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VERANDERINGSMANAGEMENT 

Woord vooraf 

• Herman Kuipers, Pierre van Amelsvoort en Eric-Hans Kramer 

• Integrale sociotechnische ontwerpleer = alternatief voor klassieke ontwerpprincipes voor 

organisaties 

• Geïnspireerd door ideeën uit de moderne sociotechniek 

H1: Inleiding – thematiek en opzet van dit boek 

• Sociale innovatie / slimmer werken 

o Doelstellingen: innovatie, hogere arbeidsproductiviteit en werkbaar werk 

o Werkbaar werk = verzuimpreventie, beperking van de uitstroom, langer werken met 

leeftijdsfasebewust personeelsbeleid en werkdrukbeheersing 

• De organisatie als geheel is object van analyse en ontwerp 

• Vier ideaaltypische regimes: pioniersregime, bureaucratisch regime, flexibel regime en 

netwerkregime 

• Optiek = geïnspireerd door de integrale sociotechnische benadering van organisatieontwerp 

o Kern = de verandering van de structuur van arbeidsdeling vervult een 

scharnierfunctie bij regimetransformatie 

• Het aantal interfaces neemt exponentieel toe met de toename van de arbeidsdeling 

o Aantal knooppunten = N → aantal mogelijke interfaces N(N-1)/2 

o Structurele complexiteit neemt exponentieel toe met de mate van arbeidsdeling 

DEEL 1: POSITIONERING, HET THEORISCH FUNDAMENT, ORGANISATIEREGIMES 

H2: Het integrale perspectief op organiseren 

2.2 Durham casus 

• Tavistock Institute of Human Relations 

• Durham mijnen tussen 1950-1958 

• Voor het eerst relatie tussen technisch systeem en sociaal systeem van organisaties centraal 

gesteld 

o Samentrekking = sociotechniek 

• Longwall-methode: soort kolenwinning aan de lopende band door middel van de toepassing 

van diverse mechaniseringstechnieken 

o Werkzaamheden werden verdeeld over elkaar aflossende ploegen: ploeg maakte 

kolen los, ploeg van fillers voerde kolen af, derde ploeg stutte de onderaardse 

gangen = lopendebandachtige structuur 

• Deze structuur van arbeidsdeling leidde tot zeer veel problemen en tot ernstige demotivatie 

bij de mijnwerkers 

• Probleem = de beperkte mogelijkheid om het werk zelf te reguleren 

• Negatieve sociale en economische gevolgen werden gelinkt aan de organisatievorm 

• Composite Longwall-methode: werken met teams die alle werkzaamheden zelfstandig 

konden uitvoeren, met gebruikmaking van nieuwe technische middelen  

o Zorgde voor verbetering 

o Geboorte concept autonomous group 

• Eisen sociotechniek = kwaliteit, flexibiliteit, procesbeheersing, innovatievermogen en 

productkwaliteit 
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2.3 Kenmerken van de integrale ontwerpbenadering 

• De integrale sociotechnische benadering zien we als een algemeen bedrijfskundige 

benadering voor structurele (sociale) innovatie van organisaties 

• Vertrekpunt van elk innovatietraject is de strategische positionering van de organisatie in 

haar omgeving 

• Systeem in relatie tot de omgeving 

o Het functioneren van een organisatie moet begrepen worden tegen de achtergrond 

van de omgeving waarin zij functioneert 

• Organizational choice 

o De organisatie heeft een eigen keuze als het gaat om organisatie-inrichting, los van 

de techniek die wordt gebeurt 

o Er is niet één beste manier van organiseren 

o Eenzijdige rationalisatie van het technische systeem vs. joint optimization of the 

sociotechnical system 

▪ Joint optimization = sociale en technische systeem op elkaar afstemmen 

• Integraal 

o Productiesysteem als een geheel bestuderen 

o Variantiecontrolematrix: analyse om te kijken naar de wijze waarop verstoringen die 

in het technische systeem optreden, worden opgelost door het sociale systeem 

• Combineren van eisen 

o Kwaliteit van de organisatie: vermogen van org om aan markteisen te voldoen 

o Kwaliteit van de arbeid: vermogen van org om betrokkenheid van medewerkers te 

mobiliseren 

o Kwaliteit van de arbeidsrelaties: vermogen van org om productieve en coöperatieve 

samenwerkingen te mobiliseren tss de verschillende interne en externe partijen 

o Regelcapaciteit = de ruimte om zelf het werk op een werkplek / werkgroep / afdeling 

te regelen → voorwaarde voor betering van kwaliteiten 

• Betrokkenheid 

o Betrokkenheid bij het werk is belangrijkere indicator voor de kwaliteit van de arbeid 

dan arbeidstevredenheid 

• Complexiteitsreductie en ‘requisite variety’ 

o Arbeidsdeling leidt tot smalle (groeps)taken met veel afstemmingsrelaties 

▪ Integrale ontwerpbenadering is gericht op complexiteitsreductie door de 

mate van arbeidsdeling te beperken 

▪ Leidt tot bredere (groeps)taken met minder afstemmingsrelaties en meer 

regelcapaciteit 

o Requisite variety = variatiemogelijkheden waarover de organisatie moet beschikken 

moeten in balans zijn met de variatie of veranderlijkheid in de omgeving waarop de 

organisatie wil inspelen 

• Structuurdenken 

o Integrale structuurbenadering is niet gericht op het aanbrengen van zoveel mogelijk 

structuur, het tegendeel 

o Gericht op het zoeken van flexibele structuren die goed aansluiten bij de 

omgevingscondities en de strategische keuzes van de organisatie 

• Subsystemen en aspectsystemen 

o Onderscheid 1 

▪ Technische subsystemen = organisatiehardware 
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▪ Technische subsystemen = organisatiesoftware 

o Onderscheid 2 

▪ Productiestructuur = verdeling en koppeling van de uitvoerende activiteiten 

▪ Besturingsstructuur = verdeling en koppeling van de bestuurlijke of 

regelende activiteiten 

• Hoofd in de wolken, benen op de grond 

o Niet bij voorbaat al allerlei beperkingen inbouwen in het ontwerp op basis van 

veronderstelde haalbaarheid 

• Proces van veranderen 

o In ideale geval produceert org haar eigen herontwerp 

▪ Zelfontwerp zal draagvlak opleveren voor de veranderingen 

▪ Biedt de mogelijkheid om lokale kennis te benutten uit alle delen van de org 

2.6 Conclusie 

• Integrale structuurbenadering biedt het structurele kader dat bijdragen vanuit verschillende 

vakgebieden integreert 

• De Sitter: human resource management wordt human resource mobilization 

o Consequenties op gebied van werving, selectie, opleiding, beoordeling, promotie en 

beloning 

o Doel = mobiliseren van menselijk potentieel 

H3: Systeemtheorie en het integrale perspectief 

3.1 Inleiding 

• Systeemtheorie = algemeen wetenschappelijke theorie waarop deze leer zich vanaf het 

beginstadium heeft georiënteerd 

3.2 Systeemtheoretische achtergronden 

• Opkomst industrie: technisch rationele systeemdenken stond centraal 

o Maximale arbeidsdeling + formalisatie van taken 

• Later werd organisatie ook als sociaal systeem gezien, maar zonder link te liggen met 

technisch-rationele kant 

• Onderzoekers Durham case: oorsprong open sociotechnische systeemdenken op het niveau 

van taak- en groepsontwerp 

• Systeemtheorie wordt ook gebruikt om modellen van organisaties te maken 

3.3 Ontwikkelingen in de algemene systeemtheorie 

• De algemene systeemtheorie biedt een theoretische invalshoek voor de integrale 

ontwerpleer om haar modellen op te baseren 

• Systeemtheoretisch denken – cruciale elementen: 

o Een geheel dat bestaat uit onderdelen 

o Waartussen bepaalde relaties zijn gespecifieerd 

o Zodanig dat het mogelijk is afleidingen te maken over deze relaties, over de 

verhouding tss de delen of de verhouding van de delen tot het geheel / geheel tot de 

delen 

• Drie fasen in het systeemtheoretische denken: 
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o Het structureel functionalisme (= gesloten systeemdenken): sociale systemen 

kunnen enkel stabiliteit krijgen bij een voldoende ontwikkeld normen- en 

waardenstelsel → door alle leden algemeen geaccepteerd 

o Open systeembenadering: systeem tegen achtergrond van een omgeving plaatsen. 

Probleem: er moet iets aanwezig zijn in systemen dat veranderingen herkent + dat  

weet hoe hierop te reageren 

o Zelfreferentiële paradigma: systeem kijkt naar omgeving om meest relevante 

ontwikkelingen in de gaten te houden en zich aan te passen, maar maakt gebruik van 

onderscheidingen die al bestaan binnen het systeem. Niet echt open 

H4: De organisatie als interactienetwerk 

4.1 Inleiding 

• De aard en mate van arbeidsdeling in de verschillende regimes zijn bepalend voor de vorm 

van die netwerken 

4.2 De manier van kijken 

• In systeemtheorie: organisatie = black box waarin input wordt omgezet in outbox 

o Binnen black box wordt aan input waarde toegevoegd zodat er output ontstaat 

o Output: gewenste & ongewenste output 

• Organisaties zijn onderdeel van de mschpij en hebben te maken met afspraken, regels en 

wetten 

• Externe functie-eisen = vanuit de omgeving worden er eisen gesteld aan org 

o Moeten vertaald worden in interne functie-eisen op het gebied van de kwaliteit van 

de org, kwaliteit van de arbeid en kwaliteit van de arbeidsrelaties 

4.3 Het primaire proces 

• Transformatieproces / primaire proces = proces dat nodig is om input om te zetten in output 

o Het geheel van voorbereidende, uitvoerende en ondersteunende activiteiten die 

nodig zijn om het product of de dienst te leveren 

▪ Gaat om het leveren van toegevoegde waarde 

• Belangrijk dat systeemgrenzen goed worden afgebakend 

o Onderscheid macro, meso en microniveau 

• Transformatieproces bestaat uit patroon van met elkaar samenhangende of van elkaar 

afhankelijke activiteiten of operaties 

o Vaak sprake van afhankelijkheid in volgorde van bewerkingen 

• Ook afhankelijkheden tussen processen 

4.4 Besturing en uitvoering 

• Processen zijn opgebouwd uit activiteiten / deelprocessen die in de tijd, volgens bepaalde 

zich min of meer herhalende sequenties en patronen zijn gekoppeld 

• Twee functies 

o Regulering: de selectie van relaties (wat moet wanneer gebeuren) tussen 

deelprocessen 

▪ = regelende / bestuurlijke relaties 

▪ Onderscheid: operationele besturing, tactische besturing, strategische 

besturing 
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o Uitvoering: de realisatie van relaties tussen deelprocessen 

▪ = uitvoerende activiteiten 

▪ Onderscheid: voorbereidende activiteiten, uitvoerende activiteiten in enge 

zin (maakproces) en ondersteunende activiteiten 

4.5 Het groeperen van activiteiten 

• In organisaties worden de activiteiten van het primaire proces gebundeld of gegroepeerd tot 

clusters van activiteiten op het niveau van de werkplek, de groep en de grotere eenheden 

o Het totale werkproces kan geknipt worden 

• Verbijzonderingscriteria (manieren om te knippen): 

o Groeperen van gelijksoortige activiteiten in eenheden 

▪ = functionele concentratie 

▪ Bv. Afdeling houtbewerking, afdeling bankwerken 

o Groeperen van gelijksoortige producten / diensten in eenheden 

▪ = functionele deconcentratie 

▪ Bv. Afdeling voor hamers, afdeling voor tangen 

o Groeperen van activiteiten naar specifieke doelgroepen 

• Structuurbouw begint bij het zoeken naar een geschikte structuur van arbeidsdeling 

