
Management van organisaties 

1 Hoofdstuk 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 gemeenschappelijk doel te verwezenlijken. 

• Vb: Autofabrikant heeft diverse soorten van mensen in dienst die samen de productie 

van personenwagens verwezenlijken.  

• In dit opzicht kan men zeggen dat elke organisatie 3 basiskenmerken heeft: 

o Groep van mensen 

o Opbouw door gemeenschappelijke doelen 

o Doelgerichte structuur  

• De kenmerken kunnen variëren in de loop van tijd door: 

o Externe invloeden: 

▪ Komen van buiten de organisatie 

▪ Vb. wensen en noden van klanten, leveranciers,.. 

o Interne invloeden:  

▪ Ontstaan binnen in de onderneming 

▪ Vb. wensen en noden van medewerkers  

o Deze veranderingen zijn bewust gepland of spontaan ontstaan, naargelang het 

verschillende managementperspectief.  

 

 

1.2 Een organisatie: Een groep van mensen 

• Organisatie ontstaat en bestaat dankzij mensen. 

o De organisatie krijgt een vorm door hun denken en gedrag. 

o Organisatie bestuderen = menselijk gedrag bestuderen 

• Heterogene groep van medewerkers of organisatieleden onderscheiden obv: 

o Functie of rol 

▪ Eigenaars geld ter beschikking stellen 

▪ Managers  sturen/beheren van organisatie 

▪ Arbeiders/bedienden  taken realiseren 

o Hiërarchische verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

▪ Leidinggevende  

▪ Niet leidinggevende  

o Volgens expertise 

▪ Designers, technische specialisten, verkopers, boekhouders, juridische 

specialisten,… 

o Productbetrokkenheid  

▪ Organisatieleden die betrokken zijn bij productie van goed X 

▪ Organisatieleden die betrokken zijn bij productie van goed Y 

o Regiobetrokkenheid 

▪ Alle leden actief in een bepaald land of regio 

o Sociodemografische kenmerken  

▪ Geslacht en leeftijd 



• Heterogeniteit  verschillende kijk op wat de organisatie precies moet doen en wat 

belangrijk is. 

o Vb.: In een ziekenhuis zal men als verpleegster meer aandacht besteden aan 

contact, terwijl de artsen meer aandacht besteden aan de toepassing van recente 

gebruiksmiddelen voor het stellen van diagnoses (indeling op basis van rol).  

• Organizationel behavior: Hier bundelt men alle inzichten die verworven zijn binnen 

verschillende vakgebieden. Elk van die vakgebieden heeft 1 bepaald aspect van het 

menselijk gedrag. Men denkt hier meer aan de psychologie, de sociologie en de 

antropologie. 

• Door heterogeniteit zijn er ook verschillende gevolgen voor de identificatie van: 

o Gemeenschappelijke doel 

▪ verzoenbaar met waarden en normen van alle leden 

▪ Maar individuele mensen hebben ook persoonsgebonden doelen  

• Vb. ambities carrière, ethisch standpunt, … 

o Algehele structuur 

▪ Moeilijk om individuen samen te brengen en laten werken als 1 groep 

• Samenbrengen van individuen  verschillende waarden en normen. Elke organisatie 

heeft ook een organisatiecultuur die bepaalde gemeenschappelijke waarden en 

normen definieert. Het gaat hier over: 

o Praktijken 

▪ Afspraken, voorschriften 

o Symbolen 

▪ Kleding, logo's 

o Mythes 

▪ Historie van bedrijf  

▪ Excentriek bedrijf door excentrieke stichter  

o Rituelen  

▪ Manier van aanspreken/vergaderen/omgaan met klanten 

o Normatieve waardeoordelen 

▪ Gedrag 

o Vb: In sommige bedrijven wenst de baas aangesproken te worden met zijn 

voornaam, en in andere niet, uniformschool of niet,… 

• Er is een zekere rangorde in uitingsvormen  

▪ Zichtbaar  relatief makkelijk vervangen/veranderen 

▪ Minder zichtbaar moeilijk vervangbaar. 

o Hofstede uivoorstelling: fundamentele cultuuruitingen dicht tegen de kern 

zitten, en minder belangrijke bij de schil. 

o 



1.3 Een organisatie: Een gemeenschappelijk doel 

• = gewenste toekomstige toestand waar men naar streeft.  

o kan verschillen van organisatie tot organisatie.   

• Soorten van doelen kan men op verschillende manieren indelen op basis van: 

o Voorwerp 

▪ Met betrekking tot aankoop grondstoffen, aanwerving personeel,… 

o Organisatieniveau 

▪ Met betrekking tot totale organisatie, 1 afdeling of 1 groep,… 

o Tijdshorizon  

▪ Met betrekking tot korte, middellange of lange termijndoelen  

o Vormelijk karakter 

▪ Informele doelen (nergens neergeschreven) of formele doelen (officiële 

voorschriften) 

• Al deze verschillende doelen zorgt voor vrij complex geheel 

o Doelencascade: sommige doelen zijn onderling met elkaar verbonden 

o Maar veel doelen staan los van elkaar of werken elkaar zelfs tegen. 

• Functies van doelen: 

o Richtlijnen voor activiteiten of gedrag van organisatieleden 

o Richtlijnen voor nieuwe, toekomstige beslissingen en doelen 

o Basis voor evaluatie en controle op geleverde prestaties van organisatie 

• Gemeenschappelijk doel 

o = het meest centrale, overkoepelende doel in de organisatie. 

o Gaat meestal over een reële of in toekomst te verwachten maatschappelijke 

nood en de bevrediging ervan via een bepaald product of dienstverlening.  

▪ MAAR: kan evengoed voortvloeien uit dominante, persoonsgebonden 

wensen, kortweg interne noden genoemd. 

o Vb: Wegens een groeiende vraag naar kleinere auto's voor een vlotte 

verplaatsing binnen steden, kan een producent van personenwagens beslissen 

zich hierop toe te leggen. 

o Bevat ook een aantal basiskeuzes die deel uitmaken van een zogenaamde 

strategie  en missie van de organisatie: 

▪ Vb specifieke kenmerken v/e product, te respecteren waarden en norme 

o Dankzij gemeenschappelijk doel kan het management plannen en evolueren.  

 



1.4 Een organisatie: Een bewuste structuur of sturing  

Veel leden kunnen samen een gemeenschappelijk doel realiseren enkel indien er afspraken 

gemaakt worden over taakverdeling. 

 Organisatiestructuur (complex systeem) 

 

Formele  Informele organisatie  

De taken, al dan niet gebundeld in rollen 

en/of functies, primeren en staan dus centraal  

Taken/ rollen  

De mens die de activiteit uitvoert staat 

centraal  

    Mensen  

De formele organisatie bestaat onafhankelijk 

van de lidmaatschap v mensen/ 

organisatieleden 

                      Bestaan onafh v mensen 

De informele organisatie bestaat enkel in 

functie van de mensen/ organisatieleden 

        

        Bestaan afh vd mensen 

Afspraken w expliciet en officieel 

neergeschreven in regels 

Expliciet 

Afspraken w impliciete opgeslagen in de 

hoofden van de mensen 

      Impliciet  

Afspraken zijn vast en stabiel     Afspraken zijn makkelijk veranderbaar  

 

• De formele en de informele organisatie kunnen elkaar: 

o Aanvullen en versterken  informele en meer persoonsgebonden relaties die 

zorgen voor vlotte afspraken en overleg. 

▪ Vb. indien informele structuren de sociale behoeftes van medewerkers 

bevredigen  stimuleert samenhorigheid, communicatie en 

conflictoplossing 

o Ondergraven  informele afspraken tegenstrijdig met formele afspraken 

▪ Vb. Formeel is het dragen van veiligheidsbril, helm en oorbeschermers 

verplicht  productiechef zegt dat helm genoeg is  

• Structuur is belangrijk voor: organiseren en leiden 

 

 

1.5 Een organisatie: Externe invloeden of de omgeving  

• De 3 basiskenmerken van organisaties kunnen variëren in de tijd. Is resultaat van: 

o Interne invloeden: ingegeven door wensen van wns, omvang vd organisatie 

o Externe invloeden : van de externe omgeving (micro en macro-omgeving) 

• Strategisch management  houdt zich bezig met gehele externe omgeving.  

• De grens tussen intern en extern is niet altijd absoluut en éénduidig :   

o Door intense samenwerkingsverbanden of netwerken 

▪ Grenzen tussen bedrijven blijven, enkel die van activiteiten vervagen 

▪ Vb. automaker doet beroep op meubelmaker voor zetels 

o Door afhankelijkheid van een bepaalde (externe) actor  

▪ Vb. klanten of leveranciers die betrokken zijn bij het beleid  

o Door de niet fysisch tastbare identiteit  

▪ Vb. ‘.com’ bedrijven  enkel digitaal, niet fysiek aanwezig 

o Door virtuele organisaties 

▪ netwerk van verschillende organisaties waarbij elke onafhankelijke 

organisatie een bepaald deel voor zich neemt 

 Productie, verkoop en onderhoud is dus gescheiden.  



1.5.1 De taakomgeving ( = micro-omgeving) 

• Dit is het deel van de externe omgeving waarmee de 

organisatie direct en wederzijds interageert.  

• Opm: De analyse van deze bestanddelen is wel steeds 

afhankelijk van :  

o De typische kenmerken van de organisatie 

o Het type van organisatie 

 
1.5.1.1 Klanten/gebruikers 

• =Marketingmanagement  

• In kaart brengen van :  

o De behoeften vd verschillende klanten vb. gewenste prijs, kleur, kwaliteit, … 

o De ervaren tevredenheid vd verschillende klanten  

• Vb. analyse meubelfabrikant 

o  rekening houden met kenmerken 

▪ Traditionele kenmerken: geslacht, samenstelling gezin, aard woning.. 

▪ Relevante productkenmerken:  

• Aangeboden assortiment Vb. breed, gespecialiseerd,… 

• Gebruikte materiaal Vb. hout, metaal 

• Stijl Vb. klassiek, modern 

• Duurzaamheid, onderhoud 

• Prijs, betalingsvoorwaarden 

o Tevredenheid klanten 

▪ Kan zowel gaan over producttevredenheid als aangeboden service 

o Info verzamelen over klanten concurrent = potentiële klanten 

 

 
1.5.1.2 Toeleveranciers 

• Aankoopmanagement  

• Middelen  

o vb. Grondstoffen, machines, installaties, gebouwen, terreinen, … 

• In kaart brengen van :  

o Aard en hoedanigheid van de middelen  

▪ vb. kenmerken van grondstoffen, soorten machines, omvang terreinen 

o De kenmerken van de toeleveranciers  

▪ vb. de leveringsvoorwaarden, de leverbetrouwbaarheid, de 

aangerekende prijzen 

• Vb. toeleveranciers meubelfabrikant 

o Toeleveranciers: 

▪ Machines en installaties Vb. cirkelzaag, lastoestel,… 

▪ Grondstoffen, halffabrikaten  

• Analyse grondstoffen zelf  technische kwaliteit en prijs 

• Analyse toeleveranciers  locatie, reputatie, betrouwbaarheid 

o Info verzamelen over nieuwe leveranciers waarop ze nog geen beroep doen 

 

 



1.5.1.3 Distributeurs  

• Producten moeten tot bij de klant geraken (groot- of kleinhandelaren)   

o Rekening houden met aantal beschikbare vrachtwagens, ligging, prijzen,… 

• Distributiemanagement  

• Vb. meubelfabrikant kan: 

o Zelf verkopen in speciaal opgerichte verkooppunten Vb. Ikea 

o Verkopen via meubelspeciaalzaak (kleinhandelaars) 

▪ Analyse van deze kleinhandelaars omtrent locatie, winkelruimte, 

opslagcapaciteit, profiel klanten,… 

 

 
1.5.1.4 Concurrenten 

• Strategisch en marketingmanagement 

• In kaart brengen van :  

o De kenmerken van de afzetmarkt vb. aantal concurrenten, marktvorm 

o De kenmerken van de concurrenten vb. aangeboden assortiment 

• Directe concurrenten  

o =Dit zijn organisaties die quasi hetzelfde product of dienst aanbieden  

▪ Samen vormen ze 1 gezamenlijke afzetmarkt  

o Vb. Autofabrikanten, banken, Universiteiten  

o NACE-code  

▪ = Nomenclatuur van Activiteiten van de Europese Gemeenschappen 

▪ Organisaties worden obv hun activiteiten gegroepeerd in sectoren die 

telkens een unieke code toegewezen krijgen 

o Vb. meubelfabrikant 

▪ Directe concurrenten: alle andere meubelfabrikanten 

• Geografisch afbakenen 

o FEBELHOUT = Belgische meubelindustrie 

o Voor hele sector bekijken 

• Per concurrent gedetailleerde info verzamelen 

• Indirecte concurrenten  

o Potentiële toetreders 

▪ Hebben nog niet hetzelfde product maar in de toekomst wel 

o Verstrekkers van substituut-producten :  

▪ organisaties die andere producten aanbieden maar die wel dezelfde 

behoefte van de klant dekken. Substituut producten 

▪ Vb. mobiliteit: aanbieding auto, fiets, openbaar vervoer 

 

 
1.5.1.5 Externe financiers  

• Financieel management  

• In kaart brengen van :  

o De kenmerken van de financiële markt vb. aantal banken 

o De kenmerken van de externe financiers vb. aard en hoedanigheid van de 

aangeboden financiële diensten 

• Intern:Eigen vermogen: Vb. aandelen en dividenden, particuliere beleggers 

• Extern: Vreemd vermogen:Vb. leningen en subsidies 



Onderaannemers/partners 

• In kaart brengen van :  

o De kenmerken van de uitbestedingsmarkt vb. belangrijke kandidaten 

o De kenmerken van de externe onderaannemers vb. de financiële draagkracht, 

gebruikte technologie 

• Onderaannemers : 

o  Uitbesteden van taken of activiteiten aan andere organisaties.  

▪ Via perifere of nevenactiviteiten van de organisatie.  

• Activiteiten die niet direct te maken hebben met de activiteit 

vervat in het gemeenschappelijk doel 

• Vb. boekhouding, herstel en onderhoud machines 

▪ Men kan ook core of kernactiviteiten uitbesteden owv kostenvoordelen 

of kwaliteitsvoordelen. 

• Vb. productie, ontwerp 

o Vb. meubelfabrikant 

▪ Rekrutering arbeiders uitbesteden aan selectiebureau(neven) 

▪ Ontwerp meubels uitbesteden aan designbureau(core) 

• Partners :  

o Taken of activiteiten samen met andere organisaties realiseren, niet overnemen 

o Vb. meubelfabrikant 

▪ Eigen ontwerper werkt samen met ontwerpers designbureau 

 

 

1.5.2  De algemene omgeving = macro-omgeving  

• = dat deel van de externe omgeving waarmee de 

organisatie indirect en eenzijdig interageert : de 

algemene omgeving oefent invloed uit op de 

organisatie maar de organisatie heeft zo goed als 

geen impact op deze omgeving.  

• Opm: De analyse van deze bestanddelen is wel 

steeds afhankelijk van :  

o De specifieke activiteiten van de 

organisatie 

o Het type van organisatie of typische 

kenmerken van de organisatie 

 

 
1.5.2.1 Politiek-juridische omgeving  

• In kaart brengen van :  

o Het juridische kader  

▪ vb. wetten, decreten, richtlijnen 

o Het politiek debat 

▪  vb. politieke partijen, belangenorganisaties, drukkingsgroepen, 

internationale instituten 

 

 



1.5.2.2 De economische omgeving 

• In kaart brengen van :  

o Het macro-economisch kader  

▪ vb. economische groei, investeringsniveau 

o Het economisch debat  

▪ vb. economische beleidsverantwoordelijken,  belangenorganisaties, 

internationale instituten 

 

 
1.5.2.3 De socioculturele omgeving 

• In kaart brengen van :  

o Het maatschappelijke kader  

▪ vb. demografische evoluties, onderwijsvoorzieningen, ethische 

standpunten inzake milieu 

o Trends en het maatschappelijk debat  

▪ vb. specifieke bevolkingsgroepen, voorbeeldfuncties 

• Studies over impact vd maatschappelijke en nationale culturen op organisaties 

vb.Hofstede : zijn onderzoek toonde aan dat nationale cultuur een grote invloed heeft 

op werkgerelateerde normen en waarden van WNs. Hij formuleerde 4 dimensies om 

de nationale cultuur van een land of regio te typeren :  

o Individualisme vs collectivisme :  

▪ Individualistische cultuur  los verwerven sociale structuur waarin 

mensen geacht w zich voornamelijk op hun eigen belangen en de 

belangen v hun directe naasten te richten.  

▪ Collectivistische cultuur  hechte sociale cultuur waarin mensen 

zich sterk verantwoordelijk voelen voor het welzijn van de medemens.  

o Machtafstand :  

▪ Grote machtafstand : onevenwichtige verdeling van macht Vb. België 

▪ Kleine machtafstand : gelijke verdeling van macht Vb. Zweden, NL 

o Onzekerheidsmijding :  

▪ De mate waarin mensen risico’s en onconventieel gedrag accepteren. 

o Masculiniteit vs feminiteit : 

▪ Masculine samenleving hecht veel belang aan materialisme en 

assertiviteit 

▪ Feminien samenleving hecht meer waarde aan de onderlinge relaties 

en het welzijn van anderen  

 

 
1.5.2.4 Technologische omgeving 

• In kaart brengen van :  

o Het technologisch kader  

▪ Vb. gangbare informatietechnologie, technische eigenschappen 

gebruikte stoffen 

o Trends, ontdekkingen en debatten  

▪ Vb. onderzoeksinstituten, internationale fora, toonaangevende 

tijdschriften 

 



1.5.3  Het karakter van de omgeving 

• Buiten de inhoud moet men ook kijken naar het karakter van de externe omgeving: 

• Congentiebenadering  

 

 
1.5.3.1 De mate van stabiliteit VS dynamiek 

• Stabiel: indien weinig of geen veranderingen of groot tijdsinterval tss veranderingen 

• Dynamisch: indien er veel veranderingen gebeuren op klein tijdsinterval 

 

 
1.5.3.2 Mate van zekerheid VS onzekerheid  

• Zekerheid: voorspelbaarheid verandering  hangt af van beschikbaarheid info 

• Onzekerheid: weinig voorspelbaar 

 

 
1.5.3.3 Mate van eenvoudigheid VS complexiteit 

• Eenvoudig: beperkte kennis nodig om omgeving in kaart te brengen 

• Complex: veel kennis vereist om omgeving in kaart te brengen 

• Let op: “relatieve” i.p.v. absolute betekenis … moeilijk om te oordelen 

 

 

1.6 Types en soorten van organisaties  

Er bestaat niet één type of soort organisatie. Soorten organisaties op basis van :  

• (Economische) activiteit  

o vb. Productorganisaties of Dienstverlenende organisaties  

o verder verfijnen naargelang activiteit 

• Plaats in de « supply chain »  

o = aaneengeschakelde groep van organisaties die opeenvolgende activiteiten 

realiseert om een bepaald product te verstrekken ad klant.  

o vb. toeleveranciers grondstoffen en halffabrikaten, producenten, 

groothandelaars, kleinhandelaars 

• Identiteit van de eigenaar 

o Private organisaties gefinancierd door individuen 

o Publieke organisaties gefinancierd door de overheid 

• Ultieme doel of objectief 

o Profit-organisaties winstdoel 

o Non-profit/social profit organisaties maatschappelijk doel  

• Juridisch statuut: vb. NV, VOF,.. 

• Omvang  obv aantal WN en gerealiseerde opbrengsten 

o Kleine organisaties 

▪ 50 Headcounts + omzet 10.000.000 euro 

o Middelgrote organisaties 

▪ 250 Headcounts + omzet 50.000.000 euro 

o Grote organisaties  

▪ 250 Headcounts of meer + meer dan 50.000.000 omzet 



• Levenscyclusfase 

o Organisatie in de opstartfase = fase I 

▪ Deze organisaties treffen de noodzakelijke voorbereidingen om als 

organisatie actief te kunnen worden : gebouwen aankopen, personeel 

aanwerven,..  

▪ Ze bieden hun producten nog niet aan kunnen gemaakte kosten nog 

niet compenseren 

o Organisatie in de introductiefase = fase II 

▪ Deze organisaties worden actief en lanceren hun product. De eerste 

inkomsten komen binnen. 

o Organisatie in de groeifase = fase III 

▪ Indien de lancering succesvol verloopt, dan verwerven deze organisatie 

op KT hoge inkomsten. 

o Organisaties in de maturiteitsfase = fase IV 

▪ Deze organisaties zien hun groei vertragen dwz de toename van hun 

inkomsten zwakt af. De vraag neemt nog toe maar trager dan in de 

groeifase. 

o Organisaties in de vervalfase = fase V 

▪ Deze organisaties kennen een negatieve groei dwz de inkomsten 

verminderen of dalen. 

 

 

 

 

 

 

 



2 Hoofdstuk 2: Managers en management  

2.1 Wat is management? 

• = proces waarbij de inspanningen van de organisatieleden gecoördineerd en gestuurd 

worden in de richting van de realisatie van het gemeenschappelijk doel.  

o Deze sturing heeft betrekking op :  

▪ De activiteiten 

▪ De aangewende middelen Vb : grondstoffen, geld, machines,…  

• 2 begrippen staan centraal bij het management :  

o effectiviteit = doelmatigheid , het daadwerkelijk realiseren van de doelen 

o efficiëntie =  het zuinig beheerd van de aangewende middelen 

• Sturing impliceert aantal functies (« managementcyclus ») en rollen (Mintzberg): 

Plannen 

Organiseren 

Leiding geven 

Controleren 

Intermenselijke rollen 

Informatieve rollen 

Beslissingsrollen 

 

• Sturing impliceert de aanwezigheid van bepaalde kennis en vaardigheden 

o Het vakgebied van de managementwetenschappen 

▪ Zeer breed en divers vakgebied  

▪ Polyvalent profiel van de manager  

▪ Meta-wetenschappen … basiswetenschappen  

• Soorten managers  

• Actuele onderwerpen en trends  

 

 

2.2 Management….Effectiviteit/doelmatigheid en efficiëntie 

• Functioneel management =als organisatie erin slaagt effectiviteit en efficiëntie te 

combineren Indien niet: disfunctioneel management. 

o hebben in principe betrekking op prestatie vd organisatie als geheel. Maar ze 

kunnen ook toegepast worden op andere niveaus.  

• Effectiviteit  

o =mate waarin organisatie haar vooropgestelde doelen daadwerkelijk realiseert.  

o = doelmatigheid vd geleverde activiteiten of  prestaties van alle medewerkers. 

o = “de goede” dingen doen  

o = Het kiezen van de « juiste » of « goede » doelen 

• Efficiëntie  

o = de mate waarin de organisatie bij de realisatie van haar doelen zuinig 

omspringt met de beschikbare middelen zoals geld, goederen, machines, 

gronden, gebouwen, mensen en info. 

o = verhouding tss input (kost vd aangewende middelen) en output (opbrengsten) 

o Zuinigheid impliceert dat de input minimaal en de output maximaal is. 

= de dingen goed doen  

• Alhoewel beide begrippen eenvoudig ogen, is de toepassing en het gebruik ervan 

minder eenvoudig.  

 

 



2.3 Management… Functies en rollen 

2.3.1 Functies 

Henri Fayol heeft de identificatie van managementfuncties voor het eerst geïntroduceerd .  

Hij onderscheid 5 processen, later naar 4 processen herleid: 

• Plannen  

o Formuleren van doelen 

o Ontwikkelen van strategieën om doel te bereiken  

• Organiseren 

o Identificeren van taken 

o Toewijzen van taken aan organisatieleden en 

bundelen als werkeenheden 

o Afstemmen en coördineren 

o Toewijzen bevoegdheden en verantwoordelijkheden 

• Leiding geven (Commanderen en coördineren) 

o Activeren, motiveren, ondersteunen, helpen en sturen  

van organisatieleden  

• Controleren 

o Vaststellen van daadwerkelijk gerealiseerde 

prestaties 

o Evalueren van prestaties met vooropgesteld doel 

o Corrigeren of bijsturen  

Managementproces 

• = integraal proces  van deze managementfuncties 

• niet noodzakelijk opeenvolgend maar evengoed parallel en gelijktijdig.  

 

 

2.3.2 Managementrollen volgens Mintzberg 

• Intermenselijke rollen 

o Leader  = geven van leiding 

o Boegbeeldrol = symbolische vertegenwoordiging 

o Verbindingsman = persoonlijke contacten binnen en buiten organisatie 

• Informatieve rollen 

o Monitorrol 

▪ Ontvangen en verzamelen van info 

o Disseminator 

▪ Intern verder verspreiden van ontvangen info 

o Woordvoerderrol (spokesman) 

▪ Verstrekken van info aan derden  

• Beslissingsrollen 

o Ondernemersrol (enterpreneur) 

▪ Detecteren van opportuniteiten  

o Probleem oplossende rol (resource allocator) 

▪ Toekennen en verdelen van middelen  

o Onderhandelaarsrol (Negotiator) 

▪ Overleg plegen  

o Probleemoplossende rol (disturbance handler) 

▪ Oplossen van problemen 



2.4 Management… Kennis, kunde en het polyvalente metaprofiel van de 

managementwetenschappen  

2.4.1  Specialistische en generalistische managementdomeinen 

Management is het proces waarbij de inspanningen van de organisatieleden gecoördineerd en 

gestuurd worden in de richting van de realisatie van het gemeenschappelijke doel. 

Deze sturing heeft betrekking op :  

• De activiteiten 

• De aangewende middelen vb : grondstoffen, geld, machines,…  

 

Activiteiten en « middelen » 

↓ 

Gepland, georganiseerd, geleid en gecontroleerd 

↓ 

Specialistische of functionele managementdomeinen : HRM, FM, AM, MM,… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De organisatie als geheel 

↓ 

Integratie … « lijm » tussen de specialistische managementdomeinen 

↓ 

Generalistische managementdomeinen : Strategisch, organisatie en cultuurmanagement 

• Strategisch management 

o Langetermijnprofilering  

• Organisatiemanagement 

o Wijze van organiseren 

• Cultuurmanagement  

o Gericht sturen van de organisatie  en aanpassen organisatiecultuur 

 

 



De generalistische en specialistische opdeling legt sterk de nadruk op de ordening van alle 

organisatieactiviteiten volgens het principe van de “toegevoegde waardeketting”  

• = welke concrete inspanningen of activiteiten grijpen er binnen een organisatie 

achtereenvolgens plaats bij de totstandkoming en de verkoop vh product? en hoe 

kunnen we deze activiteiten tov elkaar rangschikken?   

• = de toegevoegde waardeketting van Porter : in deze toegevoegde waardeketting 

worden alle activiteiten die plaatsgrijpen, geïnventariseerd. : 

o Dankzij deze activiteit krijgen gebruikte en/of ingezette middelen een 

meerwaardewant worden omgezet in producten met hogere eindwaarde,. 

Alle activiteiten samen creëren dus de meerwaarde.  

▪ Primaire activiteiten = activiteiten die direct verband houden met de 

realisatie en de verkoop vh product 

▪ Ondersteunende activiteiten = activiteiten die veeleer indirect de 

realisatie en de verkoop ondersteunen  

 

 

2.4.2  Managementthema's 

• Alternatieve opdeling en duiding vh vakgebied management kan adhv 

managementthema’s die de hiervoor geïdentificeerde managementdomeinen 

doorkruisen. 

