
Management & Organisatie

Hoofdstuk 1     : Organisaties  

1.1 Algemene def: 

Een organisatie is een geheel of eenheid van mensen die op ee bewuste manier bij elkaar zijn
gebracht om een specifiek gemeenschappelijk doel te verwezelijken

1.2 Een groep van mensen: 

organisatie op basis van: functie en rol:managers,arbeiders,..

hiërarchische verantwoordelijkheden:leiding/niet leiding gevende
expertise: desginers, verkoers, technische specialisten,..
productbetrokkenheid: betrokken bij ontwerp, realisatie,..
regiobetrokkenheid: iedereen in Zweden,..
sociodemografische kenmerken: Alle mannen,..

organisatiecultuu  r  : praktijken: werkvoorschriften, routines,..

symbolen: kleding, logos
mythes: heldenverhalen
rituelen: de manier van dingen doen
normatieve waardeoordelen: over gedrag, wat is goed/slecht

1.3 Een gemeenschappelijk doel:

Soorten doel op basis van: voorwerp: aankoop grondstoffen, omvang productie
                                                Organisatie niveau: totale organ., één bepaalde afdeling,
                                               Tijdhorizon: lang/middellang/korte termijn doelen
                                               Vormelijk karakter: informele/formele doelen

1.4 Een bewuste structuur of Sturing:

Informele organisatie  formele organisatie 

1.5 Externe invloeden of de Omgeving:

1) Taakomgeving  : Klanten: consumenten

Toeleveranciers: machines, grondstoffen,..
Distributeurs: groot/kleinhandelaars
Directe/indirecte concurrentie:  direct: beiden dezelfde producten aan

Indirect: potentiële toetreders



 Externe financiers: geldverstrekkers (EV), geldschieters (VV)

Onderaannemer: partnerorganisatie, gemeenschappelijk doel

2) De algemene omgeving  : politiek juridische omgeving: wetten, akkoorden, juridisch kader

    Economische omgeving: macro ec. Consum. Vertrouwen,..
    Socioculturele omgeving: demograf. evoluties, voorz. onderwijs,
    Technologische omgeving: infotech, labo’s, ..

3) Karakter van de omgeving  :   stabiliteit vs dynamiek: verandering mogelijk/niet

Zekerheid vs onzekerheid: beschikbaarheid informatie
Eenvoud vs complexiteit: # vereiste kennis

4) Types organisaties obv  : activiteit: productieorganisatie, dienstverlenende organisatie

    Supply chain: toeleverancier, producent, groothandelaar
    Identiteit eigenaar: private/publieke organisatie
    Objectief: profit/non profit organisatie
    Juridisch statuur: NV’s, VOF’s, vzw’s,…
    Omvang: kleine organisatie:max  50 mensen  en omzet 10 milj. eur

Middelgrote org: max 250 mensen en omzet 50 milj eur
Grote org: meer dan 250 mensen en omzet > 50 milj eur

5) Levenscyclus  : opstartfase: voorbereidingen om actief te worden (maken nog verlies)

Introductie fase: lanceren product/dienst (bescheiden omzet)
Groeifase: indien succesvolle lancering (veel  omzet korte termijn)
Maturiteitsfase: vraag neemt minder snel toe(nog steeds winst maar minder)
Vervalfase: negatieve groei (negatieve omzet)



Hoofdstuk 2: Managers en management

2.1 Algemene definitie: 

Management is het proces waarbij de inspanningen van de organisatieleden gecoördineerd en 
gestuurd worden in de richting van de realisatie van de het gemeenschappelijk doel.

2.2 Effectiviteit en Efficiëntie: slagen in opdracht: management functioneel. Anders niet.

Effectiviteit: mate waarin de org. haar doelen realiseert
Efficiëntie: hoe zuinig ze omspringen met middelen

2.3 Functie en Rollen:

 1) functies: plannen: formuleren doelen en ontwikkelen van acties

                       Organiseren: identificeren taken, toewijzen van taken,  afstemmen van werkeenheden  
en functies, toewijzen bevoegdheden

                        Leiding geven: activeren, motiveren, ondersteunen van  medewerkers
                        Controleren: vaststellen realisaties, evalueren, corrigerende stappen  ondernemen

  2) Rollen: Intermenselijke rollen: leider rol(leiding geven),

        boegbeeld/figurehead (symbolische  vertegenwoordiging naar 
         derden)

        verbindingsmanrol (contacten  leggen binnen/buiten organisatie

                      Informatieve rollen: monitor (verzamelen info), 
                                                            disseminator (intern verspreiden info)
                                                            spokesman  (verstrekken info aan derden) 
                      Beslissingsrollen: ondernemersrol (detecteren opportuniteiten)
                                                       resource allocator (verdelen van middelen)
                                                       disturbance handler (oplossen problemen)

2.4 Kennis, kunde en polyvalente profiel van de managementwetenschappen  :  

1) Managementdomeinen  :  HRM(mens), FM/AC(geld), AM(grondstoffen), O&OM+PD/DM+MM  
(product, dienst), IM (informatie): deze zijn specialistische managementdomeinen. Men kan ook 
generalistisch gaan, deze vormen de lijm tussen de specialistische managementdomeinen. Deze 
houden in: SM (strategisch management), OM (organisatiemanagement), CM 
(cultuurmanagement. Je kan hier nog dieper op ingaan maar dat gaan we niet doen.

2) Praktijkgerichte en wetenschappelijke dimensies van een   vakgebied  : wetenschappelijk: 
betrekking op verkrijgen kennis en kunde door methodisch en kritisch onderzoek. Praktijkgericht:
betrekking op pragmatische kennis en kunde verkregen a.d.h.v.   ervaringen



3) Basiswetenschappen en metawetenschappen  : De managementwetenschap ontleent haar 
inzichten van andere vakgebieden, daarom noemen we deze wetenschap ook metawetenschap. 
Andere wetenschappen noemen we dan basiswetenschappen. Het metawetenschappelijk 
karakter van management houdt 4 risico’s in: Onduidelijk en onbekend profiel

    Soms ontlening onvolledig of fragmentair
    Soms niet correct
    Verspreid over diverse wetensch. Disciplines

2.5 Soorten Managers: 

1) O.b.v. hiërarchische positie  : Topmanager (directeur financiën, algemene directeur)

 Middenmanager (afdelingshoofd, projectleider)
Lagere manager (ploegbaas, hoofd secretaressepool)

2) O.b.v scope/variëteit in kennis  : Specialistische manager (enge gerichte kennis, ICT Man. bv)
   Generalistische manager (brede focus)

3) Ervaring, verantw. En bevoegdheden  :  Junior manager (beginnend met weinig ervaring)
  Senior manager (zeer veel ervaring en bevoegdh.)