4.6 De interactienoodzaak 

• Aan de clusters van activiteiten op de knooppunten van het interactienetwerk moeten 

mensen en middelen worden geplaatst 

• De interactienoodzaak tussen deze mensen, groepen of eenheden worden bepaald door de 

structuur van arbeidsdeling 

o Hoe groter de splitsing van het proces → hoe groter de regelnoodzaak 

• Hoe groter de structurele complexiteit van een organisatie → hoge groter de kans op 

storingen, interferenties en fouten 

• Daarom streeft men er binnen de integrale sociotechnische ontwerpbenadering naar het 

netwerk van interacties zo eenvoudig mogelijk te houden door het netwerk op een bepaalde 

manier te ontwerpen 

4.7 Vormen van interactie 

• Mechanische interactie 

o Als-dan routine 

o Stabiele processen met hoge mate van voorspelbaarheid 

• Organische interactie 

o Non-routinematige processen met veel onvoorspelbaarheid 

o Wederzijdse relatie tussen A en B 

• Processen zijn vaak combinatie van mechanische en organische elementen 

4.8 Het opslingereffect en interferentie 

• Quasistationair evenwicht bereiken = afhankelijk van: 

o Kans op fouten en verstoringen in het interactienetwerk 

o Vermogen van het interactienetwerk om deze fouten op te lossen 

• Meer interfaces → meer kans op verstoringen → vermogen om deze problemen op tel ossen 

neemt af 
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• Mate van arbeidsdeling: 

o Aantal relaties / interfaces neemt exponentieel toe met de mate van arbeidsdeling 

o Regelcapaciteit (= oplossend vermogen) neemt af met de mate van arbeidsdeling 

o Flexibiliteit neemt af 

o Starheid netwerk neemt toe 

• Opslingereffect: 

o De storing in een deel van de organisatie heeft gevolgen voor allerlei processen in de 

gehele organisatie 

o Betrouwbaarheid van een keten werkstations neemt snel af naarmate er meer 

werkstations in de keten betrokken zijn 

▪ Kans op filevorming → boodschap te laat op juiste plaats 

• Veel storingen in een star netwerken worden veroorzaakt door interferenties 

o Interacties moeten elkaar aanvullen 

o Moet juiste hoeveelheid werkopdrachten + juiste info over alle opdrachten zijn 

• Interferenties nemen toe wanneer aantal interacties op een knooppunt toenemen  de 

regelcapaciteit om die interacties te verenigen afneemt 

• Kenmerkend voor star netwerk = mechanische vormen van interactie (als – dan) 

o Mechanische interactievormen zijn niet geschikt om onvoorziene storingen of 

interferenties te corrigeren 

• DUS: 

o Storingskansen = kansen dat interacties worden verstoord door fouten, etc 

o Interferenties = gevolg van onverenigbare eisen die gesteld worden door 

verschillende interactiepartners in een star netwerk → onbalans tussen werkaanbod 

en verwerkingscapaciteit 

4.9 Omgaan met onbalans 

• Kans dat verstoring in knooppunt optreedt = afhankelijk van aantal factoren: 

o Verwerkingscapaciteit: hoeveelheid en het soort werk dat binnen een knooppunt 

verwerkt kan worden 

▪ Handelingsrepertoire = interne speelruimte knooppunt: zowel bekende als 

onbekende handelingen 

o Regelcapaciteit: mogelijkheid om een knooppunt binnen bepaalde normen 

zelfstandig in te spelen op de veranderlijkheid in de omgeving 

▪ Interne regelcapaciteit = mogelijkheden om problemen te regelen binnen 

eigen knooppunt / taakdomein 

▪ Externe regelcapaciteit = interactie met andere knooppunten in het netwerk 

/ buiten eigen taakdomein 

• Regelkring 

o Waarneming: waarnemen toestand te regelen proces 

o Beoordelen: waarneming vergelijken met norm 

o Actieselectie: kan gekozen worden voor bepaalde actie of ingreep 

▪ Feedforwardloop en feedbackloop 

o Ingrijpen: de feitelijke uitvoering van de geselecteerde actie 

o Normeren: mogelijkheid om normen te beïnvloeden is de stuurcapaciteit / 

leercapaciteit van een knooppunt 

• Single loop learning: het perfectioneren van bestaande routines binnen bepaalde normen 

o Binnen routineregelkring 
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• Double loop learning: het ontwikkelen van nieuwe routines op basis van nieuwe normen 

o Binnen normstellingsclycus 

o Waar de normen van de bestaande gang van zaken zelf ter discussie worden gesteld 

o Evaluerende functie 

4.10 De regelkring en de eigenschappen van het te besturen proces 

• Regelproces wordt sterk bepaald door aard van het te regelen proces 

o Voorspelbaar:  

▪ Bestaande routines worden niet in twijfel getrokken 

▪ Nadruk op single loop learning 

▪ Org opereert als gesloten systeem 

▪ Geheugen ipv werkelijkheid 

o Onvoorspelbaar:  

▪ Nadruk op double loop learning 

▪ Regelen iteratief proces met weinig vaste regels 

▪ Geen geheugen 

4.11 Interactienetwerk, gewoontes en veronderstellingen 

• In een interactienetwerk bouwen de organisatieleden gezamenlijk een collectief 

organisatiegeheugen op 

• Ontstaan mentale modellen 

• Basisveronderstellingen = conclusies getrokken uit opgedane ervaringen 

• Basisveronderstellingen, onderlinge (mis)percepties, aspiraties en motieven krijgen hun vorm 

afhankelijk van de eigenschappen van de structuur van het interactienetwerk 

• Onderlinge interacties in organisatie sterk afhankelijk van structuur arbeidsdeling: 

o Bepaalt communicatienoodzaak 

o Bepaalt communicatiemogelijkheden 

• Machtsverschillen hebben ook invloed op gedrag in interactienetwerk 

• Gelijkgestemden zoeken elkaar op: gewoontes en veronderstellingen worden bevestigd en 

versterkt 

• Waarneming speelt belangrijke rol in dit proces 

4.12 Conclusie 

• Kenmerkend voor structuurbenadering = afbeelden van de organisatie als een sociaal 

interactienetwerk en het centraal stellen van de interacties tussen de knooppunten in het 

netwerk 

H5: Structuur en motivatie 

5.1 Inleiding 

• Gemotiveerde verantwoordelijkheid = zelf verantwoordelijkheid dragen voor uitvoering werk 

+ zich hiervoor inzetten 

• Gelinkt aan betrokkenheid 

5.2 Drie mentale pijlers voor gemotiveerde verantwoordelijkheid 

• Kiezen: het gevoel dat men zelf zijn eigen keuzes maakt en daar niet toe wordt gedwongen 

door anderen / door omstandigheden 
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• Willen: het gevoel dat men zich wil inspannen uit zichzelf en daartoe niet door anderen 

gedwongen, geprikkeld of verleid wordt 

o In de toekomst gelegen doelen / beloningen zijn nadelig voor concentratie in het hier 

en nu 

• Meedoen: het gevoel dat men zelf mee vorm kan geven aan het beeld en de visie (het 

beleid) van de org en geen beeld opgelegd krijgen door de leider 

5.3 De structuur van het netwerk en regelcapaciteit op de werkplek 

• Werkplek als knooppunt in de organisatie als een netwerk 

o Ieder knooppunt staat in relatie met vele andere: intern & extern 

• Maximale arbeidsdeling en het effect op regelcapaciteit en regelgedrag 

o Storingskans en storingsgevoeligheid worden bepaald door de eigenschappen van de 

structuur van het netwerk 

o Bij maximale arbeidsdeling: 

▪ Interne regelcapaciteit neemt af: het overzicht over het totaal neemt af + 

vermogen om zelfstandig binnen eigen werkdomein problemen op te lossen 

▪ Externe regelcapaciteit neemt af: het vermogen om problemen samen met 

andere knooppunten op te lossen 

▪ Afstemmingsrelaties vragen veel tijd en aandacht! 

• Tegenstrijdige eisen en het omgaan met onverenigbaarheden 

o Onverenigbaarheden: op knooppunten te weinig regelcapaciteit om eisen vanuit 

diverse partners op elkaar af te stemmen 

o Welke keuze men ook maakt, komt altijd in de problemen 

o Beter om enkel regels en procedures vast te leggen die kritisch zijn voor een goed 

functionerende organisatie (minimum critical specification) 

• Regelcapaciteit en de voorwaarden voor gemotiveerde verantwoordelijkheid 

o Verantwoordelijkheid hebben veronderstelt regelcapaciteit (het vermogen en de 

bevoegdheid om zelfstandig in te grijpen) 

o Belangrijk om zicht te hebben op totale werkproces dat nodig is om complete dienst 

te leveren 

o In functie moet regelcapaciteit zijn om mee te sturen en in te grijpen bij problemen 

o Gaat enkel bij minimale arbeidsdeling 

• Gemotiveerde verantwoordelijkheid versus ongemotiveerde verantwoordelijkheid 

o Wanneer je het niet het nut van je eigen bijdrage in het geheel kan inzien + geen 

invloed kan uitoefenen op succes van geheel → vervreemding 

o Wanneer afgesneden van werk → sterkere focus op extrinsieke behoeften 

5.4 Het begrip ‘regelcapaciteit’ verder uitgewerkt 

• Regelcapaciteit = door de structuur van het netwerk bepaalde speelruimte om zelf het eigen 

werk te regelen 

o = belangrijke indicatie van kwaliteit van arbeid 

• Interne en externe regelcapaciteit 

o Interne = keuzemogelijkheden die een knooppunt heeft om te bepalen hoe het 

wordt uitgevoerd 

o Externe = keuzemogelijkheden die een knooppunt heeft om te bepalen wat er wordt 

gedaan 
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• Routine- en non-routinematige regeling 

o Stationaire veranderingen: alle toestanden waarmee regelaar et maken krijgt, zijn 

bekend → regelen obv routines en ervaringen 

▪ Beroep doen op single loop learning 

o Niet-stationaire veranderingen: regelaar wordt geconfronteerd met onbekende 

toestanden → dient van bestaande routines af te wijken = non-routinematige 

regelcapaciteit 

▪ Beroep doen op double loop learning 

• Regelcapaciteit, betrokkenheid en beheersing van stress 

o Extern regelen = sociale actviteit die het werk zijn zin en betekenis geeft voor degene 

die het werk verricht 

▪ Gebrek hieraan = zelfde als gebrek aan externe regelcapaciteit 

▪ Afgesneden van zin en betekenis geheel → vervreemding 

o Interne regelcapaciteit = van belang voor het intern oplossen van de operationele 

problemen waar men dagelijks tegenaan loopt 

o Job-demand model van Karasek 

▪ Stressrisico’s: veeleisend werk, weinig regelmogelijkheden 

 

• Arbeidsdeling, regelcapaciteit en kwaliteit van de arbeid 

o Acht manieren uitgewerkt waarop de arbeid gedeeld kan worden 

o Volwaardige externe regelcapaciteit 

▪ Coördinatie van eigen werk met dat van anderen in het netwerk 

▪ Niet alleen operationeel maar ook tactisch en strategisch: ook niet-

routinematige afstemming 

o Volwaardige interne regelcapaciteit 

▪ Veelzijdig repertoire van (onderling samenhangende) operationele 

activiteiten: die men naar behoefte kan variëren en combineren 

▪ Niet alleen routinematige maar ook non-routinematige activiteiten: zelf 

kunnen regelen is voorwaarde voor zelf leren 

5.5 Een ontwikkelingsbenadering versus een belevingsbenadering van motivatie 

• Uitgangspunt A: mensen komen met bepaalde motieven naar hun werk 

o Mensen hebben vaste (aangeboren) motieven / traits 

o Ontwerpen = fit creëren tussen wat werknemers wenst en wat org biedt 

o Arbeidstevredenheid = indicatie van kwaliteit van arbeid 

• Uitgangspunt B: werk en werkorganisatie kunnen bepaalde motieven mobiliseren en tot 

ontwikkeling brengen, en anderen blokkeren 
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o Ontwerpen = gericht op het ontwikkelen van motieven en aspiraties 

o Regelcapaciteit = indicator van kwaliteit van arbeid 

5.8 De ontwikkelingsbenadering 

• In de ontwikkelingsbenadering gaat men uit van het idee dat allerlei verschillende motieven 

kunnen worden opgeroepen en tot ontwikkeling gebracht, afhankelijk van de 

structuureigenschappen van sociale netwerken 

• Eigenschappen van sociale netwerkstructuren leveren kansen en risico’s op waar mensen 

afhankelijk van allerlei persoonlijke kenmerken en andere situatiekenmerken verschillend op 

kunnen reageren 

• Mensen zijn in belangrijke mate sociaal interacterende en sociaal refererende wezens 

o De aard en rijkdom van sociale interacties in sociale netwerken bepalen grotendeels 

de mate waarin mensen hun (motivationele) mogelijkheden kunnen ontplooien 

o Worden pas werkelijk mens in wisselwerking met anderen en onze omgeving 

5.9 Sociale referentie en de selectie van motieven 

• Sociale netwerken bieden de vergelijkingsdimensies waaraan mensen als sociaal refererende 

wezens hun motieven en normen aan kunnen ontlenen 

• Werknemers selecteren hun motieven in interactie met en refererend aan anderen in sociale 

netwerken 

• Sociale vergelijkingstheorie (Festinger): mensen zijn geneigd zichzelf te vergelijken met 

anderen binnen een sociaal verband 

• De normen die in het sociaal netwerk gelden zijn bepalend voor gedrag 

• De grotere meerderheid van de groepsleden wil zich niet onttrekken ad heersende normen 