Vb. Productinnovatie, kwaliteitszorg, internationale groei, … 

• Vergt een grote vertrouwdheid met en voorkennis van management noodzakelijk 

• Interessant en relevant vanuit praktijkoogpunt 

 
 

 



2.4.3  Kennis, vaardigheden en vakgebieden 

• Bij de eerste indeling werden de managementdomein 

geïdentificeerd. Nu kunnen we de kennis en de 

vaardigheden identificeren die nodig zijn om een 

organisatie te kunnen managen  

• Binnen management heerst een zeer diffuus en 

heterogeen karakter van de kennis en vaardigheden 



2.4.4  De praktijkgerichte en wetenschappelijke dimensie van een vakgebied 

• Een praktijkgerichte dimensie :  

o pragmatische kennis en kunde verkregen adhv persoonlijke en/of 

professiegebonden ervaringen. enkel geldig voor deze zaken.  

• Een wetenschappelijke dimensie :  

o =Kennis en kunde verkregen via methodisch (systematisch) en kritisch 

onderzoek.  

▪ gebruik van op empirie gestoelde ontwikkelingen (inzichten) en/of 

toetsingen (bewijzen)  theorie of model(worden algemeen aanvaard) 

• vullen elkaar aan wederzijdse verrijking (een kruisbestuiving) 

 

 

2.4.5  Basiswetenschappen en metawetenschappen 

Managementwetenschap gebruikt wetenschappelijke inzichten van andere wetenschappen 

• Metawetenschap : Wegens leengedrag managementwetenschappen 

o 4 risico’s voor managementwetenschap: 

▪ Onduidelijk en ontbrekend profiel 

▪ Ontlening is soms fragmentair en onvolledig.  

• Zo worden onderzoeksconclusies wel eens weerhouden. Soms 

verliezen conclusies hun wetenschappelijke context, wat 

resulteert in sloganeske receptenboeken vb : wn MOET beloond 

worden obv prestaties  

▪ Geassocieerd met basiswetenschappen.  

•  verenging en verarming vh veel ruimer vakgebied.  

▪ De vakliteratuur zit verspreid over verschillende wetenschappelijke 

disciplines.  

• Basiswetenschap: De andere wetenschappen.  

Verband Management, managementwetenschappen en OB p.80 

• Organisational Behaviour beperkt zicht tot psychologie, sociologie en anthropologie 

 



2.5 Management…soorten managers 

Het management wordt waargenomen door managers. In principe geen uitvoerende taken: 

o Plannen: zij bepalen meer wat anderen moeten doen  

o Organiseren: binnen welk kader men de opdrachten moet realiseren  

o Leiden:  hoe men wn aanstuurt of ondersteund  

o Controleren: hoe men controleert  

• Let op: geen éénduidige toewijzing  

o Managers: soms ook brieven schrijven, klanten contacteren 

o Niet-managers: organisatie reclamecampagne 

Soorten van managers op basis van:   

• Hiërarchische positie in de organisatie  

o Topmanagers : 

▪ Bevindt zich hiërarchisch helemaal bovenaan de organisatie  

▪ Verantwoordelijk voor het definiëren vh gemeenschappelijk doel en 

de direct hieraan gerelateerde doelstellingen en strategieën 

▪ Focus = gehele organisatie.  

▪ vb. CEO’s, managing directors, directeurs 

▪ Extra info: 

• Gedelegeerd bestuurder(CEO): topmanager die zich 

bezighoudt met de dagelijkse activiteiten van de onderneming 

en in het directie- of managementcomité (EC)zetelen 

• Topmanager die eigenaars vertegenwoordigen en het doen en 

laten van de gehele organisatie controleren  in RvB 

• België  kunnen ze in beide organen zetelen, in NL niet 

o Middenmanagers : 

▪ Bevindt zich tss topmanagers en lagere managers bevindt 

▪ Taken 

• Stuurt en coördineert het werk van de lagere managers ifv de 

richtlijnen getrokken door de topmanagers.  

• Maakt wensen vanwege lagere managers over aan topmanagers. 

▪ Verbindingsrol 

▪ Focus = welbepaald onderdeel vd organisatie. 

▪ vb. Afdelingshoofden, projectleiders, productverantw, regiomanagers,.. 

o Lager managers :  

▪ Bevindt zich onder de middenmanagers.  

▪ Stuurt en coördineert het werk van gewone medewerkers  

▪  Focus = welbepaald subonderdeel vh management. 

▪ vb. Ploegbazen 

• Scope/variëteit in benodigde kennis en vaardigheden 

o Specialistische managers : 

▪  Zeer enge, gerichte focus  specialistische kennis (diep ipv breed) 

▪ Vooral bij lagere managers  

o Generalistische managers :  

▪ Brede focuscombinatie verschillende soorten kennis(breed ipv diep) 

▪ Vooral bij topmanagers  

• Anciënniteit/ervaring en zo de opgenomen bevoegdheden/verantwoordelijkheden 

o Junior manager : beginnend manager met weinig ervaring of anciënniteit. 

Vooral bij lagere en specialistische managers 

o Senior manager : is een manager met veel ervaring of anciënniteit.  



2.6 Actuele onderwerpen en trend binnen management 

2.6.1  Mondialisering en globalisering 

• Mondialisering = organisatie die wereldwijd actief is in verschillende landen/regio’s 

• Globalisering  

o sociaal-maatschappelijk en ideologische betekenis.  

o Noord-Zuidspanningen  Het N wordt alsmaar rijker en het Z alsmaar armer 

• Management besteedt veel aandacht aan wijze waarop organisaties deze 

mondialisering kunnen aanpakken (plannen, organiseren,..)  

Ook aandacht besteed aan de typische problemen zowel voor de organisatie ( culturele 

drempels, corruptie,..) als voor de landen waarin deze mondiale organisaties actief zijn 

(uitbuiting, kapitaalvlucht,..) 

 

 

2.6.2 Multiculturalisme  

• Multiculturele identiteit van organisatieleden.  

o Betrekking op verschillen inzake nationaliteit, etniciteit en religie.  

▪  leidt soms tot clichématig of stereotiep handelen.  

• Men kan ook een bepaalde beeldvorming hebben ivm geslacht=genderproblematiek. 

• Aandacht  is groot binnen HRM, strategisch management en organisatiemanagement 

 

 

2.6.3 Sociale of maatschappelijke verantwoordelijkheid 

• Organisaties vormen een onderdeel vd samenleving: 

o Positieve invloed:welvaart, ontwikkeling, respect voor ecologisch evenwicht 

o Negatieve invloed:  vernietiging, discriminatie, ongelijkheid, vervuiling 

• = organisaties zich van invloeden bewust zijn én in functie hiervan handelen.  

• = geweten vd organisatie.  

• Aandacht  is groot binnen: 

o HRM  minderheden, genderprobleem 

o Marketing management 

o Financieel management ethisch beleggen 

o Productiemanagementmilieubewust gedrag 

o Strategisch management 

 

2.6.4 Corporate governance / deugdelijk bestuur 

• Ontstond wegens de scheiding v eigendom en management binnen een bedrijf.  

o Beslissingen worden genomen door managers die in opdracht vd eigenaars 

handelen.  eigenaars knn niet elke actie van  managers observeren. 

o  Managers  belangen/doelstellingen die verschillen van de aandeelhouders. 

beslissingen nemen die niet in het belang vd aandeelhouders zijn.  

• Omdat men nood heeft aan een controlemechanisme, is er de Raad van Bestuur. Het 

is opgericht door aandeelhouders en zo krijgen ook zij inzicht op de planning, 

organisatie, leiding en de controle van een organisatie) 



2.6.5 Duurzaamheid en duurzaam ondernemerschap 

• = langetermijnoverleving v onze samenleving en heeft verschillende dimensies : 

o De ecologische dimensie : 

▪  Het behoud en respect vh ecologisch evenwicht. Vb kyotonorm 

o Sociaal-maatschappelijke dimensie :  

▪ Bestrijden van sociale ongelijkheid, discriminatie en uitsluiting. 

o Institutionele dimensie  

▪ Participatie, inspraak en burgerbetrokkenheid 

• Duurzaam ondernemen  

o Beoogt de langetermijnoverleving van de organisatie  kortetermijn focus en 

directe (vluchtige, spilzuchtige) resultaten.  

o Impliceert ook bijdragen aan een duurzame samenleving.  sociale 

verantwoordelijkheid. 

• Aandacht is groot binnen: 

o HRM uitsluiten discriminatie 

o Productiemanagementmilieubewuste inrichting productieproces 

o Strategisch managementduurzame missie en strategische doelen 

ontwikkelen 

 

 

2.6.6 E-business 

• ICT heeft een ingrijpend gevolg gehad op hoe we organiseren en activiteiten invullen 

• Aandacht is groot binnen: 

o HRM e-HRM 

o Productiemanagemente-service 

o Strategisch management 

o Marketing  e-commerce 

o Aankoopmanagement e-producement 

o Informatiemanagement 

o Organisatiemanagement 

 

 

2.6.7 Kwaliteit en kwaliteitszorg 

• Oorspronkelijk betrekking op degelijke, technische kwaliteit vd verstrekte producten.  

o Als bewijs ve goede technische kwaliteit externe, erkende 

controleorganisatie contacteren (aib vincotte) die na de controle een technisch 

kwaliteitscertificaat verstrekt (CE-certificaat). 

• Nadien verruimd tot een degelijk, goed beheerd en transparant management 

o Hebben betrekking op elke activiteit of dus de integrale organisatie  

o = integrale kwaliteitszorg IKZ = total quality management 

• EFQM-model = European Foudation For Quality Management : 

o Organisatie neemt haar verschillende activiteiten onder de loep 

o Zelfevalutatiemodel. 

• Een bekend kwaliteitscertificaat = iso-normen 

 

 

 



3 Hoofdstuk 3: Perspectieven op organisaties en management  

3.1 Algemene definitie: wat zijn perspectieven?  

Management = Metawetenschap  

Inzichten, modellen en theorieën ontleend aan verschillende basiswetenschappen 

Inzichten, modellen en theorieën vertrekken vanuit bepaalde aannames of uitgangspunten 

Meerdere, alternatieve “brillen” of perspectieven om te kijken naar de werkelijkheid 

Aangezien metawetenschapals manager belangrijk voornaamste perspectieven te kennen:  

• Andere inzichten aanreiken 

• Andere adviezen i.v.m. het management van een organisatie 

• Andere kritische reflecties of overwegingen 

Diverse pogingen ondernomen om de bestaande perspectieven te ordenen : zie Tab. 3.1 p.91 

 

4 hoofdstromingen: 

• Het klassiek managementperspectief 

• Het gedragsmatig managementperspectief (human relations) 

• Het managementperspectief van de systeembenadering 

• Het managementperspectief van de contingentiebenadering 

 

4 additionele stromingen: 

• Het kwantitatief managementperspectief 

• De besluitvormingstheorie 

• De stakeholdersbenadering  

• Het institutionalisme 

 

 Elk perspectief wordt bekeken vanuit situering in tijd, typische kenmerken en eventueel 

bijzondere aandachtspunten. 

 

 

3.2 Klassiek managementperspectief 

3.2.1 Situering in tijd 

• Situering: 

o Begin 20ste eeuw 

o Heropleving jaren ’50 

o 2e heropleving sinds de jaren ’80 tot heden 

• Pioniers:  

o Taylor & De Gilbreth’s  

▪ Wetenschappelijk management van productieorganisaties en 

productieafdelingen 

o Fayol  & Weber  

▪ Klassieke organisatietheorie die zich toespitst op alle soorten van 

organisaties en op de hele organisatie 



3.2.2 Typische algemene kenmerken 

• Klassiek managementperspectief benadert management v organisaties op een 

mechanistische wijze :  

o Management = programmeren van een machine 

o Programmatuur uitschrijven  

▪ Plannen: Regels en procedures wanneer welke doelen behaald moeten 

w orden 

▪ Organiseren: Wie wat doet en wanneer doet 

▪ Leiding geven:Wie hierbij stuurt en wie hierbij uitvoert  

▪ Controleren: Wat er wnr moet gemeten en bijgestuurd worden  

o Management = relatief eenvoudig 

• Mens-machinebeeld:  

o Mens is een rationeel wezen : denkt, oordeelt en handelt obv rationele logica.  

o Mensen hebben allemaal dezelfde eigenbelangen of een afwezig eigenbelang 

o Het management krijgt een sterk normatief of voorschrijvend karakter  

▪ Implicaties voor het aansturen van mensen, iets wat centraal staat bij 

het management. Dit alles leidt tot voorschriften en recepturen.  

o  “Time and motion” studies.  optimale lichaamsbeweging(Gilbreth’s) 

▪ Principes volgens Taylor 

• Wetenschappelijk onderbouwde inzichten krijgen 

• Doorgedreven taakverdeling 

• Verantwoorde toewijzingen  juiste man op juiste plaats 

• Train, onderricht en steun arbeiders  

• Beloon arbeiders voor prestaties 

• Verdeel werk en verantwoordelijkheden gelijk 

• Werk samen en creëer een hechte band met arbeiders 

▪ Principes van Fayol (minder productieachtig karakter) 

• Verdeling van arbeid met taakspecialisatie 

• Bevoegdheid en verantwoordelijkheid 

• Discipline 

• Eenheid van gezag en van richting 

• Ondergeschiktheid van individuele belangen 

• Vergoeding in eerlijkheid 

• Centralisatie van macht en gezag 

• Hiërarchie  

• Volgorde bepalen (alles op juiste moment aanwezig laten zijn) 

• Rechtvaardigheid 

• Stabiele invulling van arbeid 

• Initiatief en teamgeest 

▪ Principes van Weber 

• spitste zich toe op grote bedrijven en overheidsorganisaties 

• Hij sprak over een sterke bureaucratie  

o Ver doorgedreven taakverdeling met afgebakende 

bevoegdheden.  

o Hiërarchie strikt noodzakelijk samen met sterke en 

omvangrijke regels. 



3.2.3 Bijzondere aandachtspunten 

Plannen • Doelen:zijn essentiële uitgangspunt voor de werking vd 

organisatie 

• efficiëntie : het ultieme doel v elke organisatie 

Organiseren • formele organisatiestructuur 

• ver doorgedreven taakspecialisatie : hoe minder taken per wn, 

hoe beter 

• coördinatie via regels en directe supervisie 

• bureaucratische organisatiestructuur : de meest efficiënte 

structuur  

Leiding geven • autoritaire leiderschapsstijl  

• geen /weinig inspraak 

Controleren • radicale en vrij strikte controles 

• controles met een mechanistisch karakter 

 

• Belangenconflicten en sociale harmonie :  

o klassentegenstellingen van die tijd: sociale strijd tss wns en wgs  

▪ Door harmonisatie gaat men meer aandacht krijgen voor de 

verhouding tussen prestaties en loon 

•  In de praktijk bij arbeiders vaak jobontevredenheid door verlies 

van motivatie 

• Het Fordisme :  

o concrete toepassing vd Tayloristische principes:  massa-assemblagelijnen 

en het lopende bandprincipe.  

o kan ook gezien w als een poging om de aspiratie naar sociale harmonie tss 

de arbeidersklassen en ondernemers concreet vorm te geven. 

▪ Henri Ford betaalde vrij hoge lonen uit voor die tijd.  

o Aangetoond dat onmenselijk karakter voor arbeid onhoudbaar was 

 

 

3.3 Gedragsmatig managementperspectief  

3.3.1 Situering in de tijd 

• Tijd: 

o Midden jaren ’30 

o Hoogtepunt jaren ’50-’60 

o Vandaag 

• Pioniers :  

o Mayo (Hawthorne experimenten) 

o Follett  

o Maslov  

o Herzberg  

o McGregor 

o Hebben Sociologische en psychologische achtergrond wat bepalend is 

geweest voor de kenmerken vd perspectief 



3.3.2 Typische, algemene kenmerken 

• Nadruk ligt op het feit dat organisaties groepen van mensen zijn.: 

• Mensgerichte benaderingswijze  of kijk :  

o Mens is té complex, té uniek, té grillig en té onvoorspelbaar  geen machine 

o Management = complex 

• Complexe mensbeeld is typisch voor het gedragsmatig managementperspectief :   

o Denken en handelen wordt beïnvloed door  opgelegde regels maar ook door 

aandacht, respect, betoonde interesse en sociale intermenselijke contacten.  

▪ activeert de zachte zijde  

• = Irrationele logica kan de rationele logica versterken, 

afzwakken of uitschakelen. 

• Intern conflict als beide logica tegenover elkaar staan 

o De vrije wil en de « keuzevrijheid » 

▪ Niet 1 enkel gedragspatroon voor alle mensen 

• Gedragspreferenties: andere waarde, normen, noden &wensen 

o Belangrijke implicaties voor het aansturen van mensen, 

▪ Staat centraal bij het management van organisaties : 

▪ Vooral inzichten verwerven in verschillende facetten  vh complexe 

mensbeeld dwz de gevoelsmatige zijde vd mensen, de interacties/ 

conflicten met de rationele logica, de onderliggende waarden,normen, 

wensen en noden.  

▪ Leidt tot een minder normatief of voorschrijvend karakter.  

• Hawthorne experiment van Mayo 

o Stelde vast dat gelukkige en tevreden medewerkers betere prestaties neerzetten  

o Tevredenheid beïnvloed door goede intermenselijke verhoudingen tss de 

medewerkers onderling en tav de hiërarchische chef.  

o P 104-105 

• Principes van Follet 

o Onderzocht het lidmaatschap van groepen op gedrag.  

o Groepsnetwerken in kaart brengen binnen organisaties om gedrag te 

bestuderen.  

• Maslov, Herzberg en McGregor : Motivators om beter te presteren 

o Maslov 

▪ Piramide v menselijke noden 

▪ Eerst moest bepaalde noden vervuld zijn alvorens men a/e ander kon 

denken 

o Herzberg  

▪ Welke factoren stimuleerden en welke niet? 

▪ Satisfactie: erkenning, verantwoordelijkheid, doorgroeimogelijkheden 

▪ Dissatisfactie: laag salaris, slechte werkomstandigheden, gebrek aan 

supervisie 

o McGregor  

▪ X-en Y-theorie :  

• X-theorie zijn mensen van nature uit lui, weinig dynamisch, 

weinig verstandig,…  

o Motivatie via bestraffing, beloning, strikte controle.  

• Y-theorie zijn mensen van nature uit hardwerkend, 

geïnteresseerd,… 

o Motivatie via betrokkenheid en inspraak. 



3.3.3  Bijzondere aandachtspunten 

 

 

3.4 Managementperspectief van de systeembenadering 

3.4.1 Situering in tijd 

• Tijd: 

o Begin van de jaren ‘50 

o Vandaag  variant: sociotechnische benadaring 

• Pioniers :  

o Minder expliciet aangegeven  Natuurwetenschappelijke achtergrond  

o Bertalanffy, Miller, Rice, Stoner, Freeman, Gilbert, Katz, Kahn,… 

 

 

3.4.2 Typische, algemene kenmerken 

• Integratie van het klassieke en het gedragsmatig managementperspectief :  

• Organisatie  

o = een systeem dat bestaat uit verschillende onderdelen of subsystemen.  

o =verzameling van onderling verbonden en van mekaar afhankelijke onderdelen 

of subsystemen die samen 1 geheel vormen.  

▪ Een subsysteem bestaat uit samenhangende entiteiten en componenten 

▪ De metafoor van de klok: radertjes en veren  

• Verschillende soorten subsysteem  (vb. p 110) 

o Relevante componenten kunnen we dan onderverdelen per entiteit: 

▪ Sociale subsysteemMensen 

• Wensen, noden en behoeften 

▪ Informationeel subsysteem Informatiestromen 

• Kanalen en informatievormen 

▪ Functionele subsysteem  Managementactiviteiten 

• Disciplinaire verwantschap en structurele vormgeving 

o  Het sociotechnisch systeem is de wijze waarop sociale, intermenselijke 

relaties en technische kenmerken van arbeid samenkomen in een wat zij 

“unified interactive socio-technical" systeem noemen. 

Plannen • Invloed van complexe mensbeeld op de formulering van 

doelen: doelen zijn niet eenduidig en gelijk voor alle wns 

Organiseren • informele organisatiecultuur 

• het belang van groepen is erg hoog 

Leiding geven • werknemergerichte leiderschapsstijl is de meest efficiënte en 

effectieve stijl  

• inspraak vanwege medewerkers 

• motivatie van medewerkers 

Controleren • het controleren van menselijk gedrag is moeilijk 



• De omgeving  van systemen en subsystemen 

o Gesloten systeem: Geen wisselwerking met externe omgeving : ze oefent er 

geen invloed op uit en ze wordt er ook niet door beïnvloed.  

o Open systeem: Intense wisselwerking met haar omgeving : ze oefent er wel 

invloed op uit en wordt er zelf ook door beïnvloed. 

o Organisaties worden door systeemtheorie  beschouwd als een open systeem 

▪ Vb.  

• Oefenen invloed uit: grondstof onttrekken, constructie gebouw 

• Beïnvloed: schaarste grondstof, wensen samenleving, loon 

• Indien  wisselwerking of interactie tussen systemen, dan creëert dit een hele set van 

nieuwe managementbegrippen. Zo kennen we: 

o Synergie 

▪ Effect van het geheel aan subsystemen is groter dan van 1 subsysteem 

o Grenzen 

▪ Elk subsysteem kent grensaf/onderscheidt zich van omgeving 

o Stromen (flows) 

▪ Door subsystemen vloeien er talrijke stromen van informatie, goederen 

en middelen 

o Feedforeward en feedback 

▪ Feedforward: Informatiestromen kunnen vooraf aan acties worden 

overgemaakt aan andere systemen, subsystemen en de omgeving. 

• Vb. plannen, doelen, intenties 

▪ Feedback: Informatiestromen kunnen achteraf aan terugkomen  

• Vb. evaluatie 

 

 

3.4.3 Bijzondere aandachtspunten 

Plannen • Veel aandacht voor het voorbereidende werk vd planning 

• Sluiten expliciet aan bij kenmerken vd omgevingen v 

organisaties 

Organiseren • Elk subsysteem heeft zijn eigen leefwereld en dit heeft gevolgen 

voor de vormgeving vd interne structuur  

• Veel aandacht voor coördinatie  

Leiding geven / 

Controleren • Controle via feedforward en feedbackinformatiesystemen 

 

• Effectiviteit en efficiëntie  hangt af van: 

o Doelmatigheid en efficiëntie v elk subsysteem maar  

o Interactie en coördinatie tss de subsystemen ifv het geheel. 

• De omgeving v organisaties : belangrijk voor: 

o Planning maar  

o organiseren en controleren.  

 



3.5 Het managementperspectief van de contingentiebenadering  

3.5.1 Een situering in tijd  

• Tijd 

o Eind jaren ‘50 

o Vandaag 

• Pioniers :  

o Woodward  

o Burns en Stalker 

o Lawrence en Lorsch  

o Divers maar vooral humane en gedragswetenschappelijke  achtergrond  

 

 

3.5.2 Typische, algemene kenmerken 

• Leunt aan bij de systeembenadering  organisaties open, complexe organismen zijn 

die sterk beïnvloed worden door typische kenmerken vd externe omgeving.  

o gezien worden als een bijzondere variant op het systeemdenken. 

• Er zijn verschillende manieren om een organisatie te managen: 

o Het management van de organisatie is situationeel of situatieafhankelijk  

▪ Geen “universele” managementregels 

▪ De aard/hoedanigheid van een contingentiefactor   

Contingentiefactor: Een kenmerk van de organisatie en/of haar 

omgeving die dus een invloed heeft op de wijze waarop organisaties 

worden gemanaged. 

Vb p. 114 

 

 

3.5.3 Bijzondere aandachtspunten 

Plannen • aandacht voor het voorbereidende werk vd planning 

Organiseren • aandacht voor wijze waarop contingentiefactoren de structuur 

beïnvloeden 

Leiding geven • aandacht voor de wijze waarop situaties de keuze van 

leiderschapsstijlen beïnvloeden : al naargelang een andere situatie 

zal een andere leiderschapsstijl aangewezen zijn  

Controleren / 

 

• Effectiviteit en efficiëntie hangt af van  

o Afstemming  tss de gemaakte managementkeuzes  

o Typische kenmerken vd externe omgeving en de organisatie. 

o Hier kennen we de fit (effectief)of de mis fit (ineffectief) 

• Omgeving van organisaties 

o belangrijk om de juiste keuze te kunnen maken inzake het management van 

organisaties 



3.6 Het kwantitatief managementperspectie 

3.6.1 Een situering in tijd 

• Tijd: 

o Eind jaren ’40, begin jaren ‘50 

• Pioniers : 

o Wetenschappelijke, technische en economische achtergrond  

 

 

3.6.2 De typische, algemene kenmerken 

• Relatie/verband met het klassieke managementperspectief  

• Mens is een machine die zich gedraagt volgens de voorgeschreven en programmatuur.  

o Menselijk gedrag wordt herleid tot dat van een te programmeren computer.  

o Programmatuur =geheel van ontwikkelde managementinstrumenten die bij 

voorkeur de vorm aannemen van mathematische modellen en technieken.  

• Prognose-instrumenten en simulatietechnieken 

o Op basis van historische en actuele gegevens, toekomstige noden of behoeftes 

trachten in te schatten Vb  wachtrijtheorieën 

• Controle- en opvolginginstrumenten Vb. ratioberekening 

 

 

3.6.3 Bijzondere aandachtspunten 

Plannen • Veel aandacht voor het gebruik van prognoses en simulaties die 

de toekomstige omgeving voorspellen 

Organiseren / 

Leiding geven / 

Controleren • aandacht voor het gebruik van gesofisticeerde en overwegend 

kwantitatieve controle- instrumenten 

 



3.7 De besluitvormingstheorie  

3.7.1 Een situering in de tijd 

• Tijd: 

o Jaren ’60 en ’70 

• Pioniers :  

o Barnard, Lindblom , Simon, Cyert en March  

o Sterk multidisciplinair  

 

 

3.7.2 De typische, algemene kenmerken 

• Sluit aan bij het complexe mensbeeld van het gedragsmatig managementperspectief 

• Relatie/verband met het gedragsmatig managementperspectief : men legt zich toe op 

2 kenmerken vh mensbeeld :  

o Beperkte rationaliteit (info verzamelen + verwerken)geen rationeel wezen 

▪ Als mens geconfronteerd wordt met probleem  niet in staat om alle 

nodige info te verzamelen om een volledige objectieve kijk te hebben 

▪ De beperkingen van mensen kan worden teruggebracht naar: 

• Persoons/ groepsgebonden waarden : men ziet enkel die info 

of oplossing die men belangrijk vindt en dus wil zien 

• Opleiding :ziet enkel die info of opls die men geleerd heeft  

• Ervaringen: ziet enkel  info of opls waarmee men vertrouwd is 

• Positie / functie : ziet enkel die info of opls waarmee men 

direct te maken heeft  

▪ Beperkte rationaliteit: besluitvormingsprocessen leiden nooit tot één 

beste oplossing, maar naar iets wat bevredigend is ipv maximaal. 

o Het eigenbelang  

▪ Mensen  niet allemaal zelfde belangen en doelen in een organisatie. 

▪ Het eigenbelang kan bepaald worden door :  

• Persoons/ groepsgebonden waarden: wat is belangrijk? 