2.6 Actuele Thema’s:  globalisering, multiculturalisme/genderproblematiek, Sociale 

verantwoordelijkheden/bedrijfsethiek,  Duurzaamheid,  E-business, Kwaliteitszorg, Corporate 
Governance. Meer uitleg zie boek p 84-88



Hoofdstuk 3: Perspectieven op organisaties en management

3.1 Algemene definitie  :   iets met perspectieven. Niet belangrijk

3.2 Het klassieke managementperspectief: 

1) situering in tijd: ontstaan begin 20ste eeuw. Herleving in jaren 50 en begin jaren 80 tot heden.  
Wordt ook wel rationeel, normatieve, planmatige of economische managementperspectief.  De 
pioniers zijn: Taylor, Gilbreth’s, Weber (cf bureaucratie) en Fayol.  De eerste twee spitsen zich vooral 
toe op management van productieorganisaties/afdelingen. De laatste twee meer op alle soorten van 
organisaties en op de hele organisaties ( klassieke organisatietheorie)

2) De typische, algemene kenmerken: mechanistische wijze. Organisaties managen staat gelijk 
met het programmeren van een immense machine of computer. Deze programmatuur is dan het 
geheel van formele regels en procedures. Mens-machinebeeld. Mens is een rationeel wezen. Alle 
mensen hebben dezelfde eigenbelangen, dus geen persoonlijk eigenbelang.

3) bijzondere aandachtspunten: controles: strikt. Leiding geven: autoritair, weinig inspraak. 
Organiseren: ver doorgedreven taakspecialisatie. Plannen: doelen en efficiëntie. (cf bureaucratie)

3.3 Human relations of gedragsmatig managementperspectief

1) situering in tijd  :   ontstaan midden jaren 30, hoogtepunt jaren 50 en 60. Pioniers: Mayo, Follet, 
Maslov, Herzberg en Mcgregor. 

2) De typische algemene kenmerken  :   mensgerichte kijk. De mens is een complex wezen., met 
irrationele logica. Veel minder normatief dan klassiek mensbeeld (als in zo en zo moet het).

3) bijzondere aandachtspunten: Motivators belangrijk. Controleren: menselijk gedrag moeilijkte 
controleren. Leiding geven: werknemergericht. Organiseren: informeel, groepen. Plannen: invloed 
complex mensbeeld. 

3.4 Managementperspectief van de systeembenadering

1) situering in tijd  :   vooral begin jaren 50. Pioniers: Bertalanffy, Boulding, Tilles, Kast e Rosenzweig. 

2) De typische algemene kenmerken: integreert het klassiek en gedragsmatig 
managementperspectief.  De organisatie wordt beschouwd als een systeem dat bestaat uit 
onderdelen en subsystemen die onderling verbonden zijn. 



Deze subsystemen kunnen onderverdeeld worden in 3 componenten: sociaal subsysteem (mensen 
met wensen en noden), informationeel subsysteem (kanalen of informatievormen) en functioneel 
subsysteem (structurele vormgeving). De omgeving van deze subsystemen kan gesloten (geen 
wisselwerking met externe omgeving) of open (wel anticipatie op externe omgeving enzo) zijn.  

Kenmerken van wisselwerkingen zijn: Synergie (geheel subsystemen > subsystemen afzonderlijk.)   
Grenzen (subsystemen onderscheiden zich van elkaar) Stromen (systemen en subsystemen vloeien 
dooreen elkaar) Feedforward en feedback.

3)  bijzondere aandachtspunten  :   controle: feedback/forward. Organiseren: subsystemen met 
eigen leefwereld. Plannen: aandacht voorbereidend werk.

3.5 Het managementperspectief van de contigentiebenadering

1) situering in tijd:     Ook wel situationele benadering genoemd. Ontstond eind jaren 50. Pioniers: 
Woodward, Burns , Stalker, Lawrence en Lorsch. 

2) De typische algemene kenmerken: situationeel afhankelijk. Er is geen simplistische universele
managementregels.  Contingentiefactoren  zijn kenmerken van de organisatie en/of haar omgeving 
die een invloed hebben op de wijze waarop organisatie worden gemanaged.

3) bijzondere aandachtspunten: leiding geven: situationeel. Organiseren: contingentiefactoren. 
Plannen: voorbereidend werk.

3.6 Het kwantitatief managementperspectief

1) situering in tijd  :   ontstaan eind jaren 40. Pioniers: Niet echt gespecifieerd. Er wordt vaak 
verwezen naar zogenaamde “whiz kids” (ingenieurs bij Ford Motor.

2) De typische algemene kenmerken: sluit aan bij het klassiek managementperspectief. Mens als
machine met programmatuur. Deze programmatuur is hierbij het geheel van ontwikkelde 
managementinstrumenten die bij voordkeur de vorm aannemen van mathematische modellen en 
technieken.   Deze kunnen zeer complex zijn.  Er wordt ook gewerkt met prognose-instrumenten en 
simulatietechnieken. 

3) Bijzondere aandachtspunten: controleren: gebruik van kwantitatieve controle-instrumenten. 
Plannen: gebruik van prognoses en simulaties. 

3.7 De besluitvormingstheorie

1) situering in tijd: ontstaan eind jaren 40, hoogtepunt jaren 60 en 70M. pioniers: Bartnard, 
Lindblom, Cyert, Simon en March.



2) De typische algemene kenmerken: sluit aan bij gedragsmatig. Maar: mens is beperkt rationeel
wezen en de mens is gedreven door eigenbelang. De mens wil wel rationeel zijn maar kan dit niet 
volledig. De beperkingen zijn: waarden, opleiding, ervaring, positie/functie. Verschillen in 
eigenbelang zijn: waarden, opvattingen, posities. 

3) bijzondere aandachtspunten: controleren: info/coördinatiemechanismen. Plannen: rationeel 
tegen irrationeel ofzowiets.

3.8 De stakeholdersbenadering

1) situering in de tijd: Vooral sinds jaren 80. Echte pioniers zijn er niet. Te geleidelijk ontstaan.

2) Typische algemene kenmerken: sluit aan bij besluitvormingstheorie. Mensbeeld centraal. 
Stakeholder, veel eigenbelang. Hun positie en  persoonlijk noden worden direct beïnvloed door het 
gedrag van de organisatie, maar beïnvloeden ook zelf de organisatie. (interactieve beïnvloeding) 
Eigenbelangen van verschillende stakeholders kan onderling hard verschillen en leiden tot 
machtconflicten en disfunctionaliteiten.  Zowel de identiteit van interne als externe stakeholders 
varieert naargelang de organisatie.  (voor voorbeeld zie p 126) 

3) bijzondere aandachtspunten: controleren: manoeuvreerruimte. Organiseren: macht en gezag. 
Plannen: bijzondere kenmerken van het besluitsvormingsproces.

3.9 De institutionele managementbenadering.

1) situering in de tijd: ontstaan jaren 50, hoogtepunt jaren 80. Pioniers  niet duideliijk.

2)  de typische algemene kenmerken:  sluit aan bij gedragsmatig managementperspectief. 
Complexe mensbeeld. Concept instituut: gevestigde orde of sociale constructie die regelgebonden 
en zo gestandaardiseerd gedrag vertoont. Gedrag organisaties wordt bepaald door historisch 
gegroeide culturele waarden en interesses. Besteedt veel aandacht aan de wijze waarop een 
organisatie wordt beïnvloed door de maatschappelijke omgeving. Deze verschillen door: geografisch-
cultureel gebied, politiek-juridische setting en sociohistorische tijdsspanne.

3) niet belangrijk.