→ groepen hebben invloed op gedrag en normen 

H6: Vier organisatieregimes 

6.1 Inleiding 

• Regime komt in de problemen wanneer het niet (meer) past bij de opgave in zijn omgeving 

• Vier regimes: pioniers – bureaucratisch – flexibel – hyperflexibel 

• Ze vatten organisatieregimes op als ideaaltypen: zijn een schets van een organisatievorm in 

zijn meest zuivere toestand 

o Laat zien welk ideaal in de praktijk wordt nagestreefd 

6.2 Het pioniersregime 

• Jonge ondernemingen die zijn opgericht door een pionier die een gat in de markt zag / 

gegrepen werd door bepaald idee 

• Gebaseerd op improvisatie 

• Veel samenhorigheid 

• Alles draait op zijn persoon 

• Kweekt afhankelijke mensen 

• Grote mate van structuurloosheid 

• Iedereen weet hoe de baas het wil hebben en houdt zich hieraan 
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6.3 Het bureaucratisch regime 

• Organisatie opereert als gesloten systeem 

• Buitenwereld moet zich aanpassen aan de wetten van de organisatie 

• Centralistische besturing 

• Verregaande arbeidsdeling 

• Leidinggevenden houden strak toezicht op het tempo dat gebaseerd is op normtijden 

• Grote mate van formalisering van regels en procedures 

• Gericht op het realiseren van winstmaximalisatie op korte termijn + op kostenreductie 

• Efficiency wordt bereikt door routinisering, mechanisering en automatisering 

• Mintzberg: machinebureaucratie vs. professionele bureaucratie 

o Machine: uitvoerend werk te splitsen in kleine kortcyclische deeltjes 

o Professionele: uitvoerend werk complex en binnen een specialisme ondeelbaar 

• Structuur biedt nauwelijks ruimte voor zelfregulering 

• Omgeving + interne bedrijfsvoering: voorspelbaar, beheersbaar en controleerbaar 

• Ernstige problemen qua betrokkenheid, motivatie en verantwoordelijkheid 

• Cultuur = afwachtend en risicomijdend 

• Status medewerkers gekoppeld aan positie in hiërarchie 

• Verlicht bureaucratisch regime 

o Om kwaliteitsverbetering te realiseren is goede onderlinge afstemming tussen alle 

afdelingen en hiërarchische niveaus nodig 

o Iedereen is verantwoordelijk voor het eigen werk 

o Machtsafstand tss leidinggevenden en medewerkers kleiner 

o Heel veel afstemmingsrelaties → veel vergaderingen 

• Werkoverleg heeft geen zin als er niet genoeg regelcapaciteit is om iets met dit overleg te 

kunnen doen 

6.4 Het flexibel regime 

• Benadrukt de openheid van de organisatie als systeem 

• Actief aansluiting gezocht bij de eisen vanuit de omgeving 

• Stroomsgewijze organisatie: totale variatie van producten / diensten die org moet kunnen 

leveren (= totale orderstroom), wordt verdeeld over parallel opererende productie-

eenheden 

• Productgerichte structuur 

• Alle stappen worden ondergebracht in eenheden → relatief zelfstandige 

resultaatverantwoordelijke eenheden 

• Doorlooptijd wordt sterk gereduceerd 

• Makkelijker inspelen op individuele wensen 

• Hiërarchische lagen verminderen drastisch 

• Radicale decentralisatie 

• Primaire proces = leidend, staf- en hulpdiensten hebben ondersteunende rol 

• Status niet gelinkt aan hiërarchie, maar aan bijdrage aan primaire proces 

• Ontwikkelen van geschikte informatiesystemen: lokale, besluitvorming ondersteunende 

systemen 

• Directe medezeggenschap in het werk 

• Optimale mobilisatie van human resources 
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• Law of requisite variety: mate van flexibiliteit van org moet in balans zijn met de 

verantwoordelijkheid van de omgeving 

6.5 Het hyperflexibel netwerkregime 

• Werkstromen zijn steeds veranderlijk en van tijdelijke aard 

• Onder zware tijdsdruk + steeds hoger tempo: nieuwe producten ontwikkelen 

• Tijdelijke multidisciplinaire teams met experts die zich verenigen rond nieuwe projecten / 

producten 

• Hoge mate van zelfsturing 

o Organisatieleden zelf verantwoordelijk om aansluiting te vinden bij nieuwe projecten 

• Grenzen van organisatie zijn open 

• Proactieve omgang met omgeving 

• Voortdurend zoeken naar nieuwe uitdagingen 

• Gedijt in een turbulente omgeving 

• Geen formele functieomschrijvingen 

• Smelten het strategisch, tactisch en operationeel niveau samen 

• Centrale rol voor ICT 

• Werknemers = kenniswerkers 

• Sterk klantgerichte cultuur met aandacht voor de ontwikkeling van medewerkers 

• Creativiteit en betrokkenheid van mensen is van strategisch belang 

• Staat nog in de kinderschoenen 

6.6 Conclusie 

• Keuze voor bepaalde structuur dient te gebaseerd te zijn op datgene wat men nastreeft in 

bepaalde omgeving 

• Bureaucratisch regime = niet inherent slecht 

o Maar schiet in veel gevallen tekort 

o Sluit niet meer aan bij eisen van kwaliteit, flexibiliteit en innovatievermogen 

• Structuur determineert niet volledig het gedrag 

o Altijd tekenen in org die in tegenspraak zijn met gedrag dat heersend 

organisatieregime stimuleert 

• Structuur van arbeidsdeling vormt ruggengraat van regime 

o Structuurverandering vervult scharnierfunctie bij regimetransformatie 

DEEL 2: HET BUREAUCRATISCH REGIME 

H7: Structuurkenmerken van het bureaucratisch regime 

7.1 Inleiding 

• Weber: bureaucratische organisaties: via rationalisatie tot effectieve maatschappelijke ore 

komen 

• Dit boek: bureaucratisch regime = org met maximale arbeidsdeling + regelgeving 

7.2 Twee klassieke organisatievormen 

• Scientific management 

o Frederick Winslow Taylor 

▪ ‘Shop Management’ 

▪ ‘The Principles of Scientific Management’ 
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o Voorlopers Babbage & Adam Smith 

o Gericht op effectief taakontwerp en verbeterde werkmotivatie 

▪ Voordelen qua efficiëntie en productiviteit 

o Economic model of man ligt aan de grondslag van specialisatie en standaardisatie 

▪ = mensen willen zoveel mogelijk verdienen met zo weinig mogelijk 

inspanning 

o Belang van wetenschappelijke selectie en training van werknemers voor specifieke 

taken 

o Centraal: taakspecialisatie + belang van coöperatie tussen management en 

werknemers 

o Vier uitgangspunten 

▪ Ontwikkel wetenschappelijke regels voor elk element van iemands werk (ipv 

bestaande vuistregels) 

▪ Selecteer, train, onderwijs en ontwikkel de werknemer wetenschappelijk 

▪ Werk in goede verstandhouding met mensen zodat je zeker weet dat al het 

werk wordt uitgevoerd in overeenstemming met de wetenschappelijke 

regels 

▪ Verdeel het werk en de verantwoordelijkheid eerlijk tussen de werkers en 

het management. Management neemt beslissingen waarvoor het geschikter 

is dan werkers (denken, regelen en beslissen) 

o Ontwerpprincipes 

▪ Scheiding van doen en denken: ieder kreeg eigen specialisme. 

Leidinggevenden intellectuele arbeid & arbeiders fysieke arbeid 

▪ Taaksplitsing in kleine taakeenheden: zo hebben arbeiders nauwelijks 

training nodig + makkelijk vervangen 

▪ Standaardisatie: uitvoerder taak moet zich houden aan voorgeschreven 

patroon 

▪ Objectieve tijdsnormen: meten = weten 

▪ Werkinstructies: duidelijkheid wat iemand moet kunnen + mag doen 

o Aanbodgerichte afzetmarkt 

o Kritiek: afstompend werk + hogere werkloosheid 

o Doorbraak kwam bij toepassing van zijn ideeën bij Ford-fabriek → lopende band 

• Bureaucratisch model 

o Ontstaan uit steeds complexer worden sociaal maatschappelijk systeem en een 

staatsapparaat dat daar een zekere controle over wil uitoefenen 

▪ Uitoefenen van gezag in een SLV 

▪ Link met rationalisering 

o Weber: bureaucratisch model = ideaaltype 

▪ Wordt idealiter bevolkt door rationele mensen die hun gedrag volledig 

baseren op regels en procedures 

o Algemene regels worden toegepast op specifieke gevallen 

▪ Beschermt tegen de willekeur van de macht 

o Organisatietechnologie: naarmate de te besturen organisatie gecompliceerder 

wordt, wordt het organisatorisch en administratief beheersen ervan eveneens 

gecompliceerder 

o Rationeel bureaucratisch ontwerp: 

▪ Hoog gespecialiseerde taken 

▪ Consistent systeem van abstracte regels 
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▪ Posities / rollen worden in een hiërarchische structuur ondergebracht 

▪ Onpersoonlijke houdingen 

▪ Aanstelling obv kwalificaties 

o Kritiek: net tegendeel van complexiteitsreductie 

7.3 Klassieke organisatievormen en maximale arbeidsdeling 

• Duidelijke raakvlakken tussen scientific management & bureaucratie 

• Drie principes 

o Strikte personele scheiding tussen uitvoerende en controlerende + regulerende 

functies 

o Splitsing van uitvoerende werk in repeterende kortcyclische deeltaken en op 

functionele specialisatie van de controlerende en regelende taken 

o Maximale specificatie: vastleggen van handelingspatronen en regelprocessen in zo 

gedetailleerd mogelijke normen, regels en procedures 

▪ Weinig regelcapaciteit om flexibel te reageren op onvoorziene 

gebeurtenissen 

• Verschil tussen beide: 

o Weber: probeert fenomeen van bureaucratische in zijn ideaaltypische vorm te 

karakteriseren 

o Taylor: organisatieontwerper die erop gericht is organisaties te hervormen 

• Tijden waarin afzetmarkt voorspelbaar en onverzadigbaar was voor standaardproducten = 

voorbij 

7.4 Twee klassieke structuren voor primaire processen / productiestructuren 

• Productiestructuur wordt bepaald door de verdeling (knippen) en koppeling (plakken) van de 

uitvoerende activiteiten 

• Besturingsstructuur is resultaat van verdeling en koppeling van bestuurlijke of regelende 

activiteiten 

• Bureaucratisch ontwerpprincipe: twee verschillende types productiestructuren: lijnstructuur 

en functionele structuur 

• Lijnstructuur 

o Identieke producten en productvarianten doorlopen in een vaste volgorde dezelfde 

stations 

o Iedere man/vrouw of middel levert aan ieder product op een relatief vaste plaats 

zonder onderbreking een eigen specifieke bijdrage 

o Situaties met hoog productievolume (massaproductie) en klein productassortiment 

(repeterend werk) 

o Varianten: 

▪ Transferlijn = lopende band zonder buffers 

▪ Intermitterende lijn = soms buffers tussen de stations → meer speelruimte 

qua tempo 

▪ Ongebonden lijn = tussen alle werkstations buffers 

o Route ligt volledig vast 

o Massale homogene orderstromen 

▪ Ook administratieve processen 

▪ Automobielindustrie + vele andere industriële massaproductie 

o Lijnstructuur komt in de problemen als er flexibiliteit en subtiliteit wordt gevraagd 
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• Functionele structuur (= bewerkingsgerichte structuur) 

o Identieke / soortgelijke bewerkingen ondergebracht in gespecialiseerde afdelingen 

o Volgens een specifieke route langs de individuele bewerkingsstations in die 

afdelingen → route kan je kiezen 

o Elke bewerking in elke volgorde kan gecombineerd worden met elke andere 

bewerking 

o Assortiment van producten en diensten gevarieerd + laag productievolume 

o Heterogene orderstroom met onderlinge verschillende orders 

▪ Alle sectoren van industrie, dienstverlening en overheid 

• In een organisatie kunnen combinaties en mengvormen worden aangetroffen 

• De structuur van voorbereidende en ondersteunende stafdiensten van vrijwel alle 

organisaties is nog altijd opgebouwd volgens functionele specialisaties 

7.5 Voorbereiding, ondersteuning en besturing 

• Bureaucratische staf-lijnstructuur: ver doorgevoerde aspectmatige opdeling van 

voorbereidende en ondersteunende taken van een piramidaal opgebouwde bevelsstructuur 