• Opvattingen: levensbeschouwing 

• Posities: binnen samenleving/organisatie 

• Behavioural Theory of the Firm(Cyert en March) Economic Theory of the Firm 

 

 

3.7.3 Bijzondere aandachtspunten 

Plannen Veel aandacht voor bijzondere kenmerken vh besluitvormingsproces 

Vergelijking tss het rationele vs het niet-rationele besluitvormingsproces  

De doelen ve organisatie sluiten aan bij het eigenbelang  

Controleren Gebruik van informatie-en coördinatiemechanismen die de effecten vd 

beperkte rationaliteit en het eigenbelang proberen te beheersen/beïnvloeden.  

• Informatiefilters : 

o Bestaat door beperkte rationaliteit en het eigenbelang  

▪  onmogelijk om de beste beslissing te nemen.  

• Besluitvormingsprocessen :  

o verloop, het karakter én het management v organisationele 

besluitvormingsprocessen.  



3.8 De stakeholders benadering  

3.8.1 Een situering in de tijd 

• Tijd: Jaren ‘80 

• Pioniers :  Gedragswetenschappers 

• Principle-agency theorie en transactiekostenbenadering 

 

 

3.8.2 De typische, algemene kenmerken 

• Sluit aan bij de besluitvormingstheorieën.  

Mensbeeld vh gedragsmatig managementperspectief staat hier ook centraal.  

• Relatie/verband met het gedragsmatig managementperspectief :   

o Hecht vooral veel aandacht ad invloed vh eigenbelang (de stake) van mensen.  

▪ Stakeholders = Alle belanghebbenden vd organisatie, individuen of 

groep van individuen wiens positie, noden en betrachtingen op directe 

wijze en in grote mate worden beïnvloed door gedrag vd organisatie 

o Interactieve beïnvloeding : Stakeholders beïnvloeden de organisatie en 

worden er zelf ook weer door beïnvloed. 

o Opportunisme : Elke stakeholder handelt en redeneert uit eigenbelang.  

 De organisatie wordt zo ingezet om de eigenbelangen te dienen. 

De eigenbelangen vd stakeholders knn onderling sterk verschillen en 

vandaar kunnen er machtsconflicten en disfunctioneel gedrag ontstaan. 

o Disfunctioneel gedrag = Gedrag dat realisatie van  gemeenschappelijk doel 

verhindert.  

• Interne stakeholders  

o Identificeren adhv functie of rol, leeftijd, geslacht, etniciteit,… 

Interne stakeholders en hun belang : 

Eigenaars winst / waarde aandelen / opbrengst 

Topmanagers prestige / imago / macht / controle 

Middenmanagers persoonlijke groei en ontwikkeling 

Niet-managers / overige werknemers hoog loon / baanzekerheid / uitdagende baan 

Externe stakeholders en hun belang : 

Overheid verschaffen van werk / zorg milieu / betalen  

belasting / duurzaam gebruik grondstoffen 

Klanten service / goede prijs-kwaliteitverhouding 

Leveranciers  tijdige betaling / kredietwaardig imago 

Verstrekkers van financiële middelen kredietwaardig imago / tijdige terugbetaling 

Drukkingsgroepen (milieuverenigingen bijv)

  

zorg voor hun belang / concrete acties / dialogen 

 



3.8.3 Bijzondere aandachtspunten 

Plannen • Veel aandacht voor bijzondere kenmerken vh 

besluitvormingsproces, nl de invloed vanwege het eigenbelang 

van betrokken stakeholders 

• Het gemeenschappelijk doel weerspiegelt de belangen vd 

dominante stakeholder 

Organiseren • Veel aandacht voor de verdeling v macht en gezag 

• Veel aandacht voor de machtbronnen dwz de oorzaken of basis 

van macht 

• Veel aandacht voor de wijze waarop macht kan w gemobiliseerd 

Leiding geven / 

Controleren • Het controleproces impliceert manoevreruimte voor 

stakeholders om de eigenbelangen te dienen  

 

• Informatiefilters : 

o Bestaan ifv eigenbelangen.   

• Besluitvormingsprocessen :  

o Politieke processen waarin betrokkenen , politiek gedrag vertonen. 

• Politiek gedrag :  

o = gedrag waarbij er zeer gericht wordt gestreefd naar een verbetering vd eigen 

machtspositie en zo de eigen invloed op de organisatie.  

• Corporate governance :  

o verschillende belangen verenigen 

 



3.9 Institutionele managementbenadering 

3.9.1 Een situering in de tijd 

• Tijd: Jaren ’80 

• Pioniers : Economen en sociologen ….  

• Sociologisch institutionalisme: Powell, Merton, Scott en Meyer. 

 

 

3.9.2 De typische, algemene kenmerken 

• Sluit aan bij gedragsmatig managementperspectief 

•  Relatie/verband met het gedragsmatig managementperspectief  

o Het complexe mensbeeld staat centraal 

o Het concept « instituut » = Een gevestigde orde of sociale constructie die 

regelgebonden gedrag vertoont. 

o Gedrag van organisaties wordt beïnvloed door 

▪ Rationele, doelgerichte overwegingen  

▪ Historisch gegroeide culturele waarden, tradities, gewoonten, routines 

en interesses.  

o Het belang van de maatschappelijke omgeving.  

Besteedt veel aandacht aan de wijze waarop een organisatie wordt beïnvloed 

door de maatschappelijke omgeving.  kan bestaan uit: 

▪ Geografisch-cultureel gebied Vb. westerse samenleving 

▪ Politiek-juridsche setting  Vb. bankwereld 

▪ Sociohistorische tijdspanne Vb. pre-industriële samenleving 

o De invloed vanwege de maatschappelijke omgeving maakt dat organisaties 

zogenaamd isomorfistisch gedrag vertonen.  

▪ =Organisaties binnen dezelfde maatschappelijke context geven 

plannen, organiseren, leiden en controleren  op dezelfde wijze.  

 

 

3.9.3  Bijzondere aandachtspunten 

Plannen / 

Organiseren • De organisatiestructuur w sterk bepaald door de maatschappelijke 

context. Vooral hier door zich isomorfistisch gedrag voor.  

Leiding geven / 

Controleren / 

• Cultuur :  

o Veel aandacht voor de organisatiecultuur dwz waarden, normen, rituelen, 

gewoontes 

o De organisatiecultuur w sterk beïnvloed door de maatschappelijke context 

• Effectiviteit : de overleving ve organisatie heeft te maken met de wijze waarop de 

organisatie zich inpast in het maatschappelijk veld 

• Managementtrends :dankzij het isomorfistisch gedrag besteedt het instiutionalisme 

veel aandacht aan trends en ontwikkelingen binnen het maatschappelijk veld 



4 Hoofdstuk 4: Plannen 

4.1 Een algemene definitie… wat is/impliceert plannen  

• = het formuleren van doelstellingen en het ontwikkelen van acties of strategieën om 

deze doelstellingen te realiseren.  

• Plaats vd planningsfunctie binnen cyclus hangt af vh gehanteerde 

managementperspectief:  

o Het klassiek, rationeel managementperspectief :  

▪ Lineair sequentieel denken 

▪ Acties moeten volgen op intenties : 

• Eerst denkt de mens(plannen op 1e plaats) en daarna handelt hij.  

• Duidelijke scheidingslijn tss planning en daaropvolgende 

functies en/of acties 

o Het gedragsmatige managementperspectief : 

▪ Denken en handelen loopt door elkaar.  

• Niet alle handelingen komen voort uit voorafgaande, bewust 

overwogen intenties.  

• Plannen komt niet noodzakelijk op de 1ste plaats 

• De planningsfunctie heeft een intentioneel en toekomstgericht karakter: 

o Intentioneel: plannen drukken uit wat de organisatie wenst of zal doen. 

 voornemens intenties, objectieven, doelen = « wens » 

o Toekomstig: Er zit een zeker tijdsinterval tussen plan en de realisatie ervan + 

richtinggevende bakens voor toekomstig gedrag 

• Hoe plannen ? 

o =activiteiten die gebundeld worden in een plannings- en besluitvormingsproces 

▪ Verloop besluitvormingsproces hangt af van 

• Managementperspectief  

• Omstandigheden waarin plannin/ besluitvorming plaatsgrijpt  

 

 

4.2 Planningsactiviteiten : kenmerken en technieken 

Plannen = # activiteiten die samen leiden tot beslissingen omtrent toekomstige positionering 

vd organisatie. Al deze activiteiten worden gebundeld in beslissings-of besluitvormingsproces 

Drie grote groepen van activiteiten: 

• Analyseren van de huidige en toekomstige situatie 

• Bepalen / vastleggen van doelen die de organisatie wil bereiken = WAT 

• Bepalen / vastleggen van wijzen waarop organisatie deze doelen zal trachten te 

realiseren = HOE 

 



4.2.1 Situatieanalyse  

• =analyse vd toestand vd organisatie & haar omgeving;  

• De situatieanalyse bestaat uit 2 (deel)activiteiten : 

o Info verzamelen 

o Interpreteren … « betekenis » toewijzen  

• Goed/slecht? 

• Kans/probleem? 

• Ernstig/onbelangrijk? 

▪ Betekenisloze info leidt tot “archivering” 

▪ Betekenisvolle info leidt tot “(re)actie” én dus planning ! 

• Volgens  klassiek rationeel managementperspectief: 

o = interpretatie van info vrij eenduidig : dit is goed ofwel slecht. 

o Alle organisatieleden hebben gelijksoortige opvattingenzelfde interpretatie 

• Volgens het gedragsmatig managementperspectief  

o erkennen verscheidenheid aan mensen en  aan interpretatiemogelijkheden.  

o Complexe mensbeeld leidt tot complexe, heterogene betekenistoewijzing.  

 
4.2.1.1 Informatie verzamelen 

Welk soort van info knn organisatie verzamelen? 

• Soorten info obv tijdsdimensie 

= Info die betrekking heeft op het heden, verleden, toekomst  

• Soorten info obv voorwerp 

= info die betrekking heeft op de organisatie zelf en op de externe omgeving  

 

Hoe verzamelen organisatie info?  

• Schriftelijke vragenlijsten = Enquêtes 

o Open of gesloten vragen 

o Feitelijke/objectieve vragen vs perceptieve/subjectieve vragen 

▪ Feitelijke: gebonden aan persoon, taak/functie, organisatie 

▪ Perceptieve: over wat mensen voelen, denken, wensen,… 

o De kwaliteit van de verkregen informatie wordt gemeten adhv :  

▪ Betrouwbaarheid : slaat op de stabiliteit vd verkregen info.  

▪ Validiteit : meten we via de vraagstelling wat we willen meten?  

• Mondelinge interviews  

o Gestructureerde, halfgestructureerde en open interviews 

▪ Halfgestructureerd: als interviewer niet precies weet wat hij wil 

verzamelen 

o Individuele of groepsinterviews 

o De kwaliteit van de verkregen informatie:  

▪ Verloop interview 

▪ Aard van de vraagstelling 

▪ Profiel van de geïnterviewden 

▪ Verwerking van de resultaten



• Observaties  

o Non-participatieve (op afstand) en participatieve(observator neemt actief deel) 

▪ Risico participatieve  beïnvloeding en vertekening 

o Naturalistische (observeert de werkelijkheid zoals deze is)  en experimentele  

▪ Experimentele:assessment centersgerichte beïnvloeding/manipulatie 

o De kwaliteit van de verkregen informatie:  

▪ Wijze van observeren 

▪ Kenmerken van het te observeren fenomeen 

▪ Aard manipulatie 

• Documentanalyses en literatuuronderzoek 

o = secundaire info 

o Identiteit van verstrekker : van binnen of buiten de organisatie  

o Vorm : boeken, artikels, brochures,…  

o De kwaliteit van de verkregen informatie:  

▪ Profiel informatieverstrekker 

▪ Aard van het document 

▪ Wijze van analyse 

• Prognoses:  

o = voorspelling over de in de toekomst te verwachten fenomenen en de 

gevolgen hiervan voor de organisatie 

o Kwantitatieve technieken  

▪ = voorspelling gebeurt adhv mathematische of statistische extrapolaties  

• Tijdreeksanalyses patroon verleden toepassen op heden 

• Regressieanalyses patroon in evolutie van bepaald 

verschijnsel is afhankelijk van ander verschijnsel 

• Econometrische modellenpatroon in evolutie van bepaald 

verschijnsel is afhankelijk van complexe set van verschijnselen 

+ randvoorwaarden 

o Kwalitatieve methoden  

▪ = « opinie genererende » technieken + bevoorrechte getuigen(experts): 

• Sneeuwbalinterview  mensen worden achtereenvolgens 

geïnterviewd en geconfronteerd met de stellingen van de vorige 

• Panelgesprekdialoog tss verschillende mensen tegelijkertijd  

• Delphi methode consensus zoekende en 

informatiereducerende techniek 

o De kwaliteit van kwantitatieve en kwalitatieve prognoses:  

▪ Correctheid van gegevens uit verleden /berekeningen 

▪ Identiteit bevoorrechte getuige /verloop    

• Scenarioplanning:  

o = er worden diverse, alternatieve mogelijkheden inzake toekomstige 

ontwikkelingen naast elkaar geplaatst.  

o Bijzondere variant van prognoses  

o Diverse, alternatieve scenario’s mogelijk  

o De kwaliteit van de verkregen informatie:  

▪ Identificatie  

▪ uitwerking 



4.2.1.2 Informatie interpreteren :  

• Interpreteren ifv het verleden 

o =identificatie problemen en kansen en zo ook aanzet ve besluitvorming of plan 

obv een afwijking die zich op gegeven ogenblik voordoet tov het verleden. 

o = Op basis van een “afwijking” t.o.v. het verleden  

o Referentiepunt: Het verleden als een “  

• Interpreteren ifv een vooropgestelde norm / plan 

o =identificatie problemen en kansen obv afwijkingen tov vooropgestelde norm 

o Referentiepunt : De wens als een “neutraal” … moet gehaald worden  

o  klassiek rationeel managementperspectief maakt hier veel gebruik van  

• Interpreteren ifv de concurrent / een andere organisatie (benchmarking) 

o =vgl met concurrenten die ze ervaren als uitmuntend/goed/ toonaangevend 

▪ Best practice 

o = Op basis van een “afwijking” t.o.v een “andere” organisatie  

o Referentiepunt: De “ander”als een “  

• Interpreteren ifv signalen vanwege derden 

o = Op basis van een “betekenistoewijzing” door derden 

o De anderen interpreteren, niet de organisatie zelf Vb. klanten, leveranciers 

o Referentiepunt:  De “ander”als een “juist” referentiepunt 

o  de stakeholdersbenadering maakt hier veel gebruik van, meer bepaald 

door de verschillende stakeholders : wat vinden zij ervan?  

• Interpreteren ifv de tijdsdruk 

o = Op basis van een “deadline” én een “negatief” gevolg  

o Referentiepunt: nabijheid tijdsmoment dat noodzaakt tot actie waarbij de 

gevolgen van niet/foutieve reactie negatief zijn 

  



4.2.1.3 Perceptievorming bij situatieanalyses: 

• Situatieanalyses wordt beïnvloed door de perceptievorming van diegene die de 

situatieanalyse realiseert Informatieverzameling + interpretatie verlopen anders ! 

• Managementperspectief : 

o Mullins en Hicks sluiten aan bij het gedragsmatig managementperspectief 

en ook bij de besluitvormingstheorieën :  

▪ Mens is een complex wezen en zal ingevolge de beperkte rationaliteit 

en het eigenbelang zijn eigen werkelijkheid (re)construeren.  

• invloed op wijze waarop hij info verzamelt en interpreteert 

• Besteden aandacht aan het fenomeen van perceptievorming 

o Klassiek, rationeel managementperspectief is van oordeel dat: 

▪ Niet voorvalt 

▪ Volledig gecorrigeerd kan worden door: 

• Gebruik van kwantitatieve databanken 

• Werken in teams  

•  inbouwen van controlemechanismen.  

o Gedragsmatig managementperspectief: 

▪ Erkent corrigerende ingrepen maar relativeert het effect ervan 

• Perceptievorming verloopt in fasen  (fig.4.1):  

 
 

o De verschillende fasen zijn niet zo belangrijk  

o Wel: Informatiefilters: 

▪ Treden door het ganse proces op en zorgen zo voor de verschillen in de 

uiteindelijke perceptie.  

▪ Dankzij filters kan eenzelfde soort van info door het ene organisatielid 

wel en door het andere niet worden weerhouden. 

• Ingevolge deze filter kan deze info door het ene organisatielid 

als een belangrijk probleem en door een ander als een kleine 

opportuniteit worden geïnterpreteerd.  

  



Wat zijn informatiefilters en welke soorten informatiefilters bestaan er ?  

• Interne informatiefilters  specifieke kenmerken van het individu 

o Vb :  fysieke gesteldheid (handicap), persoonlijkheid/ karakter, intelligentie, 

emotionele toestand,…  

• Externe informatiefilters  externe invloeden die inwerken op het individu  

o Aard van de stimulus/informatie  veel/weinig, groot/klein, … 

o De context eromheen voorgrond/achtergrond, verbale/non-verbale signalen 

• Belangrijk dat infoverstrekkers helder en duidelijk communiceren rond verstrekte info 

 

Door verkeerde perceptievorming kunnen zich ernstige problemen en vertekeningen 

voordoen. Er zijn vier perceptieproblemen: 

• Stereotypering  

o = de perceptie is gebaseerd op een generaliserende categorisering of snelle 

toewijzing vh subject aan een groep (vrouwen, allochtonen,..) én verwachte of 

veronderstelde eigenschappen v deze groep.  

o Leidt tot vooroordelen. 

o vb : rijpe leeftijd associëren met traag, loom,..   

• Halo-effect 

o = de perceptie is gebaseerd op 1 enkel kenmerk van het object/subject in plaats 

van op het geheel van kenmerken.  

o Vooroordeel : een uitvergroting van 1 kenmerk 

o vb : slordige kledij associëren met een dwarsligger of creatieveling 

• Perceptieve verdediging  

o = de perceptie geeft een ondersteuning aan een vooroordeel dat men reeds 

heeft gevormd en waarvoor men de nodige argumenten zoekt 

o vb : alleen kijken nr de foutieve gedragingen van een WN (argumenten) die hij 

wil ontslaan (bv komt te laat) 

• Projectie  

o = de perceptie is gebaseerd op de vermeende herkenning van zichzelf in 

anderen 

o vb : denken dat de hardwerkende, jonge wn een goede kracht is omdat de 

manager zelf ook een zeer harde werker is 

 

 

4.2.2 De vooropgezette doelen = het WAT-vraagstuk   

De toekomstgerichte WAT-vraag verwijst naar de formulering van concrete voornemens, 

intenties, objectieven of doelen binnen plannen. WAT stellen we voorop? 

Soorten doelen op basis van : 

• De tijdsdimensie 

o Nabije toekomst/Verre toekomst 

• Het voorwerp 

o Doelen die betrekking hebben op de algemene kenmerken vd org  

vb : omvang, soort org,.. 

o Doelen die betrekking hebben op verschillende middelen 

o Doelen die betrekking hebben op kenmerken vd externe omgeving 

• De formulering en aandachtspunten 

o Concrete te realiseren opdrachten/Vage omschreven ideeën  

• De schaal  

o Integrale organisatie/subdelen



4.2.2.1 Doelen identificeren en formuleren 

Door gebruik van specifieke methoden en technieken.  

• Identificatie van doelen obv situatieanalyse en hierbij gevonden problemen 

o Problemen: indijken, verhelpen, remediëren 

o Kansen:  doelen hieraan koppelen 

• Identificatie van doelen adhv creatieve brainstormsessies 

o Op creatieve wijze komen op originele, unieke en niet-alledaagse doelen 

o Zoveel mogelijk doelen voorstellen ongeacht haalbaarheid, herkenbaarheid,… 

▪ Op alles dieper ingaan zodat er nieuwe denkpistes naar boven komen 

• Identificatie van doelen adhv participatief management  

o Daadwerkelijk betrokken en verantwoordelijk voelt voor realisatie vd doelen 

• Identificatie van doelen aan de hand van de SMART-criteria: 

o Specifiek = concrete omschreven begrippen 

o Meetbaar = normen of streefwaardes vooropstellen doel meetbaar  

o Aanvaardbaar = niet tegenstrijdig zijn met wetten, voorschriften,.. 

o Realiseerbaar = Over juiste middelen beschikken om het doel te realiseren 

o Tijdgebonden  

• Identificatie van doelen en het Management by Objectives Principe (MBO):  

Verwijst naar bepaalde stijl van management waarbij het formuleren van toekomstige 

doelen een centrale plaats inneemt binnen het managementproces: (Drücker) 

o Stap 1: Formulering door management van overkoepelende organisatiedoelen 

die op heldere wijze worden gecommuniceerd aan álle organisatieleden  

o Stap 2: De doelen worden vertaald in persoons- of functiegebonden doelen  

o Stap 3: Uitwerking van prestatieverbeteringsplannen  

o Stap 4: Controlesystemen om na te gaan in hoever de doelen w gerealiseerd  

o Stap 5: Het belonings-, opleidingings- en loopbaanbeleid wordt gekoppeld 

aan het integrale MBO-systeem  

Voordelen MBO: eenduidige consistentie en goed beheersbare controle over de 

organisatie en de realisatie vh gemeenschappelijk doel.  

Nadelen MBO: erg complex, onoverzichtelijk en bureaucratische meet- en 

regelsystemen. 

Vertrekt vanuit klassiek, rationeel managementperspectief 

 

 
4.2.2.2 Perceptievorming bij de identificatie en formulering van doelen 

• Subjectieve perceptievorming maakt formulering van doelen complex en weinig 

eenduidig 

• Onbewuste karakter  organisaties zijn zich niet steeds bewust van de door hen 

nagestreefde doelen.  

o Doelen zijn niet steeds het resultaat van bewuste afwegingen en keuzes  

o Hoe onbewuste doelen identificeren: 

▪ Historische rode draad door vertoonde acties/beslissingen van de 

organisatie die waarschijnlijk ook het toekomstig gedrag beïnvloeden. 

• Het klassiek, rationeel managementperspectief houdt geen rekening met het bestaan 

van onbewuste doelen



4.2.3 De acties waarmee de doelen zullen w gerealiseerd = het HOE-vraagstuk   

= wijze waarop middelen (mensen, geld, goederen) kunnen worden verworven, 

samengebracht, ontwikkelt, ingezet en aangewend om de doelen te realiseren.  

= wijzen waarop de kenmerken van de organisatie en haar omgeving kunnen worden 

veranderd, gemanipuleerd en bijgestuurd.  

 

 
4.2.3.1 Acties identificeren en formuleren 

Welke  soorten van acties knn organisatie identificeren?: 

• HRM-acties gericht op het middel mens  aanwerven, selecteren 

• R&D-acties gericht op het middel product  ontwerpen 

• Financiële acties gericht op het middel geld 

• … 

Acties identificeren: 

• Acties identificeren door creatieve brainstormsessies 

• Acties identificeren door participatief management 

• Acties identificeren aan de hand van welbepaalde criteria 

o SMART-criteria 

o Andere criteria : prijs, snelheid, moeilijheidsgraad,…  

o Scores … al dan niet met gewichten : Zie voorbeeld !  

• Acties identificeren aan de hand van theorieën en / of modellen 

o Verschillende managementdisciplines  verschillende theorieën  

 

 
4.2.3.2 Perceptievorming bij de identificatie en formulering van acties  

• Is onderhevig aan subjectieve perceptievorming (4.2.1.3 en 4.2.2.2)  

• Dit maakt formulering, evaluatie en selectie van acties complex en weinig éénduidig  

• Acties zijn niet steeds het resultaat van bewuste afwegingen en keuzes  

• Hoe onbewuste acties identificeren ? … Voorbeeld p.181 

• Managementperspectieven :  

o Gedragsmatig managementperspectief : besteedt veel aandacht aan de 

perceptievorming 

o Rationele benadering : ontkennen de subjectieve perceptievorming of 

geloven dat ze gemakkelijk gecorrigeerd kunnen worden 



 

4.3 Planningsactiviteiten : bundeling in soorten besluitvormingsprocessen 

 

 

Rationeel besluitvormingsproces : is gebaseerd op het klassiek, rationeel 

managementperspectief. Hier wordt de nadruk gelegd op het mens-machinebeeld 

waarbij mensen allemaal dezelfde streefdoelen hebben. 

Gedragsmatig besluitvormingsproces : is gebaseerd op het gedragsmatige 

managementperspectief. Hier wordt de nadruk gelegd op het complexe mensbeeld 

waarbij elke mens verschillend is in denken en gedrag.  

Verschilpunten  

Bundeling 

activiteiten  

in een lineaire sequentiële volgorde: situatieanalyse, doelen en acties. Dit resulteert in 

een vast stappenplan. 

geen samenbundeling,  kunnen door elkaar lopen en hoeven niet allemaal voor te 

komen. Men hanteert geen stappenplan. 

Methoden  De te gebruiken methoden zijn belangrijk. Enkel de toepassing van goede of 

ideaaltypische methoden, technieken en instrumenten garanderen een goed 

besluitvormingsproces. 

Er gaat weinig aandacht aan de te gebruiken methoden. 

Subjectieve 

perceptie 

De invloed van subjectieve perceptie moet via de gehanteerde methoden vermeden 

worden want dit heeft een slechte invloed op het ganse besluitvormingsproces. 

De invloed van subjectieve perceptie is eigen aan het complex mensbeeld van de 

betrokkenen bij het besluitvormingsproces. De methoden kunnen dit bijsturen maar dit 

niet neutraliseren. Dit wil niet zeggen dat de  subjectieve invloed slecht is voor de 

besluitvorming. 

Eindresultaat  Per activiteit resulteert de toepassing van de ideaaltypische methoden tot één beste 

invulling of resultaat. Het leidt steeds tot éénzelfde eindresultaat onafhankelijk van de 

medewerkers die hierbij w betrokken.  

De invulling of het resultaat van elke activiteit verschilt sterk al naargelang de 

betrokken medewerkers.  

Verloop 

besluitvorming  

Rechtlijnig verloop : de besluitvorming wordt gestuurd door normen en wat moet.  Grillig verloop : de besluitvorming wordt gestuurd door wat is en de inwerking van 

het complexe mensbeeld van alle betrokkenen.  

Soort 

medewerkers  

Medewerkers met de nodige expertise : professionele planners. De keuze van de medewerkers wordt niet enkel bepaald door rationele overwegingen 

maar ook door niet-rationele overwegingen.  

Gedeeltelijke 

gelijkenis: 

 

Formalisering  Er wordt veel aandacht besteed aan het formele en bewuste karakter van de 

besluitvorming.  Alle resultaten worden neergeschreven in consulteerbare  documenten. 

Dit nodig om te komen tot goede besluitvorming.  

Er wordt zowel aandacht besteed aan het formele als aan het informele en 

onbewuste karakter van de besluitvorming. 

Een formalisering is wel geen noodzaak om te komen tot een goede besluitvorming.   



 

3 varianten vh gedragsmatig besluitvormingsproces :  

• Carnegie besluitvormingsproces :  

o benadrukt dat er vooral veel, verschillende managers worden betrokken.  

o Elke medewerker brengt zijn beperkte rationaliteit en eigenbelangen mee 

waardoor besluitvormingsproces het karakter krijgt van : 

▪ Coalitievorming  

▪ Zoektocht naar de meest bevredigende oplossing voor de betrokkenen.   