Hoofdstuk 4 Plannen

4.1 Algemene definitie, wat impliceert plannen?

Plannen legt zich toe op het formuleren van doelstellingen en het ontwikkelen van acties of 
strategieën om deze doelstellingen te realiseren. Plannen zijn vaak het resultaat van 
besluitvormingsprocessen.

4.2 Planningsactiviteiten; hun kenmerken, technieken en instrumenten

Plannen worden vaak gebundeld tot 3 kern activiteiten: -Analyseren van de huidige en toekomstige 
   situatie.

                                                                                                  -Het bepalen/vastleggen van doelen   
           (wat vraagstuk)

          -Vastleggen van de wijze waarop dit te doen 
(hoe vraagstuk)

4.2.1 De situatie analyse:

 impliceert analyse van toestand van de organisatie en omgeving. Analyseren betekent informatie 
verzamelen en interpreteren. 

Informatie verzamelen kan dus op veel verschillende manieren gebeuren. Men baseert zich vaak op: 
Tijdsdimensie: heden/verleden/toekomst
Voorwerp: organisatie / externe omgeving

4.2.1.1 Soorten: 

a)       Schriftelijke vragenlijsten  : respondenten moeten schriftelijk antwoorden. Vragen kunnen 
open of gesloten zijn, objectief of subjectief. Goed de validiteit (menen ze het wel) en de 
betrouwbaarheid (stabiliteit v d informatie) nakijken.

b)       Mondelinge interviews  : Mondelinge beantwoording: gestructureerd (vragensteller werkt 
met vragenlijst), half gestructureerd (lijst met alleen wat trefwoorden), open (gesprek start 
na algemene openingsvraag. Deze kan individueel (vaak meer betrouwbaarder) of in groep 
zijn. 

c)        Observaties  : non participatief (observeert van op afstand en noteert), participatief 
(observator neemt deel aan het fenomeen. Naturalistisch (werkelijkheid), experimenteel 
(gecreëerde situatie) 

d)       Prognoses  : voorspellingen v d toekomst, gebaseerd op kwantitatieve technieken (men kijkt 
naar cijfers op toekomst te bepalen), kwalitatieve technieken (men maakt gebruik van 
opinies van experts)



e)       Scenarioplanning  :bijzondere variant op prognose. Men ontwikkeld meerdere mogelijke 
scenario’s voor de toekomst.

4  .2.1.2 Deze informatie interpreteren  : 

Interpreteren in functie van verleden: info vergelijken met verleden en die info gebruiken.
Interpreteren in fucntie van voorpogestelde norm/plan: Kijken naar afwijkingen
Interpreteren in functie van andere organisaties (benchmarking): Kijken naar wat anderen doen.
Interpreteren in functie van signalen van derden: anderen geven advies
Interpreteren in functie van tijdsdruk: deadlines en gevolgen va die niet halen.

4.2.1.3 Perceptievorming bij situatieanalyse  .  

Verschillende fasen van perceptievorming:  (makes no sence i know)

1) stimulus (informatie)
2)waarnemingsfase (gewaarwording
3) Aandachtsfase (tijd, energie)
4) Organisatiefase (reflecties)
5) Oordeelfase (betekenistoewijzing) 

Perceptievorming kan ook verkeerd gaan: (wel belangrijk!)

a)  De stereotypering: generaliserende categorisering. Leidt tot vooroordelen. 
b) Het Halo-effect: men baseert zich op één enkel kenmerk en vergroot die uit.
c) Perceptieve verdediging:  perceptie geeft ondersteuning voor oordeel dat men kost wat kost      
bevestigd wil zien.
d) De projectie: perceptie gebaseerd op herkenning van zichzelf. 

4.2.2  Vooropgezette doelen (het WAT vraagstuk) soorten  :   

Op basis van  tijdsdimensie: Nabije toekomst of verre toekomst

Op basis van Voorwerp: Algemene kenmerken/ verschillende middelen en respectievelijke 
managementdomeinen

Op basis van formulering en aandachtspunten: specifiek te realiseren opdracht/ algemene 
vaag omschreven idee.

Op basis van schaal: integrale organisatie/ delen en subdelen van organisatie.



4.2.2.1 Doelen identificeren en formuleren: 

a) Op basis van situatieanalyse en die hierbij gevonden problemen: doelen koppelen 
aan situatieanalysen. Problemen in kwestie aanpakken.

b) Op basis van creatieve brainstorming: creatieve wijze om tot formulering te komen 
van originele en unieke doelen. Bedoeling is dat je veel doelen formuleert ook al zijn
ze niet per se haalbaar. Denken via ongewone denkpistes.

c) Op basis van participatief gedrag: zoveel mogelijk mensen bij het doel betrekken 
zodat ze zich verantwoordelijk voelen. Dit zou ook de creativiteit moeten stimuleren.

d) O.b.v. Smart criteria: specifiek: impliceert concrete en nauwgezette begrippen.
Meetbaar: normen vooropstellen zodat het meetbaar wordt  
Aanvaardbaar: is het niet strijdig met reglementen, ..
Realiseerbaar: kan het gebeuren met onze middelen.?
Tijdsgebonden: tijdstip afspreken.

e) Op basis van objectives principe:  
a)men start met formulering overkoepelende organisatie Doelen. 
b)Volgende stap is deze doelen vertalen is persoons of functiegebonden doelen. 
c)Volgende stap is de uitwerking van prestatie verbeteringsplannen. 
d)De volgende stap  is het ontwerpen van de nodige controlesystemen. 
e)Ten slotte werkt met het belonings – opleidings – loopbaanbeleid uit. Deze methode geeft 
een behoorlijke en beheersbare methode. 

4.2.3 Acties waarmee de doelen zullen worden gerealiseerd: 

De HOE vraag. Hoe gaan we middelen inzetten en verwerven enzo.

4.3.2.1: acties identificeren en formuleren: verwijst naar methoden en technieken

a) aan de hand van creatieve brainstorsessies. Zie 4.2.2.1
b) aan de hand van participatief management: Zie 4.2.2.1
c) aan de hand van welbepaalde criteria: SMART of andere
d) theorieën en modellen: spreekt voor zich.
4.2.3.2 boeit niet
4.3 ook niet
4.4 ook niet

Hoodstuk 5 Organiseren



5.1 algemene definitie:     Organiseren legt zich meer toe op het heden of op welbepaalde feite 

en kenmerken van de organisatie zoals ze op nu zijn.

5.Z De voornaamste onderdelen of bouwstenen: Elke stukje in een organisatie heet een

component, structuurparameter, onderdeel of bouwsteen. Men onderscheidt een 4 tal stenen: 

1) taakspecialisatie & differentiatie: Betrekking tot identificatie van taken die moeten gedaan 
worden  om doelen te realiseren én op de toewijzing van taken.

2) departementalisatie  :   samenvoegen of bundelen van organisatieleden en functies in 
zogenaamde werkeenheden. Berust op principe van gelijksoortigheid. 

3) coördinatie & integratie: afstemmen of coördineren van afzonderlijke functies op mekaar.

4) machts & gezag verdeling: toewijzing van verantwoordelijkheiden aan werkeeheden (i.e. 
verdeling van macht).