• Voorbereiding en ondersteuning 

o Scheiden van de voorbereiding en ondersteuning van de uitvoering in enge zin en het 

verder opdelen van deze activiteiten in aspecten zal leiden tot complex netwerk van 

afstemmingsrelaties 

o We rekenen voorbereiding en ondersteuning bij uitvoering (primaire proces / 

productiestructuur) in brede zin 

• Besturing 

o Elk van de afdelingen krijgt een eigen baas die verantwoordelijk is voor de besturing 

van zijn afdeling 

▪ Hierdoor kan piramidale hiërarchie ontstaan 

o Gespecialiseerde staf- en hulpdiensten 

▪ Zouden een adviserende rol moeten vervullen maar hebben in de praktijk 

vaak beslissingsbevoegdheid → stafsturing 

▪ Hebben invloed op besluitvorming door overtuigingskracht, technische 

bekwaamheid, status, sancties en opvullen van lacunes in de besluitvorming 

7.6 Parameters van arbeidsdeling 

• Functionele concentratie (productiestructuur) 

o Soortgelijke bewerkingen worden gegroepeerd (geconcentreerd) in daarvoor 

gespecialiseerde afdelingen 

o Bedoeld als efficiënt, is het niet 

o Kolommenstructuren 

• Scheiding van uitvoering, voorbereiding en ondersteuning (productiestructuur) 

o Strikte scheiding hiervan leidt tot fouten in praktijk want ze zijn eigenlijk nauw met 

elkaar verweven 

• Splitsing in deeltaken (productiestructuur) 

o Verregaande opsplitsing in kortcyclische deeltaken 

o Leidt tot structuurverliezen + lage arbeidskwaliteit 

• Scheiding van uitvoerende en regelende activiteiten (besturingsstructuur) 

o Regelende / bestuurlijke activiteiten worden gescheiden van voorbereidende, 

uitvoerende en ondersteunende activiteiten 

▪ Mensen die besturen en anderen die bestuurd worden 
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o Leidt tot interfaceproblemen wanneer regelen en doen verweven zijn 

• Scheiding van regeling over procesdelen (besturingsstructuur) 

o Elke functionele afdeling heeft zijn eigen baas die zorgt dat mensen in zijn kolom aan 

het werk blijven 

o Baas heeft enkel zicht op zijn eigen schakel in het totale proces 

• Splitsing van regeling per aspect (besturingsstructuur) 

o Bestuurlijke activiteiten zijn gescheiden volgens aspecten 

o Vereist heel veel communicatiebehoefte, lukt niet 

• Scheiding van regelende of bestuurlijke activiteiten naar niveau 

o Onderscheid naar strategisch, tactisch en operationeel niveau 

▪ Strategisch: bestuur en directie 

▪ Tactisch: middenkader 

▪ Operationeel: operationeel management: dagelijkse regeling uitvoerend 

proces 

• Splitsing naar stappen in de regelkring (besturingsstructuur) 

o Waarnemen, beoordelen en ingrijpen → verdelen over verschillende functies of 

afdelingen 

H8: Moderne functie-eisen en de beperkingen van het bureaucratisch regime 

8.2 Impressies van de alledaagse bureaucratie 

• Een bureaucratische organisatie kan allerlei symptomen van demotivatie, vervreemding, 

onverantwoordelijkheid, conflict en disfunctioneren oproepen daar waar mensen niet de 

ruimte en middelen krijgen om zich gemotiveerd en verantwoordelijk te gedragen 

• Mijn naam is haas 

o Weinigen die zich aangesproken voelen op het falen van de org als geheel 

• Empire building 

o Neiging van leidinggevende om zoveel mogelijk mensen en middelen naar zich toe te 

trekken in de eigen functionele kolom / stafafdeling 

• Verschuivende verantwoordelijkheid 

o Onderscheid tussen verantwoordelijkheid en onverantwoordelijkheid = moeilijk 

• Roulatie en de meccanodoos 

o Frequente individuele roulatie is niet bevorderlijk voor de betrokkenheid bij een 

specifiek onderdeel van de organisatie 

o Meccanodoosfilosofie: men kan ongestraft bestaande elementen samenvoegen tot 

nieuwe eenheden → mensen worden niet aangesproken op de gevolgen van hun 

beslissingen en resultaten van hun beleid op lange termijn 

• Dubbelspel 

o Verandering en nieuwe projecten vs. alles zal wel bij het oude blijven 

• Hiërarchie en verantwoordelijkheid 

o Tactisch en strategisch beleid worden niet gevoed door operationele info + beleid 

komt niet aan op operationeel niveau 

o Hiërarchie beperkt regelcapaciteit op operationeel niveau te sterk 

• Het bureaucratisch regime krijgt de leiders die het verdient 

o Leiders in dit regime gedragen zich zo dat ze goedkeuring kunnen oogsten van hun 

superieuren 

o Niet goed voor org 

• Wie is schuldig? 
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o Verantwoordelijkheden ontlopen, verschuilen achter regels en procedures 

• Vervreemding en gebrek aan intrinsieke motivatie 

o Overzicht missen over totale proces 

o Mogelijkheid missen om invloed uit te oefenen op proces 

• Conflicten onderdrukken en gebrek aan communicatie 

o Gesloten, strak gecontroleerd klimaat → spanningen en conflicten 

8.3 Moderne eisen 

• De klassieke organisatie is ongeschikt om te voldoen aan de eisen die gesteld worden door 

moderne ontwikkelingen 

• Efficiencybeheersing 

• Logistieke beheersing van het proces 

• Kwaliteitsbeheersing 

• Flexibiliteit 

• Innovatievermogen 

• Kwaliteit van de arbeid: gemotiveerde verantwoordelijkheid + regelcapaciteit 

• Kwaliteit van de arbeidsrelaties: wederzijdse afstemming 

8.4 Disfuncties specifiek gebonden aan de lijnstructuur 

• Voor-en nadelen op gebied van efficiencybeheersing 

o Voordelen: 

▪ Hoge bezettingsgraad 

▪ Hoge benuttingsgraad 

o Nadelen: 

▪ Balansverlies: verschillen in bewerkingstijden tussen de stations 

▪ Stochastisch verlies: wachttijdverliezen van mensen en middelen 

▪ Hanteerverlies: indirecte tijd 

▪ Storingsverlies: lijn = extreem storingsgevoelig 

▪ Herstel- en justeerverlies: lijnen schuiven foute bewerkingen door 

▪ Verzuimverlies: hoog ziekteverzuim 

• Disfuncties op gebied van logistieke beheersbaarheid 

o Voordeel: 

▪ Overzichtelijkheid 

o Nadelen: 

▪ Productieritme niet in overeenstemming met aan- en afvoerritme van 

uitgangsmaterialen en eindproducten  

▪ Hoe groter aantal stations → minder regelmogelijkheden per station → 

grotere storingsgevoeligheid voor hele lijn 

• Disfuncties op gebied van kwaliteitsbeheersing 

o Fouten schuiven gewoon door in lijn 

o Traceren van fouten in het eindproduct = moeizaam proces 

o Focus op herstellen van fouten ipv voorkomen van fouten = slecht! 

• Disfuncties op gebied van flexibiliteit 

o Tempo ligt vast 

o Moeilijk om aan te passen naar wisselende vraag 

• Disfuncties op gebied van innovatievermogen 

o Nieuwe processen zijn moeizaam in de lijn te realiseren door starre indeling 
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o Werkers zelf kunnen geen rol spelen bij verbeteringen 

• Disfuncties op gebied van kwaliteit van de arbeid 

o Mensen zijn tempo- en plaatsgebonden + geen overzicht over proces  

→ vervreemding, arbeidsverzuim en verloop 

• Disfuncties op gebied van arbeidsrelaties 

o Vervreemding, wantrouwen, afstand, conflicten 

• DUS: homogeniteit en continuïteit leiden tot processtandaardisatie. Lijn wordt te strak ten 

opzichte van een markt die steeds meer varianten vraagt in wisselnde hoeveelheden.  

8.5 Disfuncties specifiek gebonden aan de functionele structuur 

• Disfuncties op het gebied van efficiencybeheersing 

o Productiviteit daalt drastisch bij deelname aan meer dan drie projecten 

o Kost tijd om te wisselen van ene vraagstuk naar andere 

• Disfuncties op gebied van logistieke beheersing 

o Logistieke complexiteit: hoe meer specialistisch afdelingen en werkplekken → 

stijging van planningsinspanning 

o Veel onderhanden werk: per werkstation lange wachttijden 

o Lange doorlooptijden: invloed op levertijden 

o Onbetrouwbare doorlooptijden en levertijden: opslingereffect waarbij alle orders 

haast hebben omdat klanten klagen 

o Gebrekkige afstemming: werk van verschillende afdelingen niet goed afgestemd → 

afstemmingsverliezen 

• Disfuncties op gebied van kwaliteitsbeheersing 

o Veel kwaliteitsproblemen zijn afstemmingsproblemen 

o Weinig controle van de diverse bewerkingen en op de instellingen van de machines 

• Disfuncties op gebied van flexibiliteit 

o Aanpassen aan wisselende productievolumes is mogelijk ,maar door lange 

doorlooptijden is reactietijd van dit aanpassingsmechanisme traag 

• Disfuncties op gebied van innovatievermogen 

o Productinnovatie vraagt de gecoördineerde inspanning van alle functionele 

afdelingen die gewend zijn te denken vanuit hun beperkte functie 

• Disfuncties op gebied van kwaliteit van de arbeid 

o Geconcentreerd op vakkennis binnen nauwere vakspecialisatie 

o Medewerkers op uitvoerend niveau worden afgesneden van werkomgeving → 

vervreemdende werksituatie 

• Disfuncties op gebied van arbeidsrelaties 

o Geen sprake van teamvorming op basis van wederzijdse afhankelijkheid in het 

uitvoerend werk 

o Specialisten uit verschillende functionele afdelingen werken geïsoleerd van elkaar 

o Afstemmingsproblemen oplossen via informele weg 

o Kennisontwikkeling tussen verschillende specialismen verloopt moeizaam 

8.6 Disfuncties van de klassieke staf-lijnstructuur 

• Centraal kenmerk = ook de voorbereidende en ondersteunende activiteiten zijn aspectmatig 

/ functioneel opgedeeld 

• Complexe besturingsstructuur 

• Kortetermijnproblemen aan de basis van de organisatie kunnen vaak niet opgelost worden 

op het eerste niveau door gebrek aan regelvermogen 



19 
 

• Veel ruis en geringe feedback 

• Onduidelijkheden in verantwoordelijkheden en beslissingsbevoegdheden binnen het 

systeem tussen lijn en staf 

• Wederzijds wantrouwen en geringe onderlinge waardering tss leden uitvoerende systeem en 

ondersteunende en voorbereidende diensten 

8.7 Beperkingen in de informatieverwerking van de klassieke besturingsstructuur 

• Sensorisch (on)vermogen 

o Arbeidsdeling kan op veel manieren afbreuk doen aan kwaliteit van de info waarover 

bestuurder / regelaar beschikken 

o Betrouwbaarheid, actualiteit, volledig en relevantie info 

• Informatietransformerend (on)vermogen 

o Aanbod van info groter → kans op overload aan info stijgt 

• (On)vermogen tot adequate actieselectie 

o Als actuele info over ontwikkelingen op de werklocatie ontbreken → onmogelijk 

hierop te reageren of anticiperen met adequate acties 

• Effectuerend (on)vermogen 

o De beslisser wordt belemmerd bij het effectueren van zijn beslissingen 

o Beslisser kan niet overal tegelijk zijn 

• Innoverend (on)vermogen 

o Scheiding tss de drie niveaus blokkeert de vrije communicatie 

8.8 Een variant op de klassieke organisatievormen: de matrixorganisatie 

• Matrixorganisatie = poging om grotere nadruk te leggen op processturing en anderzijds de 

functionele indeling te handhaven 

• De ene (functionele) structuur wordt over de andere (procesgerichte of projectgerichte) 

structuur heen gelegd 

• Specialisten, met elk hun eigen functionele thuisbasis, worden toegewezen aan één of 

meerdere projecten voor de tijd dat er behoefte is aan het desbetreffende specialisme 