• Incrementele besluitvorming :  

o Hecht minder belang aan de eigenbelangen of de beperkte rationaliteit  

o Hecht meer aan de concrete opeenvolgende acties en sequenties binnen 

besluitvormingsprocessen :  

▪ welke soorten van activiteiten en fasen in het proces knn we allemaal 

onderscheiden? 

• Vuilbak model (« garbage can ») :  

o Hecht vooral belang aan de interactie van allerhande 

besluitvormingsprocessen tov elkaar.  

o Vergeleken met een georganiseerde anarchie of chaotische vuilnisbak waarin 

alle mogelijke problemen, alternatieve acties en oplossingen door mekaar 

liggen en lopen.  

 

 

4.4 Soorten van plannen  

Besluitvormingsprocessen monden uit in plannen 

Verschillende soorten van basissen om onderscheid te maken : 

• Functioneel vakgebied:  

o Vb. Aankoopplannen, productieplannen, marketing- en verkoopplannen, 

serviceplannen, R&D plannen, HRM plannen, …  

• Het deel van de organisatie waarop het plan betrekking heeft:  

o Vb. Corporate plannen, Divisionele plannen, Afdelingsplannen, 

Productplannen, Marktplannen, projectplannen, …  

• Pakket aan kenmerken:  

• Strategische plannen, tactische plannen, operationele plannen, …  

Kenmerken / 

plannen 
strategisch tactisch Operationeel 

Tijdshorizon 
Lange termijn 

2 - 5 jaar 

Middellange termijn 

0.5 - 1 jaar 

Korte termijn 

1 week - 1 maand 

Deel waarop 

betrekking heeft 
Totale organisatie bedrijfseenheid 

De dienst, product, 

klant of regio 

Aard van 

besluitvorming 
Zeer complex complex 

Eenvoudig en 

eenduidig 

Betrokken 

managers 
Topmanagers 

Top- en 

middenmanagers 

Midden- en lagere 

managers 

Bereik van 

implicaties 

Omvangrijk, 

ingrijpend 
Beperkter in omvang 

Gericht, beperkt en 

niet zo ingrijpend 

 

  



 

5 Hoofdstuk 5 : Organiseren   

5.1 Algemene definitie : wat is organiseren 

• Organiseren heeft meer betrekking op het heden en op kenmerken van de organisatie 

zoals ze op een bepaald ogenblik in de tijd zijn. 

• De toekomstige dimensie zit immers vervat in de planningsactiviteit meer bepaald in 

de hoe-vragen die betrekking hebben op de toekomstige invulling vd kernmerken vd 

organisatie. 

• Organiseren:  

o Identificatie van de taken 

o Toewijzing van deze taken aan organisatieleden 

o Bundelen van functies in werkeenheden 

o Afstemmen of coördineren van zowel functies als werkeenheden op elkaar 

o Toewijzen bevoegdheden en verantwoordelijkheden aan functies en 

werkeenheden 

• Organiseren resulteert in een structureel raamwerk of organisatiestructuur 

o Klassieke managementperspectief :  

▪ Denkt lineair sequentieel over managementfunctiesorganiseren volgt 

op plannen 

▪ Formele en informele structuur lopen gelijk 

• Informele structuur wordt snel gezien als stoorzender van 

formele 

o Gedragsmatig managementperspectief: 

▪ Plannen en organiseren lopen door elkaar 

▪ beschouwt het bestaan van een formele en informele organisatie als 

onvermijdelijk en ook als neutraal gegeven. 

• Informele kan zowel problemen veroorzaken als ze verhelpen 

• Organogrammen 

o Weerspiegelen formele structuur vd organisatie 

o Gewone situatie liggen formele en informele in elkaars verlengde 

o Schizofrene situatie liggen formele en informele niet in elkaars verlengde 

  



 

5.2 De voornaamste onderdelen of bouwstenen 

• De organisatiestructuur onderscheidt vier bouwstenen: 

o Taakspecialisatie en –differentiatie :  

▪ Identificatie van taken die moeten worden uitgevoerd om doelen, 

acties,.. te realiseren  

▪ Toewijzing of bundeling van taken aan individuele organisatieleden.  

o Departementalisatie : 

▪ Bundelen van organisatieleden en functies in werkeenheden 

▪ Gelijksoortigheid: gelijke functies samenzettenelkaar inspireren 

o Coördinatie en integratie :  

▪ Afstemmen of coördineren van afzonderlijke functies en 

werkeenheden op mekaar. 

▪  Risico op versplintering van de organisatie 

o Machts- en gezagsverdeling :  

▪ Toewijzen van bevoegdheden en verantwoordelijkheden aan 

functies en werkeenheden.  

• Klassiek, rationeel managementperspectief 

o De ene bouwsteen noodzaakt en volgt op de andere. 

o Structuur is tot stand gekomen door bewuste redenering 

• Gedragsmatig managementperspectief 

o Elke bouwsteen vertegenwoordigt een ander aspect van de 

organisatiestructuur.  

o structuur 

 

 

5.3 Taakspecialisatie en-differentiatie  

5.3.1 Keuzemogelijkheden  

• Keuzemogelijkheden omtrent het takenpakket kan te maken hebben met: 

o Omvang: 

▪ Groot versus een klein of beperkt takenpakket pér medewerker. 

o Variatie  

▪ Is takenpakket uniform of sterk verschillend? 

• Uniform: realiseren met eenzelfde soort kennis, vaardigheden 

• Verschillend: realiseren met diverse soorten kennis 

▪ Vb.  

• verpleegster met enkel takenpakket van afdeling hart en 

vaatziekte nakijken bloedafnamefiche, contacteren patiënt, 

nemen bloedstaal en overmaken aan lab. 

• Verpleegster met vorige takenpakket + interne bedeling 

medicatie, opvolging hartmonitors,… heeft ze veel meer kennis 

nodig want ze moet bijvoorbeeld de juiste medicatiecocktails 

kunnen maken, controleren hartmonitors…. 

• Variatie en omvang bepalen uiteinden ve continuüm aan combinatiemogelijkheden. 

o Doorgedreven taakspecialisatie  beperkt en uniform per medewerker 

o Lage taakspecialisatie.  omvangrijk en gevarieerd per medewerker 

  



 

• Welke keuzemogelijkheden? 

o Taakverbreding of –verruiming :  

▪ Takenpakket wordt uitgebreid met meer maar wel gelijksoortige taken.  

▪ Vb. indien verpleegster ook op andere afdeling bloed moet afnemen 

o Taakverrijking : 

▪ Takenpakket wordt uitgebreid met meer én andersoortige taken. 

▪ Vb. indien verpleegster ook mag kiezen welke technieken ze gebruikt 

bij bloedafname en hoe ze die op de gehele afdeling organiseert 

o Taakroulatie  

▪ Takenpakket blijft ongewijzigd maar verandert de medewerker op 

gezette tijdstippen van functie en daardoor ook van takenpakket.  

▪ Vb. Binnen hart en vaatziektes 3 soorten verpleegfuncties ( 

bloedafname en medicatiebedeling, dagelijkse hygiëne, administratie) 

en verpleegsters wisselen tweewekelijks onderling van functie 

o Groeps- of teamwerk : 

▪  Taakpakketten toegewezen aan groepen of teams van medewerkers. 

• Teamleden beslissen zelf over verdeling 

▪ Autonome teams: eigen activiteiten plannen, organiseren en controleren 

• Volwaardige, integrale autonome teams of semiautonome teams 

• Systeemtheorie en sociotechniek 

o Projectmanagement :  

▪ Taakpakketten kunnen ook sterk tijdgebonden en eindig zijn.  

▪ Project 

• = taakpakket dat tijdsgebonden is 

• Uniek karakter  

• Toewijzing aan een groep van medewerkers die hiervoor ook 

de nodige middelen krijgen om het taakpakket te realiseren. 

▪ Vb.vernieuwing bestaand product; organisatie eenmalige promotiestunt 

• Projectengemanaged door projectmanager, het team noemt men het projectteam.  

 



 

5.3.2 Keuzes en overwegingen met betrekking tot taakspecialisatie  

• Keuzes worden bepaald door diverse overwegingen soms bewust, soms onbewust  

• Managementperspectief van het contingentiedenken besteedt veel aandacht aan de 

bewuste keuzeproblematiek : vanuit welke overwegingen kiest een organisatie voor 

een hoge of een lage taakspecialisatie? 

• Bewuste keuzes worden bepaald door diverse overwegingen: 

o De efficiëntie 

▪ Groter bij een hoge mate van taakspecialisatie :  

• Iedere WN hoeft zich dan slechts te concentreren op een 

beperkte set van handelingen waardoor hij/zij de handelingen 

vrij snel en nauwgezet kan aanleren en uitvoeren. 

• Goedkope en relatief laaggeschoolde arbeidskrachten 

▪ Vooral aangehaald door klassiek, rationeel managementperspectief 

• Belangrijkste reden waarom een organisatie moet kiezen voor 

een hoge taakspecialisatie. 

o De motivatie van de medewerkers en zo de effectiviteit 

▪ Hoe lager taakspecialisatie, hoe hoger motivatie van (sommige) 

medewerkers 

•  routinematig werk, werkt demotiverend.  

▪ Hoge taakspecialisatie  vervreemding 

• Bij Ford resulteerde dit zich in absenteïsme, staking,…. 

▪ Verband tss hoge taakspecialisatie en demotivatie wordt vooral 

aangehaald door het gedragsmatig managementperspectief.  

• De aanhangers menen dat complexe mensbeeld en de hiermee 

gepaard gaande complexe behoeften onverenigbaar zijn met de 

een hoge taakspecialisatie. Demotivatie onvermijdelijk.  

o De creativiteit en innovatie  

▪ Hoe hoger de taakspecialisatie, hoe lager de creativiteit 

▪ Indien innovatie belangrijk  relatief lage taakspecialisatie 

• Vb. R&D-functies 

o De multi-inzetbaarheid van medewerkers  

▪ Een hoge taakspecialisatie zorgt voor een lagere multi-inzetbaarheid 

 

  



 

5.4 Departementalisatie 

5.4.1 Keuzemogelijkheden  

• Functionele departementalisatie: 

o Gelijksoortigheid = vakgebied/ discipline 

o Gelijksoortige functiesfuncties die qua vakgebied of discipline aan elkaar 

verwant zijn. 

o Kan stapsgewijs op meerdere niveaus vd organisatiestructuur betrekking 

hebben 

 
• Divisionele departementalisatie:  

o Gelijksoortigheid = eenzelfde markt 

o Gelijksoortige functies  functies die zich toespitsen op eenzelfde markt 

▪ Eenzelfde Product of dienstverlening 

 
▪ Eenzelfde Klant 

 
▪ Eenzelfde Geografische regio 

Organisatie

R&D Productie ... HRM

werving en 
selectie

wervingselectie

loonadministatie
opleiding en 

training

...

topmanagement

Organisatie

Medicijn X Medicijn Y

topmanagement

Organisatie

Ziekenhuis Artsen Apothekers

topmanagement

Organisatie

Europa Centraal-Afrika

topmanagement



 

• Multifocus departementalisatie: 

o Gelijksoortigheid = tegelijkertijd eenzelfde vakgebied én eenzelfde markt 

o Gelijksoortige functies  functies die zich tegelijkertijd toespitsen op 

eenzelfde disciplinair vakgebied én op dezelfde markt.  

▪ combinatie functionele en marktgerichte departementalisatie  

= matrix en hybride departementalisatie.  

• Matrix departementalisatie: (P206 tekening) 

o Kolommen: ordening volgens functionele specialisatie 

o Rijen: ordening volgens product, klant, regio,… 

 
• Hybride departementalisatie: De principes van de functionele 

en divisionele departementalisatie worden gelijktijdig 

gecombineerd maar op andere niveaus.  

 Via andere niveaus (graduele opbouw 

 
• Horizontale of procesmatige departementalisatie: 

o Gelijksoortigheid = eenzelfde kernproces 

o Gelijksoortige functiesfuncties die betrokken worden bij zelfde kernproces 

Vb. Het proces van productontwikkeling/ productvernieuwing, het proces 

waarbij bestellingen worden afgehandeld, ….. 

o Pér kernproces worden er veel verschillende functies betrokken 

▪ Vb. onderzoekers, productontwikkelaars,…. 

o Pér kernproces is er nood aan (toegepaste) vaktechnische kennis 

▪ Productontwikkeling  creativiteit stimuleren 

▪ Productvernieuwing efficientie en goed controleerbare 

arbeidsorganisatie 

o Pér kernproces is er nood aan (toegepaste) marktgebonden kennis 

▪ Productontwikkeling  nieuwe klanten 

▪ Productvernieuwingbestaande klanten 

o Kernprocessen snijden dwars doorheen de takenpakketten  

o Voorbeeld p . 209 + fig 5.5 

Organisatie

R&D productie verkoop

topmanagement

Niveau 3

Niveau 2

Niveau 1

organis
atie

topman
agemen

t

R&D

X

E CA

Y

E CA

Produc
tie

X

E CA

Y

E CA

HRM

X

E CA

Y

E CA

....



 

• Modulaire departementalisatie:  

o Gelijksoortigheid = een afgesloten, en zelfstandig werkend geheel of 

module binnen en buiten de organisatie 

o Gelijksoortige functies  functies die een redelijk afgesloten en zelfstandig 

werkend geheel vormen binnen en buiten de grenzen van de organisatie. 

o = takenpakketten worden in onderling vrij verschillende georganiseerde 

modules ondergebracht 

o verschillende werkeenheden staan los van elkaar 

o Netwerkorganisatie of virtuele organisaties 

▪ =geheel van zelfstandige en onderling onafhankelijke organisaties die 

elk een of meerdere modulaire takenpakketten integraal voor hun 

rekening nemen.  

▪ Overleving van 1 netwerkpartner is verbonden aan die van het netwerk 

▪ Elk netwerken heeft eigen cognitieve en emotionele oriëntatie  

• Vb productieafdeling  efficiëntiedoelen, KT-horizon,… 

• R&Dafdeling uitdagende innovatiedoelen, LT 

o Differentiatieproblematiek:  

▪ Gevolg gescheiden leefwerelden: werkeenheden zich mentaal 

distantiëren van elkaar en van de integrale organisatie.  

• risico dat organisatie ontbindt of uit elkaar wordt getrokken. 

▪ Een groeiende differentiatie vereist de nodige samenhang en een 

grotere coördinatie en integratie, maar deze integratie verloopt juist 

moeilijker als gevolg van de aanwezigheid van verschillende 

leefwerelden  differentiatieparadox. 

▪ Gedragsmatig managementperspectief, stakeholderbenadering, 

systeembenadering 

o Fig p 211 

 

 

5.4.2 Keuzes en overwegingen met betrekking tot departementalisatie   

• Diverse overwegingen … soms bewust, soms onbewust 

• Meestal gebaseerd op de ervaren voor- en nadelen van elke vorm  

• Keuzes: 

o Realisatie schaalvoordelen 

o Verregaande specialisatie  

o Snelle realisatie van expertisegebonden of van marktgebonden doelen  

o Vlotte of snelle realisatie van functionele of expertisegebonden doelen 

o Vlotte of snelle realisatie van innovatieve doelen 

o Snelle detectie van bedrijfseconomische problemen en kansen 

o Snelle reactietijd op veranderingen in de omvang van de organisaties  

o Vlotte, horizontale coördinatie tussen departementen 

• Zie tabel p. 215  



 

5.5 Coördinatie en integratie 

5.5.1 Keuzemogelijkheden  

• Wederzijdse aanpassingen 

o De afstemming tss functies en/of werkeenheden wordt geregeld via directe 

persoonlijke contacten of overleg 

o Onderlinge, informele en soms vrijwillige afspraken 

o Via gesprekken, dagelijks werkoverleg, telefonische contacten of e-mails 

• Regels en procedures:  

o De afstemming tss functies en/of werkeenheden wordt geregeld via regels en 

procedures die bepalen « wie », « wat », « wanneer »  

o Via werkvoorschriften, interne reglementen, procedurehandboeken, 

handleidingen en contractuele verbindingen 

o Op voorhand (ex ante) of op het ogenblik van de coördinatienood uitgewerkt 

o Mintzberg zet nog uit waarop een regel betrekking kan hebben: 

▪ Input van takenpakket  vereiste kennis, ervaring en diploma  

▪ Troughput van takenpakketten via welke additionele taken de 

betrokkenen de afstemming moeten realiseren 

▪ Output van takenpakketvereist resultaat  

• Directe supervisie 

o De afstemming tss functies en/of werkeenheden wordt geregeld via directe 

chef of hiërarchische overste 

o Directe chef houdt zich bezig met: 

▪ Gewone taken: plannen maken voor eigen werkeenheid 

▪ Bepaalt ook welke medewerker wat, wanneer doet. 

• takenpakket medewerkers moet op elkaar worden afgestemd 

• Departementoverschrijdende functies en / of werkeenheden 

o Via afzonderlijke, speciaal in het leven geroepen coördinatiefuncties en/of 

werkeenheden 

o Permanent bezig met coördinatie binnen organisatie 

o Concrete taken van een liaisonmanager/ liaison afdeling 

• Tijdelijke werkeenheden of coördinatieteams (‘task forces’) 

o Via tijdelijke werkeenheden task forces of coördinatieteams 

o Tijdelijk zolang de coördinatienood zich voordoet 

o Soms multidisciplinaire teams crossfunctioneel 

▪ Verschillende soorten expertise samenbrengen 

o Om hoogdringende maar tijdelijke coördinatieproblemen te ondervangen kan 

er ook een beroep gedaan worden op tijdelijke werkeenheden  

• Buffers (‘slack resources’) 

o Via materiële of informationele buffer  tussenvoorraden 

▪ voorzien aan elkaar gekoppelde takenpakketten van nodige 

spelingsruimte 

• coördinatienood wordt getemperd 



 

5.5.2 Keuzes en overwegingen met betrekking tot coördinatiemechanismen    

• Klassiek, rationeel managementperspectief :  

o Hecht meer belang aan het gebruik van regels, procedures en directe supervisie 

o Verticale coördinatiemechanismen  

• Gedragsmatig managementperspectief  

o Hecht meer aandacht aan het wederzijds overleg, de liaisonrollen en de 

tijdelijke teams.  

▪ Maakt een meer persoonsgebonden en flexibele wijze van afstemming 

mogelijk  nodig door haar gehanteerde complexe mensbeeld.   

o Horizontale coördinatiemechanismen 

• Keuzes met betrekking tot de coördinatiemechanismen: 

o De mate van taakonzekerheid 

▪ Taakzekerheid = de mate waarin de aard en de samenstelling vh 

takenpakket voor de organisatie op voorhand gekend en dus 

specificeerbaar, voorspelbaar en programmeerbaar is.  

▪ Taakonzekerheid of een niet-routinematig takenpakket ↑ 

• Nood en omvang coördinatie-inspanningen ↑  

o De mate van taakinterafhankelijkheid 

▪ =de mate waarin functies afhankelijk zijn van andere functies 

▪ Pooled taakinterafhankelijkheid 

• Laagste mate van taakinterafhankelijkheid 

• Functies/werkeenheden opereren onafhankelijk tav elkaar 

• Aangezien deel vd organisatiegebruik gemeenschappelijke 

voorraad middelenleveren ze elk bijdrage aan 

gemeenschappelijk product.  

▪ Sequentiele taakinterafhankelijkheid  

• Iets hogere mate 

• Lineair, sequentieel verband tss functies/werkeenheden,  

o alle functies samen vormen een aaneengesloten serie van 

opeenvolgende taakpakketten  

• Taakrealisatie ve bepaalde functie en/of werkeenheid vormt 

noodzaak opdat de volgende functie en/of werkeenheid haar 

taakrealisatie kan starten en zo realiseren 

▪ Wederzijdse taakinterafhankelijkheid  

• Hoogste mate 

• Constant en continu interagerend verband tss 

functies/werkeenheden,  

o Alle functies vormen samen een geheel van sterk 

verbonden taakpakketten  

• Taakrealisatie van eenieders taakpakket afhankelijk is van 

eenieders 

▪ Taakinterafhankelijkheid ↑, nood en omvangcoördinatie-inspanningen↑ 

o De dynamiek binnen takenpakketten 

▪ Dynamiek = de mate waarin de samenstelling snel verandert. 

▪ Dynamiek ↑ nood en omvang van coördinatie-inspanning ↑



 

o De aanwezigheid van stringente (prestatie)doelstellingen 

▪ Indien de organisatie werkt met redelijk strakke organisatiedoelen, 

•  neemt druk toe om alle functies en/of werkeenheden goed 

om mekaar af te stemmen. 

o Verhoogt de nood aan coördinatie.  

 

Overwegingen bij de keuzes inzake coördinatiemechanismen  

Omvang/nood aan coördinatie  Keuze coördinatiemechanisme  

Geen, weinig coördinatie 

 
• wederzijdse aanpassing  

• regels  

• directe supervisie 

 

Toenemende coördinatie  

 
• departementoverschijdende functies = liasionrollen 

• tijdelijke werkeenheden = task forces, 

multidisciplinaire teams 

 

Zeer veel coördinatie • wederzijdse aanpassing  

• tijdelijke werkeenheden = task forces, 

multidisciplinaire teams 

• buffers 

 

  



 

5.6 De machts-en gezagsverdeling 

5.6.1 Keuzemogelijkheden  

• Vooral m.b.t. de formele macht 

o Formele / legitieme macht: Het formele recht om invloed te mogen 

uitoefenen op anderen uit de organisatie.  

• Formele machtskader = het geheel aan toegewezen, formele macht  

• Elk machtskader weerspiegelt de grenzen van macht : 

o Waarop heeft de formele macht precies betrekking? 

o Het # WN waarover de formele macht wordt uitgeoefend = span of control 

o De middelen waarop de formele macht van toepassing is 

• Hebben doorgaans betrekking op de omvang en de spreiding van de formele macht :  

 
5.6.1.1 Centraliseren vs decentraliseren  

Centralisatie = # functies waarover de formele macht wordt verspreid.  

• Centralisatie = formele macht bij kleine groep van functies te concentreren  

• Decentralisatie = maar men kan het ook over een veel groter aantal verdelen  

Ook fysieke locatie of plaats binnen totale rangorde van functies/werkeenheden 

• Centralisatie = formele macht  topfuncties , middenmanagement 

• Decentralisatie = versnipperde macht  lager management 

Aanverwante keuzemogelijkhedenbepalen mee de intensiteit van (de)centralisatie 

• Belang besluitvormingsproces en/of middelen waarop formele macht betrekking heeft 

o Centralisatie = minder belangrijke besluitvormingsprocessen kleine groep 

o Decentralisatie = belangrijke besluitvormingsprocessen grote groep 

• # besluitvormingsprocessen en/of middelen waarop de formele macht betrekking heeft 

o Centralisatie = weinig besluitvormingsprocessenkleine groep 

o Decentralisatie = veel besluitvormingsprocessengrote groep 

• De bewegingsvrijheid en de besluitvormingspremissen … grenzen 

o Centralisatie = duidelijke grenzen omtrent besluitvormingsprocessen 

o Decentralisatie = vrijheid omtrent besluitvormingsprocessen 

• Decentralisatie wordt in verband gebracht met aanverwante begrippen : 

o Delegeren: is het tijdelijk verplaatsen van de formele macht naar andere 

ondergeschikte medewerkers in de organisatie. 

o Participatief management: is het beleidsmatig gevolg van decentralisatie en 

delegatie : meer mensen krijgen inspraak in het gevoerde beleid  

o Enpowerment: is het doorvoeren van decentralisatie op het niveau van 

individuele functies/teams. Medewerkers krijgen  veel vrijheid van handelen 

of autonomie binnen eigen functie. 

Empowerment denkt in verschillende intensiteiten:  

▪ Suggestion involvement : wn worden gestimuleerd om ideeën te 

suggereren om hun eigen werk te verbeteren.  

▪ job involvemen : wn mogen daadwerkelijk beslissingen nemen  

▪ high involvement: wn krijgen inspraak over jobgerelateerde 

onderwerpen 

• Verband gezag – formele macht :  

o Gezag wordt vaak gezien als de daadwerkelijke uitoefening en aanwending 

van formele macht.  

o Het gezag vloeit dan voort uit de toegekende formele macht.  



 

5.6.1.2 Een grote vs een kleine “Span of control”:  

• = # medewerkers waarop een functie een rechtstreekse invloed kan uitoefenen 

• Hoe deelt men het gezag binnen een organisatie in: 

o Een enge span of control = het aantal wn per directe chef is beperkt 

o Een ruime span of control = het aantal wn per directe chef is ruim  

• Gevolgen voor het # hiërarchische niveaus binnen de organisatiestructuur :  

o Smalle span of control  #  medewerkers verdeeld over groot # 

hiërarchische niveaus waarbij elke directe chef slechts een klein gedeelte van 

deze medewerkers krijgt toegewezen.  

= piramidale structuur  

o Brede of grote span of control toewijzing van grotere groepen van 

medewerkers aan de direct chefs, waardoor het aantal directe chefs minder is 

en zo ook het aantal hiërarchische niveaus  

= platte organisatie.  

• Klassieke managementperspectief :  

o Smalle/enge span of control en zo een piramidale opbouw vd organisatie.  

o Maakt programmatuur waarmee organisatie w aangestuurd krachtiger en 

eenduidiger 

• Gedragsmatig managementperspectief 

o Brede span of control.  

o Meer bewegingsruimte voor de medewerkers, aantrekkelijker voor 

complexe mensbeeld  

 

 
5.6.1.3 De eenheid van formele macht en gezag 

• Formele machtsuitoefening gekoppeld aan de de span of control = line of authority 

o Geeft hiërarchische relaties weer tss de verschillende, directe chefs 

o Geeft hiërarchische relaties weer tss de directe chefs en hun medewerkers 

• Organisatie knn binnen deze gezagslijn opteren om 1 enkele of meerdere directe  chefs 

toewijzen aan dezelfde groep van wns 

o Unity of command = elke wn krijgt 1 directe chef toegewezen 

o Multifocus departementalisatie = eenzelfde wn krijgt 2 of meerdere directe 

chefs tegelijkertijd toegewezen en is er dus geen eenheid van gezag.   

 

 
5.6.1.4 De lijn-en staffuncties  

• Lijnfuncties 

o Beschikken over beslissingsbevoegdheden 

▪ krijgen meestal de connotatie van manager  

o Leggen zich toe op kernactiviteiten 

• Staffuncties 

o Beschikken over adviserende bevoegdheden.  

▪ krijgen daarbij meestal de connotatie van expert 

o leggen zich toe op ondersteunende functies



 

5.6.2 Soorten van macht   

5.6.2.1 Belonings- en bestraffingsmacht 

• Individu heeft dit indien andere organisatieleden zeer gesteld zijn op wat het individu 

kan doen/geven indien ze gehoorzamen (beloning) of angst hebben voor wat het 

individu kan doen/geven indien ze niet gehoorzamen (straf) 

• Belangrijke voorwaarde: subjectieve en emotionele gewaarwording : angst of 

begeerte  

o Verband of relatie met formele macht ? in principe staat de belonings en/of 

bestraffingsmacht los van de formele macht.  

o Maar ze kàn gerelateerd zijn aan de formele macht.  

▪ Vb : een hoger of lager budget ter beschikking stellen aan de WN 

o Ze kan ook volledig losstaan van de formele macht.  

▪ Vb : geïnteresseerde omgangsvorm, appreciatie, ongehoorzaamheid,.  