5.3 De taakspecialisatie & differentiatie: 

5.3.1 keuzes takenpakketten: 

a)Taakverruiming: takenpakket uitgebreid met gelijksoortige taken.
b)Taakverrijking:  takenpakket uitgebreid met gelijke en andere taken.
c) Taakroulatie: takenpakket ongewijzigd, maar werknemer veranderd op gezette tijdstippen van 
takenpakket.
d) Groep & teamwork: takenpakket toewijzen aan groep
f) Projectmanagement: takenpakketten kunnen sterk tijdsgebonden zijn. Zijn ze veeleer uniek -> 
project.

5.3.2 Keuzes op vlak van taakspecialisatie: 

a) De efficiëntie: vele zeggen dat taakspecialisatie ->efficiëntie. Beperkte set handelingen, dus alles 
gaat sneller.
b) Motivatie & efficiëntie: lage taakspecialisatie -> meer motivatie. Meer mogelijkheden
 c) Creativiteit & innovatie: hoe hoger taakspecialisatie, hoe minder innovatief.
d) Multi-inzetbaarheid: veel kennis van alles nodig, dus taakspecialisatie remt da af.

5.4 Departementalisatie: 

5.4.1 Keuzes departementalisatie:

a) Functionele depart: Functies de gelijksoortig zijn vakgebied qua vakgebied of discipline.
b) Divisionele depart: Functies de gelijksoortig zijn qua markttoespitsing. (éénzelfde klant/ 

regio..)



c) Multifocus depart: Functies zijn gelijksoortig én spitsen zic  toe op éénzelfde markt. In dit 
geval kan spreken van een matrix depart. En een  hybride depart.

d) Horizontale depart: (=procesmatige depart.) Functies horen bij éénzelfde kernproces. Er is 
nood aan vakkennis e marktkennis. 

e) Modulaire depart: Functies vormen een afgesloten en  zelfstandig werkend geheel binnen en
buiten de organisatie.

(voor prentjes van deze departementalisaties zie boek)

5.4.2 Overwegingen bij keuzes departementalisatie: zie tabel p 215

5.5 Coördinatie en integratie: 

5.5.1 keuzes coördinatie:

a) Wederzijdse aanpassing: Afstemming tussen functies gebeurd via direct persoonlijk contact.  
Samen overeenkomen.
b) Regels en procedures: Afstemming door het bepalen wie wat wanneer doet. Heeft betrekking op 
Input, throughput en output.
c) Directe supervisie: Afstemming gebeurt via de chef. Bepaald alles
d) departementoverschrijdende werkeenheden: Afstemming via speciale werkeenheden. Is het een 
individu: liaisonrol. 

e)Task forces: Afstemmen door hoogdringende maar tijdelijke task forces.
f)lack resources:  Afstemming door materiële en informationele buffers.

5.5.2 overwegingen bij keuzes coördinatie mechanismen: 

a) Mate van taakonzekerheid: meer onzekerheid -> omvang coörd. ↑
b) Mate van taakinterafhankelijkheid: meer taakinter. Omvang coord. ↑.
c) Dynamiek binnen takenpakket: dynamiek↑ -> omvang coörd.↑
d) Aanwezigheid prestatiedoelstelling:  zeer strakke organisatiedoelen,nood coord. ↑

5.6 Macht & gezag verdeling 

5.6.1 keuzes machtsverdeling: 



a)Centralisatie & decentralisatie: betrekking to aantal functies en of werkeenheden waarover macht 
verspreid is.
(aanverwante keuzes bij centralisatie: belang van besluitvormingsproces / middelen. 

Aantal besluitvormingsprocessen / middelen.
Bewegingsvrijheid en besliutvormingspremissen.)

(aanverwante begrippen bij centralisatie: delegeren (tijdelijk verplaatsen van de formele macht naar
          andere ondergeschikten)     

        participatief management (decentralisatie -> meer 
mensen doen hun inspraak. Op inspelen)

      empowerment (het doorvoeren van decentralisatie op het 
    niveau van individuele functies of teams. 
Medewerkers krijgen veel vrijheid.) 

b)Span control:  hoeveel mensen je onder je hebt.(breed vs eng zie boek p 232 voor schema)
c) Eénheid macht&gezag: line of authority & unity of command.
d )Lijn en staffuncties: lijnfuncties: beslissingsbevoegdheden/ staffuncties: adviserende 
bevoegdheden.

5.6.2 Soorten van macht:

a) Beloning/bestraffingsmacht: gehoorzamen = beloning. Niet  gehoorzamen = straf.
b)Controlemacht: (voornamelijk over informatie en beslissingspremissen) jij bepaalt wie wat en 
wanneer  welke info krijgt of wie wat wanneer mag beslissen.
c) Exptertisemacht: Jij kan iets wat een ander niet kan.
d) Referentiemacht: Als anderen jou gebruiken als rolmodel.
e) Macht ingevolge de netwerkcentraliteit:  Wanneer je goed in een bepaald sociaal netwerk staat.

5.6.3 overwegingen/ beoogingen bij keuzes machtverdeling: 

a) Beoogde snelheid besluitvorming  :  kwaliteitsvolle beslissing = correcte en gedetailleerde 
omschrijving van problemen en kansen. Belangrijk in een organisatie. Decentralisatie en hoge
delegatie en empowerment voor hoge kwaliteit besluitvorming.

b) Beoogde creativiteit / innovatie binnen besluitvorming  : ook belangrijk binnen organisatie. 
Bij centralisatie: niet veel creativiteit. Best decentralisatie en hoge delegatie en 
empowerment voor veel creativiteit.

c) Beoogde kostenbeheersing bij de besluitvorming  : centralisatie zorgt voor meer 
schaalvoordelen, is dus goed.

d) Beoogde kenmerken van bepaalde taakpaketten  : eenvoudige taken= werknemers. 
Complexe taken = managers.

e) Beoogde motivatie en jobsatisfactie van werknemers  :  wordt verhoogd door decentralisatie,
delegatie en empowerment.

f) Beoogde ontwikkeling medewerkers  : verhoogd door decentralisatie en delegatie, bieden 
ondersteuning aan een toekomstgericht personeelsbeleid.

g) Het profiel van de medewerker  : De belangrijkste voorwaarde opdat decentralisatie, 
delegatie en empowerment de voordelen opleveren, is dat medewerkers de vereist kennis, 
kunde attitudes en voorkeuren hebben.



h) Profiel van de manager  : moet kunnen organiseren, coachen, bereid zijn macht te delen.
i) Het organisatorisch profiel van de organisatie  : kan alleen door goede integratie, coördinatie 

en afstemming. 

5.7 het maken van keuzes, over contigentiefactoren

Contigentiefactoren zijn kenmerken van de externe omgeving of van de organisatie zelf, die er voor 
zorgen dan de organisatie bepaalde beslissingen neemt.