• Duale aansturing medewerkers: elke medewerker heeft 2 leidinggevenden = projectleider en 

functionele baas 

• Lichte matrix: functionele thuisorganisatie = dominant bij aansturing 

• Zware matrix: thuisorganisatie = soort uitzendbureau dat medewerkers uitleent aan 

projectmanagers 

• Problemen van de matrixorganisatie 

o Complex en onoverzichtelijk netwerk van onderlinge relaties en afhankelijkheden 

o Behoefte aan centrale sturing (planning) en beheersing neemt toe 

o Flexotisch → inefficiënt 

o Spanningen tussen projectleiders en functionele bazen 

o Samenhang ontbreekt 

o Praktische ervaring & kennis worden bij hardwerkende mw’s geconcentreerd → 

afhankelijker van beperkt aantal specialisten → kennisverlies 
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DEEL 3: HET ONTWERPEN VAN FLEXIBELE STRUCTUREN 

H9: Uitgangspunten voor flexibel ontwerp 

9.1 Inleiding 

• Partiële aanpak / aspectbenadering = tegenovergestelde integrale ontwerpbenadering 

o = voor elk probleem is er een oplossing binnen de bestaande structuur van 

arbeidsdeling 

9.2 Omgevingsdynamiek, regelkring en arbeidsdeling 

• Stappen in regelkring zoveel mogelijk integreren → effectieve beheersing van processen bij 

een hoge procesvariabiliteit 

• Naarmate arbeidsdeling uitvoerende arbeid toeneemt → regelbehoefte neemt toe 

• Ontwerpen op basis van minimale arbeidsdeling leidt tot een drastische reductie van de 

structurele complexiteit van de organisatie 

9.3 Stappen in de richting van de vereenvoudiging van organisatiecomplexiteit 

• Inputvereenvoudiging door parallelliseren 

o Parallelliseren van gevarieerde orderstromen in meer homogene substromen 

o Elk van deze substromen toewijzen aan een zelfstandige organisatorische eenheid 

• Vereenvoudiging van procescomplexiteit door segmenteren 

o Segmenten = taken die aan een groep kunnen worden toebedeeld 

o Groepstaak als fundamentele bouwsteen van organisatie 

o Segmenteren = op niveau van de groep het totale product / de totale dienst 

‘opknippen’ in segmenten 

▪ Omdat totale product te complex / omvangrijk is voor één team 

▪ Segmenten moeten bestaan uit zinvolle gehelen 

• Vergroting van de lokale regelcapaciteit 

o Decentralisatie van bevoegdheden vanuit hiërarchische bevelslijn 

• Minimale noodzakelijke specificatie 

o Minimum critical specification = alleen het strikt noodzakelijke wordt vastgelegd 

H10: De integrale ontwerpketen 

10.1 Inleiding 

• Systeemtheorie = basis integrale aanpak 

10.2 Theorievorming en de landkaartmetafoor 

• Reductie van complexiteit en de landkaart 

o Onze ontwerptheorie reduceert de complexiteit van de organisatiewerkelijkheid 

door deze te beschouwen vanuit één aspect (arbeidsdeling) 

o Metafoor van de landkaart 

▪ Brengt noodzakelijkheid van complexiteitsreductie plastisch in beeld 

▪ Structuur van arbeidsdeling als selectief principe om complexiteit van 

organisatiewerkelijkheid te reduceren 

• Definitie van begrippen 

o Conceptuele uitspraken = definities van begrippen de logische relatie hiertussen 

o Empirische uitspraken = over relaties tussen kaart en landschap 
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• Het gebruik van modellen 

o Functiemodellen: beschrijven de functies waarover een systeem moet beschikken 

voor een bepaald soort verloop van processen 

o Structuurmodellen: gaan in op de organisatie van functies 

10.3 De ontwerpketen 

• De ontwerpketen formuleert de praktijktheorie voor het ontwerpen van de organisatie 

• Integrale ontwerptheorie = kompas dat helpt bij het zoeken naar geschikte structuur die er in 

elke specifieke situatie weer anders uit kan zien 

o Geeft aan welke opeenvolgende inhoudelijke stappen er zijn, hoe de stappen 

onderling samenhangen en welke ontwerprelevante technieken bruikbaar zijn 

o Legt conceptueel logische volgorde vast van reeks beslissingen die in het kader van 

het herontwerp genomen moeten worden 

• Ontwerpketen kent 5 stappen 

o Grensafbakening 

o Missie, doelen en strategie 

o Ontwerpspecificaties 

o Structuurbouw 

o Systeembouw 

10.4 Stap 1: grensafbakening 

• Moet ondubbelzinnig duidelijk zijn welke organisatie / welk deel van de org het object is van 

diagnose of herontwerp 

• Aangrijpingspunt ligt op totale systeem: redenen vanuit geheel naar de delen 

• Aandacht richten op structurele relaties binnen een systeem + op relaties van het systeem 

met omgeving 

o Structuurbouw gaat over herstructurering van afstemmingsrelaties 

• Dikwijls geneigd grenzen te smal te trekken → herdefiniëren grenzen = noodzakelijk 

10.5 Stap 2: omgeving en missie, doelen en strategie 

• Missie = wat organisatie in de toekomst wil zijn. Gebaseerd op de betaansreden voor de 

organisatie en de overtuigingen (normen & waarden) die hieraan ten grondslag liggen 

• Visie = verklaring van de missie door een schets van toekomstige ontwikkelingen op gebied 

van klanten, concurrenten, arbeid, etc 

• Doelstellingen en ambities = geven aan op welke wijze de continuïteit gewaarborgd kan 

worden door de gewenste positie en keuzes. Bepaald door interne ambities en externe 

noodzak 

• Strategie = ingaan op hoe doelstellingen van org gerealiseerd kunnen worden en geeft 

gewenste prestatieniveau aan 

10.6 Stap 3: ontwerpspecificaties als aanknopingspunten 

• Vaststellen van concreet nagestreefde ontwerpspecificaties als aangrijpingspunten voor het 

herontwerp 

• Ontwerpspecificaties moeten structuuronafhankelijk worden geformuleerd 

• Ontwerpspecificaties ontlenen aan primaire proces 

• Kenmerken van de orderstroom als bron van ontwerpspecificaties voor de 

productiestructuur op macro- en mesoniveau 



22 
 

o Inzicht in orderstroom = nodig om te kunnen zoeken naar mogelijkheden qua 

parallelliseren en homogeniseren in substromen 

o Turbulente stromen = zeer grote, onvoorspelbare variatie van orders in een 

dynamische orderstroom 

o Heterogenen stromen = input vanuit verschillende specialismen ligt beter vast 

o Semihomogene stromen = minder variatie en onvoorspelbaarheid 

o Zuiver homogene stromen = producten qua werkprocessen bijna hetzelfde 

o Continue stromen = vloeiend ononderbroken proces 

• Kenmerken van het patroon van onderling samenhangende activiteiten als bron van 

ontwerpspecificaties voor de productiestructuur op meso- en microniveau 

o Beschrijven van processen 

o Analyseren en eventueel herontwerpen van processen 

o Vaststellen van alle menselijke activiteiten die nodig zijn 

• Kenmerken van de functie-eisen gesteld aan het primaire proces als bron van 

ontwerpspecificaties voor de besturingsstructuur 

o Functie-eisen = eisen op gebied van beheersbaarheid, flexibiliteit, 

innovatievermogen en kwaliteit van de arbeid en arbeidsrelaties, waaraan de 

organisatie moet kunnen voldoen bij de verwerking van de orders 

▪ Stelt org aan zichzelf voor marktpositionering + opgelegd door omgeving 

o Beoogde functie-eisen definiëren, onafhankelijk van de structuur 

o Aanknopingspunten voor de inrichting van de gewenste besturingsstructuur 

10.7 Stap 4: structuurbouw 

• De structuur van arbeidsdeling begrenst de flexibiliteit van de organisatie / de mogelijkheden 

van de org om variatie te ‘produceren’ 

• Structuurprobleem als beschikbare en vereiste mogelijkheden om de werkprocessen te 

variëren structureel in onbalans zijn 

• Onderscheid tussen ontwerp van productiestructuur en van besturingsstructuur 

o Productiestructuur = groeperen en koppelen van alle activiteiten van het primaire 

proces. Alle voorbereidende, ondersteunende en uitvoerende activiteiten die nodig 

zijn om orders uit te voeren 

o Besturingsstructuur = groepering en koppeling van alle bestuurlijke of regelende 

activiteiten die nodig zijn om het primaire proces in te richten 

• Volgorderegels 

o Ontwerp eerst de productiestructuur, daarna de besturingsstructuur 

o Richt de productiestructuur in van grof naar fijn of van macro, via meso naar micro 

• Productiestructuur 

o Macroniveau: eigenschappen van orderstroom als geheel en mogelijkheden om obv 

ordervariëteit te parallelliseren 

o Mesoniveau: doorparallelliseren: maakproces segmenteren in intern 

samenhangende clusters van activiteiten 

o Microniveau: hoe teams intern structureren 

o Toepassing volgorderegels → zo weinig mogelijk interfaces tussen eenheden creëren 

→ complexiteitsreductie in het interactienetwerk 

o Parallelliseren en segmenteren wilt scheidingen op niveau van macro- en meso-

eenheden zo veel mogelijk ongedaan maken 

▪ Macro < 200 

▪ Meso < 20 
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• Besturingsstructuur 

o Bij herontwerp van bureaucratisch naar flexibel regime gaat het om de integratie van 

regelkringen, dus om deze structurele scheidingen zoveel mogelijk te beperken 

o Volgorderegel 3: ontwerp de besturingsstructuur van micro naar macro 

o Streven = ontwerpen van zo geïntegreerd mogelijke regelkringen op taakgroepniveau 

▪ Geïntegreerd = besturing vindt grotendeels plaats binnen team zelf → teams 

zoveel mogelijk regelcapaciteit geven 

▪ Teams en eenheden elk in eigen waarde laten 

10.8 Stap 5: de (technische) systemen 

• Herwinnen regelcapaciteit = herstructurering + flexibiliseren van systemen 

• Probleem: veel kennis over ontwerpen systemen is gebaseerd op bureaucratische principes 

en maximale specificatie 

o Maximale specificatie belemmert flexibiliteit, eigen oordeelsvermogen en 

vindingrijkheid van de organisatieleden 

H11: Het macro- en meso-ontwerp van de productiestructuur in het flexibele regime 

11.1 Inleiding 

• Basiskenmerk flexibel regime = flexibiliteit speelt zich af binnen context van relatief stabiele 

eenheden, verdeeld in stabiele taakgroepen 

o Eenheden zijn compleet: qua uitvoerende, voorbereidende en ondersteunende 

functies 

11.2 Het macro-ontwerp van de flexibele productiestructuur 

• Wat moet worden (her)ontworpen en hoe ziet het macro-ontwerp er globaal uit? 

o Deconcentratie van functionele structuren begint op macroniveau 

o Leidt tot vorming van eenheden die zelf kunnen beschikken over alle voorbereidende 

en ondersteunende functies 

o Maximaal 200 mensen in een zelfstandige eenheid 

o Mensen moeten op de hoogte zijn van reilen en zeilen van hun eenheid → zo kunnen 

ze op hun eigen positie opereren in lijn met actuele ontwikkelingen in organisatie 

• Hoe komen we tot een goed ontwerp? 

o Op macroniveau voorkeur voor eenheden die compleet verantwoordelijk zijn voor 

een product 

o Nodig om orderstroom te parallelliseren: totale stroom van orders verdelen in 

kleinere parallelle substromen die worden toebedeeld aan zelfstandige organisatie-

eenheden → stroomsgewijs produceren 

o Homogeniseren = een vorm van parallelliseren waarbij de parallelle stromen zijn 

gespecialiseerd op gelijksoortige typen producten, diensten of opdrachten 

• Welke ontwerpspecificaties zijn van belang bij het parallelliseren en homogeniseren? 

o Variëteit 

o Voorspelbaarheid 

o Omvang 

• Welke orderkenmerken komen in aanmerking voor homogenisering? 

o Productietechnische kenmerken 

o Kenmerken van klanten 

o Regionaal bepaalde kenmerken 
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o Kenmerken van leveranciers 

• Tot welke modeloplossingen kan dat leiden? 

