naar uniek en 
onderscheidend profiel waarvoor klant bereid is te betalen,… 

• Focusstrategie: niche of specialistisch marktsegmenten dat 
zich toespitst op een specifieke doelgroep en/of een 
bepaalde behoefte 

 



 
Een groei bewerkstelligen Inhoudelijke groeistrategieën (Ansoff) 

• Marktpenetratie: klanten afsnoepen bij concurrent, geen 
verandering door in product- en dienstenassortiment en in 
beoogde klantenprofiel VB koppelverkoop 

• Productontwikkeling: product- en dienstenassortiment 
wijzigen of vernieuwen, maar klantenprofiel ongewijzigd 
laten 

• Marktontwikkeling: klantenprofiel verruimen en ook andere 
types klanten bedienen, maar product- en 
dienstenassortiment ongewijzigd laten 

• Diversificatie: product- en dienstenassortiment én beoogde 
klantenprofiel te wijzigen  organisatie ontwikkelt nieuwe of 
andere economische activiteiten voor andere doelgroepen 
(VB autofabrikant die zich toelegt op productie sportkledij) 

 

 
 

Organisatorische groeistrategieën:  

• Interne groei: zelf gefinancierde uitbreidingsinvesteringen 

• Fusie: permanent samenwerkingsverband met een 3de, 
externe partnerorganisatie  betrokken organisatie 
versmelten tot één nieuwe organisatie 

• Acquisitie: permanente overname van een 3de, externe 
partner  overgenomen of opgekochte partner verliest 
eigen identiteit, overnemer behoudt eigen naam en draagt 
die over aan opgekochte partner 



• Joint venture: tijdelijk samenwerkingsverband met een 3de, 
externe partner  buiten dit samenwerkingsverband 
behouden beide organisaties hun onafhankelijkheid en 
zelfstandigheid 

Een (meer) evenwichtige 
productportfolio beheren 

Productportfoliostrategieën (VB BCG of Bosten Consulting Group 
matrix) 

• Cash Cow producten: groot marktaandeel, maar negatieve 
toekomstige groeiperspectieven  producten genereren 
hoge winsten, maar zijn op LT ongunstig  aandeel van 
producten is belangrijk om inkomsten te genereren en zolang 
dit het geval is, houdt de organisatie hen bij in portfolio (≈ 
uitmelken) 

• Stars-producten: groot marktaandeel, gunstige 
groeiperspectieven  producten genereren nu al 
aantrekkelijke winsten, maar in de toekomst is het 
inkomstenpotentieel waarschijnlijk nog groter  sterk 
investeren in deze producten 

• Question mark-producten: klein marktaandeel, maar 
waarvoor interessant groeiperspectief bestaan  producten 
genereren lage inkomsten, maar dit kan in toekomst 
veranderen  selectief investeren in deze producten 

• Dogs-producten: klein marktaandeel, en onaantrekkelijk 
groeiperspectief  dergelijke producten zo snel mogelijk 
verwijderen uit portfolio  

 

 
 

• Implementatie: erover waken dat alle vooropgestelde doelstelling zoveel mogelijk worden 

gerealiseerd  vrij strikte opvolging en bijsturing 

8.1.2.2 De gedragsmatige principes en richtlijnen: gedragsmatig managementperspectief 

• geen gestandaardiseerde set van erkende en kwaliteitsgaranderende instrumenten  

(↔ rationeel managementperspectief): organisatie kan gebruik maken van suggesties 

gemaakt door rationeel managementperspectief, deze bieden een houvast, maar zijn geen 

garantie op succes 

• gebruik van instrumenten wordt sterk beïnvloed door complexe mensbeeld en eigen 

opvattingen over dominant gedragspatroon (zie hieronder voorbeelden)  

Voorbeelden:  

• missie: realiteitsgetrouwe weergave van dominant gedragspatroon  verleden en heden 

bepalen invulling van missie 



• strategische omgevingsanalyse:  

o aandacht aan invloed van informatiefilters: vertekenen waarneming of perceptie  

 kan beperkt worden door VB diverse mensen bij proces te betrekken, maar 

volledig vermijden kan nooit 

Opmerking: perceptie en informatiefilters H4 (4.2.1.3) p162-167 

o omgevingsanalyse herzien of aanvullen: want wanneer andere, nieuwe of 

additionele informatie ter beschikking komt, dan verandert het uiteindelijke 

resultaat van analyses  grote mate van onzekerheid  permanente screening van 

omgeving 

o vooral die kenmerken in kaart brengen die aanzienlijke veranderingen 

teweegbrengen in dominant gedragspatroon 

o bij eventuele interpretatie in SWOT-termen: goed aangeven binnen welk kader de 

interpretatie gebeurt  interpretaties zijn afhankelijk van de context waarbinnen ze 

gebeuren, deze context moet expliciet worden omschreven 

• strategische doelen:  

o aandacht aan complexe mensbeeld en perceptievorming  

o in loop van tijd strategische doelen veranderen, maakt deel uit van spontane, 

incrementele karakter van strategie 

o aandacht voor interne doelconflicten of –dillema’s 

• strategische acties:  

o aandacht aan complex mensbeeld en perceptievorming 

o in de loop van de tijd strategische acties veranderen 

o elke organisatie bepaalt hoe ze haar doelen realiseert  dus grote variëteit  

• implementatie:  

o niet alle strategische doelen moet kost wat kost gerealiseerd worden, wegens 

spontane, incrementele karakter van strategie 

o bijsturing in functie van onverwachte omgevingsveranderingen en/of noden  

8.1.2.3 De politieke richtlijnen en principes: stakeholdersperspectief 

• geen gestandaardiseerde set van erkende en kwaliteitsgaranderende instrumenten  

(↔ rationeel managementperspectief): organisatie kan gebruik maken van suggesties 

gemaakt door rationeel managementperspectief, deze bieden een houvast, maar zijn geen 

garantie op succes 

• gebruik van instrumenten wordt sterk beïnvloed door complexe mensbeeld en eigenbelang 

van de diverse stakeholders  (zie hieronder voorbeelden)  

Voorbeelden:  

• missie:  

o compromisoplossing: weerspiegelt denken van meest dominante of machine 

stakeholder(s) 

o vager naargelang ze gedragen wordt door veel, verschillende stakeholders  missie 

is daardoor aanvaardbaar en werkbaar: diversiteit aan acties bevredigt meerdere 

stakeholders zodanig dat iedereen tevreden is 

o soms: verwijzen naar belangen en opvattingen van elke stakeholder 

• strategische omgevingsanalyse: sterk vertekend door stakeholder(s)  subjectieve 

perceptie: wat de ene stakeholder interpreteert als een opportuniteit, interpreteert de 

andere stakeholder mogelijk als een bedreiging 



• strategische doelen en acties: voorwerp van politiek gedrag:  

o meest machtige stakeholders bepalen planmatig gedeelte 

o andere stakeholders bepalen spontaan gedeelte 

Opmerking: Hoe en wat politiek karakter? H3 (3.8.3) p127 

• implementatie: voorwerp van politiek gedrag: niet krampachtig vasthouden aan 

vooropgestelde doelrealisaties, wijst op:   

o zoeken naar haalbare compromissen of oplossingen voor disfunctioneel gedrag  

o gewijzigde machtsbalans tussen stakeholders, waardoor strategische doelen niet 

meer wenselijk zijn 

8.1.3 Relevante basisvakgebieden 
Enerzijds: benodigde kennis en kunde afkomstig uit diverse basisvakgebieden:  

→economie, recht, politicologie, wiskunde, psychologie, sociologie, communicatie,… 