 

 
5.6.2.2 Controlemacht over informatie en beslissingspremissen 

• Beschikken over macht om te bepalen wie wanneer welke info krijgt óf wie wat 

wanneer mag beslissen  

o Beïnvloeding want bepaalt denken en handelen organisatieleden 

• Belangrijke voorwaarde: eigen functie of positie ? 

• Controlemacht  gedeeltelijk bepaald door formele macht.  

o Maar staat ook gedeeltelijk los. 

 

 
5.6.2.3 Expertisemacht 

• Beschikken over kennis en/of kunde waarover anderen niet beschikken maar die 

ze wel nodig hebben én waarvan ze beseffen dat de betrokkene ze wél heeft 

• Expertisemacht  slechts beperkt bepaald door formele macht en meer door 

opleidingen, ervaring,… 

 

 
5.6.2.4 Referentiemacht 

• Beschikken over referentiemacht indien de andere organisatieleden zijn/haar gedrag 

gebruikt als rolmodel voor eigen gedrag 

• Beperkt bepaald door formele macht maar meer door persoonlijkheid en karakter 

 

 
5.6.2.5 Macht ingevolge de netwerkcentraliteit 

• Een netwerk is een groep van organisatieleden die wegens 1 of meerdere 

gemeenschappelijke herkenningspunten intense contacten met mekaar onderhouden.  

• Beschikken over toegang tot netwerken/ deel uitmaken van netwerken 

• Voorwaarde: netwerken moeten belangrijk zijn  impact kunnen hebben op 

organisatie 

• Kan verbonden zijn met de formele macht.  

o Iemands functie kan netwerken bewerkstelligen.   



 

5.6.3 Keuzes en overwegingen met betrekking tot gezagsverdeling     

• De snelheid en het tempo van de besluitvorming:  

o Centralisatie = Hoe minder mensen er bij de besluitvorming worden 

betrokken, hoe sneller de beslissingen kunnen worden genomen  

▪ Vb. crisismanagement 

o Empowerment: WN beslist zelf over invulling job en oplossen van problemen 

o Bij een brede span of control verloopt de besluitvorming veel sneller. 

• De kwaliteit van de besluitvorming:  

o Kwaliteitsvolle beslissing impliceert: 

▪ Correcte en gedetailleerde omschrijving van problemen of kansen 

▪ Realiteitsgetrouwe omschrijving van alternatieve oplossing 

o Kwaliteit besluitvorming verhogen gedecentraliseerd besluitvormingsproces 

o Brede span of control  meer kwalitatieve info 

• De beoogde creativiteit, innovatie binnen de besluitvorming:  

o Decentralisatie: Hoe meer mensen er bij een besluitvormingsproces worden 

betrokken, hoe groter op vernieuwende ideeën. 

• De beoogde kostenbeheersing bij de besluitvorming:  

o Centralisatie besluitvormingsprocessen faciliteert realisatie van schaalvoordele 

o Hoe meer activiteiten gebundeld wordenhoe relatief goedkoper ze worden.  

o Additionele kosten  correcties na beslissingen 

▪ Moeten tegenover voordelen worden afgewogen 

• De kenmerken van bepaalde taakpakketten:  

o Routinematige en eenvoudige taken worden door managers vaak gedelegeerd 

aan medewerkers. 

o Managers zich bezig houden met taken die ze zelf belangrijk vinden 

• De beoogde motivatie en jobsatisfactie van medewerkers:  

o Decentralisatie, delegatie en empowerment moeten leiden tot een verhoogde 

motivatie  grotere jobsatisfactie. 

▪ Meer vrijheid en verantwoordelijkheid 

▪ Afhankelijk van individu 

• De beoogde ontwikkeling van medewerkers. 

o Via decentralisatie  WN trainen en opleiden 

▪ Potentiële managementcapaciteiten 

▪ Toekomstgericht personeelsbeleid 

• Het profiel van de medewerker:  

o Men moet de nodige kennis, kunde, attitudes en voorkeuren bezitten.  

▪ Vb. expertisekennis, stressbestendigheid, zelfstandigheid, 

standvastigheid 

o Peter Principle: medewerkers functioneren mss goed in huidige job maar niet 

noodzakelijk in een job met meer verantwoordelijkheden 

• Het profiel van de manager:  

o Decentralisatie vereist: 

▪ Nodige organisatietalent 

▪ Coachende attitude ipv een sturende 

▪ Bereidheid om formele macht te delen en acceptatie dat taakrealisatie 

medewerkers beter kan zijn dan de uwe 

• Het (organisatiekundig) profiel van de organisatie:  

o Men heeft behoefte aan een goede integratie, coördinatie en afstemming. 

o Stakeholdersbenadering oog voor belangenconflicten  



 

5.7 Het maken van keuzes over contingentiefactoren 

Contingentiefactoren: Kenmerken van de externe omgeving of van de organisatie zelf.  

• De aanwezigheid van zo’n factor zorgt ervoor dat organisaties op een gelijkwaardige 

wijze reageren en dus dezelfde keuzes maken. 

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

organisatiestructuur :  

Contingentiefactor Impact 

De externe omgeving 

De dynamiek vd externe 

omgeving 

Departementalisatie : 

• In een dynamisch of veranderlijk omgeving 

kiezen organisaties eerder voor een divisionele of 

multifunctionele departementalisatie  

 

De coördinatie :  

• In een dynamische omgeving kiezen organisaties 

eerder voor verbindingsrollen, tijdelijke 

werkeenheden en buffers 

• In een stabiele omgeving kiezen organisaties 

eerder voor regels, procedures en directe 

supervisie 

 

De centralisatie/decentralisatie vd formele macht :  

• In een dynamische omgeving kiezen organisaties 

zowel voor een centralisatie als decentralisatie vd 

besluitvorming om zo de snelheid van reactie te 

bevorderen. Het eerste is vooral het geval indien 

de dynamiek en vereiste reactiesnelheid 

levenbedreigend is 

• In een stabiele omgeving kiezen organisaties 

eerder voor centralisatie 

 

De span of control :  

• In een dynamische omgeving kiezen organisaties 

eerder voor een grote span of control en zo een 

platte organisatie 

• In een stabiele omgeving kiezen organisaties 

eerder voor een kleine span of control en zo een 

steile organisatie 



 

De voorspelbaarheid van de 

externe omgeving  

De coördinatie :  

• In een onzekere omgeving kiezen organisaties 

eerder voor tijdelijke werkeenheden en buffers 

• In een zekere en voorspelbare omgeving kiezen 

organisaties eerder voor regels, procedures en 

directe supervisie 

 

De centralisatie/decentralisatie vd formele macht :  

• In een onzekere omgeving kiezen organisaties 

eerder voor een decentralisatie(delegatie). Zo knn 

alle wns samen de onvoorspelbare 

ontwikkelingen in de externe omgeving 

registreren.  

• In een zekere omgeving kiezen organisaties 

eerder voor centralisatie. Een kleine groep is dan 

zeker in staat om de ontwikkelingen in de externe 

omgeving op te volgen. 

De vijandigheid van de 

externe omgeving (mate v 

concurrentie, crisissituatie)  

De centralisatie/decentralisatie vd formele macht :  

• In vijandige omstandigheden kiezen organisaties 

eerder voor een centralisatie vb crisismanager 

Maatschappelijke cultuur De centralisatie/decentralisatie vd formele macht :  

• In culturen met een grote machtafstand kiezen 

organisaties eerder voor centralisatie  

• In culturen met een kleine machtafstand kiezen 

organisaties eerder voor decentralisatie  

Kenmerken van de organisatie 

De omvang van de organisatie 

(aant wn, omzet)  

De coördinatie :  

• In kleine organisaties kiezen organisaties eerder 

voor wederzijdse afstemming en directe 

supervisie 

 

De centralisatie/decentralisatie vd formele macht :  

• In grote organisaties kiezen organisaties 

gemakkelijk voor decentralisatie 

 

Technologie  De coördinatie :  

• Routinetechnologie leidt eerder tot het gebruik 

van regels en procedures  

• Niet - Routinetechnologie leidt niet tot het 

gebruik van regels en procedures  

 

De centralisatie/decentralisatie vd formele macht :  

• Routinetechnologie kiezen organisaties eerder 

voor centralisatie  

• Niet - Routinetechnologie kiezen organisaties 

eerder voor decentralisatie  

 

De span of control :  



 

• Bij niet-routinetechnologie kiezen organisaties 

eerder voor een grote span of control en zo een 

platte organisatie 

5.8 Soorten structuurtypes 

• Organisatiestructuur krijgt vorm als alle ingevulde bouwstenen worden samengebracht 

o Type hangt af van de invulling van de bouwstenen 

• Een organisatietypologie groepeert een aantal alternatieve soorten van 

organisatiestructuren. 

 

 

5.9 Organogram 

Een organogram geeft geen bouwstenen weer slechts beperkte en onvolledige voorstelling.  

We kunnen een aantal typologieën onderscheiden: 

• Op basis van bouwstenen  

o Functionele organisatiestructuur  

o Divsionele organisatiestructuur 

o Matrixorganisatiestructuur  

▪ Gebaseerd op functionele en op markten 

• Burns en Stalker 

o Mechanistische organisatiestructuur 

▪ Verdoorgedreven taalspecialisatie  

▪ Coördinatie via regels 

▪ Besluitvorming gecentraliseerd 

▪ Kleine span en veel hiërarchische niveaus 

o Organische organisatiestructuur  

▪ Lage taakspecialisatie  

▪ Coördinatie via wederzijds overleg 

▪ Besluitvorming gedecentraliseerd  

▪ Grote span en weinig hiërarchische niveaus 

• Morgan 

o Metafoor van machine 

▪ Functionele departmentalisatie 

▪ Strakke afbakening van eenieders taken 

o Metafoor van organisme 

▪ Flexibele en dynamische invulling bouwstenen 

o Metafoor van hersenen 

▪ Coördinatie via diverse formele informatiestromen  

o Metafoor van cultuur 

▪ Sterke persoonsgebonden coördinatie  

o Metafoor van politiek 

▪ Elk departement heeft zijn eigen belangen 

▪ Veel aandacht voor macht, gezag en politiek gedrag



 

• Mintzberg  

o Eenvoudige organisatiestructuur 

▪ Functionele departementalisatie en coördinatie via directe supervisie 

▪ Sterke centralisatie besluitvorming  

▪ Grote span en weinig hiërarchische niveaus  

o Machinebureaucratie  

▪ Functionele departementalisatie en coördinatie via regels met 

betrekking op werkprocessen 

▪ Sterke centralisatie besluitvorming 

▪ Smalle span en veel hiërarchische niveaus 

o Professionele bureaucratie  

▪ Functionele of marktgerichte departementalisatie met coördinatie via 

regels met betrekking op input 

▪ Mix gecentraliseerde en gedecentraliseerde besluitvorming 

▪ Smalle span (minder smal dan gewone machinebureaucratie) en iets 

minder aantal hiërarchische niveaus 

o Divisiestructuur  

▪ Marktgerichte departementalisatie  

▪ Coördinatie via regels die betrekking hebben op input  

▪ Decentralisatie van besluitvormingsprocessen  

o Adhocratie  

▪ Eerder functioneel of marktgericht 

• Soms modulaire departementalisatie  

▪ Coördinatie via wederzijdse aanpassingen  

• Zo goed als geen regels 

▪ Sterke decentralisatie van besluitvorming  

▪ Brede span en weinig hiërarchische niveaus  

 

 Ten slotte staan we nog even stil bij de bouwstenen: 

• Taakspecialisatie  

o Meestal niet weegegeven  

o Meestal vermeld men enkel een paar belangrijke namen en functies 

• Departementalisatie  

o Deze wordt wel weergegeven in blokjes met daarop de betreffende 

werkeenheid 

• Coördinatiemechanismen  

o Slechts een gedeeltelijke weergave  

▪ Enkel de directe supervisie en departementsoverschrijdende 

werkeenheden worden weergegeven  

• Machtsverdeling  

o Worden wel weergegeven 

▪ Volle lijnen zijn lijn functies 

▪ Stippellijnen zijn staffuncties  

 

 

  



 

6 Hoofdstuk 6: leiding geven 

6.1 Een algemene definitie : leiding geven  

• = Het activeren, motiveren, ondersteunen, helpen en sturen van medewerkers  

o Ifv de vooropgestelde plannen en de ontworpen organisatiestructuur. 

• Management ≠ leiding geven 

• Beïnvloeding van denken en handelen van organisatieleden en dit in de richting van 

de realisatie van het gemeenschappelijk doel. Slechts sprake van leiderschap indien er:  

o Sprake is van een gerichte beïnvloeding  

o En van organisatieleden die deze gerichte beïnvloeding ondergaan 

Een succesvol leiderschap wordt weergegeven in een door de medewerkers 

geaccepteerde beïnvloeding en de daadwerkelijke doelrealisatie  

• Hannagan: 

o Leider moet de weg naar het doel duidelijk maken en moet de medewerkers 

hierin sturen 

o Rol van de leider: overtuigen van medewerker dat het zo moet 

▪  Hoe beter de medewerker overtuigd is, hoe gemotiveerder hij is 

o Leiderschap gaat om: 

▪ Autoriteit: kiezen welke manier men volgt 

▪ Verantwoordelijkheid: verantwoordelijk voor succes of faling 

o Communiceren 

• Wordt beïnvloed door vakgebieden: communicatie, sociologie, psychologie en HRM 

• Leiding geven kent twee gezichten:  

o Formeel karakter:  

▪ De organisatie duidt zelf aan wie er leider mag en moet zijn 

• Dragen titel van manager 

▪ Deze formele aanduiding zit vervat in de formele taak-machts-en 

gezagsverdeling binnen de organisatiestructuur (zie H5)  

▪ Gebruik maken van formele, belonings- en bestraffingsmacht 

o Informeel karakter:  

▪ Een gerichte beïnvloeding ontstaat eveneens spontaan, buiten de 

context van formele taak- en gezagsverdelingen. 

• Manager delegeert leidinggevende functie aan medewerker 

▪ Zo’n beïnvloeding maakt geen gebruik van formele macht maar van 

andere soorten van macht: referentiemacht of expertisemacht 

• De interactie van formeel en informeel leiderschap 

o Informele leiders kunnen de formele leiders ondersteunen (Rechterhand) 

• Zwaktes en tekortkomingen compenseren 

o Informele leiders kunnen de formele leiders tegenwerken 

▪ Gezag formele leider ondermijnen door capaciteiten in twijfel te 

trekken of medewerkers aanzetten tot negeren van richtlijnen 

o Het klassieke managementperspectief : 

▪ Vooral oog voor het formele karakter van leiderschap.  

▪ Risico dat slechts een gedeelte van de leiderschapsproblematiek binnen 

de organisatie in beschouwing w genomen. 

o Het gedragsmatig managementperspectief : heeft oog voor beide karakters 

en erkent veel explicieter de positieve dynamiek die va neen informeel 

leiderschap kan uitgaan.  



 

6.2 Soorten van beïnvloeding en leiding geven 

6.2.1 Beïnvloeden via onderscheidende karaktereigenschappen  

• Trekkenbenadering 

o  = wijze waarop bepaalde karaktereigenschappen een impact hebben op de 

managementfunctie leiding geven 

o Grondig, psychologisch inzicht in de mens en de aard van zijn karakter 

• Karaktereigenschappen die leiders van niet-leiders onderscheiden 

o Geen helder, éénduidig onderscheid 

▪ Eigenschappen: communicatie, emotionele stabiliteit en extravertheid 

▪ Mensen met deze eigenschappen maar geen leiderschapsfunctie hebben 

▪ Leiders die deze eigenschappen niet vertonen 

o Belangrijke nevendiscussie  

▪ Gaan mensen dergelijke karaktertrekken vertonen van zodra ze een 

leiderschapfunctie waarnemen, of vertonen ze deze eigenschappen reeds 

ervoor en wordt ze op basis hiervan gekozen om leider te worden? 

• Maakbaarheid?: aangeboren of aanleren 

o Deze discussie hangt samen met deterministische mensvisie: 

Karaktereigenschappen zijn per definitie aangeboren. 

▪ Bedrijf  toeleggen op selectie van geboren leiders (Mullins, Drücker) 

• Karaktereigenschappen die succesvolle van niet succesvolle leiders onderscheiden 

o Succesvol = leiders die gedrag zodanig beïnvloeden dat ondergeschikten de 

vooropgestelde doelen daadwerkelijk realiseren 

o Geen helder, éénduidig onderscheid ?! 

Auteur Succesvolle karaktereigenschappen 

Stogdill -Adaptatievermogen aan 

situaties en omstandigheden 

-Alertheid tav sociale 

omgeving 

-Ambitieus en prestatiegericht 

-Assertief 

-Besluitvaardig 

-Betrouwbaar 

-Coöperatief, gericht 

op samenwerking 

-Dominant 

-Dynamisch, energiek  

-Stressbestendig 

-Volhoudend, groot 

uithoudingsvermogen 

-Verantwoordelijkheidszin 

-Zelfverzekerd 

Kirkpatrick en 

Locke 

-Gedrevenheid, initiatief, inzet, verlangen om presterengroot doorzettingsvermogen 

-Verlangen om te beïnvloeden, verantwoordelijkheid opnemen en dragen 

-Oprechtheid en integriteit: consequent handelen, daad bij woord voeren,… 

-Zelfvertrouwen: zelfverzekerde uitstraling 

-Intelligentie: capaciteiten om grote hoeveelheid info te verzamelen en te verwerken, 

inzichten in problemen en mogelijke oplossingen 

-Grondige kennis binnen verantwoordelijkheidsgebied: kennis over sector, organisatie 

Financial Times/ 

Pricewaterhouse

-coopers 

-Deskundig en onderlegd om 

trends te volgen 

-Besluitvaardig 

-Enthousiast 

-Moedig 

-Snel 

-Optimistisch 

-Standvastig, volhoudend 

-Visionair  

 

o Vanuit het klassiek managementperspectief vertoont men veel interesse voor 

de karaktertrekken die een succesvol leiderschap zouden garanderen. 



 

6.2.2 Beïnvloeden via specifiek gedrag en leiderschapsstijlen  

• Het vertoonde gedrag van leiders gedeeltelijk bepaald door de aanwezige en/of 

ontwikkelde karaktertrekken. Ook de persoonlijke ervaringen spelen een rol. 

• Menselijk gedrag in kaart brengen en begrijpen  sociologie, psychologie 

• Leiderschapsstijl = vrij consistent gedragspatroon dat de leider vertoont.  

o Transactionele leiderschapsstijl:  

▪ Varianten: Taakgerichte en WNgerichte leiderschapsstijl 

▪ Doel: de door de managers vooropgezette doelen te realiseren 

▪ Voorwerp vh leiderschap = voorhand bekende, te realiseren transactie 

o Transformationele leiderschapsstijl:  

▪ Doel: om veranderingen te realiseren waarvan de organisatie nog niet 

precies weet hoe deze eruit zullen en moeten zien.  

▪ Voorwerp vh leiderschap = grondige herpositionering of 

transformatie van de organisatie  

 

 
6.2.2.1 Een taakgerichte leiderschapsstijl 

• Denken en handelen van medewerkers beïnvloeden door  

o Zich direct toespitsen op te realiseren doelen en de hiervoor noodzakelijke 

taakpakketten 

• Taakgerichte leiders sturen hun medewerkers aan op de inhoud 

o Leider omschrijft en plant het werk vd medewerkers : procedures 

o Wijst het werkt toe 

o Hecht veel belang aan de realisatie van het werk 

o Houdt medewerkers in het oog of ze taken realiseren indien nodig ingrijpen 

o Ondersteunt medewerkers in het zoeken naar geschikte inhoudelijke oplossing 

o Gedraagt zich als expert 

o Legt ideeën eenzijdig op aan medewerker 

o Gedraagt zich als hiërarchische chef of directe overste 

• Diverse alternatieve benamingen  

o Initiating structure leiderschapsstijl 

o Autocratische leiderschapsstijl 

o Productiegerichte leiderschapsstijl 

• De taakgerichte leiderschapsstijl sluit aan bij het klassiek, rationeel management 

perspectief. 

o De leider ontwikkelt een strikte inhoudelijke programmatuur voor zijn 

medewerkers. Dankzij deze goed beheerde programmatuur zullen de 

vooropgezette doelen gerealiseerd worden.  



 

6.2.2.2 Een werknemersgerichte leiderschapsstijl 

• Denken en handelen van de medewerkers te beïnvloeden door  

o Zich indirect toespitsen op te realiseren doelen en de hiervoor noodzakelijke 

taakpakketten 

• Werknemersgerichte leiders sturen hun medewerkers aan via de sociale relaties en 

de werksfeer.  goede werksfeer zal de taakrealisatie vanzelf stimuleren.  

o Leider creëert aangename en stimulerende omstandigheden 

▪ Goed voelen in zijn job 

o Stuurt via tweerichtingscommunicatie, bemiddeling bij conflicten, waardering, 

aanmoediging en beloning 

o Betrekt medewerkers bij beslissingen 

▪ stimuleert wederzijds respect en vertrouwen 

o Gedraagt zich meer als coach 

• Werknemergerichte leider heeft zowel oog voor WN als de te realiseren doelen. Ze 

wilgt niet zomaar alles in ten voordele van de vooropgezette doelrealisatie 

• Diverse alternatieve benamingen  

o Considerate leiderschapsstijl 

o Democratische leiderschapsstijl 

• De werknemersgerichte leiderschapsstijl sluit aan bij het gedragsmatige 

management perspectief.  

o Leider houdt expliciet rekening met de complexe, menselijke natuur.  

▪ Directe, mechanistische aansturing geen zin heeft.  

▪ Mensen motiveren en stimuleren vereist meer aandacht voor de typisch 

menselijke kant van de medewerkers.  

 



 

6.2.2.3 Mengvormen van de taak- en werknemersgerichte leiderschapsstijlen: 

• Leiderschapsmatrix 

o Blake en Mouton onderscheiden hierin vijf leiderschapsstijlen 

o = managerial grid  

o Een combinatie gemaakt van: 

▪ De aandacht voor productie  x-as 

▪ De aandacht voor mensen  y-as. 

 

 
 

• Country club leiderschapsstijl:  

o Hoge aandacht voor medewerkers en weinig aandacht voor taakgerichte 

aansturing. 

o Het creëren ve stimulerende, aangename werksfeer is bijna een doel op zich 

o Hobbyclub ipv prestatiegerichte organisatie 

• Autoritaire leiderschapsstijl:  

o Tegenpool van de country club 

o Directe en taakgerichte aansturing staan centraal. 

• Afwezige leiderschapsstijl:  

o De leider is niet begaan met zijn medewerkers en ook niet met een taakgerichte 

aansturing. 

o Ontbrekend leiderschap  

• Teamgerichte leiderschapsstijl:  

o Tegenpool van de afwezige leiderschapsstijl 

o De leider besteedt zowel aandacht aan de medewerkers als aan de taakgerichte 

aansturing. 

o Volgens Blake en Mouton de ideale stijl 

• Middle-of-the-road leiderschapsstijl:  

o De leider heeft voor alle dimensies oog, maar wel in gematigde mate.



 

6.2.2.4 Een transformationele, charismatische of visionaire leiderschapsstijl 

• De transformationele leiderschapsstijl 

o Heeft betrekking op het transformeren of veranderen vd organisatie.  

o Organisatie wenst hierbij te breken met verleden en de bewandelde paden. 

o Niet eenvoudig want medewerkers zullen vertrouwde pad moeten verlaten. 

Hierbij worden ze geholpen door de transformationele leider :  

▪ Ondersteunt het transformationele proces van de organisatie ten volle 

▪ Stimuleert de WN om hierover na te denken en dus participeren in het 

uit te stippelen pad 

▪ Inspireert WN via uitgesproken en persoonlijke visie over de toekomst 

▪ Overtuigt de WN om actief mee te bouwen aan deze toekomstvisie 

(resulteert in verbondenheid, commitment ) 

▪ Is rolmodel  referentiemacht 

▪ Getuigt van enthousiasme, inzet en energie 

▪ Blaakt van zelfvertrouwen. Vertrouwt op eigen beoordelings- en 

inschattingsvermogen 

▪ Onconventioneel gedrag 

▪ Bezielt via zijn gedrag de medewerkers 

▪ Coach, mentor  

• De charismatisch leiderschapsstijl 

o Grote impact op zijn WN dat deze zichzelf overtreffen en daden stellen die ze 

anders nooit zouden doen.  

o WN zijn bereid om de eigenbelangen opzij te schuiven en volledig te handelen 

in opdracht vd leider.  

o Zowel positieve als negatieve impact 

▪ Negatief: misbruken WN, doel realiseren ten koste van gezondheid 

o Verband met de trekkenbenadering. Charisma wordt teruggebracht tot 

aangeboren persoonlijkheidskenmerken 

• De visionair leiderschapsstijl 

o Legt nadruk op een uitdagende maar wel krachtige, realistische, 

geloofwaardige en gepaste toekomstvisie  

o Valt terug op zijn persoonlijk uitstraling en deskundigheid  

 
6.2.2.5 Een solo versus teamgerichte leiderschapsstijl 

• Solo leiderschapsstijl 

o Leider stelt zich onafhankelijk op en houdt geen rekening met anderen 

o Eist grote mate van bewegingsvrijheid 

o Verwacht dat men hem zomaar volgen 

o Het gedrag vd leider concentreert zich sterk op de eigen leidinggevende taak   

• Teamgerichte leiderschapsstijl 

o Leider stelt gedrag af op dat van anderen 

o Erkent hierdoor het bestaan van grenzen en beperkingen aan het eigen gedrag 

o Erkent bijdrage van anderen (via overleggen en negotiëren) 

o Concentreert zich op eigen taak als onderdeel van een groter geheel



 

6.3 Soorten van contingenties 

• Wrm kiezen organisaties een bepaalde stijl? Er bestaan 2 basisoverwegingen:  

o Eén bepaalde leiderschapsstijl is de meest succesvolle 

o Keuze varieert in functie van de specifieke situatie waarin de leider leiding 

moet geven  situationele benadering (zie ook contingentiebenadering) 

• Situationele benadering,  2 mogelijkheden:(impact door contingentiebenadering) 

o Leider kan slechts 1 leiderschapsstijl vertonen. (persoonsgebonden) 

▪ Goed allocatiebeleid is dan nodig : elke leider wordt gescreend op zijn 

persoonsgebonden leiderschapsstijl en men plaatst hem in die 

situatie/functie waarin deze stijl het meest succesvol is 

▪ Fiedler : via zijn LPC-score kunnen organisaties de dominante 

leiderschapsstijl achterhalen. LPC = Least Preferred Co-worker 

hoe ze samenwerken met collega’s 

• Lage LPC-score : relatie is onsuccesvol, niet-bevredigend  

taakgerichte stijl 

• Hoge LPC-score : gunstige relatie  mensgerichte stijl 

o Leider kan meerdere leiderschapsstijlen vertonen.  

▪ Goed opleidingsbeleid is nodig : men gaat naargelang de situatie de 

eigen leiderschapsstijl aanpassen om zo te komen tot de meest optimale 

of effectieve combinatie.  

 

6.3.1 De motivatie en de capaciteiten vd onderschikten  

De ideeën van Hersey en Blanchard  

• Aandacht voor mensenwerknemersgericht 

• Aandacht voor productie taakgericht 

 

Situatie 1 : Medewerker heeft geen hoge 

motivatie en geen kennis. 

vb : nieuwkomers 

 taakgerichte stijl is hier succesvol  

 

Situatie 2 : Medewerker heeft wel motivatie 

maar niet voldoende kennis. 

vb : enthousiaste WN die nog niet over voldoende 

capaciteiten beschikt 

 gecombineerde stijl waarbij de taakgerichte 

domineert  

 

Situatie 3 : Medewerker heeft geen motivatie maar wel kennis. 

vb : ervaren WN die tijdelijk ontevreden zijn in hun job 

 gecombineerde stijl waarbij de werknemersgerichte domineert 

 

Situatie 4 : Medewerker heeft wel motivatie en kennis. 

vb: enthousiaste WN die over nodige kennis beschikt 

 werknemersgerichte of zelfs delegatie 

 

 Elke medewerker vereist een andere aanpak of leiderschapsstijl 



 

6.3.2 De werkomgeving en de persoonlijkheid vd onderschikten  

De ideëen van House (pad-doeltheorie) : 

• De keuze inzake leiderschapsstijlen wordt sterk beïnvloed door het complexe 

samenspel van omgevings- en persoonlijkheidskenmerken vd medewerker 

o Bepalen wat medewerkers precies van hun leider verwachten  

▪ Hoe leider hen moet helpen bij het identificeren en succesvol 

bewandelen van het pad dat leidt tot de daadwerkelijke realisatie vd 

vooropgezette doelen. 

• Indien de leider aan deze verwachtingen voldoetwordt zijn leiderschapsrol 

aanvaard en zullen de richtlijnen worden nagevolgd (succesvol leiderschap) 

• Werkomgeving = taakkenmerken (routinematig vs ongestructureerd)  + formele 

structuur (duidelijk vs onduidelijk) 

• Persoonlijkheidskenmerken = bekwaamheid, ervaring, controleperceptie over het 

eigen falen en succes 

• 2 situaties in de pad-doeltheorie 

:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.3 De maatschappelijke cultuur en ideaalbeelden inzake leiderschap  

Wanneer welke leiderschapsstijl het meest succesvol is, wordt ook bepaald door de heersende 

culturele waarden en normen. 

• Vooral in internationale organisaties  

• De machtsafstand 

o Groot: Azie taakgerichte leiderschapsstijl 

o Klein: Scandinavie  werknemersgerichte leiderschapsstijl 

• Ideaaltypische en clichématige opvattingen over goede en succesvolle leiders  

o Vb.: mensen met leidinggevende rol in samenleving zijn ook goede leiders in 

organisatie 

• Het ideaalbeeld van het male-manager model in de Westerse samenleving 

• De opvattingen over religieuze en etnische minderheden  

o Bij religieuze en etnische minderheden geldt dat het feit dat ze een 

maatschappelijke minderheid vormen, het maakt dat de samenleving hen ook 

niet associeert met een succesvol leiderschap binnen organisaties. 

 



 

6.3.4 Bijzondere, tijdelijke omstandigheden  

Verschillende Crisisleiderschapsstijlen 

• Taakgerichte leiderschapsstijl 

o Versterkt de vereiste centralisatie van macht en gezag 

o Traditioneel meest aangehaalde crisisleiderschapsstijl 

• Transformationele leiderschapsstijl 

o Herprofilering of herpositionering van de organisatie 

• Werknemersgerichte leiderschapsstijl 

o Indien WN niet meer gedreven en betrokken zijn bij de onderneming 

o Via overleg, dialoog   



 

7 Hoofdstuk 7 : Controleren   

7.1 Definitie : controleren  

Controle:  

• Het vaststellen van de daadwerkelijke prestaties van de organisatie 

• Het evalueren van deze prestaties door ze te vergelijken met vooropgestelde 

prestatienormen of richtlijnen uit de plannen 

• Het ondernemen van ondersteunende stappen en / of corrigerende maatregelen 

 

Enge  en brede definities:  

• Enge definities beperken de managementcontrole tot prestatiemetingen  

o Vaststellingen en evaluaties 

o Is het doel daadwerkelijk gerealiseerd? 

• Brede definities besteden ook aandacht aan het voorafgaande implementatieproces  

o Extra activiteiten die de doelrealisatie ondersteunen.  

o Hoe kan het doel/plan concreet gerealiseerd worden? 

o Dit boek is de brede benadering 

 

Klassieke managementcontrole :  

• onderscheidt een lineair sequentieel proces van opeenvolgende controleactviteiten:  

o De formulering van het doel 

o De detectie of informatieverzameling over de realiteit,  

o De vergelijking van deze info met de standaard  

o Corrigerende maatregelen.  

• Prestatiemeting staat centraal 

• Enge definitie: aandacht voor implementatieproces is beperkt. De implementatie 

wordt vaak verengd tot formulering van corrigerende maatregelen na de prestatie-

evaluatie 

• Zie ook MBO-prinicpe 

 

Gedragsmatige managementperspectief : 

• Hecht minder belang aan prestatiemetingen en meer aan het voorafgaand 

implementatieproces 

• Het is geen evidentie om te veronderstellen dat onvolledige plannen zomaar worden 

uitgevoerd. Het complexe mensbeeld impliceert dat elke betrokkene een eigen 

interpretatie geeft aan het implementatieproces waardoor er vele invullingen ontstaan 

Om de managementcontrole te kunnen realiseren dienen er binnen de organisatie 

diverse activiteiten plaats te vinden: 

 
Soorten controlesystemen 

 



 

7.2 Controleren via prestatiemetingen : vaststellen en evalueren  

Prestatiemetingen verwijzen naar vaststellingen en evaluaties rond : zijn de vooropgezette 

doelen daadwerkelijk gerealiseerd? 

• Prestatiemetingen concentreren zich op concrete prestaties of resultaten van de 

organisatie 

• Nood aan diverse capaciteiten … vooral technische expertise 

o Klassiek, rationeel en kwantitatief managementperspectief hecht veel belang 

aan de aanwezigheid en ontwikkeling van technische expertise 

 

 

7.2.1 Indicatoren en normen ontwikkelen  

• 1e belangrijke stap bij prestatiemeting is ontwikkeling van indicatoren en normen 

o Indicator : geeft een aanwijzing over de staat en de toestand vh doel/plan : is 

het gerealiseerd of niet? 

• Eenvoudig doel en/of plancontrole via 1 indicator of beperkte set 

• Complex doel en/of plan  controle via meerdere indicatoren of complexe set 

• Voorbeeld: 

o Doel 1: Eind 2006 moet de verkoop van onze televisietoestellen in de Europese 

regio gestegen zijn met 20% 

o Doel 2: Eind 2006 moet onze marktpositie als softwareleverancier zodanig 

verbeteren dat we tot de 4 meest toonaangevende organisaties behoren van 

onze sector. 

• Het ontwikkelen van indicatoren en normen impliceert verschillende activiteiten :  

 

 
7.2.1.1 De omschrijving van concepten en kernconcepten :  

• Ontwikkel een indicator uit de concepten en vooral de  kernconcepten van het doel … 

omschrijf + definieer ze 

• Voorbeeld :  

o Doel 1: Eind 2006 moet de verkoop van onze televisietoestellen in de Europese 

regio gestegen zijn met 20% 

▪ Kernconcept: verkoop (Vb. wat met bestellingen en orders?) 

▪ Concept: Europese regio( Vb. wat zijn de grenzen?) 

o Doel 2: Eind 2006 moet onze marktpositie als softwareleverancier zodanig 

verbeteren dat we tot de 4 meest toonaangevende organisaties behoren van 

onze sector. 

▪ Kernconcept 

• Marktpositie: Vb. wat is dit precies? 

• Toonaangevende organisatie: Vb. wnn en waarin 

toonaangevend ? 

▪ Concept: 

• Verbeteren: Vb. toename, verandering, herpositionering? 

• Sector: Vb. wat is de grens van de sector? 

  



 

7.2.1.2 De identificatie en keuze van soorten indicatoren: 

• Input, throughput en output-indicatoren: 

o Inputindicatoren: middelen die worden aangewend om de activiteit of 

prestatie te realiseren  

▪ = middelenindicatoren 

▪ Vb. reclamebudget of # ingeschakelde verkopers voor verkoop TV 

o Troughput-indicatoren: inspanningen die tijdens de prestatie worden 

geleverd. 

▪ = procesindicatoren 

▪ Vb. ontwikkeling speciale klantenfolder, # gelegde klantencontact via 

beurs 

o Outputindicatoren: het uiteindelijke resultaat van de prestatie. 

▪ = resultaatindicatoren 

• Soms een onderscheid tss: 

o Directe resultaat: output 

o Indirecte resultaat of LTeffect: outcome 

▪ Vb. # verkochte TV’s, gerealiseerde omzet 

o In principe zijn input, throughput en output gelijkwaardig MAAR: 

▪ Klassieke managementperspectief : volgens hen telt enkel de output : 

de harde realiteit van zichtbare en meetbare resultaten.  

• Niet de programmatuur op zich telt, maar wel het resultaat van 

deze programmatuur 

▪ Gedragsmatig managementperspectief : heeft geen voorkeuren, maar 

sluit het belang van input en troughput niet uit.  

• tussenresultaten 

• Kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren: 

o Kwantitatieve: een numerieke of cijfermatige invulling 

▪ Vb. absolute aantallen (# productinnovaties), %(marktaandeel) 

o Kwalitatieve: een lettermatige invulling 

▪ Vb : Indicator:kleurtype van verkocht televisietoestel  

Groen = 1; geel = 2; zwart is 3 

▪ Stel van elk 1 verkocht dan is het gemiddelde: 2 geel !? geen 

zinvolle betekenis 

▪ Hoe oplossen ? Nieuwe kwantitatieve indicatoren creëren 

▪ Vb. Aantal verkochte televisietoestellen van kleurtype groen … 

o In principe zijn kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren gelijkwaardig 

MAAR: 

▪ Klassieke managementperspectief: prefereert het gebruik van 

kwantitatieve indicatoren, deze zijn niet gevoelig voor 

perceptievorming en interpretaties.  

▪ Gedragsmatig managementperspectief: heeft geen voorkeuren 

 



 

7.2.1.3 De beoordeling van de kwaliteit van de indicatoren: 

• De validiteit als criterium:  

o = meet de indicator wat hij pretendeert te meten? 

o Een valide indicator meet weldegelijk de doelstelling en de hierin vervatte 

concepten en kernconcepten 

▪ Een valide indicator heeft een juiste én volledige dekkingskracht 

o Voorbeeld :  

▪ Indicator:tevredenheid over het maandelijks vast salaris  

• Kernconcept: jobtevredenheid van de medewerker  

o Geen valide indicator, slechts deelaspect 

▪ Indicator:absenteïsme 

• Kernconcept: jobtevredenheid van de medewerker  

o Redelijk valide indicator 

▪ Indicator:opleidingsniveau 

• Kernconcept: kwaliteit van het personeelsbestand 

o Geen valide indicator, slechts deelaspect 

▪ Indicator:het gemiddeld aantal machinepannes per week 

• Kernconcept: technische kwaliteit van het machinepark  

o Valide indicator 

• De betrouwbaarheid als criterium:  

o is de meting voldoende stabiel? 

o De invulling van een betrouwbare indicator varieert niet ifv de tijd en/of de 

persoon die de meting realiseert 

▪ Bij herhaling vd meting  waarde vd indicator constant of stabiel 

o Is vaak gerelateerd aan het instrument 

o Voorbeeld :  

▪ Indicator: signalen m.b.t. jobtevredenheid aan de personeelsdienst 

• Kernconcept: jobtevredenheid van de medewerker  

o Geen betrouwbare indicator, signaal is interpreteerbaar 

• De erkenning en legitimiteit als criterium: 

o is de indicator acceptabel? 

o Een legitieme indicator wordt door vakexperts aanvaard als zinvol en relevant 

o Een legitieme indicator verwijst naar het kennisgebied en steunt op 

opgebouwde inzichten een referentiekader 

o Klassieke managementperspectief: legitimiteit in de zin van professionele 

inbedding sluit hier goed bij aan. Regels is hier goed.   

o Gedragsmatig managementperspectief: heeft de voorkeuren voor maatwerk 

ifv de specifieke en complexe noden van de organisatie.  

 



 

7.2.1.4 De formulering van normen: 

• Een norm geeft weer welke waarde de indicator moet hebben en / of bereiken opdat 

er kan worden gesproken van een daadwerkelijke doelrealisatie 

• Diverse soorten (minima, maxima, een bereik, exacte waarden, benchmark norm, … 

• Doorgaans hebben normen een kwantitatief of numeriek karakter. Maar dit hoeft niet 

zo te zijn. De norm kan ook met woorden worden omschreven. Zie laatste voorbeeld.  

• Voorbeeld :  

o Norm: + 20% t.o.v. het niveau in 2004; minimum 2000 Euro 

▪ Indicator: verkoop van televisietoestellen in Europa 

o Norm: groter/hoger dan het sectorgemiddelde 

▪ Indicator:omzet (marktpositie) 

o Norm: max. 7; 15% minder dan in 2003 

▪ Indicator: het gemiddeld aantal machinepannes pér week  

o Norm: er zwemmen (terug) vissen in de kreek; de aardbodem is bedekt met 

een natuurlijke plantengroei…(kwalitatief) 

Of de vissterfte in de kreek ligt lager dan het Vlaamse gemiddelde; min.20% 

van het totale bedrijfsterrein is beplant met bomen en struiken(kwantitatief) 

▪ Indicator: de natuurlijke fauna en flora vh aangrenzend natuurgebied  

• Rationeel managementperspectief : 

o Leiden de SMART principes automatisch tot de expliciete formulering van 

normen binnen doelstellingen  Meetbaarheid vh doel   

o Prefereert kwantitatieve en numerieke normen 

7.2.2 Informatiesystemen ontwikkelen  

De verzameling van informatie ifv de eerder ontwikkelde indicatoren en normen 

• Datamanagement = het gericht ontwikkelen en beheren van infosystemen 

Criteria voor een kwaliteitsvol datamanagement 

o Accurate/actuele én (indicator)relevante informatie 

o Tijdig verstrekte informatie 

o Eenvoudig en gemakkelijk te consulteren informatie 

o Systematisch bijgehouden informatie 

o Efficiënte en kostenbewust beheerde informatie 

• Voor de ontwikkeling en het beheer van deze infosystemen Nood aan inhoudelijke 

en technische kennis 

o info verzamelen 

o info verwerken 

o info stockeren op gepaste wijze 

o info rapporteren 

 



 

7.3 Controleren via implementatieproces : de doel-en planrealisatie 

ondersteunen   

Kernvraag: hoe kunnen doelen en / of plannen concreet worden gerealiseerd?  

• Doorvertaling van de doelen en / of plannen naar meer afgeleide, fijnmazige en 

gespecialiseerde plannen én naar concrete acties.  

o Hebben een inhoudelijke en een procesmatige sturing nodig 

▪ Inhoudelijke sturing: De sturing vanuit één of meerdere vakgebieden 

waarbij elk vakgebied suggesties maakt over ‘hoe’ bepaalde doelen en / 

of plannen vaktechnisch kunnen worden gerealiseerd. 

▪ Procesmatige sturing: De sturing via additionele processen en / of 

structuren die niet zozeer een functionele vakkennis vereisen maar wel 

een grondige managementkennis inzake organiseren en leiding geven.  

• Prestatiemetingen meer oog voor ex post (voor) meting van de daadwerkelijk 

gerealiseerde effecten  

Implementatie meer oog voor de ex ante te realiseren activiteiten voor de meting. 

• Controleren via het implementatieproces breed spectrum aan instrumenten 

o Feedforward- en (tussentijdse) feedbacksystemen: 

o Beloningssystemen:  

o Budgetteringsprocessen. 

o Coördinatiemechanismen als controle-instrumenten: 

o Geëxpliciteerde gedragscodes 

o Organisatieveranderingen  

o Conflicthanteringsmethoden: 

o Principes van de lerende organisatie 

• Rationeel managementperspectief: formele, structuurgekoppelde controle-

instrumenten Vb. feedbacksysteem, formele budgetteringsprocessen 

• Gedragsmatig managementperspectief: gedragsbeïnvloedende controleprincipes 

Vb.: beloningen, gedragscodes 

 

 

7.3.1 Feedforward en tussentijds feedbacksystemen   

• Implementatie vlot laten verlopenop voorhand info verstrekken over wat moet 

gebeuren 

o Feedforward info 

o Richtlijnen en/of instructies over verwachtingen/eisen vd in de toekomst te 

realiseren activiteit 

o Vb.: taak- en opdrachtspecificaties, te volgen procedures, afspraken,… 

• Tussentijdse evaluaties van de reeds gerealiseerde activiteiten 

o Feedback info  

o Welke activiteiten werden reeds gerealiseerd en met welke gevolgen? 

o Bij te houden hoever het met de implementatie staat en in te grijpen indien 

nodig 

o Vb.: financiële verrichtingen, verwerken/verwerkte grondstoffen, opleiden 

WN 

• Systeembenadering hecht veel belang aan ontwerp, gebruik en toepassing van 

feedback en feedforward. 

 



 

 

7.3.2 Beloningssystemen  

• Dit vormt een extra stimulans.  

o Diverse vormen en toepassingen 

▪ Kan individueel of in groep worden toegekend 

▪ Vb. Verhoging salaris, bonus, maaltijdcheque, bedrijfswagen, 

promotie, opleiding, artikel in personeelsblad, compliment van directe 

chef 

• Motivatietheorieën bieden verklaringen voor de werking/effecten van beloningen 

Onderliggende controlemechanismen: 

o Cognitief controlemechanisme:  

▪ Het gedrag controleren betekent dat beloningen een aanwezige 

kennisimpasse omtrent het precies te vertonen gedrag doorbreken. 

▪ Duidelijk communiceren wat van de medewerker in kwestie verwacht 

wordt opdat hij de beloning zal ontvangen.  

▪ Geïnspireerd door: transactiekostenbenadering en 

doelmotivatietheorieën 

o Afkoopcontrolemechanisme: 

▪ De organisatie koppelt de door de medewerker begeerde beloningen 

aan de gewenste acties. 

▪ WN weet wat de organisatie precies verwacht en hij wordt geprikkeld 

om dit ook daadwerkelijk te realiseren ingevolge de hieraan gekoppelde 

begeerde beloningen.  

▪ Via beloningen gedragspreferenties wijzigen. 

▪ Geïnspireerd door: verwachtingstheorieën en 

transactiekostenbenadering 

o Faciliterend controlemechanisme: 

▪ Sommige beloningen kunnen aan de medewerker de nodige 

ondersteuning geven opdat hij/zij het gevraagde en gewenste gedrag 

kán vertonen. 

▪ Ze vormen additionele middelen die de realisatie van de gewenste actie 

ondersteunen.  

▪ Geïnspireerd door: verwachtingstheorieën en doelmotivatietheorieën 

 

 

7.3.3 Budgetteringsprocessen  

• Gespecialiseerde feedforward- en feedbacksystemen 

• Spitsen zich toe op de besteding en bestemming van financiële middelen 

• Budgetten geven grenzen aan waarbinnen de implementatie moet plaats grijpen 

o Eenzijdig: richten zich enkel op financiële plaatje 

• Soms uitbreiding naar andere financiële controles 

o Vb. financiële ratioanalyses en financiële audits 

  



 

7.3.4 Coördinatiemechanismen als controle-instrumenten  

Volgens Ouchi bestaan er 3 grote types van  controle  

• Bureaucratische controlemechanisme:  

o Regels, procedures en directe supervisie 

o Strikte en strakke controle van het implementatieproces 

o Meest aangewezen indien: taakzekerheid en voorspelbaarheid zeer groot 

• Marktcontrolemechanisme:  

o Extern aangestuurd feedback mechanisme: de afzetmarkt 

▪ Deze bepaald of de output voldoende efficiënt is  zie je in prijs 

o Meest aangewezen indien: taakzekerheid en voorspelbaarheid zijn matig 

maar output kan nog gespecificeerd worden 

• Clancontrolemechanisme:  

o Intern gedeelde waarden, normen en tradities. 

o Culturele en vaak ongeschreven mentale spelregels 

o Meest aangewezen indien: grote taakonzekerheid en onvoorspelbaarheid en 

moeilijk om output te concretiseren 

Aard van de activiteiten bepaalt welk controlemechanisme het meest aangewezen is  

 

 

7.3.5 Geëxpliciteerde gedragscodes  

• Cultuur ve organisatie kan gedrag en acties in het kader van de implementatie sturen.  

o Gedeelde waarden en normen weten organisatieleden wat wel en niet mag.  

• Vb : code of conduct  

o Welke mentale regels en procedures er in acht genomen moeten worden bij de 

concrete realisatie vd vooropgestelde doelen.  

o Voor alle organisatieleden maar vooral voor topmanagement(voorbeeldfunctie) 

• Soms ethische vragen: tot hoever kunnen zo’n codes gaan 

 



 

7.3.6 Organisatieveranderingen  

• Soms moeten bepaalde kenmerken van de organisatie gedeeltelijk/geheel veranderen 

om de desbetreffende doelen en/of plannen te kunnen realiseren 

• Klassiek managementperspectief: bewust gepland en doorgevoerd 

• Gedragsmatig managementperspectief: zowel bewust als spontaan 

• Institutionalisme: imitatiegedrag  organisaties veranderen omdat anderen dat ook 

doen 

• Soorten organisatieveranderingen: organisatieveranderingen in: 

o Organisatiestructuur 

o Organisatiecultuur 

o Het gevoerde beleid 

• Organisatieveranderingen brengt weerstand met zich mee :  

o = organisatieleden wensen niet mee te stappen in het veranderingsproces en 

verkiezen om de oude, voor hen gekende en vertrouwde situatie te behouden.  

▪ Passieve weerstand : apathie, vertragingsmanoevres, stiptheidacties 

▪ Actieve weerstand: openlijk verzet, weigering, blokkeringsgedrag 

o Oorzaken van weerstand :  

▪ Persoonsgebonden weerstand: komt vanuit het individu 

• Onwetendheid over de toedracht aan verandering  

• Angst voor het onbekende, onzekere 

• Angst vanuit gewoontes  

• Economische negatieve gevolgen 

• Sociale, relationele gevolgen  

▪ Organisatiegebonden weerstand: komt uit kenmerken vd organisatie :  

• Structurele inertie = organisaties streven eigenlijk stabiliteit en 

het respect voor de gevestigde orde na 

• De machtbalans of verdeling 

• Negatieve ervaringen uit het verleden  

o Aandacht voor wijzen om weerstand te ondervangen 

▪ Onwetendheid en angst voor het onbekende  duidelijke info 

verstrekken 

▪ Angst vanuit gewoontes en gevreesde eco of soc gevolgen  

duidelijke info verstrekken + ondersteuningsmaatregelen 

(outplacement) 

▪ Machtbalans  overleg en onderhandelingen 

▪ Structurele inertie  HRM-tools  

• Business Proces re-engineering: de organisatieprocessen worden grondig 

geanalyseerd en hertekend.  

o Proces tot essentie herleiden 

o Mentaal loskomen van langzaam gegroeide essenties 

o =zoekproces naar onconventionele en originele oplossingen 

o kwaliteit en efficiëntie van organisatie verbeteren 

 



 

7.3.7 Conflicthanteringsmethoden   

• Conflict = situatie waarbij iemand meent dat een ander iemand een actie onderneemt 

of wenst te ondernemen die onverzoenbaar is met het eigenbelang.  

• Conflicthanteringsmethoden = manieren hoe organisaties omgaan met conflicten:  

o Aanpassingsstrategie:  

▪ Veel aandacht voor relatie of voor de ander maar niet voor zichzelf. 

• eigenbelang ondergeschikt maakt aan dat van de relatie.  

▪  volggedrag en  aanvaarding vh schenden vh eigenbelang 

▪ Artificiële harmonie  

o Vechtstrategie:  

▪ Geen aandacht voor relatie, alleen voor zichzelf (eigenbelang). 

• relatie ondergeschikt maakt aan het eigenbelang 

▪ Tegenpool aanpassingsstrategie 

▪  weerstand, openlijk verzet, aanvallend gedrag, verbale agressie,… 

▪ De kans dat een conflict terug opduikt is hier groot  

o Ontwijkstrategie:  

▪ Men vindt het niet nodig om aandacht te besteden aan conflict. 

▪ Het is alsof er geen conflict bestaat 

▪ Struisvogelpolitiek  neutraal blijven 

o Samenwerkingsstrategie:  

▪ Veel aandacht aan relatie en aan eigenbelang. 

▪ Grondige analyse vh conflict, overleg met wederzijds respect, een 

erkenning van elkaars belangen, open discussies en de bereidheid om 

tijd en energie te investeren in het zoeken naar een voor iedereen 

aanvaardbare oplossing 

o Compromisstrategie:  

▪ Balans tss de zorg voor de relatie en de zorg voor zichzelf.  

▪ Niet zoeken naar  beste oplossing maar naar aanvaardbare oplossing 

voor iedereen. 

▪ Iedereen geeft en neemt 

▪ Onderhandelen, afwegen, garanties vragen  

• De aandacht en houding ten aanzien van conflicten varieert naargelang het 

managementperspectief :  

o Klassieke managementperspectief :  

▪ Staat vrij negatief tegenover organisationele conflicten.  

• Ze zijn disfunctioneel en verstoren de vlotte werking ve org.  

▪ Conflicten moeten vermeden worden of zo snel mogelijk worden 

aangepakt. 

o Gedragsmatig managementperspectief : 

▪ Conflicten zijn onvermijdelijk  komt door preferentieverschillen vh 

complexe mensbeeld  

▪ Conflicten zijn niet noodzakelijk negatief of disfunctioneel.  

• Soms zelfs goed of noodzakelijk voor de dynamiek, slagkracht 

en weerbaarheid vd org.  

o Stakeholdersbenadering : 

▪ Hecht het meeste aandacht aan conflictenaangezien deze benadering 

het eigenbelang vd organisatieleden zeer centraal stelt  

▪  Het gevolg hiervan is vaak het ontstaan van politiek gedrag (zie H3)



 

7.3.8 Principes van de lerende organisatie   

• Implementatieproces vereist een flexibele en responsieve ingesteldheid vd organisatie.  

• Voordat een organisatie kan worden beschouwd als een lerende organisatie moet 

voldaan zijn aan 3 condities: 

o Kenmerken van de organisatiestructuur  

▪ Die het ontwikkelen van leercapaciteiten en flexibiliteit bevorderen. 

▪ Vb. intensief gebruik coördinatiemechanismen, decentralisatie, 

empowerment, participatief management 

o Kenmerken van informatiestromen  

▪ Die het ontwikkelen van leercapaciteiten en flexibiliteit bevorderen. 

▪ Vb. registratiesytemen, databanken, omgevingsscanners,… 

o Kenmerken van het gevoerde personeelsbeleid  

▪ Die het ontwikkelen van leercapaciteiten en flexibiliteit bevorderen.  

▪ Vb. WN continu opleiden en trainen, belonen,… 

 

 

7.4 Soorten van controlesystemen 

Basis van de identificatie De soorten van controlesystemen 

Organisationele reikwijdte van de controle • Overkoepelende controlesystemen 
bestemd voor de hele organisatie 

• Controlesystemen bestemd voor een 
deel van de organisatie  

Aard van het beleid waarop de controle 
betrekking heeft 

• Controlesysteem m.b.t.: 
o Kwaliteitszorg 
o Strategisch beleid 
o Financiële beleid 
o Productiebeleid  
o HRM- beleid 
o Distributiebeleid  

Locatie van de controle • Centraal geïnstalleerde 
controlesystemen  

• Decentraal geïnstalleerde 
controlesystemen  

Samenhang van de controle • Gefragmenteerde en onderling niet- 
gekoppelde controlesystemen  

• Unitaire of geïntegreerde 
controlesystemen  

Vorm van de controle • Persoonlijke of persoonsgebonden 
controlesystemen  

• Mechanistische en elektronische 
controlesystemen  

Specifieke kenmerken van het instrument 
waarmee de controle wordt gerealiseerd  

• Outputcontrolesystemen 

• Inputcontrolesystemen 

• Procescontrolesystemen  

• Bureaucratische controlesystemen  

• Marktgerichte controlesystemen  

• Clancontrolesystemen  

• Cultuurcontrolesystemen 



 

8 Hoofdstuk 8 : Generalistische managementdomeinen  

8.1 Strategisch management 

Definitie verschilt naargelang het gehanteerde managementperspectief: 

• Het klassieke, rationele managementperspectief :  

Strategie ve organisatie = de opstelling en implementatie ve formeel plan  

o Een toekomst gericht plan met een LT focus (vb 2 a 5 j) 

o Een geïntegreerd plan waarbij de hele organisatie centraal staat  

o Een plan met expliciete omgevingsfocus 

 hoe positioneren we ons als organisatie tav onze externe omgeving? 

o Een plan dat getuigt van expliciete en bewuste keuzes ipv toevalligheden 

 een blauwdruk 

Het doel van dit plan  overleven/ continuïteit/ slagkracht/ succes 

o Profit-organisaties: winst en concurrentiepositie 

vb. Michael Porter, Igor Ansoff 

• Het gedragsmatig en stakeholdersperspectief : 

Strategie van organisatie = dominant gedragspatroon:  

o Deel dominant gedragspatroon wordt intentioneel en formeel opgesteld zoals 

bij het klassieke perspectief.  

▪ = intentionele strategie 

▪ onderhevig aan de invloed vh complexe mensbeeld  

▪ Subjectieve perceptie.  

• Eigenbelangen van alle betrokkenen werken door in de aard en 

inhoud vd intentionele strategie 

• Strategie is subjectief gekleurd 

o Andere deel ontstaat spontaan  

▪ = de spontane strategie 

o Strategie kijkt men zowel naar toekomst, heden en verleden  

o Strategie wordt getypeerd door gebruik van metaforen 

Doel van dit dominant gedragspatroon  leven/ evolueren, maar vooral begrijpen  

o Strategie biedt geen garantie voor toekomstige overleving 

Elke organisatie heeft een strategie  

Gedragsmatige benadering: vb. Henry Mintzberg, J.B. Quinn 

Stakeholdersbenadering: vb. Edward Freeman 

 

  



 

8.1.1 Concrete activiteiten  

8.1.1.1 Het rationeel managementperspectief : de rationele activiteitencyclus  

• De strategie is resultaat van superprogrammering die de hele organisatie omvat  

• Eerste vuistregel: een lineair, sequentieel stappenplan van activiteiten: 

Elke stap volgen en in een vaste lineaire volgorde. 

Stap overslaan of niet respecteren van volgorde  slechte programmatuur die de 

kansen op succes reduceren.  

o Visie  

▪ Voor publieke en social profit organisaties 

▪ Is het ideaaltypische maatschappijbeeld waaraan de organisatie een 

bijdrage wenst te leveren via haar missie 

o Missie = bestaansreden van de organisatie  

▪ Wrm opgericht, Welke behoeften bevredigt de organisatie, 

basiskenmerken van product, wat is ultieme doel? 

o Strategische omgevingsanalyse (H4) 

▪ Kwaliteitsvol strategisch plan: Analyse interne en externe omgeving  

o Strategische doelen 

▪ Doelen op LT, op de organisatie en op de omgevingsanalyse 

geïnventariseerde aandachtspunten. 

▪ Bewuste, weldoordachte keuzes 

o Strategische acties 

▪ Hoe strategische doele bereiken 

o Strategie-implementatie  

▪ Tactische en operationele doelen  1 consistente doelencascade 

▪ Afstemming met structuur en cultuur van de  organisatie 

▪ Controle/monitoring via ontwikkeling prestatiemeetsysteem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plannen = stap 1,2,3,4,5,6a 

 Organiseren = stap 6b 

 Leiding geven = / 

 Controleren = 6c 

• Tweede vuistregel: strategische activiteitencyclus moet worden hernomen volgens 

een vast cyclisch patroon (cfr. LT) vb : elke 5 jaar 

• Derde vuistregel: sterke top down sturing vanwege het topmanagement 

  



 

8.1.1.2 Het gedragsmatige managementperspectief : het incrementeel activiteitenproces  

• Volgens het gedragsmatig managementperspectief verlopen de activiteiten  

o Niet noodzakelijk een lineair, sequentieel stappenplan van activiteiten 

o Niet noodzakelijk een herhaling volgens een vast cyclisch tijdspatroon (LT) 

Hierdoor vertoont cyclus meer een organisch grillig en spontaan tijdspatroon  

o Niet noodzakelijk een sterke top down sturing vanwege het topmanagement  

▪ Wordt bepaald door bvb cultuur en structuur 

 

 
8.1.1.3 Het stakeholdersbenadering : het politiek activiteitenproces  

• Volgt de ideeën vh gedragsmatig managementperspectief  

• Maar veel aandacht aan invloed interne en externe stakeholders  

o Bij elke planmatige stap op spontane reactie: 

▪ Wie bepaalt dit, welk eigenbelang, welk politiek gedrag 

 

 

8.1.2 Technieken en instrumenten  

8.1.2.1 Het rationeel managementperspectief : de rationele instrumentenkoffer 

• Volgens rationeel managementperspectief moet men bij elke activiteit gebruik maken 

van: Gestandaardiseerde set van erkende en kwaliteitsgaranderende 

instrumenten 

o Missie 

▪ inhoudelijke en vormelijke criteria van een “goede” missie 

 goede missie moet antwoord geven op :  

• Wat : producten/diensten 

• Wie : klanten 

• Welke garanties : kenmerken producten 

• Met welke waarden: respecteren waarden 

• Waarom : doel 

▪ Vormelijk is een missie : beknopt, bevattelijk en begrijpbaar 

o Strategische omgevingsanalyse 

▪ SWOT-analyse welke info en hoe interpreteren 

o Strategische doelen  

▪ Criteria voor “goede” doelen formuleren 

• SMART-criteria 

o Strategische acties 

▪ Opstellen van alternatieve keuzes 

▪ Zie tabel  

o Implementatie 

▪ Strikte opvolging dat alle doelen worden gerealiseerd  

•  controle en bijsturing 



 

Strategisch doel Alternatieve strategische acties  

Een concurrentiële positie 

bekomen  

De generieke strategieën van Porter :  

Via kostenleiderschap : 

• Een voordelige kostenstructuur 

• Lage prijszetting 

• Gestandaardiseerd en eenvoudig productassortiment 

• Continu zoeken naar kostenverlagingen  

 

Via Differentiatiestrategie :  

• Unieke en onderscheidende product of 

servicekenmerken 

• Relatief hoge prijs 

• Breed productassortiment 

• Continu zoeken naar een uniek profiel waarvoor de 

klant bereid is te betalen 

 

Via focuesstrategie :  

• Een niche of specialistisch marktsegment dat zich 

toespitst op een specifieke doelgroep en/of bepaalde 

behoefte 

 

Een groei bewerkstelligen  Inhoudelijke groeistrategieën van Ansoff :  

• Via marktpenetratie : dwz door klanten af te 

snoepen vd concurrent. Bij deze actie voert de org 

geen verandering door in het productassortiment en in 

het beoogde klantenprofiel 

• Via productontwikkeling : dwz door het 

productassortiment te wijzigen of te vernieuwen maar 

het klantenprofiel ongewijzigd laten. 

• Via marktontwikkeling : dwz door het 

productassortiment ongewijzigd te laten maar het 

klantenprofiel te verruimen en dus ook andere types 

van klanten te bedienen vb andere geografische regio 

• Via diversificatie : dwz door zowel het 

productassortiment als het beoogde klantenprofiel 

grondig te wijzigen. Op deze wijze ontwikkelt de org 

nieuwe of andere eco act voor andere doelgroepen 

Organisatorische groeistrategieën :  

• Via interne groei : of dus zelf gefinancierde 

uitbreidingsinvesteringen  

• Via fusie : of een permanent 

samenwerkingsverband met een derde, externe 

partnerorganisatie. Ingevolge vd fusie versmelten de 

betrokken org tot 1 nieuwe org (eigen naam, 

structuur) 

• Via acquisitie : of permanente overname ve derde, 

externe partner. Ingevolge een acquisitie verliest 

enkel de overgenomen of opgekochte partner de eigen 

identiteit. De overnemer behoudt de eigen naam en 

draagt die ook over aan de opgekochte partner 

• Via joint venture : of een tijdelijk 

samenwerkingsverband met een derde externe 



 

partner. Buiten het samenwerkingsverband behouden 

beide org hun onafhankelijkheid en zelfstandigheid.  



 

Een evenwichtig 

productportfolio beheren  

Productportfoliostrategieën : BCG matrix :  

Cash cow producten :  

• Prod waarvan het marktaandeel groot is maar waar de 

toekomstige groeiperspectieven vd markt neg zijn. 

• In dit opzicht genereren deze prod veel opbrengsten 

maar zijn de langetermijnperspectieven ongunstig 

• Het aandeel v deze prod is belangrijk om inkomsten 

te generen en zolang dit het geval is houdt de org hen 

bij de in portfolio = uitmelken 

 

Stars producten :  

• Prod waarvan het marktaandeel groot is en waarvoor 

de groeiperspectieven zeer gunstig zijn. 

• deze prod genereren veel opbrengsten en in de 

toekomst zijn de inkomstenpotentieel nog groter 

• het is voor de org dan interessant om te blijven 

investeren in deze prod 

 

Question mark producten :  

• Prod waarvan het marktaandeel klein is maar 

waarvoor er nog wel interessante groeiperspectieven 

bestaan. 

• deze prod genereren momenteel lagen inkomsten 

maar dat kan in de toekomst veranderen 

• het is voor de org belangrijk om te selectief te blijven 

investeren in deze prod 

 

Dogs producten : 

• Prod waarvan zowel het marktaandeel als de 

groeiperspectieven niet aantrekkelijk zijn 

• het is voor de org belangrijk om deze zo snel 

mogelijk te verwijderen.  

 

  



 

 
8.1.2.2 Het gedragsmatige managementperspectief : De gedragsmatige principes en richtlijnen 

• Geen gestandaardiseerde set maar suggesties of principes en richtlijnen.  

o Het gebruik van deze instrumenten wordt sterk beïnvloed door het complexe 

mensbeeld en de eigen opvattingen over het dominant gedragspatroon. 

▪ Missie 

• Realiteitsgetrouwe weergave van het dominant gedragspatroon 

(ook verleden) 

▪ Strategische omgevingsanalyse 

• Aandacht besteden aan de invloed van informatiefilters die de 

waarneming vertekenen 

• In de loop van de tijd de analyse herzien  

• Bij een strategische omgevingsanalyse worden vooral die 

kenmerken in kaart gebracht die een aanzienlijke verandering 

teweegbrengen in het dominant gedragspatroon; de 

scharniermomenten 

• Interpretatie SWOT 

▪ Strategische doelen  

• Aandacht voor informele , niet-neergeschreven doelen  

• Doelconflicten tussen informele en formele doelen 

▪ Strategische acties 

• Grote variëteit 

• Elke organisatie bepaalt zelf hoe ze haar doelen realiseert 

▪ Implementatie 

• Geen al te strakke opvolging 

 

 
8.1.2.3 De stakeholdersbenadering : De politieke richtlijnen en principes 

• Geen gestandaardiseerde set maar suggesties of principes en richtlijnen. 

Het gebruik van deze instrumenten wordt sterk beïnvloed door het complexe 

mensbeeld en vooral het eigenbelang van de verschillende stakeholders  

o Missie  

▪ Compromis, soms vaag , soms expliciete verwijzing naar 

belangengroepen en stakeholders  

o Strategische omgevingsanalyse  

▪  vertekend door stakeholder die omgevingsanalyse realiseert : 

subjectieve perceptie  

o Strategische doelen 

▪ Voorwerp van politiek gedrag  

▪ Niet noodzakelijk SMART 

o Strategische acties 

▪ Voorwerp van politiek gedrag 

o Implementatie  

▪ Voorwerp van politiek gedrag 

▪ Niet krampachtig vasthouden aan indicatoren en vooropgestelde doelen 

• Zoeken naar haalbare compromissen of oplossing voor 

disfunctioneel gedrag 

• Gewijzigde machtsbalans stakeholders  



 

8.2 Cultuurmanagement 

• Invulling, vormgeving, aansturing en/of verandering van de organisatiecultuur. 

De organisatiecultuur = geheel van gemeenschappelijke waarden en normen die alle 

organisatieleden delen en die zo het denken en het gedrag vd organisatie beïnvloeden.   

• Vormgeving van de organisatiecultuur :  

o Organisatiecultuur is 1 onderdeel of niveau van algemene concept cultuur.  

o Cultuur = geheel van onderling vervlochten mentale en gevoelsmatige codes 

die worden gedeeld door een collectiviteit van mensen en die het denken en 

gedrag beïnvloeden 

o Cultuur wordt aangeleerd en is in dit opzicht veranderlijk en veranderbaar.  

o Niveaus van cultuur :  

▪ Maatschappelijke cultuurop hele samenleving 

▪ Maatschappelijke subculturen op deel samenleving(stad vs 

platteland) 

▪ Organisatiecultuur per organisatie 

▪ Organisatie subculturen binnen organisatie nogeens een opdeling 

o Organisaties hebben geen grip op alle factoren die de organisatiecultuur 

beïnvloeden. 

• Zichtbaarheid en bewuste beleving van de organisatie cultuur: 

o Cultuur en organisatiecultuur is slecht gedeeltelijk zichtbaar en wordt zo ook 

slechts gedeeltelijk bewust beleefd door de organisatieleden.  

Gradatie in zichtbaarheid en bewuste beleving door de ui van Hofstede in H1.  

• Praktijken : werkvoorschriften, afspraken, routines 

• Symbolen : kleding, logo’s, architectuur 

• Mythes of heldenverhalen : iemand als vb nemen 

• Rituelen : de manier van mekaar aan te spreken, manier van 

met klanten om te gaan 

• Normatieve waardeoordelen over het gedrag :  

wat is goed en slecht? Wat mag wel en moet?  

▪ Andere opdeling van het uimodel :  

• Niveau 1  

o = perceived culture of surface level  

o = zichtbare symbolen en praktrijk 

• Niveau 2  

o = gedeelde waarden, opvattingen, attitudes en normen 

die meer dieperliggende betekenis geven aan niveau 1 

o = niet echt zichtbaar, enkel via hun veruitwendiging op 

niveau 1 

• Niveau 3  

o = underlying assumptions 

o = vrij fundamentele denkbeelden die vaak onbewust 

aanleiding geven tot niveau 2 

• Aandacht voor de vormgeving en de maakbaarheid vd organisatiecultuur: 

o Aanvankelijk passief bewust van bestaan maar twijfel over aanstuurbaarheid 

▪ Gegeven waarmee managers rekening moesten houden 

o Later ontstond idee dat ze dit konden beïnvloeden 

▪ Dankzij Japanse succesverhalen 



 

8.2.1 Concrete activiteiten  

Cultuurmanagement impliceert 4 activiteiten :  

• Diagnose van de organisatiecultuur: het in kaart brengen van de typische kenmerken 

• Gap analyse: Het inventariseren van de afstemming tss de organisatiecultuur en de 

organisatiestructuur, de strategie en de omgeving.  

• Veranderen of aanpassen van de organisatiecultuur.  

o Kan het gevolg zijn van een gap-analyse maar hoeft niet. 

o Sterke organisatiecultuur: een vervlochten cultuur die iedereen aanvaardt.  

• Socialiseringsproces: het aanleren en bijsturen van de gewenste organisatiecultuur 

o Primaire socialisering : indien het socialiseringsproces betrekking heeft op de 

maatschappelijke cultuur 

o Secundaire socialisering : indien het socialiseringsproces betrekking heeft op 

allerhande onderwijsinstellingen  

o tertiaire socialisering : indien het socialiseringsproces betrekking heeft op het 

aanleren van de organisatiecultuur  

 

• Plannen = diagnose en gap-analyse 

• Organiseren = veranderen van de organisatiecultuur 

• Leiding geven = veranderen van de organisatiecultuur 

• Controleren = socialiseren  

 

 

8.2.2 Technieken en instrumenten  

8.2.2.1 1.  De diagnose instrumentenkoffer 

Om de organisatiecultuur in kaart te brengen bestaan er verschillende technieken :  

• Kwalitatieve technieken: intense debatten over hidden beliefstegenpooldiscussie 

• Kwantitatieve technieken : vragenlijsten gekoppeld aan cultuurtypologieën 

bepaald set van waarden/normen komt overeen met bepaald type organisatiecultuur  

 

Voorbeelden van organisatiecultuurtypologieën  

Auteur  Soorten organisatiecultuur  

Ouchi  Japanse organisatiecultuur :  

• Een levenslang engagement tss de organisatie en organisatieleden 

• Gestage promotie of carrièreontwikkeling ifv de anciënniteit of de 

betoonde loyauteit aan de organisatie 

• Voorkeur voor niet-gespecialiseerde en generalistische 

loopbaanpaden 

• Voorkeur voor impliciete controlemechanismen (gedragscodes) 

• Grote belangstelling voor de collectieve ingesteldheid en het 

collectieve verantwoordelijkheidsgevoel v organisatieleden 

• Grote belangstelling voor de totale organisatie 

Amerikaanse organisatiecultuur :  

• Kortermijnengagement tss de organisatie en organisatieleden 

• snelle carrièreontwikkeling ifv individuele prestaties 

• Voorkeur voor gespecialiseerde loopbaanpaden 

• Voorkeur voor expliciete controlemechanismen (regels, afspraken) 

• geen belangstelling voor de collectieve ingesteldheid en het 

collectieve verantwoordelijkheidsgevoel v organisatieleden 



 

• Grote belangstelling voor de delen vd organisatie 

Deal en 

Kennedy 

De work and play hard – cultuur :  

• Zeer prestatiegericht maar weinig risicovol werk 

• Werk moet plezierig blijven 

• Teamgeest is belangrijk  

De procescultuur :  

• Zeer systeemgericht en weinig risicovol werk 

• Proces is belangrijker dan de prestatie  

• Details zijn belangrijk  

De machocultuur :  

• Risicozoekend en zeer risicovol werk 

• Leden w afgerekend op hun individueel scoregedrag 

• Macht en persoonlijke status zijn belangrijk  

De bet your company-cultuur :  

• zeer risicovol werk 

• stevend naar degelijkheid en professionele oplossingen 

• technische kennis en vaardigheden zijn belangrijk  

Handy  De machtcultuur :  

• individuele personen en posities bepalen het denken en handelen 

• wat mag en niet mag, w bepaald door de meest machtige of meest 

invloedrijke persoon binnen de org 

• deze organisatiecultuur hecht veel belang aan machtsconcentratie en 

autoritair leiderschap 

De rolcultuur :  

• procedures en regels bepalen het denken en handelen 

• wat mag en niet mag, ligt vast in de rol of functie die van eenieder w 

verwacht  

• deze organisatiecultuur hecht veel belang aan stabiliteit en 

voorspelbaarheid 

De taakcultuur :  

• teams bepalen het denken en handelen 

• wat mag en niet mag, w bepaald door expertise en deskundigheid 

• deze organisatiecultuur hecht veel belang aan flexibiliteit en 

resultaatgerichtheid 

De persoonscultuur :  

• persoonlijkheden en karakters bepalen het denken en handelen 

• wat mag en niet mag, w bepaald door afspraken en tradities  

• deze organisatiecultuur hecht veel belang aan lidmaatschap en 

persoonlijke relaties  

Trompenaars  De familiecultuur :                                 (België, Spanje, Italië, Japan) 

• respect voor hiërarchie  

• patriarchale op vertrouwen gebaseerde omgang 

• belang van intrinsieke en informele beloningsvormen  

De Eifeltoren-cultuur :                          (Frankrijk, Nederland, Duitsland) 

• respect voor hiërarchie  

• onpersoonlijke omgang 

• belang van regels en structuren 

De Guided Missile-cultuur :                  (VS, GB) 

•  respect voor egalitaire posities   

• Sterk geïndividualiseerde  omgang 



 

• belang van prestaties  



 

8.2.2.2 De gap-analyse instrumentenkoffer 

• Bij de identificatie van de eventuele kloof tss de organisatiecultuur enerzijds en de 

organisatiestrategie, de structuur en de omgeving anderzijds w er in principe van 

dezelfde instrumenten gebruik gemaakt als bij de diagnose. 

• Verschil: vanuit de organisatiestrategie, de structuur en de omgeving een soort 

ideaaltypische organisatiecultuur kan worden geïdentificeerd die dan vervolgens wordt 

geconfronteerd met de feitelijke organisatiecultuur.  

 

 
8.2.2.3 De cultuurverandering instrumentenkoffer 

• Sommige zijn moeilijk te veranderen en andere gemakkelijk 

o Perceived  culture= men begint bij de gemakkelijke veranderingen zoals 

praktijken, symbolen, mythes en heldendaden 

o Richtlijnen voor een grondige verankering  

▪ Heldere visie op nieuwe organisatiecultuur 

▪ Expliciet en duidelijk engagement 

▪ Symbolisch leiderschap  via eigen acties voorbeeldgedrag genereren 

▪ Aandacht voor spanningen en weerstanden tijdig wegwerken 

▪ Heroriëntering diverse managmentfuncties ifv nieuwe waarden/normen 

▪ Bewaken van het ethisch en wettelijk verantwoord zijn  

  



 

9 Hoofdstuk 9 : Specialistische managementdomeinen  

9.1 Onderzoeks-en ontwikkelingsmanagement = R&D 

• Doel: producten en diensten te ontwerpen, aan te passen en/of te vernieuwen. 

• Richtinggevend zijn vragen zoals: 

o Welke behoeften en noden bestaan er en welke kenmerken moeten onze 

producten of diensten vertonen om deze behoeften of noden te bevredigen ? 

o Welke vernieuwingen en/of veranderingen moeten we doorvoeren ? 

o Welke knowhow willen en kunnen we hieromtrent ontwikkelen ? 

 

 

9.1.1 Activiteiten  

• Productontwikkeling : heeft betrekking op het product of de dienst zelf 

o Het identificeren van functionele wensen en de doorvertaling ervan in 

technische vereisten 

▪ Functionele wensen behoeftes en voorkeuren vd klant  

• Wordt in kaart gebracht door marktonderzoek 

• Vb. veilig en milieuvriendelijk karakter personenwagens 

▪ Technische vereisten hebben betrekking op concrete 

productspecificaties die nodig zijn om aan de functionele eisen te 

voldoen 

• Vb. aanwezigheid ABS, airbags, milieuvriendelijke brandstof 

o Het uitwerken van een product- of dienstverleningsontwerp 

▪ Klassiek: doordacht stappenplan 

▪ Gedragsmatig: met vallen en opstaan 

o Het realiseren en uittesten van prototypes 

▪ Een prototype is een allereerste en eenmalige realisatie vh ontwerpen 

o Het juridisch beschermen of beveiligen van het ontwerp (Patent) 

• Procesontwikkeling: heeft betrekking op alle werkwijzen of procedures binnen de 

organisatie 

o Het identificeren van vernieuwings- of aanpassingsbehoeften 

o Het zoeken naar gepaste oplossingen en ontwerpen 

o Realiseren en uittesten van nieuwe of aangepaste werkwijzen en procedures 

o Meer algemene activiteiten  

▪ Organiseren van alle O&O-taken en structurele vormgeving van de 

O&O-afdeling  

▪ Opvolgen en bijsturen van alle O&O-beslissingen en zo de vormgeving 

van het O&O-beleid  

• Managementcyclus  :  

o Plannen : 

▪ Identificeren functionele wensen en doorvertaling in technische vereiste 

▪ Het identificeren van vernieuwings- of aanpassingsbehoeften 

▪ Het uitwerken van een ontwerp 

o Organiseren :  

▪ Organiseren O&O-taken en structurele vormgeving van O&O-afdeling  

o Leiding geven : zit verspreid in alle activiteiten   

o Controleren : Opvolgen en bijsturen van alle O&O-beslissingen en zo de 

vormgeving van het O&O-beleid 



 

9.1.2 Technieken en instrumenten  

9.1.2.1 Identificeren van functionele wensen en de doorvertaling ervan in technische vereisten 

• Market pulled innovations  = vernieuwing of ontwikkeling ifv wat de samenleving 

of de externe omgeving vraagt  

• Market pushed innovations = de organisatie bepaalt zelf de ontwikkelingspistes en 

veronderstelt dat de markt automatisch zal volgen zodra het product/de dienst er is 

 
9.1.2.2 Van idee tot concreet ontwerp 

Technieken of instrumenten die creativiteit stimuleren: 

• Divergent denken :  

o Doel: Gekende problemen of kenmerken te herkaderen op een unieke en 

originele wijze.  

o Afwijkende en zo nieuwe suggesties expliciet en systematisch te belonen. 

• Associatief denken  of mind mapping:  

o Doel: vanuit een eerste concept gradueel allerhande additionele en zo nieuwe 

ideeën af te leiden. Waaraan denkt u als ik..zeg?  

o Resultaat: boomstructuur 

• Creatieve brainstormsessies:  

o Doel: medewerkers ongebonden en zonder bepaalde richtlijnen te laten zoeken 

naar nieuwe ideeën.  

o Geeft vaak gestalte aan associatieve denkoefening 

• Groeps- of teamwerk :  

o Doel: medewerkers samen te laten zoeken naar nieuwe ideeën.  

• Tijdelijke werkeenheden of taskforces :  

o Doel: selectief # medewerkers samen te brengen die zeer gericht zoeken naar 

gewenste vernieuwingen. 

o Werkeenheid houdt op met bestaan van zodra vernieuwing er is 

• Participatief management :  

o Gaat ervan uit dat het mee mogen beslissen van medewerkers tegelijkertijd ook 

het meedenken en zo het actief zoeken naar ideeën stimuleert.  

• Empowerment : 

o Gaat ervan uit dat aanzienlijke vrijheid binnen de job tegelijkertijd ook het 

zoeken en toepassen van veranderingen binnen de job stimuleert. 

• Transformationeel, charismatisch en visionair leiderschap :  

o Stimuleert mensen om buiten de betreden paden te stappen en zo nieuwe 

ideeën te ontwikkelen.  

Algemene richtlijnen: 

• Creativiteit!: ervoor zorgen dat mensen loskomen van hun job 

• Ideeën moeten tijd krijgen om vorm te krijgen 

• LT palen vooropstellen en proberen te halen 

• Stimuleer WN om vol te houden want innoveren betekent hard en intensief werken 

• Leer uit fouten 

• Beloon goede en creatieve ideeen 

• Vermijd te formalistische aanpak 

• Zet uitdagende doelen voorop 

Feasibility studies: Brengen technische haalbaarheid en economische betaalbaarheid van 

het ontwerp in kaart.   



 

9.1.2.3 De organisatie van de O&O-taken  

Keuzes inzake taakverdeling, departementalisatie, coördinatie en gezagsverdeling : zie H5 

 

 
9.1.2.4 De opvolging en bijsturing van het O&O beleid 

• Bijzonder prestatiemeetsysteem 

• Enkele procesmatige aansturingen 

 

 

9.2 Aankoopmanagement  

• Doel: organisatie te voorzien van de benodigde middelen 

o Vb. grondstof, hulpstoffen, halffabrikaten, machines, installaties en materiaal  

o Nodig om de producten te produceren of te verstrekken.  

• Ook betrekking op de relaties met de leveranciers.  

 

 

9.2.1 Activiteiten  

• Minstens vijftal activiteiten 

o Bepalen welke middelen + make or buy  

o Bepalen en vastleggen algemene leveranciersprincipes 

o Zoeken, evalueren en selecteren geschikte leveranciers 

o Organiseren aankooptaken en/of aankoopafdeling 

o Opvolgen en bijsturen afspraken met leveranciers 

• Managementcyclus :  

o Plannen : 

▪ Maker or buy decisions 

▪ Het bepalen en vastleggen algemene leveranciersprincipes 

▪ Zoeken, evalueren en selecteren geschikte leveranciers 

o Organiseren : Organiseren aankooptaken en/of aankoopafdeling 

o Leiding geven : zit verspreid in alle activiteiten   

o Controleren : Opvolgen en bijsturen afspraken met leveranciers 

 

 

Zie H7 



 

9.2.2 Technieken en instrumenten  

9.2.2.1 “Make or buy decisions” en het vastleggen van algemene leveranciersprincipes 

• Make or Buy decissions 

o Make  

▪ achterwaarts geïntegreerde organisatie 

▪  = beginpunt van de supply chain 

▪ Redenen: Gewenst kostenvoordeel, maatwerkvoordeel,servicevoordeel 

o Buy:  

▪ Groter specialisme of professionalisme leverancier, te hoge 

investeringskost, ongunstige ligging grondstoffen, … 

o Keuze hangt af van de oa kost en de kwaliteit van beide opties 

• Algemene leveranciersprincipes :  

o Just in Time-principe :  

▪ Grond-en hulpstoffen worden geleverd wnn nodig voor productieproces 

▪ Voorraden worden gereduceerd tot het minimum.  

▪ Duidelijke afspraken met leveranciers  

• Voorkomen stillegging productie door laattijdige leveringen. 

o Raamcontracten :  

▪ Langdurig samenwerkingsverband waarbij de leverancier er zich toe 

verbindt om gedurende een bepaalde periode telkens naar de behoeften 

vd organisatie te leveren tegen een op voorhand vastgelegde prijs. 

o Bevoorrechte partners :  

▪ Organisatie slechts met selecte groep leveranciers wenst zaken te doen.  

▪ Verkiest hechte relaties met enkele toeleveranciers. 

o Electronic Data Interchange (EDI) : 

▪ Via een computergedreven systeem rechtstreeks bestelorders doorgeeft 

aan haar leveranciers ifv de inkoopbehoefte. 

o Internetveilingen : 

▪ Gebruik van elektronische marktplaatsen op het www waar 

leveranciers aanbiedingen doen als reactie op de vraag vd organisatie.  

 

 
9.2.2.2 2. Het zoeken, evalueren en selecteren van leveranciers 

Criteria :  om potentiële leveranciers met elkaar te vergelijken: prijs, kwaliteit, technische 

bekwaamheid, leverbetrouwbaarheid, service, geografische locatie, reputatie, … 

 

 
9.2.2.3 3. De organisatie van de aankooptaken 

Keuzes inzake taakverdeling, departementalisatie, coördinatie en gezagsverdeling  H5 

 

 
9.2.2.4 4. De opvolging en bijsturing van het leveranciersbeleid 

• Bijzonder prestatiemeetsysteem 

• Enkele procesmatige aansturingen
Zie H7 



 

9.3 Productie-en/of dienstenmanagement  

9.3.1 Activiteiten  

• Doel: maken van producten of het verstrekken van diensten. 

• Op zen minst volgende activiteiten 

o Uitdokteren van benodigde technische handelingen/bewerkingen en de 

daarvoor telkens benodigde middelen Vb. machines, mensen 

o Bepalen van de benodigde voorraden 

o Bepalen en vastleggen van algemene productie- of dienstverleningsprincipes 

o Installeren en operationeel maken productieapparaat/dienstverleningsproces 

o Onderhoud van het machinepark 

o Organiseren van productie- of dienstverleningstaken en/of de productieafdeling 

o Voorzien van opslagruimtes voor afgewerkte producten 

• Managementcyclus  

o Plannen : 

▪ Uitdokteren van benodigde technische handelingen/bewerkingen en de 

daarvoor telkens benodigde middelen 

▪ Bepalen van de benodigde voorraden 

▪ Bepalen en vastleggen algemene productie/dienstverleningsprincipes 

▪ Voorzien van opslagruimtes voor afgewerkte producten 

o Organiseren :  

▪ Installeren en operationeel maken van het productieapparaat of 

dienstverleningsproces 

o Leiding geven : zit verspreid in alle activiteiten   

o Controleren : Opvolgen en bijsturen van de productie 

 

 

9.3.2 Technieken en instrumenten  

9.3.2.1 Het bepalen en vastleggen van algemene productie- of dienstverleningsprincipes 

• Outsourcing-principe:  

o Bepaalde taken niet zelf realiseert maar uitbesteedt aan partnerorganisaties 

• Just in Time-principe :  

o Halffabrikaten worden enkel vervaardigd van zodra ze nodig zijn en worden 

producten enkel geproduceerd na bestelling door de klant.  

o Minimum aan tussenvoorraden en eindvoorraden.  

o Vereist goede afspraken tss distributeurs en eigen marketingafdeling  

• Kwaliteitscontroles en kwaliteitscirkels :  

o Op regelmatige tijdstippen controleren of de gerealiseerde producten 

beantwoorden aan de technische voorschriften en kenmerken.  

o Kwaliteitscirkels: groepen van max 5 wn die op vrijwillige basis oplossingen 

proberen te zoeken voor kwaliteitsproblemen.  Vb : kaizen principe  

 
9.3.2.2 Het organiseren van de taken en/of de productieafdeling 

Keuzes inzake taakverdeling, departementalisatie, coördinatie en gezagsverdeling 

 
9.3.2.3 Het opvolgen en bijsturen van de productie 

• Bijzonder prestatiemeetsysteem 

• Enkele procesmatige aansturingen 
Zie H7 

HH7 



 

9.4 Marketingmanagement 

9.4.1 Activiteiten  

• Verkoopmanagement is een onderdeel van marketingmanagement 

• Doel: zodanige klantenwaarde en klanttevredenheid te creëren dat de door de 

organisatie vervaardigde producten en diensten worden verkocht of afgenomen 

o klantwaarde verstaat men het vermogen ve product om de wensen en 

onderliggende behoeften vd klant te bevredigen.  

• Activiteiten 

o Identificatie van functionele product- en dienstverleningsvereisten 

o Evalueren en selecteren behoeftes/wensen waarop organisatie wenst in te gaan 

o Hoe klant desbetreffende producten en diensten kan aankopen/aanschaffen 

o Realiseren van de verkoop 

o Registreren van de klanttevredenheid 

o Organiseren van de marketingtaken en/of de marketingafdeling 

o Opvolgen en bijsturen van het marketingbeleid 

• Managementcyclus  

o Plannen : 

▪ Identificatie van functionele product- en dienstverleningsvereisten 

▪ Evalueren en selecteren behoeftes/wensen waarop organisatie wenst in 

te gaan 

▪ Hoe klant desbetreffende producten/diensten kan aankopen/aanschaffen 

o Organiseren :  

▪ Organiseren van de marketingtaken en/of de marketingafdeling 

▪ Structureel vorm geven van de marketingafdeling  

o Leiding geven : zit verspreid in alle activiteiten   

o Controleren : Opvolgen en bijsturen van het marketingbeleid 

 

 

9.4.2 Technieken en instrumenten  

9.4.2.1 Het realiseren van marktonderzoek 

• Via marktonderzoek gaat de organisatie op zoek naar interessante marktsegmenten  

o klanten die bepaalde behoeften hebben die de organisatie via haar producten 

kan bevredigen. 

• Marktonderzoek = het opstellen en uitvoeren van omgevingsanalyses met behulp van 

informatieverzamelingmethoden en –technieken  H1  

o Vb. vragenlijst, mondelinge interviews, kwantitatieve en kwalitatieve prognose 

 

 
9.4.2.3 Het organiseren van de taken en/of de marketingafdeling 

Keuzes inzake taakverdeling, departementalisatie, coördinatie en gezagsverdeling  H5 

 

 
9.4.2.4 Het opvolgen en bijsturen van het marketingbeleid 

• Bijzonder prestatiemeetsysteem 

• Enkele procesmatige aansturingen Zie H7 



 

9.4.2.2 Beslissen over hoe de klant de producten of diensten kan aankopen of aanschaffen  

Consumentengedrag  modellen en theorieën  

• Modellen die de beïnvloedende of contingente factoren identificeren van dit gedrag : 

Culturele , Persoonsgebonden , sociale en psychologische factoren 

• Modellen die cosnumentengedrag typeren door soorten aankoopgedrag: 

o Complex koopgedrag :  

▪ Cosument emotioneel sterk bij 

aankoop betrokken is en aanzienlijke 

verschillen tss de merken vaststelt.  

▪ Klant maakt een leerproces door.  

• Organisaties kunnen dit 

leerproces sturen via het 

bespelen vd betrokkenheid en 

het goed differentiëren van 

hun eigen merk. 

Het eigen merk moet goed 

opvallen.  

▪ Vb :luxeproducten, gezondheidszorg 

o Gewoonte koopgedrag :  

▪ Consumenten niet betrokken zijn bij de aankoop en ze het verschil tss 

de merken klein vinden.  

▪ Klant zoekt niet uitgebreid naar info en wegen niet nauwgezet hun 

aankoopmotieven af.  

• Sturen kan enkel via direct zichtbare prijs-en verkooppromoties 

en via een vlotte en snelle beschikbaarheid.  

▪ Vb : groenten en fruit 

o Variatiezoekend koopgedrag : 

▪ Consumenten weinig emotioneel betrokken zijn maar wel verschillen 

vaststellen  de merken.  

▪ Klant verandert snel van merkkeuze of voorkeur. 

• Sturen impliceert dan zichtbaarheid vh eigen product 

(schapruimte op ooghoogte), speciale aanbiedingen,gratis stalen 

▪ Vb : huishoudproducten, drank 

o Dissonantiereducerend koopgedrag :  

▪ Consumenten emotioneel sterk betrokken zijn maar op het eerste zicht 

weinig verschillen opmerken tss de merken. 

▪ Slechts na aankoop vormt de klant zicht een idee vd aankoop.  

▪ Negatieve gevoelens of een cognitieve dissonantie leidt tot 

dissonantiereducerend koopgedrag (het is nog zo slecht niet) maar 

verhindert alvast herhalingsaankoopgedrag.  

• Vermijden door verschillen in de merken kracht bijzetten. Zo 

bekomt men dat klanten  toch nog een goed gevoel hebben bij 

de gemaakte keuze en overgaan tot herhalingsgedrag.  

▪ Vb : verzekeringen  

Beleidskeuzes  marketingmix (4 P’s)  

• Productkenmerken 

• Prijs 

• Promotie 

• Plaats  



 

9.5 Human Resource management 

9.5.1 Activiteiten  

• Doel: organisatie te voorzien van een gepast en geschikt personeelsbestand. 

• Verschil HRM en personeelsbeleid HRM = geïntegreerd personeelsbeleid 

o 1e integratie: personeelsbeleid wordt gekoppeld aan strategische doelen 

▪ WN zijn middelen van de organisatie 

▪ Harvard HRM model 

o 2e integratie: samenhang tss verschillende personeelsbeleidactiviteiten 

▪ WN aanwerven en belonen obv zelfde criteria 

▪ Michigan HRM model 

o 3e integratie: structurele inbedding personeelsbeleid 

▪ Integreren in alle lijnfuncties 

o Indien sprake van deze 3 integraties  HRM 

• Activiteiten 

o Functiebeschrijving en functieprofiel ontwerpen 

o Inventariseren van de kenmerken van het personeelsbestand 

o Personeelsplanning 

o Werving of recrutering  

o Selectie 

o Opleidingsbeleid 

o Beoordeling 

o Belonings- of remuneratiebeleid 

o Loopbaan- of carrièrebeleid 

o Ontslag, pensionering en outplacement 

o Organiseren van de HRM-taken en/of de HRM-afdeling  

o Opvolgen en bijsturen van het HRM-beleid  

• Bijzondere activiteiten: 

o Relatie of verstandhouding met vakbonden en de arbeidsverhoudingen 

(stakeholdersbenadering) 

o Inspraak en betrokkenheid werknemers 

o Beleid inzake arbeidsomstandigheden (sociotechniek) 

• Managementcyclus  

o Plannen : 

▪ Functiebeschrijving en functieprofiel ontwerpen 

▪ Inventariseren van de kenmerken van het personeelsbestand 

▪ Personeelsplanning 

▪ Het plannen van aanwerving of recrutering  

▪ Het opstellen vh belonings- of remuneratiebeleid 

o Organiseren :  

▪ Werving of recrutering  

▪ Selectie 

▪ Verstrekken van opleidingen 

▪ Organiseren van de HRM-taken en/of de HRM-afdeling  

o Leiding geven : zit verspreid in alle activiteiten   

o Controleren : Opvolgen en bijsturen van het HRM-beleid  

 

  



 

9.5.2 Technieken en instrumenten  

9.5.2.1 Het opstellen van een functiebeschrijving en een functieprofiel 

• Functiebeschrijvingen  

o Brengen per functie in kaart welke specifieke taken, bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden er dienen gerealiseerd of opgenomen te worden.  

o Ze bevat ook meer algemene informatie 

▪ Naam functie 

▪ Plaats in organogram 

▪ # medewerkers/ondergeschikten 

o Belangrijk starpunt = keuze van taakspecialisatie, machtsverdeling en gezag 

o Geven algemeen beeld van de te realiseren taken 

▪ Hoe groter onzekerheid functiehoe minder gedetailleerd beschrijving 

• Functieprofielen vertaalt functiebeschrijving in:  

o Technische, instrumentele kennis  

▪ = Expertise of vakgebonden kennis waarover de kandidaat moet 

beschikken 

▪ Vb. economie, wiskunde,… 

o Socionormatieve vaardigheden  

▪ = Gedragsmatige vaardigheden en attitudes waar de kandidaat moet 

over beschikken. 

▪ Vb. communicatieve vaardigheden, stiptheid, loyauteit 

o Competenties 

▪ = meestal een combinatie van zowel kennis als vaardigheden 

o Vb. Medewerker beschikt over Master economie en communicatieve 

vaardigheden, zijn competenties kunnen omschreven worden als: 

▪ Kunnen opstellen en interpreteren van balans en RR 

▪ Negotiëren en onderhandelen met klanten 

▪ Detecteren van financiële motor 

▪ Formuleren van oplossingen voor financiële beleggingsproblemen 

▪ Vertrouwelijk en nauwgezet beheer van financiële klantendossiers 

 
9.5.2.2 Het inventariseren van toekomstige personeelsbehoeften 

Omgevingsanalyses met behulp van informatieverzamelingsmethoden en –technieken 

Vb. kwalitatieve en kwantitatieve prognoses 

 

 
9.5.2.3 Het aantrekken van medewerkers of kandidaten (i.e. de werving of rekrutering) 

• Wervingsboodschap 

o  is geïnspireerd op de functiebeschrijving en het functieprofiel.  

o Goede vacature of wervingsboodschap obv IPM-criteria  

▪ Heldere en realistische beschrijving van organisatie 

▪ Zakelijke beschrijving van functie taken, bevoegdheden 

▪ Korte toelichting arbeidsvoorwaarden loon, uren 

▪ Toelichting vereiste kennis en kunde 

▪ Duidelijke instructies over hoe te soliciteren 

▪ Boodschap conform lokale wetgeving Vb. non-discriminatie clausle 

• Wervingskanalen zie tabel 9.1



 

Soort Voor en nadelen 

Intern rekrutren : via een 

interne personeelskrant, 

elektronisch prikbord,… 

Voordelen :  

• Grote vertrouwdheid vanwege de kandidaat met de organisatie 

• Promotiemogelijkheden die de huidige wns motiveren 

• Goedkoop 

Nadelen :  

• Geen geschikte kandidaten 

• Organisaties vissen in dezelfde vijver 

• Kandidaten die uiteindelijk niet geselecteerd w, verliezen motivatie 

Personeelsadvertenties  Voordelen :  

• Nieuw bloed 

• Groot bereik 

• Snel  

Nadelen :  

• Concurrentie 

• Relatief duur  

Arbeidsbureaus  Voordelen :  

• Professionele expertise 

• Gericht of selectief bereik 

Nadelen :  

• Tijdsintensief 

• Zeer duur  

Uitzendorganisatie  Voordelen :  

• Professionele expertise 

• Gericht bereik 

• Snel  

Nadelen :  

• Zeer duur  

Headhunterbureaus  Voordelen :  

• Professionele expertise 

• Gericht of slectief bereik 

Nadelen :  

• Zeer duur en tijdsintensief  

 

 
9.5.2.4 Het selecteren van de meest geschikte kandidaten (i.e. de selectie) 

• Selectiecriteria  gebaseerd op personeelsprofiel 

• Selectie-instrumenten zie tabel 9.2  
Soort  Validiteit Betrouwbaarheid Gebruik  

Solliciatieformulier : CV Veeleer laag Veeleer hoog mr hangt af 

vh soort verstrekte info 

Eerste selectieronde 

Schriftelijke kennistesten Hoog, hangt af vd 

vragen 

Veeleer hoog mr hangt af 

vh type vraag en 

evaluatiemethode  

Vooral gebruikt waar 

diploma’s niet waterdicht 

zijn  

Psychosociale testen : iq Hoog  Hoog 2de of 3de ronde 

Mondeling interviews Hoog , hangt af vd 

vragen + subjectief 

Laag Laatste ronde 

Assessment center : 

gesimuleerde werksituatie 

Hoog, hangt af vd 

kwaliteit van de 

opgezette simulatie 

Hoog , hangt af vd 

kwaliteit van de 

opgezette simulatie 

Voor midden/topfuncties 

Arbeidsproeven : 

proefperiode 

Hoog  Hoog  Laatste  selectieronde 

  



 

9.5.2.5 Het opleiden en trainen van personeel (i.e. het opleidingsbeleid) 

Soorten van opleidingen :  

• On-the-job-training : de medewerker leert de vereiste kennis en kunde met vallen en 

opstaan en door collega’s te observeren 

• Mentorschap : de medewerker leert via een persoonlijke begeleiding en coaching  

• Interne bedrijfsopleidingen : de medewerker krijgt aparte opleiding georganiseerd 

door intern opleidingsinstituut  

• Externe bedrijfsopleidingen : de medewerker krijgt de mogelijkheid om opleiding te 

volgen aan erkende opleidingsinstellingen  

• Zelfstudiepakketten 

• Assement centers : de wn leert via gesimuleerde werksituaties waarbij er feedback w 

verstrekt 

 

 
9.5.2.6 Het beoordelen en belonen van de geleverde prestaties door het personeel 

• Beoordeling WN 

o Obv geleverde prestaties 

o Meestal door de directe chef  

o Soms door collega’s en ondergeschikten = 360°-beoordeling 

▪  = verschillende mensen vormen samen een oordeel vanuit hun 

specifieke relatie tot de beoordeelde medewerker.  

• Beoordelingscriteria:  

o Inspanningen  functioneringsgesprek 

o Prestaties  prestatiebeoordelingsgesprek  

o Potentiële capaciteiten  potentieelbeoordelingsgesprek  

• Beoordelingsgesprekken  basis voor opleidingsbeleid, promotie- en carrièrebeleid 

en beloningsbeleid 

• Beloningsmix bestaande uit een combinatie van: 

o Functiegebonden loon:  

▪ Hoogte loon bepaald door plaats functie in functieclassificatiesysteem.  

• Functies gewogen en in hiërarchische volgorde geplaatst 

o Prestatiegebonden loon :  

▪ Hoogte loon  bepaald door prestaties die WN geleverd heeft. 

▪ Obv beoordelingsgesprek  

o Bonus :  

▪ Eenmalige toegekende vergoeding.  

▪ Meestal gekoppeld aan bijzondere prestatie Vb beste verkoper 

o Winstdeling :  

▪ Jaarlijks toegekende financiële vergoeding die rechtstreeks afhankelijk 

is vh geboekte organisatieresultaat.  

o Fringe benefit : 

▪  = extra legaal voordeel : dit is een materiële beloningsvorm met een 

duidelijk inschatbare monetaire waarde 

▪ Fiscaal interessant 

▪ Vb. firmawagen, GSM, benzinekaart, verzekering,… 

o Intrinsieke beloning :  

▪ Immateriële beloningsvorm zonder monetaire waarde.  

▪ Motiveert medewerkers via aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.  



 

9.6 Informatie-en communicatiemanagement 

9.6.1 Activiteiten  

Informatiemanagement:  

• Vormgeving en het beheer van informatiestromen.  

• Doel: zorgt ervoor dat de juist info op het juiste moment op de juiste plaats komt 

• Haalt info uit economie en technologie 

• Activiteiten: 

o Identificeren van functionele informatienoden 

o Doorvertalen van functionele informatienoden naar technische 

informatienoden 

o Ontwerpen van informatiesystemen 

o Operationaliseren van informatiesystemen 

o Beveiligen van informatiesystemen 

o Organiseren van de informatiemanagementtaken en/of de -afdeling 

o Opvolgen en degewenst aanpassen van het informatiemanagemen 

Communicatiemanagement: 

• heeft betrekking op een welbepaald doel van infostromen, namelijk de communicatie 

of persoonsgebonden info-uitwisseling tss mensen bewerkstelligen. 

• Haalt info uit psychologie, sociologie ,… 

• Activiteiten 

o Identificeren en typeren van de betrokken mensen 

o Opstellen en uitwerken van de boodschap 

o Kiezen van een medium 

o Opbouwen van een relatie tussen de zender en het doelpubliek 

o Organiseren van de communicatiemanagementtaken en/of de -afdeling 

o Opvolgen en desgewenst aanpassen van het communicatiemanagement 

 

 

9.6.2 Technieken en instrumenten  

9.6.2.1 Het identificeren van functionele informatienoden 

Interne en externe omgevingsanalyse mbv informatieverzamelingsmethoden en –technieken 

• Extern: micro-omgevingsanalyse 

• Intern: toegevoegde waardenketting 

 

 
9.6.2.2 Het ontwerpen, operationaliseren en beveiligen van informatiesystemen 

• Instrumentarium is zeer technisch 

• Ethische en juridische richtlijnen  

o Informatierechten en –plichten,  

o Eigendomsrechten en –plichten 

o Aansprakelijkheid 

 

 



 

9.6.2.3 Het identificeren en typeren van de betrokken mensen of partijen (inclusief doelgroepen) 

Ruis op de boodschap door foute decodering : communicatieboodschappen w door de 

ontvangers of doelgroepen gedecodeerd en geïnterpreteerd en dit kan leiden tot verschillende 

interpretaties dan de intenties van de verzender.  

 

 
9.6.2.4 Het opstellen en uitwerken van de boodschap 

Boodschap moet helder, ondubbelzinnig en goed verstaanbaar zijn: 

• Welbepaald stijl en toon die past bij doelgroep 

• Kies passende woorden 

• Rode draad 

• Bondige efficiënte boodschappen 

Soorten van boodschappen:  

• Routineboodschap 

o Vb. Dagelijks werkoverleg 

• Slecht-nieuws-boodschap  

o Vb. ontslag, niet-geplande kostenbesparing 

• Overredende boodschap 

o Vb. naar klanten, WN om bepaalde doelstelling te halen 

• Zakelijke of informatieve boodschap 

o Vb. naar media, officiële instanties 

 

 
9.6.2.5 Het kiezen van een communicatiekanaal, kortweg medium genoemd 

• Vb. nota, rapport, brief, e-mail, telefonisch gesprek,… 

• Keuze al naargelang de doelgroep en het soort van boodschap 

 



 

9.7 Financieel management  

9.7.1 Activiteiten  

• Legt zich toe op de in-, door- en uitstroom van financiële middelen.  

• Doel: waken over de financiële gezondheid van de organisatie.  

• Het middel geld staat in dit specialistisch managementdomein dus centraal. 

• Activiteiten 

o Concreet aanwenden, gebruiken en besteden van financiële middelen of geld 

o Administratief bijhouden van ingebrachte en aangewende financiële middelen  

o Onderzoeken van de financiële gezondheidstoestand van de organisatie 

o Maken van prognoses en schattingen inzake toekomstige geldstromen 

o Organiseren van financiële managementtaken/managementafdeling 

o Opvolgen en bijsturen van het financieel management 

• Managementcyclus 

o Plannen: 

▪ Hoe geld inbrengen en besteden 

o Organiseren 

▪ Organiseren financiele managementtaken/managementafdeling 

o Leiding geven 

▪ Verspreid over alle activiteiten 

o Controleren 

▪ Opvolgen en aanpassen financieel management 

 

 

9.7.2 Technieken en instrumenten  

9.7.2.1 Het inbrengen en aanwenden van financiële middelen of geld 

• Categorieën van instrumenten al naargelang het soort van in- en uitstroom: 

o Thesauriebeheer : de opvolging van alle ingaande en uitgaande geldstromen 

in de organisatie 

o Kasbeheer : de opvolging van in en uitstroom van liquide middelen of het geld 

waar de organisatie direct over kan beschikken. Het geld is afkomstig van 

dagelijkse operationele activiteiten. 

o Debiteurenbeheer : de opvolging van de inkomende geldstromen van de 

schuldenaars die van de organisatie krediet of uitstel van betaling krijgen 

o Voorraadbeheer : de opvolging van de in-en uitstroom verbonden aan de 

aankoop van voorraden  

o Financieel beheer van investeringsprojecten : de opvolging van de in-en 

uitstroom verbonden aan te realiseren investeringen. 

• Ethische (duurzaamheid en deugdelijk bestuur) en juridische (wetgeving) richtlijnen 

 



 

9.7.2.2 Het onderzoeken van de financiële gezondheidstoestand van de organisatie 

Soorten van financiële analyses: 

• Rentabiliteitsanalyses :  

o In hoeverre de gemaakte investeringen voldoende opbrengsten genereren. 

• Solvabiliteitsanalyses :  

o In hoeverre de organisatie haar LTschulden kan afbetalen. 

• Liquiditeitsanalyses :  

o In hoeverre de organisatie haar dagelijkse operationele kosten kan dekken met 

dagelijkse inkomsten . 

• Terugverdientijd van investeringen :  

o Hoe lang het duurt vooraleer een bepaalde investering zich terugverdient via 

gegenereerde inkomsten  

• Analyse van de waarde van aandelen :  

o Berekenen de waarde en de vergoeding van de door de aandeelhouders 

gemaakte investeringen  

Interne of externe audits  

• Intern: door bedrijf zelf 

• Extern: banken(lening), overheidsinstantie(wetgeving) 

 

 
9.7.2.3 Het maken van prognoses en schattingen inzake toekomstige geldstromen 

Begrotingen en budgetteringen: aan de hand van vroegere ervaringen en huidige financiële 

informatie worden er schattingen gemaakt over wat de mogelijke inkomsten en uitgaven 

zullen zijn in de toekomst 

Indien grote mate van onzekerheid  moeilijk 

 