o Indeling naar ordersoorten 

o Indelingen naar de mate waarin de voorbereidende en uitvoerende activiteiten zijn 

gedeconcentreerd + de mate waarin de bestuurlijke activiteiten zijn 

gedecentraliseerd 

• Wat is de plaats van de centrale organisatie? 

o Centrale org met centrale staf is minimaal van omvang en richt zich op vervullen van 

gemeenschappelijke functies 

11.3 Het meso-ontwerp van de productiestructuur 

• Segmenteren = voor ontwerp op meso-niveau 

o Vs. parallelliseren = voor ontwerp op macro-niveau 

• Wat moet worden herontworpen en hoe ziet dat ontwerp er globaal uit? 

o Principes van stroomsgewijs produceren binnen de eenheid vorm te geven 

o Grotere eenheid wordt opgeknipt in kleinere eenheden 

o Teams van 6-12 personen 

▪ Groepen voeren ook voorbereidende en ondersteunende taken uit 

• Hoe komen we tot een goed ontwerp? 

o De groepstaak van een werkeenheid dient een relatief onafhankelijk, op zichzelf 

compleet geheel te zijn 

o Taakgroep extern zo onafhankelijk mogelijk 

o Totale proces opdelen in groepstaken / segmenten 

▪ Interne samenhang tussen de activiteiten binnen de segmenten hoog 

▪ Relaties tussen de segmenten zo ongecompliceerd mogelijk 

• Welke ontwerpspecificaties zijn van belang bij het segmenteren? 

o Kijken naar dezelfde kenmerken als op macroniveau 

o Producten / diensten die te complex zijn voor één team → opknippen / segmenteren 

• Wat doen we met de activiteiten die niet kunnen worden ondergebracht in de segmenten? 

o Mate waarin activiteiten gedeconcentreerd kunnen worden naar segmenten stuit 

eerder op grenzen dan bij macroniveau 

o Mate van deconcentratie afhankelijk van mate waarin schaarse, specialistische 

voorbereidende en ondersteunende capaciteiten kunnen worden verdeeld over de 

taaksegmenten 

o Stafsegment = gebundelde residu 

• Tot welke modeloplossingen kan dit leiden? 

o Extern onafhankelijk: parallelle taakgroepen 

▪ Taakgroepen kunnen extern onafhankelijk van elkaar zijn: elk team maakt 

complete order(familie) 

▪ Productgroepen: maken compleet product of familie van verwante 

producten 

▪ Capaciteitsgroepen: minilijnen (meerdere parallel opgestelde kortere lijnen 

met bredere taken) & dokgroepen (parallellisatie binnen een segment van de 

lijn) 

▪ Sectorgroepen: werk = plaatsgebonden, lokale kennis 

o Extern afhankelijk: gesegmenteerde, extern afhankelijke taakgroepen 
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▪ Taakgroepen kunnen aan de outputkant van elkaar afhankelijk zijn = 

modules: verschillende segmenten werken parallel aan afgerond deel van 

totale product, verschillende delen worden samengesteld tot totale product 

▪ Moduulgroepen: modules in eindassemblage worden gecombineerd tot 

eindproduct 

▪ Taakgroepen voor onderdelen: onderdelen worden geassembleerd tot 

eindproducten 

▪ Fasegroepen in het proces: seriegeschakelde werkgroepen die zich 

bezighouden met een afgeronde fase 

▪ Fasegroepen in de tijd: werkgroep voor een bepaalde tijdsfase wordt 

gekoppeld aan een doorlopend werkproces 

o Projectgroepen binnen een vaste basisstructuur 

▪ Vraag naar optimale vaste basisstructuur: verdelen van orders naar vaste 

eenheden als verdelen van projecten 

▪ Vraag naar optimale segmentering van grote projecten: structurele 

complexiteit tussen deelprojecten minimaliseren 

o Tijdelijke projectgroepen binnen een los verband 

▪ Zie schema p. 298! 

H12: Het micro-ontwerp van de productiestructuur in het flexibele regime 

12.2 De stappen in het ontwerp van een microstructuur 

• Wat moet worden herontworpen en hoe ziet dat herontwerp er globaal uit? 

o De voorbereidende, ondersteunende en uitvoerende taken zo verdelen dat de leden 

van een team elkaar wederzijds kunnen en moeten helpen en beïnvloeden. Ze 

kunnen opereren vanuit een gemeenschappelijk zicht op het totale procesverloop 

binnen hun taaksegment. 

o Minder dan 20 leden 

o Groep als fundamentele bouwsteen 

• Hoe komen we op microniveau tot een goed ontwerp? 

o Ideaal: 8-12 leden 

o Complementaire, wederzijdse taakafhankelijkheden 

▪ Minimale arbeidsdeling is op microniveau niet wenselijk want dan gaan 

groepsleden onafhankelijk van elkaar werken 

▪ Gezamenlijk in staat zijn complexe taken uit te voeren die afzonderlijk niet 

lukken 

▪ Groepsleden kunnen elkaars werk overnemen indien nodig / rouleren 

o Binnen groep moeten optimale voorwaarden voor constructieve communicatie en 

samenwerking aanwezig zijn 

o Elk groepslid moet vanuit zijn positie het totale proces kunnen overzien + over 

voldoende regelcapaciteit beschikken om zelf een bijdrage te leveren aan de 

besturing van het proces 

• Welke stappen moeten we nemen op microniveau om de taakdomeinen intern goed te 

structureren? 

o Ons afvragen welke uitvoerende functies we binnen het team willen onderscheiden 

o Verdeling van de voorbereidende en ondersteunende activiteiten die aan de 

taakgroepen zijn toegewezen 

▪ Overleg is nodig 
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o Stimuleren van het tactisch ondernemerschap binnen het team, op basis van eigen 

budgetverantwoordelijkheid 

o Stimuleren van interesse voor en eventueel de participatie aan het strategisch 

ondernemerschap 

• Welke ontwerpspecificaties? 

o De variëteit en omvang van de orderstroom van de groepstaak 

o De complexiteit en aard van voorbereidende, uitvoerende en ondersteunende 

activiteiten die uitgevoerd moeten worden om orders te verwerken 

o De mate van scholing en ervaring die nodig is om een hoog niveau van perfectie 

(meesterschap) te bereiken 

o De functie-eisen die worden gesteld aan de uitvoering 

12.3 Tot welke modeloplossingen op microniveau kan dit leiden? 

• Het stermodel met individuele ondeelbare taken 

o Alle teamleden verrichten dezelfde (ondeelbare, complete) uitvoerende taak 

o Geen sprake van wederzijdse afhankelijkheid 

• Het bloemblaadjesmodel 

o Alle teamleden beschikken over één gemeenschappelijke taak (de kern van de 

bloem) + ieder teamlid beschikt over een specifiek specialisme (het bloemblad) 

• Het collegiale model 

o Elk teamlid is gespecialiseerd in een (hoogwaardig) vakgebied met slechts een 

beperkt vermogen om in te vallen in andere vakgebieden 

• Het gildemodel 

o Alle teamleden opereren in hetzelfde vakgebied 

o Er zijn statusverschillen, maar overbrugbaar 

o Coaching = taak van meester 

• Het groeimodel 

o Al het werk is opgedeeld in min of meer afgeronde deeltaken 

o Men moet gekwalificeerd zijn om elke deeltaak te kunnen en mogen uitvoeren 

• Het overlapmodel 

o Omwille van flexibiliteit van belang dat op elke werkplek ten minste enkele 

groepsleden inzetbaar zijn 

• Het gelijkheidsmodel 

o Iedereen in de groep moet alle uitvoerende deeltaken op zich kunnen nemen 

• Meeste teamvormen niet gebaseerd op het gelijkheidsprincipe 

• Status en macht moeten een reële basis hebben in datgene wat een groepslid de groep te 

bieden heeft + verschillen moeten overbrugbaar zijn 

H13: Het ontwerpen van de besturingsstructuur 

13.2 Het leidend ontwerpprincipe 

• Het leidend ontwerpprincipe voor de besturingsstructuur is de minimale splitsing en 

scheiding van bestuurlijke activiteiten en de maximale integratie van de bestuurlijke met de 

uitvoerende activiteiten 

13.3 De stappen in een regelkring en het object van besturing 

• Besturen / regelen = in goede banen leiden van de voorbereidende, uitvoerende en 

ondersteunende activiteiten 
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• Regelproces valt weer te geven in regelkring 

o Waarnemen van toestand van bestuurlijk object 

o Bepalen van afwijkingen van de norm op alle relevante besturingsaspecten 

o Het tegen elkaar afwegen van de afwijkingen om te komen tot het bepalen van 

integrale afwijking 

o De keuze van een ingreep op basis van de afweging 

o Het daadwerkelijk uitvoeren van de ingreep 

• Altijd gericht op een object van besturing = een voorbereidende, uitvoerende of 

ondersteunende activiteit 

• Ontwerpspecificaties voor het ontwerp van de besturingsstructuur 

o Besturingsfrequentie 

o Besturingsalertheid 

o Afbreukrisico 

o Unieke besturingsomstandigheden 

o Geografische spreiding van de te besturen objecten 

13.4 Van micro naar macro 

• De flexibele besturingsstructuur zal voortbouwen op de flexibele productiestructuur 

• De integratie van bestuurlijke en uitvoerende activiteiten kan verder worden doorgevoerd 

naarmate de objecten van besturing meer het karakter hebben van zelfstandige, 

onafhankelijke eenheden op macro- en mesoniveau 

o Daarom bij flexibele productiestructuur streven naar zulke eenheden 

13.5 Opeenvolgende ontwerpstappen voor het ontwerp van een besturingsstructuur 

• Het microniveau 

o Welke regelcapaciteit integreren we binnen de taakgroep? 

▪ In het algemeen sprake van een verdeling van verantwoordelijkheden over 

de drie niveaus van besturing 

o Hoe wordt de regelcapaciteit intern verdeeld? 

▪ Wordt bepaald door interne productiestructuur 

▪ Vraag over hoeverre er binnen het team sprake moet zijn van aparte 

regelende en coördinerende functies is niet te beantwoorden 

o Welke voorwaarden voor het zelfstandig functioneren op microniveau zijn van 

belang? 

▪ Groepen met veel regelcapaciteit moeten dagelijks werk zelf regelen + alert 

zijn op verbeteringen en vernieuwingen 

▪ Groepstaak moet ingericht zijn zodat men daar motivatie uitput 

▪ Motiverend leiderschap: leiders afleren zich demotiverend te gedragen 

▪ Coaching van teams: uitdagende eisen stellen, afspraken maken in een open 

dialoog, voorwaarden scheppen, regelcapaciteit in de taak 

• Het mesoniveau 

o Welke regelcapaciteit integreren we binnen de eenheden? 

▪ Accent ligt op interlokale afstemming tussen segmenten / taakgroepen die 

onderling afhankelijk zijn 

▪ Sterkere onderlinge afhankelijkheid tss taakgroepen: noodzaak operationeel 

besturingsvermogen op mesoniveau groter 

o Hoe verdelen we de regelcapaciteit? 
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▪ Besturing van planningsactiviteiten ook integreren in een gemengde 

stafeenheid → deze gemengde stafgroepen worden ingericht op basis van 

dezelfde principes als de zelfstandige taakgroepen 

• Het macroniveau 

o Het specifieke regeldomein op centraal niveau wordt bepaald door keuzes op micro- 

en mesoniveau 

o Om integratie van het strategische niveau met het tactische en operationele niveau 

te verzekeren, dient er op macrobesturingsniveau voldoende aandacht te zijn voor 

de vraagstukken op het gebied van de tactische en operationele besturing 

o Hechte, intensieve koppeling tussen de verschillende besturingsniveaus in de vorm 

van dialoog is een centrale voorwaarde voor flexibele en innovatieve organisaties 

H14: Het koppelen van organisatorische eenheden 

14.2 Horizontale / laterale koppeling 

• = Directe afstemming tussen eenheden 

• In plaats van problemen door te sturen naar hoger hiërarchisch niveau direct in onderling 

overleg beslissen 

• Mogelijke vormen 

o Autonome relaties: gebruikmaken van bestaande directe contactpatronen tussen de 

regelaars 

o Automatische relaties: gebruikmaken van routineprocedures in de afstemming 

tussen eenheden 

o Tijdelijke interdisciplinaire relaties: oplossen van problemen op een breder gebied, 

over de grenzen van eenheden heen 

o Permanente interdisciplinaire relaties: oplossen van steeds terugkerende problemen 

met betrekking tot een breder te beheersen gebied 

o Netwerken: uitwisselen tussen de verschillende organisatorische eenheden 

o Koppeling door standaardisatie: transformatieprocessen verlopen door middel van 

standaardprocedures 

14.3 Verticale koppeling 

• = Koppeling tussen besturingsniveaus 

• Operationele, tactische en strategische regeling niet strikt hiërarchisch scheiden naar micro, 

meso en macroniveau 

• Mogelijke vormen 

o Autonome relaties: afstemmen van diverse besturingsniveaus maakt deel uit van 

dagelijkse gang van zaken 

o Periodieke of incidentele koppelingen van strategisch belang: verticale vormen van 

periodiek overleg 

o Powersessies: dialoogsessies waarbij vertegenwoordigers van eenheden en 

management en staf elkaar wederzijds bevragen over de resultaten en 

verbeteracties 

o Top-downkoppeling: bevelsuitgifte op basis van vaste procedures 

14.4 Verticale koppeling en leiddinggeven 

• Mensen kunnen zelfstandig werken op voorwaarde dat de structuur in de organisatie deze 

zelfstandigheid mogelijk maakt, bevordert en waardeert 
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• Aantal natuurlijke bestuursniveaus met een toenemende complexiteit van op te lossen 

problemen 

o Mate van complexiteit gelinkt aan de tijdshorizon van de te verrichten 

werkzaamheden 

• Aansturing op grond van een geaccepteerde verdeling van regelcapaciteit naar bestuurlijke 

niveaus 

o Medewerker en leiding zijn complementair 

14.5 Koppeling en groepering van voorbereidende en ondersteunende functies 

• In een flexibele organisatie zijn de voorbereidende en ondersteunende activiteiten bij 

voorkeur gericht op een verregaande integratie in het uitvoerend proces binnen de 

taakgroepen / segmenten 

• Overgangsmaatregelen van stafafdelingen naar taakgroepen: 

o Versterken van onderling overleg tussen functionele stafafdelingen 

o Taakafspraken 

o Verhelderen van staf-lijn relaties in de vorm van klant-leverancierhouding of 

contractmanagement 

o Aanstellen van vaste aanspreekpunten 

• Voor echt flexibel regime zijn structurele maatregelen nodig 

o Voorbereidende en ondersteunende activiteiten overhevelen naar taakgroepen 

o Stafmedewerkers detacheren 

o Staf-stafintegratie: team met stafspecialisten 

o Integrale besturingsteams 

14.6 Hiërarchische koppelingen tussen leidinggevenden en stafleden 

• Personele relatie: leidinggevende heeft zeggenschap over personele kant 

• Operationele relatie: chef heeft zeggenschap over operationele inzet van staflid 

• Functionele relatie: leidinggevende heeft zeggenschap over het werkproces en de daarvoor 

nodige kennis 

14.7 Strakke en losse koppelingen 

• Strakke koppelingen 

o Bieden geen (formele) speelruimte in de afstemming tussen knooppunten in het 

netwerk 

o Niet berekend op storingen in het proces 

o Bv. automatische koppelingen 

o Passen in het bureaucratisch regime 

• Losse koppelingen 

o Laten wel speelruimte in de onderlinge afstemming 

o Passen in flexibele regimes 

H15: Het ontwerp van systemen 

15.1 Inleiding 

• Ontwerpeisen die worden gesteld aan technische systemen 

• In een echt flexibel regime is er behoefte aan losjes gekoppelde systemen die ruimte en 

ondersteuning bieden aan de regelcapaciteit op de knooppunten 
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• Probleem: veel standaardsystemen zijn gericht op het bureaucratisch regime 

15.2 Systemen in organisaties en technologische ontwikkelingen 

• Een belangrijk ontwerpprincipe is dat de systemen in een organisatie consistent moeten zijn 

met de structuur van arbeidsdeling 

• Systemen = stelsels van gestandaardiseerde en geformaliseerde procedures die 

voorbereidende, uitvoerende, ondersteunende en bestuurlijke activiteiten vastleggen in 

routines 

• Systemen kunnen 

o Door mensen uitgevoerde activiteiten reguleren 

o (Delen van) activiteiten overnemen 

• Ook in flexibel regime kun je niet zonder in systemen vastgelegde procedures en regels → 

deze inrichten zodat ze de beoogde flexibiliteit juist ondersteunen 

• Minimal critical specification: alleen zaken vastleggen die cruciaal zijn voor een goed 

beheersbaar proces 

• Vijf systeemtypen 

o Productiesystemen: uitvoerend proces in engere zin 

o Voorbereidende systemen: routines op gebied van voorbereiding 

o Ondersteunende systemen: handhaving, beheersing en verbetering org 

o Besturingssystemen: besturing van (onderdelen van) org 

o Informatiesystemen: nodig om alle bovengenoemde systemen te voeden 

15.3 Ontwerpprincipes voor systemen in een flexibel regime 

• De technische systemen worden ingericht in het verlengde van de logica van de 

organisatiestructuur 

o Groepering en koppeling van de technische elementen van de genoemde systemen 

dienen de logica van de integrale structuurbouw te vormen 

o Technische hulpmiddelen worden ingepast in organisatiestructuur 

• De capaciteiten en de technische eigenschappen van de operationele middelen zelf moeten 

worden aangepast aan de specifieke eisen die gesteld worden binnen de units en de 

zelfstandige groepen van deze flexibele structuren 

o De capaciteiten van de technische hulpmiddelen moeten voldoen aan de volume-

eisen en flexibiliteitseisen die binnen de eenheden en segmenten gesteld worden 

• Minimale kritieke specificaties 

o Minimal critical specification: gebruik maken van losser te hanteren, globaler 

uitgewerkte systemen die ruimte bieden voor flexibel opereren en die 

gedragsondersteunend zijn in plaats van gedragsdicterend 

o Lokale regelcapaciteit mag niet belemmerd worden door regels en procedures 

• Informatiesystemen en planningssystemen ondersteunen de flexibele besturingsstructuur 

o De informatiesystemen moeten zodanig worden ingericht dat alle niveaus worden 

voorzien van de nodige informatie, zodat de verschillende organisatorische niveaus 

de beschikbare regelcapaciteit kunnen benutten 

o Systemen moeten ruimte bieden voor interlokale dialoog tussen de segmenten die 

betrokken zijn bij een primair proces → enkel zo kunnen actuele ervaringen verwerkt 

worden in nieuwe plannen 

• De systemen moeten zelforganisatie op lokaal niveau ondersteunen met hanteerbare 

operationele, tactische en strategische informatie 
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o Moeten garanderen dat men op lokaal niveau tijdig over de juiste info kan 

beschikken om ter plaatse operationele problemen op tel ossen in lijn met het 

tactisch en strategisch beleid 

• De systemen moeten gericht zijn op lokale registratie van verschillende beheersings- en 

besturingsaspecten 

o De zelfstandige taakgroep moet beschikken over lokale systemen om het eigen 

functioneren af te meten aan technische, economische en sociale maatstaven die 

betekenis hebben voor dat niveau 

• Voor zover eenheden en taakgroepen in een flexibele organisatie verantwoordelijk zijn voor 

hun eigen resultaten, moeten ze over systemen beschikken om hun eigen resultaten te 

evalueren en te sturen op basis van geaccepteerde normen 

o Duidelijke prestatienormen richten het gedrag van de groepsleden zonder dat er 

gedetailleerde gedragsspecificatie nodig is 

o Voor zelfsturing is het belangrijk dat zelfstandige taakgroepen grip hebben op elk 

onderdeel van regelcyclus 

o Per verantwoordelijkheidsgebied meetbare indicaties zodat je jezelf kunt registeren 

o Je moet over bepaalde ingreepmogelijkheden beschikken 

o Beschikken over feedback op aspectgebieden, maar ook feedback over globale 

indicatie van totaalresultaat groep 

o Roberts: cost accounting systemen in stroomsgewijs georganiseerde organisaties 

met zelfstandige teams 

▪ Zelfstandige taakgroepen moeten over eigen budget en gegevens kunnen 

beschikken 

▪ Activity based costing: complex bureaucratisch system 

▪ Lean accounting: processen zijn te beheersen met eenvoudige methoden 

• De personele systemen zijn gericht op het stimuleren en verbeteren van de resultaatgerichte 

samenwerking en de persoonlijke groei 

o Nieuwe beoordelingssystemen moeten zorgen dat degenen die in het 

samenwerkingsproces betrokken zijn een rol spelen bij de collegiale beoordeling van 

de verschillende partners 

o Ook de aard van het beloningssysteem dient te worden afgestemd op de structuur 

van de taakgroepen en de loopbaanperspectieven binnen die structuur 

o ! Zorgvuldig omgaan met individuele prestatiebeloningssystemen als middel tot extra 

motivatie 

• Zelf betrokken bij het ontwerp van systemen 

o Inschakelen van de betrokkenen bij het ontwerp van systemen, zodat er een goed 

gebruik kan worden gemaakt van de lokale kennis om de systemen af te stellen op 

de lokale omstandigheden 

H16: Het hyperflexibel netwerkregime: positionering 

16.1 Inleiding 

• Netwerkregime = hyperflexibel regime met een structuur die nog veel losser is dan de 

structuur van het flexibele regime 

• Centraal ontwerpprobleem voor netwerkregime: steeds weer de balans vinden tussen de 

losheid en vastheid van de structuur 
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16.2 De ‘netwerkorganisatie’ vs het ‘netwerkregime’ 

• Netwerkorganisatie = breed begrip dat verwijst naar diverse organisatievormen in de 

praktijk 

• Netwerkregime = preciezer omschreven subcategorie van organisaties die onder deze brede 

noemer valt 

• Nadruk op hyperflexibiliteit en coöperatieve netwerken, zowel binnen een organisatie als 

tussen organisaties 

• Netwerkregime: voortdurend veranderende eenheden en teams 

o In steeds wisselende combinaties van mensen en middelen wordt er ingespeeld op 

een hyperturbulente omgeving 

o Structuur van arbeidsdeling verandert frequent 

o Tijdelijke multidisciplinaire teams van experts die zich verenigen rond nieuwe 

projecten en producten 

o Verregaande mate van zelfsturing en zelforganisatie 

• Zowel flexibel regime als netwerkregime zijn ontwerpkundig onderbouwde alternatieven 

voor het bureaucratisch regime 

16.6 Het zuivere netwerkregime 

• Netwerkstructuren van het netwerkregime zijn eenvoudiger dan die van het flexibele regime 

• Structuren van het netwerkregime zijn meer van tijdelijke aard 

• Bij netwerkregime is een volledig centrale regie bij structurele veranderingen niet productief 

• In het netwerkregime wordt zwaar beroep gedaan op bepaalde kwaliteiten van mensen 

• Basisgedachte zuiver netwerkregime = organisatie moet in staat zijn haar activiteiten flexibel 

te groeperen en te hergroeperen 

• Gaat niet alleen om voortdurend (her)schikken, maar om het zodanig (her)schikken dat 

doelgerichte, creatieve integratie tot stand komt 

• Het strategische, structurele en operationele zijn nauw met elkaar verweven 

• Product klaar → team ontbonden → capaciteit vrij 

• Goed kijken bij turbulente stromen naar precieze aard orders en orderstroom! 

16.7 Het netwerkregime en het interactienetwerk 

• Theoretisch uitgangspunt = elke organisatie kan worden opgevat als een interactienetwerk 

o Niet alleen het netwerkregime kan dus gezien worden als een interactienetwerk! 

• In bureaucratisch regime: mechanische interactie = interactienetwerk volledig gespecificeerd 

en via gedetailleerde formele regels tot en met het microniveau gestuurd 

• In flexibele regime: organische interactie = organisatiestructuur gebaseerd op minimale 

arbeidsdeling 

• In netwerkregime: organische interactie als dominante vorm over alle niveaus heen. Wordt 

gestreefd naar zo min mogelijke vaste architectuur op macro- en mesoniveau 

o Doel: vruchtbare vormen van interactie niet structureel blokkeren via formele 

architectuur 

16.8 De kwaliteit van de arbeid in het netwerkregime 

• Voordeel: alles aanwezig voor gemotiveerde verantwoordelijkheid 

o Men kan eigen keuzes maken in het werk, inspanningen komen vanuit eigen wil, men 

kan mee vorm geven aan beeld en visie organisatie → veel regelcapaciteit 
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• Nadeel: kwaliteit arbeid wordt op twee manieren bedreigd 

o Door het gevaar van sociaalculturele ontworteling van werknemers 

▪ Onzekerheid 

▪ Voortdurende veranderingen + kortetermijnrelaties 

▪ Alleen een bepaald type mens floreert in het netwerkregime 

o Door mentale overbelasting van werknemers 

▪ Druk die organisatie legt op schouders van werknemers 

▪ Wordt de hele tijd beroep gedaan op vermogen om zelf te kiezen, willen en 

meedoen 

▪ Gevolgen: mentale overbelasting, overcommitment en bezorgdheid 

DEEL 4: NABESCHOUWING 

H18: Het proces van integrale organisatievernieuwing 

18.2 Het kenmerkende van integrale organisatievernieuwing 

• Een echte structuurverandering is altijd een regimetransformatie 

o Structuur staat niet op zichzelf: gelinkt aan systemen, leiding, cultuur en mensen 

o Regime: structuur van org is verweven met deze aspecten en laat zich niet 

veranderen los van deze aspecten 

▪ Paradox van de Baron von Münchhausen: alles in regime is erop gericht het 

regime in stand te houden 

• Dubbele paradox van organisatieverandering: zowel eenzijdige top-down als bottom-up 

benaderingswijze lijken ongeschikt voor regimetransformatie 

• In de integrale theorie: structuur als aangrijpingspunt voor organisatieverandering 

o Maar aandacht voor culturele vernieuwing en culturele obstakels zijn ook belangrijke 

elementen in het veranderingsproces 

o Ook gedragsondersteunende en -beïnvloedende maatregelen belangrijk 

o Ook leiderchap belangrijk 

18.3 Het integrale ontwerpproces en de rol van de sociotechnisch ontwerper 

• Sociotechniek = toegepaste wetenschap 

o Theorievorming is altijd verbonden geweest met praktijkproblemen van organisaties 

o Kritiek hierop: praktijkpunten als uitgangspunt en kijken hoe theorie kan worden 

gebruikt bij de oplossing ervan 

• Technical rationality: op basis van algemeen geldige ontwerpwetten en onderzoek naar 

lokale rondcondities in een specifieke organisatie, kan logisch dwingend het beste ontwerp 

worden afgeleid 

• Niet mogelijk om organisatie te veranderen door een blauwdruk te ontwikkelen en op te 

leggen 

• Het ontwerpen van organisaties als een reflective practice 

o Indeterminate zone of practice: onbepaalde karakter van praktijksituaties en het 

vermogen daarmee om te kunnen gaan 

o Sociotechniek: integrale invalshoek kan leden van een org een nieuw perspectief op 

de eigen org bieden 

• Organisatieontwerp als een collectieve reflective practice 

o Wizard & juggler: sociotechnisch ontwerper is met diverse aspecten van de 

ontwerpsituatie bezig en schaakt op diverse samenhangende borden 
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▪ Complexiteit van ontwerpprobleem in een specifieke situatie als 

uitgangspunt nemen 

o Virtual world: ‘luchtkasteel’: eerst ideale ontwerp uitwerken, dan pas toetsen op 

haalbaarheid 

• De rol van theorie in de collectieve reflective practice 

o Sociotechniek = toepassing van wet van Ashby op verschillende niveaus van een 

productie-organisatie 

▪ Analytische wet: beheersbaarheid is een functie van beheersbehoeften en 

beheersmogelijkheden 

o Systeemtheorie = basis van analytische karakter sociotechniek 

o Sociotechniek is gebaseerd op pragmatische wetenschapsvisie en de ‘waarheid’ 

moet zich in de praktijk waarmaken 

o Moeilijk vraagstuk: enerzijds representeren de regels van de ontwerptheorie 

analytische ‘waarheden per definitie’, anderzijds zijn ontwerpvraagstukken 

ongerijmd en kunnen regels niet deductief worden toegepast 

▪ Regels zorgen dat ontwerper houvast heeft in het zoeken naar verbanden en 

oplossingen in gecompliceerde ontwerpsituaties 

18.4 Belemmeringen en weerstanden 

• Bureaucratie in totale bedrijfsvoering 

o Bureaucratie zit niet enkel in structuur, maar in alle aspecten 

▪ Regimetransformatie is meer dan structuurverandering en loopt hier vaak in 

vast 

o Bureaucratie heeft invloed op het denken van leden van organisatie 

• Bedrijfspolitieke belemmeringen 

o Structuurbouw raakt aan machtsverhoudingen 

o Bedrijfspolitieke krachtenspel = bepalend voor acceptatie structurele vernieuwingen 

• Bureaucratische belemmeringen 

o Paradox is dat bureaucratie ook aan de regimetransformatie zelf de eis van 

calculeerbaarheid stelt 

o Probleem: tijdspad en eindresultaat van organisatieverandering zijn vooraf moeilijk 

in te schatten 

• Culturele belemmeringen 

o Culturen die een grote mate van conformiteit vereisen zijn per definitie niet erg 

ontvankelijk voor verandering 

▪ Bureaucratisch regime = sterk conformerend 

o Voorbeelden van weerstand 

▪ Groepssolidariteit / groepscohesie: vijandigheid tov buitenstaanders 

▪ Gebrekkig inzicht in de eigen groepsprocessen: interpersoonlijke problemen 

worden vaak niet aangepakt 

• Structureel wantrouwen 

o Wordt snel gevoed als er mooie woorden zijn zonder overeenkomstige daden 

o Wederzijds wantrouwen = besmettelijke ziekte 

o Wordt gevoed door onzekerheid en slechte ervaringen in verleden 

• Individuele belemmeringen 

o Garantie op werkzekerheid is een basale voorwaarde om de medewerking van 

mensen te kunnen vragen 

o Leiding moet gezag en vertrouwen weten af te dwingen 
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o Medewerker moet reële invloed kunnen uitoefenen op ontwikkelingen 

o Psychologische mechanismen: 

▪ Selectieve perceptie en herinnering: attitude gevormd → nieuwe info 

geïnterpreteerd in dit raamwerk 

▪ Onzekerheid en regressie: moeilijk voorspellen toekomst veroorzaakt angst 

▪ Gewoonte en inertie: moeilijk om gedragspatroon te veranderen 

• Ontwerptechnische belemmeringen 

o Als er sprake is van dure, grootschalige machines en apparaten, kunnen er 

belemmeringen optreden voor de invoering van kleinschalige verbanden in de grote 

organisatie 

• Gevoeligheid voor misleidende managementmethodes 

o Veel managers zijn gevoelig voor gemakkelijke ‘succes’-oplossingen 

o Problemen:  

▪ Vaak selectieve toepassingen van bepaalde elementen uit het sociotechnisch 

repertoire 

▪ Ontwerpkundig worden (grove) fouten gemaakt 

• Positie van de staf 

o Duidelijkheid scheppen over onomkeerbaarheid van veranderingen, maar ook 

perspectief bieden in de nieuwe org 

o Ontbreken van adequaat leiderschap is vaak de oorzaak van het mislukken van 

decentralisatie en integratie van stafcapaciteit 

o Maak werkzaamheden en positie duidelijk aan gedecentraliseerde stafmedewerkers 

18.5 Omarm de paradox: veranderkundige overwegingen 

• Paradox: aan de ene kant heeft regimetransformatie alleen kans van slagen als de leiding zich 

er vooraf aan committeert, aan de andere kant is het welsalgen ervan afhankelijk van de 

ruimte van de organisatieleden om te participeren 

o Paradoxale strategie: tonen hoe strijdige directieve en participatieve interventies bij 

regimetransformaties gecombineerd kunnen worden 

• Belangrijk: minstens één gezaghebbend persoon op centrale positie moet zich volledig 

committeren aan de veranderingen + daarvoor het mandaat hebben 

• Wees zuiver in de leer, maar soepel in de uitvoering 

o Luchtkasteel: consequente toepassing ontwerpprincipes, daarna pragmatisch 

omgaan met de belemmeringen 

• Laat de organisatie haar eigen ontwerp produceren, maar leer de organisatie dan wel te 

ontwerpen 

o Regels en procedures zullen moeten worden overgedragen aan diegenen in de 

organisatie die bijdragen aan het herontwerp 

• Schep zo veel mogelijk ruimte voor participatie en tegenspraak, maar wees ook duidelijk 

over wat vastligt in strategie en ontwerp 

o Top-down richting geven, maar ook bottom-up committeren en lokale kennis 

mobiliseren 

• Heb oog voor de harde én zachte kant van organisatieverandering 

o Hard = economische belangen, systemen voor de planmatige, programmatische 

aspecten 

o Zacht = competenties van mensen, cultuur en attitudes 

• Concentreer je op de mensen die willen meedoen en bijt je niet stuk op de tegenstanders 
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o Geen ruimte voor twijfel laten + strategie erop richten om zoveel mogelijk 

commitment te krijgen → resulteert in enkelingen die niet willen meedoen 

• Bied bestaanszekerheid binnen de organisatie als voorwaarde voor de eis om met 

onzekerheid om te gaan 

o Minimaal garantie voorzien dat er plaats is voor hen in de organisatie 

18.6 De veranderkundige gereedschapskist 

• Elk verandertraject = uniek → geen eenzijdige standaardveranderstrategie 

• Twee belangrijke richtsnoeren 

o Zoveel mogelijk ruimte creëren om iedereen in de organisatie actief te betrekken bij 

het veranderingsproces en daarbij gebruik te maken van de lokale kennis van de 

participanten 

o Bij het vormgeven van het veranderingsproces zoveel mogelijk de logica volgen van 

de integrale ontwerpketen 

• Benaderingen gericht op het individu, de groep en de organisatie 

o Op persoonlijke groei gerichte sensitivity training / T-group training 

o Later ontwikkeling bestaande groepen 

o Later ontwikkeling totale organisatie 

o Op specifieke sleutelfiguren gerichte verandering en coaching kan dus een element 

zijn in een strategie gericht op regimetransformatie 

o Gedrag van personen bepaald door groepsnormen 

▪ Ook strategieën op groepen in de org kunnen een belangrijke rol spelen → 

maar wel als onderdeel van een op de organisatie als geheel gerichte 

strategie 

o Meest consequente vorm van participatie = leden als het ware hun eigen ontwerp 

laten produceren 

▪ Voldoende ontwerpkennis nodig 

▪ Hen effectief betrekken 

• Soorten veranderstrategieën 

o De empirisch-rationele strategie: op basis van het aanbieden van voldoende kennis 

en informatie zullen veranderingen in de gewenste richting optreden 

▪ Rationele voor-en nadelen van ontwerpleer duidelijk maken aan organisatie 

o De normatief-re-educatieve strategie: om het gedrag van mensen te beïnvloeden 

dien je eerst deze attitudes, waarden of normen te beïnvloeden 

▪ Stimuleren van eigen initiatieven, lokale kennis, etc = goed 

o De machts-dwangstrategie: minder machtigen kunnen gedwongen worden te 

veranderen door het gebruik van politieke, economische of morele macht 

▪ Enkel wanneer management over voldoende geloofwaardigheid en 

vertrouwen beschikt 

• Vijf kleurendrukken 

o Geeldrukdenken: gebaseerd op sociopolitieke opvattingen voer organisaties 

o Blauwdrukdenken: gaat uit van het rationeel ontwerpen en implementeren van 

veranderingen 

▪ Structuurinterventies 

o Rooddrukdenken: gaat uit van het versterken van e motivatie en prikkels voor 

motivatie → zachte aspecten 

▪ Cultuurinterventies 



37 
 

o Groendrukdenken: veranderen wordt gezien als een leerproces waarin leersituaties 

worden gecreëerd die de motor van de verandering zijn 

o Witdrukdenken: gekoppeld aan de chaostheoretische stroming waarbij het 

uitgangspunt is dat veranderingen autonoom en continu plaatsvinden 

• Zowel structuurafhankelijke als structuuronafhankelijke cultuurkenmerken spelen een 

belangrijke rol bij sociotechnische verandering, maar het zijn geen kenmerken die specifiek 

van invloed zijn op de principiële ontwerpopties die in de opeenvolgende ontwerpstappen 

aan de orde komen 

18.7 Conclusie 

• Het proces van integrale organisatievernieuwing dat moet leiden tot integrale 

herstructurering is in belangrijke mate bepalend voor het succes van het herontwerp 

• Trefwoorden: strategisch, integraal, structureel, sociotechnisch, complex, langdurig en 

dynamisch 

• Ingrijpende, structurele verandering vraagt een bijzondere vorm van leiderschap 

• Participatie is van belang 