Opmerking: belang van basisvakgebieden verschilt naargelang managementperspectief 

• gedragsmatig en stakeholders managementperspectief: kennis en kunde vooral uit 
gedragswetenschappen  
 

Anderzijds: benodigde kennis en kunde afkomstig uit managementwetenschappen:  

specialistische managementdomeinen 

Opmerking:  

• rationeel managementperspectief: kennis uit managementwetenschappen voor formulering 
van strategische acties bij strategische doelen 

• gedragsmatig en stakeholders managementperspectief: kennis uit 
managementwetenschappen om interessante, relevante aandachtspunten voor identificatie 
van dominant gedragspatroon 

Besluit 
 

 
 
 



8.2 Cultuurmanagement 
Organisatiecultuur = geheel van gemeenschappelijke waarden en normen die alle organisatieleden 

delen en die zo het denken en het gedrag van de organisatie beïnvloeden  

Heeft betrekking op invulling, vormgeving, aansturing en/of verandering van gemeenschappelijke 

waarden en normen van de organisatieleden 

Opmerking: organisatiecultuur in H1 (1.2) p23-28 

Vormgeving:  
1. organisatiecultuur is slechts 1 onderdeel of niveau van meer algemene conceptie “cultuur”: 

a. = geheel van onderling vervlochten mentale en gevoelsmatige codes die worden 
gedeeld door een collectiviteit (=groep als eenheid) van mensen en die het denken 
en gedrag van deze collectiviteit sterk beïnvloeden  

b. Aangeleerd, dus is veranderlijk en veranderbaar  
 
Verschillende niveaus van cultuur:  

• Maatschappelijke cultuur: cultuur slaat op de hele samenleving (meest ruime invulling)  

• Maatschappelijke subculturen: onderdelen van de samenleving 

VB geografische collectiviteiten (stad vs platteland) of sociodemografische collectiviteiten 

(generaties of leeftijdsklassen, inkomensklassen, opleidingsniveau,…)  

• Organisatiecultuur: collectiviteit die samenvalt met organisaties die actief zijn binnen de 

samenleving of delen van deze samenleving 

• Organisatiesubculturen: collectiviteiten binnen organisaties  

VB departementalisatie kan aanleiding geven voor ontstaan van verschillende leefwerelden 

binnen de organisatie  

 Organisatiecultuur interageert met de andere niveaus van cultuur 

 als je een cultuur naar boven wil veranderen dan moet je rekening houden 

met een maatschappelijke cultuur VB als je bedrijfscultuur van een Chinees 

bedrijf wil veranderen, moet je dit anders doen dan in een Amerikaans 

bedrijf 

 als je een cultuur naar beneden wil veranderen, dan moet je rekening 

houden met organisatiesubculturen VB als je iets wilt veranderen in de R&D 

en accounting, moet je voor beiden een andere strategie gebruiken 

 

 

 

Opmerking: verschillende leefwerelden in verband met differentiatieproblematiek H5 (5.4.1) p201-

209 



2. Zichtbaarheid en bewuste beleving: gedeeltelijk zichtbaar, dus slechts gedeeltelijk bewust 

beleefd door organisatieleden, het onzichtbare gedeelte (waarvan organisatieleden zich niet 

bewust zijn): 

a. beïnvloedt denken en handelen, maar zonder dat ze dit ten volle beseffen 

b. bewerken is zeer moeilijk, want organisatiecultuur is vaak niet gekend en moeilijk 

detecteerbaar 

 bemoeilijkt het beïnvloeden en gericht aansturen of veranderen van de 

organisatiecultuur 

 

Opmerking: gradatie in zichtbaarheid en bewuste beleving via ui-diagram van Hofstede 

• buitenkant ui: direct zichtbaar, makkelijk bewerkbaar  praktijken, symbolen, mythes en 
heldenverhalen 

• kern ui: minder zichtbaar, moeilijker bewerkbaar  rituelen en waarde oordelen  
 
Opmerking: alternatieve opdeling van ui-diagram: Martin, Robey en Sales 

• niveau 1: “perceived culture”, “surface level”: zichtbare artefacten, symbolen en praktijken  

• niveau 2: gedeelde waarden, opvattingen, attitudes en nomen die meer dieperliggende 
betekenis geven aan niveau 1  niet zichtbaar of tastbaar 

• niveau 3: “underlying assumptions”: vrij fundamentele denkbeelden die vaak onbewust 
aanleiding geven tot ontstaan van niveau 2 

 

3. aandacht voor vormgeving en maakbaarheid:  

a. aandacht organisatiecultuur: ° jaren ‘50 

i. passief: bewust van bestaan, maar twijfel of organisatiecultuur aanstuurbaar 

of maakbaar was  organisatiecultuur = gegeven 

b. eind jaren ’70: organisaties en managers ontdekken dat ze organisatiecultuur 

kunnen beïnvloeden 

i. maakbaarheid kreeg veel aandacht door Japanse succesverhalen: in Japanse 

organisaties werd organisatiecultuur bewust en weloverwogen aangestuurd, 

verklaarde hun toenmalige economische succes 

ii. effectiviteit en efficiëntie  

iii. onderzoeken naar excellente organisaties en determinerende rol hierbij van 

organisatiecultuur: waarden, normen, rituelen, mythes en symbolen werden 

beschouwd als een volwaardig onderdeel van succes  

 

 



8.2.1 Concrete activiteiten 

• diagnose: typische kenmerken van organisatie en desgewenst typeren van organisatiecultuur 

• gapanalyse: inventariseren van afstemming of complementariteit tussen organisatiecultuur 

en organisatiestructuur  

• veranderen of aanpassen van organisatiecultuur:  

o kan het gevolg zijn van gap-analyse 

o doel: sterke organisatiecultuur: vervlochten, cohesieve en consistente cultuur die 

iedereen kent en aanvaardt  wordt geassocieerd met positieve 

organisatieresultaten of economisch succes 

Opmerking: Peters en Waterman: coherente, dominant aanwezig organisatiecultuur als essentieel 

kenmerk voor excellente organisatie 

• socialiseringsproces: aanleren of bijbrengen van gewenste organisatiecultuur  complex, 

want vanuit diverse cultuurniveaus vinden er socialiseringsprocessen plaats 

o primaire socialisering: socialiseringsproces betrekking op maatschappelijke cultuur 

en/of maatschappelijke subculturen 

o secundaire socialisering: socialiseringsproces vanuit onderwijsinstellingen 

o tertiaire socialisering: aanleren of bijbrengen van organisatiecultuur 

 