5.8 Soorten structuren (typologieën)  zie boek p 248 voor voorbeelden.+5.9 De 

grafische en visuele voorstelling, het organogram. Zie boek p 250

Dus zie da voorbeeld p 250. Uitleg daarbij: een organogram bestaat dus uit bouwstenen. Deze 
houden in: 

a)Taakspecialisatie:  deze worden meestal niet weergegeven.
b) Departementalisatie: zijn  blokjes met daarop de naam van de werkeenheid
c) Coordinatiemechanismen: worden soms gedeeltelijk weergegeven. Enkel directe supervisie en 
departmenentoverschridende werkeenheden staat vermeld.
d) Verdeling van formele macht en gezag: zijn die lijnen die de blokjes met mekaar verbinden.

 

Hoodstuk 6 leiding geven.

6.1 algemene definitie: wat impliceert leiding geven?



Voornamelijk leiding geven, activeren motiveren, ondersteunen, helpen en sturen van 
medewerkers. Wordt vaak verward met management. Leiding geven kan Formeel, of informeel. 
Formeel:  de organisatie verdeeld zelf macht en gezag binnen de structuur. Formele macht. Informeel:
macht buiten de context van taak en gezagsverdeling.

6.2 Soorten van beïnvloeding en leiding geven

6.2.1 beïnvloeden via onderscheidende karaktereigenschappen  :  

De trekkenbenadering: karaktereigenschappen identificeren die een leider maken. Je hebt leiders en 
niet leiders. Je hebt succesvolle leiders en niet succesvolle leiders. Sommige zien het als een 
maakbare eigenschap, sommige zien het deterministisch.

6.2.2 Beïnvloeden via specifieke gedrag en leiderschapsstijlen: 

Een leiderschapstijl is een vrij consistent gedragspatroon dat de leider vertoont. Er bestaat diverse 
soorten:

a) Een taakgerichte leiderschapsstijl  :   medewerker proberen te beïnvloeden door direct toe te 
spitsen op doelen en takenpakketten. De leider omschrijft,  wijst werk toe, controleert, 
ondersteunt, is expert, legt ideeën uit enzz..

b) Werknemersgerichte leiderschapsstijl  : werknemers indirect beïnvloeden, gaat meer om 
sociale relaties en werksfeer. De leider creëert aangename sfeer/betrekt medewerkers/meer 
coach dan baas/ enz..

c) Mengvormen     van de taak en werknemersgerichte leiderschapsstijlen: (zie boek p 265 voor 
prentje) autoritaire leiderschapsstijl: veel aandacht voor productie, weinig voor mensen. 
Country club leiderschapsstijl: veel aandacht voor werknemers, weinig voor productie. 
Verschraalde leiderschapsstijl: geen aandacht voor beiden. Teamgerichte leiderschapsstijl: 
richt zich zowel op productie als mensen, en is daarom de best. Maar soms niet haalbaar. 
Daarom is er ook de middle-of-the-road stijl:  Alles proberen te begunstigen maar wat 
getemperd. 

d) Transformationele, charismatische of visionaire leiderschapsstijl  :  De organisatie probeert 
expliciet te breken met haar verleden en bewandelde paden. De leider moet uitgesproken 
zijn, persoonlijke visie hebben, kunnen overtuigen, charisma hebben, zelfvertrouwen, enz…

e) Solo versus teamgerichte leiderschapsstijlen  : solo: leider is meer onafhankelijk, eist grote 
mate van bewegingsvrijheid,  directief gedrag, … Teamgericht: leider stemt zichzelf af op de 
rest, bespreekt dingen met anderen, … 

6.3 Soorten van contingentie

Soorten van contingentie:  2 basisoverwegingen: er bestaat één universele beste leiderschapsstijl of 
situationele benadering. Als je gaar voor de situationele benadering, heb je 2 mogelijkheden: 
allocatiebeleid (dat betekent dat je een goede leider zoekt voor in jouw situatie (deterministisch)) of 



opleidingsbeleid (je zoekt en goeie leider en leidt hem op om zich te vormen in jou situatie 
(maakbaarheid))

6.3.1 De motivatie en de capaciteiten van de ondergeschikten

4 gevallen:

a) Werknemer weinig motivatie/capaciteiten  : vaak nieuwkomers, directe aanpak succesvol. 
Zeg ze exact wa te doen en et komt goe met hun. Veel aandacht voor productie maar niet 
voor werknemer.

b) Hoge motivatie/weinig capaciteiten  :  Vaak bij enthousiaste werknemers die niet zo goed zijn,
daar blijkt veel aandacht voor hen én directe toespitsing voor te werken.

c) Weining motivatie/veel capaciteiten  : Veel aandacht aan hem besteden en wat minder aan 
de productie, verhoog zijn motivatie.

d) Hoge motivatie/veel capaciteiten  : niet veel aandacht voor nodig, laat ze maar goed doen.

6.3.2 De werkomgeving en de persoonlijkheid van de ondergeschikten

Beide kenmerken (omgeving en pers.↑) bepalen wat de medewerkers van hun leider verwachten. 
Werkomgeving verwijst naar formele gezagsstructuur en taakkenmerken enzo. 
Persoonlijkheidskenmerken verwijzen naar bekwaamheid, ervaring,enz. 

6.3.3 De maatschappelijke structuur en ideaalbeelden inzake leiderschap

Of een leider succesvol is of iet wordt ook bepaald door cultuur. In Japan is er bv een grote 
machtsafstand tussen bazen en ondergeschikten. Soms kunnen ideaaltypen en clichés ook 
beinvloeden. In de westerse wereld is dit bv de male-manager model. Omgekeerd voor etnische 
minderheden.

6.3.4 Bijzondere, tijdelijke omstandigheden (bv crisissituaties) 

Het komt er op neer dat deze leiderschapsstijlen  volledig aan de situatie gelinkt zijn, en hoe de 
crisissituatie zich uitspeelt.

Hoofdstuk 7 Controleren

7.1 Algemene definitie, wat impliceert controleren?



Er zijn enge definities zoals gewoon prestatiemetingen, en er zijn brede definities die rekening 
houden met implementatieprocessen (extra activiteiten die de doelrealisatie ondersteunen.)

7.2 Controleren via prestatiemetingen, vaststellen en evalueren.

Er wordt vooral gekeken naar concrete prestaties en resultaten  en de managers moeten beschikken 
over diverse capaciteiten alvorens ze fatsoenlijk kunnen controleren of technische expertise zeg 
maar, aldus de vakliteratuur. 

7.2.1 Indicatoren en normen ontwikkelen: Het is belangrijk om indicatoren te ontwikkelen om 
aan te wijzen hoe het doel ervoor staat.

a) De omschrijving van concepten en kernconcepten  : Indicatoren worden dus ontwikkeld 
vanuit concepten en kernconcepten van het doel in kwestie. Maar deze zijn niet altijd 
duidelijk.

b) De identificatie en keuze van soorten indicatoren  :  
1) “input, troughput, output” indicatoren  : input indicatoren hebben betrekking op 

middelen die werden gebruikt. Troughput indicatoren hebben betrekking op de 
inspanningen die werden geleverd. Output indicatoren hebben betring op het 
uiteindelijke resultaat.

2) Kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren  : kwantitatieve indicatoren impliceren 
numerieke en cijfermatige invullingen. Kwalitatieve indicatoren impliceren niet 
numerieke en lettermatige invullingen, slecht/goed enzo.

c) De beoordeling van de kwaliteit van indicatoren  : 
1) Validiteit als criterium: meet de indicator wat hij pretendeert te meten?
2) Betrouwbaarheid als criterium: is de meting voldoende stabiel?
3) De erkenning en legitimiteit als criterium: is de indicator acceptabel? 

d) De formulering van normen  : Een norm geeft weer welke waarde de indicator moet hebben 
en bereiken opdat er kan worden gesproken van een daadwerkelijke doelrealisatie. Er 
bestaan diverse soorten zoals: minimum/maximum norm doe moet gehaald worden, 
benchmark, bereik waartussen de indicator moet liggen,…

7.2.2 Informatiesystemen ontwikkelen: 

Beheren van informatiesystemen i.f.v. deze indicatoren wordt in de vakliteratuur geassocieerd met de 
activiteit  datamanagement. Er is nood aan o.a.: accurate en relevantie informatie. Tijdige informatie.
Eenvoudige informatie. Systematisch bijgehouden informatie. Efficiënte informatie.

7.3 Controleren via het implementatieproces… de Doel- en planrealisatie 
ondersteunen. 

Kernvraag bij implementatieproces: hoe kunnen we doelen of plannen concreet realiseren?
De centrale focus ligt hierbij op de doorvertaling van de doelen en plannen naar specifiekere, 
concretere acties. Deze doorvertaling vereist een inhoudelijke en een procesmatige sturing.



Inhoudelijk: Sturing vanuit 1 of meer vakgebieden die suggsties maken over hoe bepaalde doelen 
moten gerealiseerd worden.
Procesmatig: additionele processen en structuren die steunen op een grondige managementkennis.

7.3.1 Feedforward en tussentijdse feedback systemen: Op voorhand informatie verzamelen, en
tussentijdse evaluaties doen om de reeds gerealiseerde activiteiten te beoordelen.

7.3.2 Beloningssystemen: Beloningen vormen extra stimulansen om de implementatie tot een 
goed einde te brengen. Er zijn verschillende motivatietheorieën hierover: 

a) Onderliggende controlemechanismen  :  Kan gelinkt worden met feedforward systeem. Als 
medewerker weet wat te doen voor bonus en zal dit dus ook doen.

b) Cognitief controlemechanisme  :  Het gedrag controleren betekent dan dat de beloning een 
aanwezige kennisimpasse omtrent het precies te vertonen gedrag doorbreekt.

c) Afkoopmechanisme  : De onderneming weet hoe de werknemer geprikkeld wordt door de 
begeerde bonus.

d) Faciliterend controlemechanisme  : De beloning is meer ondersteunend. Wetend dat die er is 
kan de medewerker harder werken.

7.3.3: Budgeteringprocessen: In principe zijn het gespecialiseerde feedforward systemen die zich 
toespitsen op de besteding en bestemming van financiële middelen.

7.3.4 Coördinatiemechanismen als controle-instrumenten: 3 soorten:

a) Bureaucratisch controlemechanisme  : Maakt qua coördinatiemechanismen gebruik van 
regels, procedure en directe supervisie.

b) Marktcontrolemechanismen  : De afzetmarkt geeft aan of ze de gerealiseerde acties en vooral 
de output als voldoende ervaart.

c) Clancontrolemechanisme  : Het gaat hierbij om de culturele en vaak ongeschreven mentale 
spel regels van de organisatie.

De aard van de activiteit bepaald het controlemechanisme.

7.3.5 Geëxpliciteerde gedragscodes: Sommige auteurs stellen vast dat gedeelde waarden ook 
kunnen expliciteren in een formele gedragscode, of zogenaamde “code of conduct”.

7.3.6 Organisatieveranderingen: Er zijn veranderingen die betrekking hebben op de organisatie 
structuur, of organisatiecultuur. Er wordt ook veel aandacht besteed aan de weerstand die dergelijke 
veranderingen kunnen oproepen. Diverse oorzaken: 

a) Persoonsgebonden weerstand  :  komt vanuit het individu: 
onwetendheid (waarom?)

               Angst voor het onbekende/onzekere(hoe?)
               Angst vanuit de gewoontes die men wilt behouden
               Economische negatieve gevolgen



              Sociale rationele gevolgen (vriendschappen verbreken enzo)

b) Organisatiegebonden weerstand  : weerstand vanuit typische kenmerken vd organisatie
Structurele inertie: organisatie streeft naar stabiliteit en respect voor gevestigde orde.
Machtsbalans: vrezen dat deze ernstig veranderen en er “verliezers” gaan zijn
Negatieve ervaringen uit het verleden: bv mislukkingen van vroeger

Men spreekt ook over de wijzen waarop de weerstand kan worden ontvangen of geremedieerd:

a) Onwetendheid & angst voor onbekende  : belangrijk om ondubbelzinnige informatie te 
geven.

b) Angst vanuit gewoontes & vrees voor economische gevolgen  : juiste informatie geven, 
compensaties bieden en ondersteuningsmaatregelen treffen.

c) Vrees voor machtsbalans  : overleg en onderhandelen
d) Structurele inertie veranderen  : kan door verschillende HRM aanpakken.

7.3.7 Conflicthandelingsmethoden :(prentje zie p 307)

Er zijn 5 verschillende methoden waar we kijken naar zorg voor eigenbelang en zorg voor  de relatie.

a) Aanpassingsstrategie  : Veel aandacht voor de relatie en weinig aandacht voor eigenbelang. 
Jezelf wegcijferen voor de andere.

b) Vechtstrategie  : veel aandacht voor eigenbelang, weinig voor de relatie. Wat je zelf wilt 
primeert.

c) Ontwijkingstrategie  : Geen aandacht voor eigenbelang en de relatie. Eigenlijk gewoon geen 
aandacht schenken aan het conflict.

d) Samenwerkingsstrategie  : Veel aandacht voor eigenbelang en de relatie. Je gaat in gesprek 
met de andere terwijl je toch je eigen belangen verdedigt. 

e) Compromisstrategie  : (middenweg) Men zoekt naar de oplossing die aanvaardbaar is. 
Iedereen geeft en iedereen neemt.

7.3.8 Principes van de lerende organisatie: Een onderneming moet flexibel zijn. Opdat een 
organisatie kan worden beschouwd als een lerende organisatie moet ze voldoen aan: 

a) kenmerken van de organisatiecultuur die het ontwikkelen van leercapaciteiten en flexibiliteit 
bevorderen moeten er zijn.

b) Kenmerken van de informatiestromen die het ontwikkelen van leercapaciteiten en 
flexibiliteit bevorderen moeten er zijn.

c) Kenmerken van het gevoerde personeelsbeleid die het ontwikkelen van leercapaciteiten van 
flexibiliteit bevorderen moeten er zijn.

7.4 Soorten van controlesystemen: zijn gwn voorbeelden, zie p 310-311



Hoofdstuk 8 Generalistische managementdomeinen.