Opmerking: herken in activiteiten de meer algemene managementcyclus 

• plannen: diagnose, gap-analyse 

• organiseren: veranderen van organisatiecultuur 

• leiding geven: veranderen van organisatiecultuur 

• controleren: socialiseren  
 

8.2.2 Technieken en instrumenten 

8.2.2.1 De diagnose instrumentenkoffer 

• kwalitatieve technieken:  

Intense, dialectische debatten waarbij “hidden beliefs” naar voren worden gebracht 

 tegenover gangbare praktijken en gebruiken worden bewust tegenpraktijken geplaatst 

 “tegenpooldiscussies”: om dieperliggende opvattingen, waarden en normen te achterhalen die 

verwijzen naar organisatiecultuur 

Enkel zinvol: verder redeneren dan zuiver rationele verklaringen + onderliggende waarden en 

normen zo helder en ondubbelzinnig duiden 

• kwantitatieve technieken:  

Vragenlijsten waarvan men gestandaardiseerde sets van waarden of normen identificeert 

 gekoppeld aan cultuurtypologieën: bepaalde sets van waarden of normen komen overeen met 

een bepaald type organisatiecultuur 



Opmerking: verschil tussen kwalitatieve en kwantitatieve technieken  informatieverzamelende 

planningstechnieken H4 (4.2.1.1) p 141 – 158 

Zie tabel p338-339: diverse typologieën !   

Niet alle auteurs doen diagnose aan de hand van een cultuurtypologie, sommigen gebruiken 
gestandaardiseerde sets van normen (= dimensies van organisatiecultuur)  
VB Hofstede: typeert organisatiecultuur a.d.h.v. 4-tal kenmerken: individualisme-collectivisme, 
machtsafstand, onzekerheidsmijding en masculiniteit-feminiteit 
 expliciete erkenning van maatschappelijke cultuur: dimensies van organisatiecultuur variëren al 
naargelang de maatschappelijke cultuur (zie tabel 8.3 p340) 
 ook bij Trompenaars (zie tabel 8.2 p 339): interactie tussen organisatiecultuur en 
maatschappelijke cultuur 

• familiecultuur: België, Japan, Italië en Spanje  

• Eiffeltoren-cultuur: Frankrijk, Nederland en Duitsland 

• Guided Missile-cultuur: VS en GB 
 

Opmerking: betekenis dimensies in H1 (1.5.2.3) p49-51 

Diagnose kan zowel worden toegepast op de integrale organisatieniveau als op delen van de 

organisatie 

8.2.2.2 De gap-analyse instrumentenkoffer 

Zelfde instrumentarium als bij diagnose, er is wel een verschil: vanuit organisatiestrategie, structuur 

en omgeving kan er een ideaaltypische organisatiecultuur worden geïdentificeerd die wordt 

geconfronteerd met feitelijke organisatiecultuur 

• kwalitatieve technieken:  

Intense, dialectische debatten waarbij “hidden beliefs” naar voren worden gebracht 

 tegenover gangbare praktijken en gebruiken worden bewust tegenpraktijken geplaatst 

 “tegenpooldiscussies”: om dieperliggende opvattingen, waarden en normen te achterhalen die 

verwijzen naar organisatiecultuur 

Enkel zinvol: verder redeneren dan zuiver rationele verklaringen + onderliggende waarden en 

normen zo helder en ondubbelzinnig duiden 

• kwantitatieve technieken:  

Vragenlijsten waarvan men gestandaardiseerde sets van waarden of normen identificeert 

 gekoppeld aan cultuurtypologieën: bepaalde sets van waarden of normen komen overeen met 

een bepaald type organisatiecultuur 

Opmerking: verschil tussen kwalitatieve en kwantitatieve technieken  informatieverzamelende 

planningstechnieken H4 (4.2.1.1) p 141 – 158 

8.2.2.3 De cultuurverandering instrumentenkoffer 

• beginnen met gemakkelijk te veranderen aspecten of “perceived culture”: praktijken, 

symbolen, mythes en heldenverhalen  nieuwe praktijken, symbolen, mythes en 

heldenverhalen  

• daarna moeilijk te veranderen aspecten: waarden en normen, via raadgevingen of 

noodzakelijk geachte randvoorwaarden, VB:  

o heldere visie op nieuwe organisatiecultuur: wat zijn nieuwe waarden en normen? 



o Expliciet, voor iedereen duidelijk waarneembaar engagement vanwege 

topmanagement  expliciet communiceren en uitdragen  

o Symbolisch leiderschap: managers moeten via eigen acties voorbeeldgedrag generen  

o Nauwgezette selectie van nieuwe medewerkers en grondige socialisering van 

bestaande medewerkers 

o Heroriëntering van diverse managementfuncties in functie van nieuwe waarden en 

normen 

o Bewaking van ethisch en wettelijk verantwoord zijn van nieuwe organisatiecultuur 

Opmerking: spanningen, weerstanden en manieren in H7 (7.3.6 en 7.3.7) p306-310 

Opmerking:  

• Randvoorwaarden nemen soms vorm aan van succesformules, waardoor er weinig wordt 
stilgestaan bij oorsprong en dieperliggende redenering achter advies 

• Dieperliggende en wetenschappelijk geverifieerde redeneringen gaan terug op 
basiswetenschappen (zoals psychologie en sociologie)  om achterliggende motieven van 
randvoorwaarden te vinden, dus teruggaan naar deze basiswetenschappen 

 

8.2.3 Relevante basisvakgebieden 
Enerzijds: benodigde kennis en kunde uit basisvakgebieden 

 antropologie, sociologie en psychologie  

Anderzijds: benodigde kennis en kunde uit managementwetenschappen 

 organisatiemanagement, HRM en communicatiemanagement 

Opmerking: organisatiemanagement zie H5 !  

9. Specialistische managementdomeinen 
= domeinen die zich richten tot één welbepaald middel en zo tot een afgerond pakket van hieraan 

gerelateerde managementactiviteiten 

 

• Onderzoeks-en ontwikkelingsmanagement (O&O of R&D) 

• Aankoopmanagement 

• Productie- of dienstenmanagement 

• Marketingmanagement 

• Human resources management 

• Informatie- en communicatiemanagement 

• Financieel management  

 Maar dit is niet allesomvattend en eindig: binnen elk specialistisch 

managementdomein zijn er subspecialismen, vb. 

• Marketingmanagement: prijsbeleid, klantenmanagement en 

distributiemanagement 

• Human resources management: instroombeleid, 

loopbaanmanagement en beloningsmanagement 



9.1 Onderzoek- en ontwikkelingsmanagement (O&O)  

 

= producten en diensten ontwerpen, aanpassen en/of ontwikkelen 

9.1.1 Activiteiten  
Productontwikkeling = betrekking op dienst/product zelf 

• Identificeren van functionele vereisten en de doorvertaling ervan in technische vereisten  
o Functionele vereisten: behoeftes en voorkeuren van de klant  via marktonderzoek 
o Technische vereisten: concrete productspecificaties nodig om aan functionele 

vereisten te voldoen 
 

Opmerking: in kaart brengen van functionele wensen maakt deel uit van marketingmanagement 
 

• Uitwerken van een product- of dienstverleningsontwerp 
 

Opmerking: hoe dit ontwerpproces verloopt, verschilt al naargelang het gehanteerde 
managementperspectief 

➢ Klassiek, rationeel managementperspectief: a.d.h.v. een op voorhand goed doordacht 
stappenplan  dit stuurt het creatieve denkproces in de richting van een beheersbaar en 
consistent innovatietraject 

➢ Gedragsmatig managementperspectief: incrementeel en organisch proces 
 

• Realiseren en uittesten van prototypes (= allereerste en eenmalige realisatie van het 
ontwerp): oordelen of het ontwerp realiseerbaar is en functioneert zoals gepland of 
verondersteld  bij gebreken herontwerp 

• Juridisch beschermen of beveiligen van het ontwerp vb. patent, licentie,… 
 

Procesontwikkeling = alle werkwijzen of procedures binnen de organisatie 

• Identificeren van vernieuwings- of aanpassingsbehoeften 

• Zoeken naar gepaste oplossingen en ontwerpen 

• Realiseren en uittesten van nieuwe of aangepaste werkwijzen en procedures  
 
Opmerking: elk managementperspectief heeft zijn eigen, specialistisch of generalistische werkwijzen 
en procedures 
 
Meer algemene activiteiten:  

• Organiseren van alle O&O-taken en structurele vormgeving van O&O-afdeling 

• Opvolgen en bijsturen van alle O&O-beslissingen 
 



Opmerking: herken in de activiteiten de meer algemene managementcyclus:  

• Plannen: 
o Identificeren van functionele wensen en doorvertaling naar technische vereisten  
o Identificeren van vernieuwings- en aanpassingsbehoeften 
o Uitwerken van het ontwerp 

• Organiseren:  
o Organiseren van alle O&O-activiteiten en structureel vormgeven van O&O-afdeling 

• Leiding geven: staat er niet expliciet in, maar zit verspreid over verschillende activiteiten  

• Controleren:  
o Opvolgen en bijsturen van O&O-beleid 

 

9.1.2 Technieken, instrumenten, richtlijnen en principes 

9.1.2.1 Het identificeren van functionele wensen en de doorvertaling ervan in technische vereisten  

Market pulled innovations = vernieuwing of ontwikkeling in functie van wat de samenleving of 

externe omgeving vraagt 

 voeling houden met tendensen en ontwikkelingen die zich in de samenleving of externe omgeving 

voordoen vb. van zodra nieuwe tendens of verandering, moet de organisatie beslissen of ze deze 

trend volgt of niet 

Opmerking: informatieverzamelingstechnieken zijn hierbij belangrijk (zie 4.2.1.1) p141-158 

Market pushed innovations = organisatie bepaalt zelf welke ontwikkelingspistes ze wenst te 

bewandelen, ongeacht de vraag van de externe omgeving  

 organisatie gaat ervanuit dat markt automatisch zal volgen en toehappen 

 anders: behoeftes, wensen en noden creëren, stimuleren en manipuleren  

9.1.2.2 Van idee tot ontwerp  

Welbepaalde technieken en instrumenten die creativiteit stimuleren:  

• Techniek van divergent denken: gekende en vertrouwde problemen of kenmerken 

“herkaderen” op een unieke en originele wijze  dit wordt bekomen door afwijkende en zo 

nieuwe suggesties te belonen 

• Mindmapping of techniek van het associatief denken: vanuit een eerste concept allerlei 

additionele en zo nieuwe ideeën afleiden  resultaat is weergegeven a.d.h.v. een 

boomstructuur 

• Creatieve brainstormsessies: medewerkers ongebonden en zonder voorafgaandelijk 

bepaalde richtlijnen te laten zoeken naar nieuwe en frisse ideeën 

• Groeps- of teamwerk: medewerkers samen laten zoeken naar nieuwe en originele ideeën  

• Tijdelijke werkeenheden of task forces: selectief een aantal medewerkers samen brengen 

die zeer gericht zoeken naar gewenste vernieuwingen of veranderingen  van zodra 

vernieuwing een feit is, houdt werkeenheid op te bestaan 

• Participatief management: medewerkers mogen mee beslissen, dit zorgt voor meedenken 

en zo het actief zoeken naar nieuwe ideeën stimuleert 

• Empowerment: aanzienlijke vrijheid binnen job  zoeken en toepassen van veranderingen 

of vernieuwingen binnen de job stimuleert 

• Transformationeel, charismatisch en visionair leiderschap: mensen stimuleren om buiten de 

betreden paden te stappen en zo nieuwe ideeën te ontwikkelen 

 

 



Algemene richtlijnen:  

• Mensen moeten los komen van hun dagelijks werk  creativiteit heeft mate van afzondering 

nodig  

• Ideeën moeten tijd krijgen om te incuberen  

• Langetermijnmijlpalen (“milestones”): vernieuwende ideeën vereisen nodige tijd om 

daadwerkelijk gerealiseerd te worden 

• Werknemers stimuleren om vol te houden: innoveren betekent hard en intensief werken 

• Leer uit fouten van jezelf of van anderen  

• Beloon goede en creatieve ideeën 

• Vermijd te formalistische procesaanpak  grenzen aan creatief gedrag 

• Uitdagende doelen voorop zetten 

Opmerking: normatief karakter van richtlijnen  rationeel managementperspectief  

Feasibility studies: technische haalbaarheid en economische betaalbaarheid in kaart brengen  

• Technische haalbaarheid: realisatie van technische berekeningen, overwegen van fysische, 

chemische en technologische wetmatigheden 

• Economische betaalbaarheid: kosten- en opbrengstensimulaties  efficiëntieprincipe (2.2) 

p64 

9.1.2.3 De organisatie van de O&O-taken  

Wie, waar, welke activiteiten voor zijn/haar rekening neemt en hoe alles op elkaar zal worden 

afgestemd  taakverdeling, departementalisatie, coördinatie en gezagsverdeling  

Opmerking: zie H5 voor verdere informatie 

9.1.2.4 De opvolging en bijsturing van het O&O-beleid 

Via: bijzondere prestatiemeetsystemen en procesmatige aansturingen  

Opmerking: zie H7 voor verdere informatie 

9.1.3 Relevante basisvakgebieden 

• Economie vb. ontwerp moet economisch haalbaar zijn 

• Recht vb. juridisch beveiligen van innovatie via patenten 

• Technologie vb. identificeren van technologische oplossingen 

• Informatie en communicatie vb. intern overleggen met medewerkers 

• … 

9.2 Aankoopmanagement 

 



 

= organisatie voorzien van benodigde middelen zoals grondstoffen, hulpstoffen, halffabricaten, 

machines, installaties en materiaal  relaties met leveranciers van deze middelen  

9.2.1 Activiteiten 

• Bepalen welke middelen aangekocht worden bij één of meerdere leveranciers 

• Bepalen welke middelen de organisatie niet gaan aankopen en dus zelf gaat vervaardigen 

(= make or buy decisions) 

• Bepalen en vastleggen van algemene leveranciersprincipes 

• Zoeken, evalueren en selecteren van geschikte leveranciers 

• Organiseren van aankooptaken  

• Opvolgen en bijsturen van afspraken met leveranciers 

Opmerking: herken in deze taken de meer algemene managementcyclus 

• Plannen vb. make or buy decisions, bepalen en vastleggen van algemene 
leveranciersprincipes, zoeken, evalueren en selecteren van geschikte leveranciers 

• Organiseren vb. organiseren van aankooptaken en/of aankoopafdeling  

• Leiding geven: zit er niet expliciet in maar zit verspreid over verschillende activiteiten 

• Controleren vb. opvolgen en bijsturen van afspraken met leveranciers  
 

9.2.2 Technieken, instrumenten, richtlijnen en principes 

9.2.2.1 “Make or buy decisions” en het vastleggen van algemene leveranciersprincipes 

“Make”: zelf alle nodige grondstoffen, hulpstoffen en halffabricaten bij mekaar brengen of dus zelf 

maken  = “achterwaarts geïntegreerde organisatie” (achterwaarts verwijst naar beginpunt bij 

supply chain waar zich leveranciers van grondstoffen, hulpstoffen en halffabricaten bevinden) 

Motieven om achterwaarts te integreren:  

• Gewenst kostenvoordeel: gebruikte materialen enkel tegen kostprijs aanrekenen, dus er 

wordt geen beroep gedaan op derden of op de markt 

• Gewenst maatwerkvoordeel: materialen perfect op maat van organisatie 

• Gewenst servicevoordeel: materialen worden zeer snel toegeleverd aan productieafdeling  

“Buy”: materialen aankopen bij derden of leveranciers 

Motieven:  

• Groter professionalisme van leverancier: meer garantie voor degelijkheid en kwaliteit 

• Te hoge investeringskost voor organisatie indien ze alles zelf maakt 

• Ongunstige ligging van locatie waar grondstoffen ontgonnen worden vb. te duur, ver 

verwijderd,… 



Keuze? Uitgebreide analyse van voor- en nadelen van beide opties (via nodige berekeningen en 

discussies)  

➢ Keuze om aan te kopen  keuzes maken omtrent algemene leveranciersprincipes:  

• JIT of just in time: grond- en hulpstoffen worden geleverd van zodra ze nodig zijn in het 

productieproces  zeer duidelijke afspraken  

• Raamcontracten: langdurige samenwerkingsverbanden waarbij leverancier er zich toe 

verbindt gedurende bepaalde periode naar behoeften van organisatie te leveren tegen een 

op voorhand vastgelegde prijs  

• Bevoorrechte partners: slechts met een selecte groep van leveranciers zaken doen  

• EDI of Electronic Data Interchange: via een computergedreven systeem rechtstreeks 

bestelorders doorgeven aan haar leverancier 

• Internetveilinging: via elektronische martkplaatsen bieden leveranciers aanbiedingen als 

reactie op vraag van organisatie 

 Algemene leveringsprincipes verschillen naargelang materiaal en/of 

leverancier 

 Organisatie kan principes koppelen aan een leveranciersportefeuille 

Opmerking: Instrument voor beheer van leveranciersportefeuille: “model van Kraljic”. Naargelang 
waarde van materiaal en complexiteit van toelevering is er een andersoortige leveranciersrelatie en 
andersoortige principes 
 

9.2.2.2 Het zoeken, evalueren en selecteren van leveranciers 

Criteria om gewenste leveranciersprofielen uit te werken en potentiële leveranciers met mekaar te 
vergelijken:  

• Prijs  

• Kwaliteit 

• Technische betrouwbaarheid en/of aanwezige professionalisme 

• Leverbetrouwbaarheid en/of leversnelheid 

• Service 

• Geografische locatie en gevolgen op prijs en/of leversnelheid  

• Reputatie en/of imago 
 

9.2.2.3 De organisatie van de aankooptaken  

Wie, waar, welke aankoopactiviteiten voor zijn/haar rekening neemt en hoe alles op mekaar zal 

worden afgestemd  taakverdeling, departementalisatie, coördinatie en gezagsverdeling 

Opmerking: zie H5 voor meer informatie 

9.2.2.4 De opvolging en bijsturing van leveranciersbeleid  

Via bijzondere prestatiemeetsystemen en procesmatige aansturingen  

Opmerking: zie H7 voor meer informatie 

9.2.3 Relevante basisvakgebieden 

• Economie vb. prijs/kwaliteitsvergelijkingen van aangekochte grondstoffen 

• Recht vb. afgesloten contracten met leveranciers 

• Technologie vb. bepalen van technische kwaliteit en vereiste kenmerken van grondstoffen, 

identificeren van technologische kenmerken van de aan te kopen machines, inschatten van 

benodigde opslagcapaciteit voor hulpstoffen 

• Informatie en communicatie vb. onderhandelingen met leveranciers 



9.3 Productie- of dienstenmanagement 

 

= maken van producten of verstrekken van diensten  direct betrekking op bestaansreden van 

organisatie 

9.3.1 Activiteiten 

• Bepalen benodigde technische handelingen/bewerkingen en benodigde hoeveelheden 

• Bepalen benodigde voorraden aan grondstoffen, hulpstoffen en halffabricaten 

• Bepalen + vastleggen algemene productie- of dienstverleningsprincipes 

• Installeren + operationeel maken productieapparaat/dienstverleningsproces 

• Onderhoud machinepark 

• Organiseren productie- of dienstverleningstaken  

• Opvolgen + bijsturen productie/dienstverlening 

• Voorzien opslagruimte afgewerkte producten 

Opmerking: herken in activiteiten meer algemene managementcyclus 

• Plannen vb. bepalen benodigde voorraden, bepalen benodigde handelingen/bewerkingen, 
bepalen productie- of dienstverleningsprincipes, voorzien opslagruimte 

• Organiseren vb. installeren + operationeel maken productieapparaat/dienstverleningsproces, 
organiseren taken/productieafdeling 

• Leiding geven niet expliciet, zit verspreid over verschillende activiteiten 

• Controleren vb. opvolgen + bijsturen productie/dienstverlening 

9.3.2 Technieken, instrumenten, richtlijnen en principes 

9.3.2.1 Het bepalen en vastleggen van algemene productie- of dienstverleningsprincipes 

• Outsourcing-principe: uitbesteden takenpakketten aan partnerorganisaties 

• Just in Time-principe (JIT): halffabricaten enkel vervaardigen zodra nodig, producten enkel 

produceren na bestelling klant 

• Kwaliteitscontroles en kwaliteitscirkels: controles  onderzoeken gerealiseerde 

producten/dienstverlening beantwoorden aan technische voorschriften  

(kwaliteitscirkels: max 5 medewerkers, vrijwillig, oplossingen zoeken kwaliteitsproblemen) 

9.3.2.2 Het organiseren van de taken en/of de productieafdeling  

Bepalen wie, waar, welke activiteiten uitvoert en hoe alles op mekaar wordt afgestemd 

9.3.2.3 Het opvolgen en bijsturen van de productie 

• Bijzonder prestatiemeetsysteem 

• Procesmatige aansturingen 



9.3.3 Relevante basisvakgebieden 

• Economie vb. berekening kostprijs productie 

• Recht vb. wettelijke bepaling omtrent afval 

• Technologie vb. identificeren vereiste productietechnologie 

• Wiskunde en statistiek vb. berekenen wachttijden 

• Informatie en communicatie vb. gebruik informatiesystemen voor onderlinge afstemming 

verschillende taken 

9.4 Marketingmanagement 

 

Doel: zodanige klantwaarde en klanttevreden creëren dat vervaardigde producten en diensten 

worden verkocht 

Klantwaarde = vermogen van een product of dienst om de wensen en onderliggende behoeften van 

de klant te bevredigen  

Opmerking: marketingmanagement is veel ruimer dan verkoopmanagement  verkoop van 

producten en diensten is één activiteit binnen marketing 

9.4.1 Activiteiten 

• Identificatie functionele product- en dienstverleningsvereisten: ontdekken behoeften en 

wensen klanten  = marktonderzoek 

• Evalueren en selecteren behoeften en wensen 

• Hoe klant producten en diensten aankopen vb. locatie, prijs,… 

• Verkoop realiseren 

• Klanttevredenheid registreren 

• Marketingtaken organiseren en/of marketingafdeling  

• Opvolgen en bijsturen marketingbeleid  

Opmerking: herken in activiteiten de meer algemene managementcyclus 

• Plannen vb. identificeren functionele product- of dienstverleningsvereisten, beslissen over 
hoe aankoop gebeurd,… 

• Organiseren vb. organiseren marketingtaken, structureel vorm geven marketingafdeling 

• Leiding geven: niet expliciet, maar zit verspreid over activiteiten 

• Controleren vb. opvolgen en bijsturen marketingbeleid 
 



9.4.2 Technieken, instrumenten, richtlijnen en principes 

9.4.2.1 Het realiseren van marktonderzoek 

Marktonderzoek = op zoek naar klanten die welbepaalde noden en behoeften hebben die de 

organisatie via haar producten en/of diensten kan bevredigen 

Via omgevingsanalyse:  

• Macro niveau vb. socioculturele kenmerken, evolutie 

• Taakniveau vb. in kaart brengen van subomgeving klanten 
 
Hoe marktonderzoek? Via informatieverzamelingsmethoden- en technieken vb. schriftelijke 
vragenlijsten, mondelinge interviews, kwantitatieve en kwalitatieve prognoses 
 

9.4.2.2 Beslissen over hoe de klant de producten of diensten kan aankopen of aanschaffen 

Nodig: zicht op consumentengedrag 

1. Beïnvloedende of contingente factoren 

• Culturele factoren vb. maatschappelijke cultuur klant 

• Persoonsgebonden factoren vb. leeftijd klant, beroep klant, gezin,… 

• Sociale factoren vb. sociale status klant, referentiegroepen klant,… 

• Psychologische factoren vb. subjectieve perceptie klant, overtuigingen klant, attitudes 

klant,… 

 

2. Typeren soort koopgedrag 

• Complex koopgedrag:  

o Emotioneel sterk betrokken 

o Vaststellen grote verschillen tussen merken 

Reactie organisatie: betrokkenheid bespelen, differentiëren van product 

• Gewoonte koopgedrag 

o Emotioneel niet betrokken 

o Vaststellen kleine verschillen tussen merken 

Reactie organisatie: direct zichtbare prijs- en verkooppromoties, vlotte en snelle 

beschikbaarheid 

• Variatie zoekend koopgedrag 

o Emotioneel niet betrokken  

o Vaststellen grote verschillen tussen merken 

 Snel veranderen van merkkeuze 

Reactie organisatie: zichtbaarheid eigen product, speciale aanbiedingen, gratis monsters,… 

• Dissonantiereducerend koopgedrag 

o Emotioneel sterk betrokken 

o Vaststellen kleine verschillen tussen merken 

 Slechts na aankoop heeft klant idee van aankoop: negatieve 

gevoelens/cognitieve dissonantie (vb. veel betaald, niet tevreden)  

dissonantiereducerend koopgedrag (vb. zo slecht is het niet) verhindert 

herhalingsaankoop 

Reactie organisatie: verschillen in merken kracht bijzetten  klanten toch goed gevoel over 

keuze  herhalingsaankoop 

 



Nodig: beleidskeuzes t.a.v. marketingmix (4 P’s) 

• Functionele productkenmerken: welke specifieke kenmerken voor product? 

• Prijs: bepalen tegen welke prijs de klant het product of dienst kan aanschaffen 

• Promotie: met welke promotie de klant overhalen om product of dienst te kopen 

• Plaats 
  

9.4.2.3 Het organiseren van de taken en/of marketingafdeling 

Wie, waar en welke activiteiten + afstemming activiteiten op elkaar 

9.4.2.4 Het opvolgen en bijsturen van het marketingbeleid 

• Bijzondere prestatiemeetsystemen 

• Procesmatige aansturing 

Zie H7 

9.4.3 Relevante basisvakgebieden 

• Psychologie 

• Sociologie 

• Economie 

• Recht 

• Technologie 

• Informatie- en communicatie 

9.5 Human resource management 

 

Doel: organisatie voorzien gepast (kwantitatief vb. noodzakelijk aantal medewerkers, kwalitatief vb. 

noodzakelijke kennis, kunde, ervaring) en geschikt personeelsbestand 

Opmerking: wanneer human resource management en wanneer personeelsbeleid? 
Zodra sprake van 3 integratiedimensies spreken we niet meer over personeelsbeleid, maar over 
human resource management 

• Strategisch management: medewerkers als volwaarde middelen of assets van de organisatie 

• Samenhang tussen alle verschillende personeelsbeleid activiteiten 

• Structurele inbedding van personeelsbeleid: personeelsbeleid integreren in alle lijnfuncties 
 verantwoordelijkheid van elke directe chef of lijnmanager 

9.5.1 Activiteiten 

• Functiebeschrijving en functieprofiel: ontwerp functies; in kaart brengen vereiste kennis, 

kunde en vaardigheden 

• Inventariseren kenmerken personeelsbestand 

• Personeelsplanning: inventariseren toekomstige personeelsbehoeften 



• Werving of rekrutering 

• Selectie 

• Opleidingsbeleid 

• Beoordeling 

• Belonings- of renumeratiebeleid 

• Loopbaan- of carrièrebeleid 

• Ontslag, pensionering en outplacement 

• Organiseren HRM-taken en/of HRM-afdeling 

• Opvolgen en bijsturen HRM-beleid 

• “industrial relations”: relatie met de vakbonden en arbeidsverhoudingen 

• Inspraak en betrokkenheid medewerkers 

• Arbeidsomstandigheden vb. stress op werk 

Opmerking: herken in de activiteiten de meer algemene managementcyclus 

• Plannen vb. ontwerpen functies, inventariseren personeelsbestand, personeelsplanning, 
plannen van aanwervingen, opstellen beloningsbeleid,… 

• Organiseren vb. aanwerven van medewerkers, verstrekken van opleidingen, organiseren van 
HRM-taken, structureel vormgeven van HRM-afdeling 

• Leiding geven: staat er niet expliciet in, zit verspreid over verschillende activiteiten 

• Controleren vb. opvolgen en bijsturen van HRM-beleid 
 

9.5.2 Technieken, instrumenten, richtlijnen en principes 

9.5.2.1 Het opstellen van een functiebeschrijving en functieprofiel 

Functiebeschrijving = in kaart brengen welke specifieke taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden er dienen gerealiseerd of opgenomen te worden 
meer algemene informatie: 

• Naam van de functie 

• Plaats organogram 

• Aantal medewerkers 

• … 
opstellen van functiebeschrijvingen is direct beïnvloed door organiseren 
geeft algemeen beeld van de te realiseren taken  
 
Functieprofiel = functiebeschrijving vertalen in vereiste kennis, kunde en vaardigheden 
Opdeling:  

• Technisch, instrumentele kennis en kunde vb. economie, wiskunde, sociologie,…  kennis 
via gevolgde opleidingen 

• Socionormatieve vaardigheden vb. communicatieve vaardigheden, stiptheid, gedrevenheid, 
loyauteit, nauwgezetheid, volharding,…  kennis via persoonlijkheid, trainingen en 
beroepservaring 

• Competenties = direct inzetbare kennis, kunde en vaardigheden  combinatie van kennis en 
vaardigheden  
 

9.5.2.2 Het inventariseren van toekomstige personeelsbehoeften 

Omgevingsanalyse (zie H1 paragraaf 1.5.1.1, 1.5.1.2, 1.5.2.3): 

• Socioculturele ontwikkelingen vb. belang arbeidsethos, voorkeur jongeren inzake 
loopbaanperspectieven, vergrijzing samenleving,… 

• Economische en juridische ontwikkelingen vb. internationale loonevoluties, schaarste 
arbeidsmarkt, wetgevingen inzake arbeidsomstandigheden 



Via informatieverzamelingsmethoden en – technieken: kwantitatieve en kwalitatieve prognoses (zie 
H4 paragraaf 4.2.1.1)  
 

9.5.2.3 Het aantrekken van medewerkers of kandidaten (i.e. de werving of rekrutering) 

Wervingsboodschap: geïnspireerd op functiebeschrijving en functieprofiel; marketingprincipes 

(vacante functies moet verkocht worden) 

Criteria goede wervingsboodschap: IPM-criteria 

• Heldere, realistische beschrijving organisatie, gebaseerd op feiten 

• Zakelijke beschrijving functie: taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden 

• Toelichting arbeidsvoorwaarden vb. maandloon, werkuren 

• Toelichting vereiste kennis en kunde 

• Sollicitatieprocedure: instructies over hoe te solliciteren  

• Boodschap lokale wetgeving vb. non-discriminatie clausule 
 Sluit aan bij rationeel managementperspectief 

 
Op zoek naar wervingskanalen: zie tabel 9.1 p374 

9.5.2.4 Het selecteren van de meest geschikte kandidaten (i.e. de selectie) 

Selectiecriteria gebaseerd op personeelsprofiel: vereiste kennis, kunde en vaardigheden moeten 

aanwezig zijn  

Via selectie-instrumenten: zie tabel 9.2 p374 – 375 

9.5.2.5 Het opleiden en trainen van personeel (i.e. het opleidingsbeleid) 

Soorten opleidingen: voorbeelden 

• On-the-job-training: leren “met vallen en opstaan” en door collega’s te observeren en te 
kopiëren 

• Mentorschap: via persoonlijke begeleiding en coaching 

• Interne bedrijfsopleidingen: aparte opleiding, gegeven door intern opleidingsinstituut 

• Externe bedrijfsopleidingen: opleidingen volgen aan erkende opleidingsinstellingen 

• Zelfstudiepakketten 

• Assessment centers: via gesimuleerde werksituaties waarbij feedback wordt gegeven 
 

9.5.2.6 Het beoordelen en belonen van de geleverde prestaties door het personeel 

vb. 360°-beoordeling: diverse mensen vormen samen een oordeel vanuit hun relatie tot de 

beoordeelde medewerker 

Criteria beoordeling medewerker:  

• Functioneringsgesprek: geleverde inspanningen, gedragingen en attitudes 

• Prestatiebeoordelingsgesprek: geleverde prestaties 

• Potentieelbeoordelingsgesprek: potentiële capaciteiten toekomst 
 Basis voor opleidingsbeleid, promotie- en carrièrebeleid en het 

beloningsbeleid 
 
Beloningsmix: diversiteit aan beloningen 

• Vast of functiegebonden loon: hoogte loon bepaald door plaats functie medewerker in 
functieclassificatiesysteem  = alle functies gewogen t.o.v. elkaar in een hiërarchische 
volgorde  

• Variabel of prestatiegebonden loon: hoogte loon bepaald door prestaties  toegekend op 
basis van beoordelingsgesprek 



• Bonus: eenmalig of sporadisch toegekende financiële vergoeding  gekoppeld aan 
bijzondere prestatie 

• Winstdeling: jaarlijks toegekende financiële vergoeding, afhankelijk van geboekte 
organisatieresultaat 

• Fringe benefit of extralegaal voordeel: materieel beloningsvorm met monetaire waarde 

• Intrinsieke beloning: immateriële beloningsvorm zonder monetaire waarde vb. opleidingen, 
autonomie,… 

 

9.5.3 Relevante basisvakgebieden 

• Psychologie 

• Sociologie 

• Economie 

• Recht 

• Technologie 

• Informatie en communicatie 

9.6 Informatie- en communicatiemanagement 

 

Informatiemanagement: 
Doel: juiste informatie op het juiste moment op de juiste plaats 
Accenten:  

• Gebruikte technologie vb. informatica 

• Types van informatie vb. marketinginformatie 

• Doel informatiestroom vb. besluitvorming en coördinatie 
 
Communicatiemanagement:  
Doel: communicatie of persoonsgebonden informatie-uitwisseling tussen mensen  
Mogelijk: intern (binnen de organisatie tussen organisatieleden), extern (buiten de organisatie met 
derden) 
 
Opmerking: informatiemanagement en communicatiemanagement zijn afzonderlijke specialistische 
managementdomeinen, ze leggen zich beiden toe op middel informatie 

• Informatiemanagement: economie, technologie 

• Communicatiemanagement: psychologie, sociologie, letteren, wijsbegeerte 
 

9.6.1 Activiteiten 
Informatiemanagement:  

• Identificeren functionele informatienoden: welke info waar, wanneer en waarom nodig 

• Doorvertalen functionele informatienoden naar technische informatienoden 



• Ontwerpen informatiesystemen 

• Operationeel maken informatiesystemen (= data voorzien en gebruik) 

• Beveiligen informatiesystemen 

• Organiseren informatiemanagementtaken en informatiemanagementafdeling 

• Opvolgen en aanpassen informatiemanagement  
 
Communicatiemanagement:  

• Identificeren en typeren betrokken mensen: zender en ontvanger/doelgroep/doelpubliek 

• Boodschap: opstellen en uitwerken voorwerp communicatie 

• Medium: kiezen communicatiekanaal 

• Opbouwen relatie tussen zender en doelpubliek 

• Organiseren communicatiemanagementtaken en communicatiemanagementafdeling 

• Opvolgen en aanpassen communicatiemanagement 
 
Opmerking: herken in de activiteiten de meer algemene managementcyclus 

• Plannen vb. identificeren functionele en technische informatienoden, ontwerpen 
informatiesystemen… 

• Organiseren vb. organiseren informatie- en communicatiemanagementtaken,… 

• Leiding geven staat er niet expliciet in, zit verspreid over verschillende activiteiten 

• Controleren vb. opvolgen en aanpassen informatiesystemen,.. 
 

9.6.2 Technieken, instrumenten, richtlijnen en principes 

9.6.2.1 Het identificeren van functionele informatienoden (informatiemanagement) 

Via externe omgevingsanalyse: macro- en micro-omgevingsanalyse (zie H1 1.5) 

Via interne omgevingsanalyse:  

• Toegevoegde waardeketting: per activiteit worden informatienoden opgelijst (zie H2 2.4) 

• Verschillende managementfuncties en hieraan gekoppelde informatienoden  
 
Hoe? Informatieverzamelingsmethoden en –technieken (H4 4.2.1.1) 
 

9.6.2.2 Het ontwerpen, operationaliseren en beveiligen informatiesystemen (informatiemanagement) 

Technisch vb. noodzakelijke IT-infrastructuur, technische informatiedragers,… 
Ethisch en juridisch:  

• Informatierechten en –plichten vb. welke rechten om informatie over zz te beschermen? 
Welke plichten om informatie vrij te geven? 

• Eigendomsrechten en –plichten vb. hoe intellectuele en informatie-eigendomsrechten 
beschermen? Wie eigenaar informatie? Wat moet informatiegebruiker respecteren? 

• Aansprakelijkheid vb. wie aansprakelijk rechten en plichten geschonden? Hoe schendingen 
vaststellen? Welke organisaties bewaken? Reglementen of gebruikscodes? 

 

9.6.2.3 Het identificeren en typeren van de betrokken mensen of partijen (incl. doelgroep) 

(communicatiemanagement)  

Ruis op de boodschap 
Wat? Communicatieboodschappen gedecodeerd en geïnterpreteerd door ontvanger of doelgroep  
andere interpretatie dan intentie van zender 
Ruis minimaliseren? Doelgroep analyseren en typeren, via  

• Technieken om binnen marketingmanagement soorten van klanten of marktsegmenten 
onderscheiden (9.4.2.1) 

• Instrumenten culturen of subculturen in kaart brengen (H8) 



9.6.2.4 Het opstellen en uitwerken van de boodschap (communicatiemanagement) 

Taalkundige formulering: schrijf- of spreektechnische richtlijnen; helder, ondubbelzinnige en goed 

verstaanbare boodschap vb. samenhangende alinea’s, kies best passende woorden,… 

Opmerking: rationeel managementperspectief door normatieve karakter richtlijnen  

Soorten boodschap: schrijf- en spreektechnische richtlijnen verschillen naargelang soort boodschap 

• Routineboodschap vb. dagelijks werkoverleg 

• Slecht-nieuws-boodschap vb. ontslag 

• Overredende boodschap vb. naar klanten, naar medewerkers om doelstelling halen 

• Zakelijke/informatieve boodschap vb. naar media 
 

9.6.2.5 Het kiezen van een communicatiekanaal, kortweg medium genoemd 

(communicatiemanagement) 

Vb. geschreven rapporten, nota’s, brieven, e-mails, telefonische gesprekken, plenaire besprekingen, 

individuele face-to-facegespekken  

9.6.3 Relevante basisvakgebieden 

• Psychologie 

• Sociologie 

• Economie 

• Recht 

• Technologie 

• … 

9.7 Financieel management 

 

=  instroom, doorstroom en uitstroom van financiële middelen 
Doel: waken over financiële gezondheid van organistie 
Centraal: geld  
 

9.7.1 Activiteiten 

• Aantrekken en inbrengen financiële middelen of geld  

• Aanwenden, gebruiken en besteden financiële middelen of geld 

• Administratief bijhouden ingebrachte en aangewende financiële middelen 

• Onderzoeken financiële gezondheidstoestand 

• Prognoses en schattingen toekomstige geldstromen 



• Organiseren financiële managementtaken en managementafdeling 

• Opvolgen en aanpassen financieel management 

Opmerking: herken in de activiteiten de meer algemene managementcyclus 

• Plannen vb. plannen maken over hoe geld inbrengen 

• Organiseren vb. organiseren financiële managementtaken en managementafdeling 

• Leiding geven staat er niet expliciet in, verspreid verschillende activiteiten 

• Controleren vb. opvolgen en aanpassen financieel management 

9.7.2 Technieken, instrumenten, richtlijnen en principes 

9.7.2.1 Het inbrengen en aanwenden van financiële middelen of geld 

Verschillende categorieën instrumenten naargelang soort in- en uitstroom 

• Thesauriebeheer: opvolgen alle ingaande en uitgaande geldstromen 

• Kasbeheer: opvolgen in- en uitstroom liquide middelen (direct beschikbaar)  
o Afkomstig: dagelijkse, operationele activiteiten 
o Besteden aan: dagelijkse, operationele kosten  

• Debiteurenbeheer: opvolgen inkomende geldstromen schuldenaars 

• Voorraadbeheer: opvolging in- en uitstroom aankoop en verbruik voorraden 

• Financieel beheer van investeringsprojecten: opvolging in- en uitstroom te realiseren en 
gerealiseerde investeringen  

o Afkomstig: kapitaalverstrekkers 
o Besteden aan: investeringen   

 
Ethische en juridische richtlijnen: 

• Ethisch: duurzaamheid, deugdelijk bestuur/corporate goverance (H2 tabel 2.1)  

• Juridisch: wetgeving, politiek-juridische macro-omgeving (H1 1.5.2.1) 
 

9.7.2.2 Het onderzoeken van de financiële gezondheidstoestand van de organisatie 

Financiële analyses: gebaseerd op administratieve/boekhoudkundige registratiesystemen  
Vb. financiële jaarrekening, bestaat uit balans (registratie oorsprong en besteding vermogen) en 
resultatenrekening (registratie concrete activiteiten) 
 
Soorten financiële analyses:  

• Rentabiliteitsanalyse: in hoeverre gemaakte investeringen voldoende opbrengsten generen  

• Solvabiliteitsanalyse: in hoeverre organisatie langetermijnschulden kan afbetalen  

• Liquiditeitsanalyse: in hoeverre organisatie dagelijkse, operationele kosten kan dekken met 
dagelijkse, operationele inkomsten 

• Terugverdientijd van investeringen: hoe lang duurt het vooraleer welbepaalde investering 
zich terugverdient 

• Analyse van de waarde van aandelen: berekenen waarde en vergoeding van de door 
aandeelhouders gemaakte investeringen  

 
Hoe? Interne (financiële analyse door organisatie zelf) en externe (vb. overheidsinstantie: nagaan 
frauduleuze praktijken,…) audits  
 

9.7.2.3 Het maken van prognoses en schattingen inzake toekomstige geldstromen  

Via begrotingen en budgetteringen: schattingen of verwachte inkomsten en uitgaven 
!!!! geen feitelijke of reële inkomsten en uitgaven  
 



9.7.3 Relevante basisvakgebieden 

• Psychologie 

• Economie  

• Recht 

• Wiskunde en statistiek 

• Technologie 

• …  