8.1 Strategisch management: De definitie verschilt naargelang gehanteerde 

managementperspectief.(klassiek/gedragsmatig/stakeholder)

a) Klassiek managementperspectief   definieert de strategie van een organisatie als de opstelling 
en implementatie van een formeel plan dat beantwoord aan een 4tal kenmerken:                     
-Toekomstgericht plan met langetermijnfocus.
-Geïntegreerd plan waarbij de hele organisatie centraal staat.
-Plan met expliciete omgevingsfocus



-Plan dat getuigt van expliciete en bewuste keuzes.

b) Gedragsmatig en stakeholderperspectief   definieert de strategie van een organisatie veeleer 
als een dominant gedragspatroon dat te vergelijken is met die persoonlijkheid van een 
individu. 
-Slechts een gedeelte van het dominant gedragspatroon wordt formeel gepland of 
vooropgesteld.
-Het geplande gedeelde of de intentionele strategie is onderhevig aan de invloed van het 
complexe mensbeeld.
-De strategie is niet enkel toekomstgericht zoals bij klassiek managementperspectief
-De strategie wordt vaak getypeerd aan de hand van een metafoor.

8.1.1 Concrete activiteiten: rationeel & gedragsmatig

a) De rationele activiteitencyclus  : (prentje zie p 321)lineair sequentieel stappenplan: 
1)Visie: gewenste bijdrage aan maatschappijbeeld (alleen voor sociaal profit organisaties)
2) missie: wie wat waar hoe?
 3)strategische omgevingsanalyse: analyse maken van omgeving en dan plannen.
4)strategische doelen: Wat willen we bereiken? Lang/korte termijn
5)strategische acties: hoe gaan we dit aanpakken?
6)strategische implementatie:doorvertaling, afstemmen organisatie, monitoring.
Ook altijd rekening houden met een vast tijdspatroon, en een concrete aansturing vanuit 
topmanagement.

b) Het incrementeel activiteitenproces (gedragsmatig  ): niet lineair, geen stappenplan. Geen 
vast tijdspatroon. Geen noodzakelijke herhaling. Dit geen een veeleer grillig en spontaan 
tijdspatroon.

8.1.2 Technieken en instrumenten: 

a) Rationele instrumentenkoffer   :
- inhoudelijke en vormelijke criteria bij formulering van een missie.
-richtlijnen voor strategische omgevingsanalyses
-criteria voor formulering strategische doelen
-suggesties voor alternatieven bij keuze en formulering strategische acties.
-Bij implementatie moet erover worden gewaakt dat alle vooropgezette doelstelling worden 
gerealiseerd.

       
b) Gedragsmatige instrumentenkoffer  : 

-missie moet realiteitsgetrouwe weergave bieden van dominant gedragspatroon
-Bij strategische omgevingsanalyse aandacht besteden aan informatiefilters
-Bij strategische doelen rekening houden met complex mensbeeld
-Strategische acties zijn divers dus elke organisatie bepaald zelf hoe ze doelen realiseert
-Bij de implementatie moet niet per se alle doelen gerealiseerd worden.

c) Stakeholders instrumentenkoffer  : 
-De missie is doorgaans een compromisoplossing. Weerspiegelt denken van machtigste 
stakeholder(s)



- Strategische omgevingsanalyse wordt sterk beïnvloed door de wil van de stakeholders. 
Rekening mee houden.
-Strategische doelen en acties worden het voorwerp van politiek gedrag. De meest machtige 
stakeholders bepalen het planmatige gedeelte, terwijl de andere proberen hun slag te halen 
via het spontane gedeelte.
-Implementatie wordt ook bepaald door de stakeholders.

8.1.3 Relevante basisvakgebieden:andere vakgebieden waar we inspiratie uit halen: economie, 
recht, wiskunde, sociologie, politiek.

8.2 Cultuurmanagement

Ge hebt een maatschappelijke cultuur, das het algemene allesomvattende, en maatschappelijke 
subculturen, onderdelen daarvan. In de organisatie is dit ook zo. Je hebt een organisatiecultuur en 
organisatiesubculturen. Wel rekening houden dat niet alle aspecten van een 
culuur/arganisatiecultuur zichtbaar zijn, en denk eraan dat culturen kunnen veranderen. Je kan er 
Vorm aan geven en zelf creeren (voor zover mogelijk.) 

8.2.1 Concrete activiteiten: 

a) Diagnose van de organisatiecultuur: in kaart brengen
b) Gap-analyse: verschillen tussen de organisatiecultuur en organisatiestructuur onderzoeken
c) Aanpassen van een organisatiecultuur is mogelijk, eventueel om een sterke org. Cultuur uit te

bouwen (die iedereen kent en aanvaard)
d) Socialiseringsproces: aanleren en bijbrengen van de gewenste organisatiecultuur.

8.2.2 Technieken en instrumenten:Elke activiteit heeft zijn eigen technieken. We onderscheiden:

a) De diagnose instrumentenkoffer  :   Om een organisatiecultuur in kaart te brengen zijn er 
verschillende technieken: debatten/tegenpooldiscussies/vragenlijsten. (Zie ZEKER p338-339 
vergeten bij te zetten!)

b) De gap-analyse instrumentenkoffer  :   zie blijkbaar 8.2.2.a
c) De cultuurverandering instrumentenkoffer  :   heldere visie op nieuwe structuur/ duidelijk 

waarneembaar engagement/ symbolische leiderschap/ aandacht spanningen en weerstand/
…

8.2.3 Relevante basisvakgebieden

Blablabla antropologie sociologie enzz..



Hoofdstuk 9 Specialistische managementdomeinen

9.1 Onderzoek en ontwikkelingsmanagement (O&O of R&D)

Onderzoek en ontwikkelingsmanagement heeft tot doel om producten en diensten te ontwerpen. 

9.1.1 Activiteiten: Bij O&O maken we het onderscheidt tussen de activiteit productontwikkeling en 
procesontwikkeling.

a) Productontwikkeling  : 4 activiteiten
-Identificeren van functionele wensen en de doorvertaling ervan in technische vereisten.
-Het uitwerken van product en dienstverleningsontwerp.



-Het realiseren en uittesten van prototypes
-Het juridisch beschermen en beveiligen van het ontwerp.

b) Procesontwikkeling  : 3 gelijkaardige activiteiten
-Het identificeren van vernieuwings- of aanpassingsbehoeften
-Het zoeken naar gepaste oplossingen en ontwerpen
-het realiseren en uittesten van nieuwe of aangepaste werkwijzen en procedures

c) Algemene activiteiten  :
-Het organiseren van alle O&O taken en de structurele vormgeving van de O&O afdeling
-Het opvolgen en bijsturen van alle O&O beslissingen en zo de vormgeving van het O&O 
beleid.

9.1.2 Technieken, instrumenten, richtlijnen en principes: 

a) Identificeren van functionele wensen  :  market pulled en market pushed innovation. Het 
eerste is wanneer de externe omgeving of samenleving om iets vraagt. In het tweede geval 
bepaald de organisatie zelf om iets op de markt te brengen.

b) Van Idee tot concreet ontwerp  :  Er zijn veel verschillende technieken om de creativiteit te 
stimuleren, bijvoorbeeld:
-divergent denken: bekende problemen anders bekijken en opnieuw aanpakken
-mind mapping of associatief denken: Vertrek vanuit een concept en werk uit tot je 
additionele ideeën hebt.
-creatieve brainstormsessies: Zonder grenzen de medewerkers er op los laten denken
-groep/teamwork: Mensen laten samenwerken voor meer en nieuwe ideeën.
-tijdelijke werkeenheden/ Taskforces:  Aantal werknemers selecteren en die samen laten 
denken.
-Participatief management: Laat mensen meewerken aan iets en ze zullen innovatiever 
worden.
-empowerment: Vrijheid binnen job stimuleert creativiteit.
-Tranformationeel/charismatisch/visionair leiderschap: Deze leiderschapssteil stimuleert 
mensen om te denken buiten de traditionele dekpistes.

Daarnaast zijn er ook algemene richtlijnen maar die lijken mij niet belangrijk (p351)

c) De organisatie van O&O taken: taakverdeling leidt tot departemenatlisatie, coördinatie en 
gezagsverdeling.

d) De opvolging en bijsturing van het O&O beleid:  Je kan voor dit gebruik maken van 
prestatiemeetsystemen of procesmatige aansturingen.

9.1.3 Relevante basisvakgebieden: economie, recht, technologie, informatie…

9.2 Aankoopmanagement

9.2.1 activiteiten: 

a) Bepalen welke middelen er moeten worden aangekocht



b) Bepalen van algemene leveranciersprincipe
c) Zoeken en selecteren van geschikte leveranciers
d) Organiseren van aankooptaken/aankoopafdeling
e) Opvolging en bijsturing van afspraken met leveranciers.

9.2.2 Technieken, instrumenten, richtlijnen en principes: 

a) Make or buy decisions  (maak ik het zelf koop ik het aan.    Als je ze zelf maakt heet dit 
achterwaartse integratie (cf supply chain) voordelen: kosten enkel op kostprijs, snel ter 
plekke, perfect op maat. Of je kan het laten leveren, kan ook voordeel zijn: gemaakt door 
professionals, als je alles zelf maakt kan het heel duur worden.

b) Er zijn verschillende algemene leveranciersprincipes  : 
-JIT: just in time: grondstoffen en hulpstoffen worden enkel geleverd van zodra ze vereist zijn
-raamcontracten: langdurige contracten met leverancier
-bevoorrechte partners: De organisatie kiest zelf een select groepje uit op de hele markt
-EDI: Electronica Data Interchange: bestellen via computer
-internetveilingen: elektronische marktplaatsen waar  leveranciers aanbiedingen doen.

c) Zoeken en selecteren van leveranciers  : kijken naar: prijs, kwaliteit, .. (jah duh)
d) De organisatie van aankooptaken  : Er worden keuzes gemaakt over wie wat waar aankoopt.
e) De opvolging en bijsturing van het leveranciersbeleid: Hier kan gebruik worden gemaakt van

prestatiemeetsystemen en andere aansturingen.

9.2.3 Relevante basisvakgebieden: economie, recht, informatie,..

9.3 Productie of dienstmanagement

9.3.1 Activiteiten: er zijn veeeel verschillende activiteiten blijkbaar: 

a) Uitdokteren van benodigde technische handelingen en bewerkingen
b) Bepalen van benodigde voorraden
c) Bepalen van algemene productie of dienstverleningprincipes
d) Installeren van productieapparaat of dienstverleningsproces
e) Onderhoud van het machinepark
f) Organiseren van productie en dienstverleningtaken
g) Voorziening opslagruimtes 
h) …

9.3.2 Technieken, instrumenten, richtlijnen en principes: 

a) Bepalen van algemene productie of dienstverleningsprincipes  : 
-outsourcing principe: uitbesteding van een takenpakket aan een andere organisatie
-Just in Time principe: Componenten laten lever alleen wanneer ze werkelijk nodig zijn
-kwaliteitscontroles en kwaliteitscirkels: Controles op regelmatige tijdstippen, door een 
bepaald groepje werknemers(das die cirkel)



b) Het organiseren van taken en de productieafdeling  : Kiezen wie wat waar doet.
c) Het opvolgen en bijsturen van de productie  : Hier kan gebruik worden gemaakt van 

prestatiemeetsystemen en andere procesmatige aansturingen.

9.3.3 Relevante basisvakgebieden: economie, recht, wiskunde,…

9.4 Marketingmanagement
9.4.1 Activiteiten: 

a) Het ontdekken van behoeften en wensen van klanten
b) Het evalueren en selecteren van behoeften en wensen waarop de organisatie wenst in te 

gaan
c) Het beslissen hoe de klant producten of diensten kan kopen
d) Het realiseren van de verkoop
e) Het registreren van de klanttevredenheid.
f) Het organiseren van marketingtaken
g) Het opvolgen en bijsturen van het marketingbeleid

9.4.2 Technieken, instrumenten, richtlijnen en principes:

a) Realiseren van marktonderzoek:    uitvoeren van een omgevingsanalyse, waarbij men gebruik 
kan maken van informatieverzamelingmethoden en -technieken.

b) Beslissen over hoe de klant de producten kan kopen:   
-gewoonte koopgedrag: weinig betrokkenheid en weinig verschillen tussen merken
-variatiezoekend koopgedrag: weinig betrokkenheid, veel verschillende merken
-dissonantiereducerend koopgedrag: veel betrokkenheid, weinig verschillende merken
-complex koopgedrag: veel betrokkenheid en veel verschillende merken
Er zijn ook veel verschllende beïnvloedende factoren zoals cultuur, persoonsgebonden, 
sociaal en psychologisch.

c) Het organiseren van taken en marketingafdeling  : Er moeten keuzes worden gemaakt over 
wie wat waar doet.

9.4.3 Relevante basisvakgebieden: psychologie, psychologie, economie, recht

9.5 Human Resource Management
9.5.1 Activiteiten: 

a) Het onderwerp van functies en het in kaart brengen van de vereiste kennis, kunde en 
vaardigheden

b) Het inventariseren van de kenmerken van het personeelsbestand
c) Het inventariseren van de toekomstige personeelsbehoeften (personeelsplanning)
d) Het aantrekken van voldoende potentieel geschikte medewerkers
e) Selecteren van meest geschikte kandidaten 
f) Het opleiden en trainen van personeel
g) Het beoordelen en evalueren van prestaties van personeel



h) Het uitstippelen van een toekomstige loopbaanpad voor personeel
i) Het laten afvloeien van personeel
j) Het organiseren van HRM afdeling
k) Het opvolgen en bijsturen van het HRM-beleid

9.5.2 Techniken, instrumenten, richtlijnen en principes:

a) Het opstellen van een functiebeschrijving en een functieprofiel  : 
Functiebeschrijvingen brengen per functie in kaart welke taken bevoegdenheden en 
verantwoordelijkheden er dienen gerealiseerd te worden.
Functieprofielen vertalen de functiebeschrijving in vereiste kennis, kunde en vaardigheden. 
(socionormatieve en technische)

b) Het inventariseren

9.5.3 Relevante basisvakgebieden:

9.6 Informatie en communicatiemanagement
9.6.1 Activiteiten:

9.6.2 Techniken, instrumenten, richtlijnen en principes:

9.6.3 Relevante basisvakgebieden:

9.7 Financieel management
9.7.1 Activiteiten:

9.7.2 Techniken, instrumenten, richtlijnen en principes:

9.7.3 Relevante basisvakgebieden:


