
Management en organisaties:

Deel 1: Organisaties, managers en management.

Hfdst. 1: Organisatie:

1.1 algemene definitie:
Een eenheid v. mensen - bewust bij elkaar (structuur) - gemeenschappelijk doel 

variatie van kenmerken in de tijd: externe <=> interne invloeden
 rationeel <=> onbewust

1.2 een organisatie… een groep van mensen:
Studie organisatie => studie MENSELIJK GEDRAG.

Verschillende mensen: HETEROGENE groep
verschillen:

1. FUNCTIE: eigenaar – manager – arbeider
2. BEVOEGDHEDEN: leidinggevend – niet-leidinggevend
3. VAKKENNIS: designers – technische specialisten – verkopers 
4. PRODUCTBETROKKENHEID
5. REGIOBETROKKENHEID
6. SOCIODEMOGRAFISCH: man – vrouw, oud – jong ….
7. …

 ➨ GEMEENSCHAPPELIJK DOEL ≠ evidentie: alle groepen en PERSONEN verzoenen 
 (persoonlijke ambitie)
➨  STRUCTUUR van organisatie: werkend en samenhangend geheel

Dieperliggende waarden en normen: persoonsgebonden: EIGEN HANDELEN INVLOED
 gemeenschappelijke normen: ORGANISATIECULTUUR

Uiting van CULTUUR: uimodel van Hofstede
kern = fundamentele uitingen, NIET SNEL aanpasbaar.
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1.3 een organisatie… een gemeenschappelijk doel:
Soorten doelen:

1. O.b.v. VOORWERP: aankoop – omvang productie – aanwerving 
2.      “     ORGANISATIENIVEAU: totale org. – een bepaald deel 
3.      “     TIJDSHORIZON: lang – middellang – kort 
4.      “     VORMELIJK KARAKTER: formeel – informeel

➨ Stel dat doelen onderling VERBONDEN ➠ doelencascade

COMPLEX: doelen niet voor alle leden bekend. ➠ Communicatie!

Functie van doelen:

1. Richtlijn voor ACTIVITEITEN / gedrag 
2.         “          “   nieuwe toekomstige BESLISSINGEN
3. Basis voor EVALUATIE en CONTROLE

Gemeenschappelijk doel: bestaansreden van organisatie. MAATSCHAPPELIJKE NOOD – 
DIENSTVERLENING. 
Belangrijk zijn ook de BASISKEUZES: kenmerken van goederen – waarden en normen – technologie …

1.4 een organisatie… een bewuste structuur of sturing:
Wie doet WAT, WANNEER en HOE? ➠ Organisatiecultuur. (zie hfdst. 5)

Formeel vs. Informeel: tabel p. 32.

➠ Kunnen elkaar versterken en AANVULLEN: sociale behoeften en samenhorigheid >>
➠      “              “       ONDERGRAVEN: informele afspraken haaks op formele -> conflicten
➠ belangrijk voor LEIDEN en ORGANISEREN van managementactiviteiten.

1.5 een organisatie… externe invloeden of de omgeving.
INTERNE vs. EXTERNE invloeden:
(strategisch management: studie van integrale externe omgeving.)

       Identificatie van grenzen tussen de twee NIET EENDUIDIG!

➠ netwerken: organisaties erg vervlochten: grenzen vervagen
 ➠ erg AFHANKELIJK van bepaalde ACTOR:  externe actor kan intern beleid mee bepalen.
 ➠ .COM-BEDRIJVEN: digitale ruimte bemoeilijkt begrenzing.
 ➠ VIRTUELE ORGANISATIES: netwerk van diverse organisaties. -> vormen 1 organisatie.
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2 doelomgevingen: taakomgeving – algemene omgeving

1.5.1 de taakomgeving:
Deel van de externe omgeving waarmee organisatie DIRECT ageert.

1. De klanten/gebruikers:   organisaties trachten behoeften van hen zo goed mogelijk te bevredigen.
-> kenmerken van cliënteel in kaart brengen + peilingen naar tevredenheid

2. De toeleveranciers:   doelen realiseren: MIDDELEN nodig!
-> in kaart brengen MIDDELEN + LEVERANCIERS.

3. De distributeurs:   producten en diensten tot bij klant.
beroep op derden: groot- en kleinhandelaars.

4. De directe (D.C.) en indirecte concurrenten (I.C.):   
D.C.: ZELFDE PRODUCTEN/diensten aanbieden op ZELFDE AFZETMARKT.
-> hele markt EN specifieke concurrenten afzonderlijk in kaart. (strategisch management – 
marketingmanagement – algemene economie)
       identificatie en classificatie van sectoren:
 - NACE-code: org. o.b.v. activiteiten gegroepeerd in (sub)sectoren.
 - andere sectorgebonden info: vb. VBO, FEBIAC, …
I.C.: NIEUWE organisaties, kunnen D.C. worden op termijn 
= POTENTIËLE TOETREDERS
OF organisaties die ANDERE PRODUCTEN/diensten aanbieden, wel ZELFDE BEHOEFTE. 
 = aanbieders van SUBPRODUCTEN
-> analyse analoog met D.C., enkel BREDER

5. De externe financiers:   
INTERN: verstrekkers van EIGEN VERMOGEN: aandelen handel (particulier / institutioneel)
EXTERN: verstrekkers van VREEMD VERMOGEN: leningen (banken) / subsidies (overheid)
-> ALGEMENE kenmerken van FINANCIELE MARKT in kaart brengen en van APARTE FINANCIERS
(financieel management, monetaire economie)

6. De onderaannemers en partnerorganisaties:   
NEVENACTIVITEITEN: geen direct verband voor gemeenschappelijk doel (vb. boekhouding)
KERNACTIVITEITEN: activiteiten nodig voor ontwerp, vervaardiging of verkoop van product. 
(kwaliteits-/kostenvoordelen)
-> in kaart brengen van KENMERKEN UITBESTEDINGSMARKT (strategisch management)
(partnerorganisaties = onderaannemers, enkel de activiteiten niet echt overnemen)
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1.5.2 de algemene omgeving:
= macro omgeving: INDIRECT en EENZIJDIG ageren. Algemene omgeving invloed op organisatie.

1. Politiek-juridische omgeving:   aandacht op actoren die politiek debat voeren (partijen,…)
2. Economische omgeving:   macro-economisch kader/economisch debat

-> aandacht op mensen die eco. debat vormen (politiek, belangenorg., intern.org.)
3. Socioculturele omgeving:   vb. demografische evoluties, ethiek, …

-> aandacht op specifieke bevolkingsgroepen en voorbeeldfuncties (vb. jongeren <-> artiesten)
hofstede: nationale cultuur heeft grote invloed op werkgerelateerde normen: 4 dimensies:
a. individualisme vs. Collectivisme
b. machtsafstand: klein=gelijke verdeling van de macht(Ned.); Be. Eerder grote afstand
c. onzekerheidsmijdig: mate waarin mensen risico’s en onconventioneel gedrag aanvaarden.
d. masculiniteit vs. feminiteit: masculien=assertief, materialistisch. Feminien= welzijn, relaties

4. Technologische omgeving:   aandacht op onderzoeksinstituten, int. fora,  vaktijdschriften

1.5.3 het karakter van de omgeving
Wordt getypeerd adhv aantal dimensies:
(de CONTINGENTIEBENADERING geeft hier veel aandacht aan!)

1. Mate van stabiliteit vs. dynamiek:   stabiel: weinig verandering over lange periode (relatief!-> niet 
eenvoudig hierover te oordelen)

2. Mate van zekerheid vs. onzekerheid:   zeker: wanneer de verandering voorspelbaar zijn. 
3. Mate van eenvoudigheid vs. complexiteit:   eenvoudig wanneer in kaart brengen van info weinig 

kennis noodzaakt.

1.6 types en soorten van organisaties:
Verschillende basissen om types te identificeren:

• O.b.v. economische ACTIVITEIT: product organisaties – dienstverlenende organisaties
•     “      plaats in de “SUPPLY CHAIN”: toeleveranciers – producenten – handelaars
•     “      identiteit van de EIGENAAR: privaat – publiek
•     “      ultieme doel/OBJECTIEF: profit (meestal privaat tenzij erg maatschappelijk gericht) - 

non-profit
•     “      JURIDISCH statuut: NV – VOF – vzw 
•     “      OMVANG: 2 kenmerken: gerealiseerde OPBRENGSTEN en aantal MEDEWERKERS

 -> K.O.: 50 headcounts, jaaromzet € 10mio
 -> M.O.: 250      “           ,         “         € 50mio
 ->G.O.: >250      “           ,         “         >€50mio

•     “      FASE van LEVENCYCLUS: verschillende ONTWIKKELINGSPATRONEN tijdens leven van 
organisatie.
 -> opstartfase: VOORBEREIDINGEN om actief te worden. Prod./dienst niet op markt
 -> introductiefase: ACTIEF worden: eerste inkomen genereren
 ->  groeifase: hoge inkomsten op K.T. : GROEI van organisatie
 -> maturiteitsfase: LAGERE inkomsten, vraag zwakt af. Groei is kleiner
 -> vervalfase: NEGATIEVE GROEI.
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Hfdst. 2 managers en management.

 2.1 een algemene definitie
Inspanningen van organisatieleden gecoördineerd en gestuurd – gemeenschappelijk doel realiseren.
BETEKENIS van activiteiten – AANGEWENDE MIDDELEN.

2 centrale begrippen: 

Efficiëntie: Effectiviteit:
Zuinig beheer van middelen Daadwerkelijke realisatie van doelen 

(doelmatigheid)
Bepalen van doelen

Managementcyclus: management=vervullen van functies (plannen, organiseren, …)en rollen 
(informatief, intermenselijk, …)

Kennis en vaardigheden: managementwetenschap (specialismen, managementperspectieven)

➨ manager moet een POLYVALENT profiel hebben.

2.2 management… effectiviteit/doelmatigheid en efficiëntie
= uiteindelijke doelen: wanneer SLAGEN: functionele organisatie

EFFECTIVITEIT: doelmatigheid: prestaties van MEDEWERKERS.
 BEPALEN van doelen belangrijk. (essentieel, relevant, noodzakelijke doelen)

EFFICIËNTIE: zuinigheid: verhouding INPUT/OUTPUT

➨ beide begrippen zijn voor interpretatie vatbaar

2.3 management… functies en rollen
Henri Fayol: 4 processen (eerst 5: commanderen was n° 3)

1. Plannen: doelen formuleren - strategie
2. Organiseren: identificatie taken – toewijzen taken – coördineren functies - verantwoordelijke
3. Leiding geven: activeren – motiveren – ondersteunen, …
4. Controleren: prestatie vaststellen – evaluatie – corrigeren 

➨ deze kunnen SEQUENTIEEL verlopen (elkaar opvolgen) of DYNAMISCH (parallel)

Mintzberg: 10 managementrollen in 3 groepen:

1. INTERMENSELIJKE ROL:  leidinggeven - boegbeeldrol -  persoonlijke contacten binnen/buiten 
organisatie

2. INFORMATIEVE ROLLEN: ontvangen van info – intern info verspreiden – van derden info 
verstrekken

3. BESLISSINGSROLLEN: initiatief, opportuniteiten vinden – functie van mogelijkheden – problemen 
oplossen – overleg
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2.4 management… kennis, kunde en polyvalent metaprofiel van de 
managementwetenschappen

2.4.1 specialistische en generalistische managementdomeinen:
Vanuit definitie management: verdere duiding van vakgebied -> elk middel = focus v/e domein 
-> alle domeinen = vakgebied management (fig. 2.2 p. 70)

Deze specialistische managementdomeinen = aandachtspunten in opleiding.

  Management: ook een sturing richting GEMEENSCHAPPELIJKE DOEL: toevoeging van 
GENERALISTISCHE MANAGEMENTDOMEINEN: 
 SM: lange termijn profilering en overleving van org. (strategie)
 OM: organisatiestructuur 
 CM: aanpassen, sturen van org.cul.

PRINCIPE VAN TOEGEVOEGDE WAARDEKETTING(Porter):
 welke concrete activiteiten om MEERWAARDE te creëren.

Primaire activiteiten: direct verband met REALISATIE van VERKOOP
ondersteunende activiteiten: indirect (R&D- en HRM-activiteiten) 

2.4.2 managementthema’s:
Elk thema APARTE MIDDELEN, alle thema’s moeten passen in hele org.-> aandacht binnen 
GENERALISTISCHE managementdomeinen. 
➨ vertrouwdheid en voorkennis management nodig:

2.4.3 Kennis, vaardigheden en vakgebieden:
Deze zijn nodig om organisatie te MANAGEN.
algemene vereisten (fig. 2.5, p. 75) vb: HRM heeft vakkennis van psych., soc., eco., … nodig
➨ er is dus een heel HETEROGEEN en DIFFUUS karakter van kennis en vaardigheden.

2.4.4 de praktijkgerichte en wetenschappelijke dimensie van een vakgebied:
Wetenschappelijke dimensie: methodisch en kritische ONDERZOEK. 
ontwikkelingen en toetsingen op EMPIRIE gesteund.
➨ resultaten: theorieën met ALGEMENE geldigheid

Praktijkgerichte dimensie: PRAGMATISCHE kennis en kunde (door ervaring)
➨ geldigheid is situatiegebonden: PRAKTISCHE richtlijnen.

Beiden VULLEN ELKAAR AAN➠ confrontaties kunnen leiden tot VERRIJKING
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2.4.5 basiswetenschappen en metawetenschappen
Management wetenschap = LEENgedrag ➠ het is een overkoepelende (=meta)wetenschap
de anderen zijn basiswetenschappen

4 risico’s voor metawetenschappelijk karakter van management:

• Onbekend profiel (samenraapsel van…)
• Ontlenen kan FRAGMENTAIR/onvolledig zijn ➠ conclusies missen hun wetenschappelijke 

context
• Geassocieerd met bepaalde basiswetenschappen (vb. economie)

-> verarming van ruimer vakgebied
-> niet correct: managementwetenschap is geen onderdeel van E.W.

• Vakliteratuur verspreid over verschillende wetenschappen. ➠ niet netjes afgelijnd.

Organisational behaviour (OB) = managementwetenschap

2.5 management… soorten managers:
- Manager niet enkel leidinggevend werk (vb. klanten contacteren) 
- niet-managers tijdelijk leidinggevende taken

Onderscheid van verschillende soorten managers:

• O.b.v. centrale focus:
o Topmanager: def. gemeenschappelijk doel en hieraan gerelateerde strategieën.

focus:  organisatie als GEHEEL
o Middelmanager: verbindingsrol binnen de organisatie

focus: WELBEPAALD DEEL van organisatie
o Lagere manager: coördineert de niet-managers

focus: SUBONDERDEEL van organisatie
•    “       variëteit in nodige vakkennis en vaardigheden

o Specialistische manager: ENG gerichte focus. Diepe en SPECIFIEKE kennis

➠ lage en middenmanagers
o Generalistische manager: BREDE focus. DVIERSE kennis

➠ top- en middenmanagers
•     “      verantwoordelijkheden en bevoegdheden:

o Junior manager: beginnende, weinig ervaring.

minder verantwoordelijkheid
➠ lagere en specialistische managers

o Senior manager: veel ervaring.

➠ midden en top; specialistisch en generalistisch
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2.6 andere actuele onderwerpen en trends binnen management
Zie boek p. 84-86

1. Mondialisering:   organisatie wereldwijd actief. Noord-zuid problematiek 
2. Multiculturalisme/genderproblematiek:   kan leiden tot stereotypering. Negatieve houding 

rond minderheden.  (HRM, strategisch management en org.management)
3. Sociale of maatschappelijke verantwoordelijkheid/bedrijfsethiek:   positieve en negatieve 

invloed van org. op samenleving ➠ bedrijven moeten zich hiervan bewust zijn (HRM, 
fin.management, prod.management, marketing en strat.management)

4. Duurzaamheid:   intergenerationele solidariteit is noodzakelijk. Duurzaam ondernemen: 
langetermijnoverlevering van org. (HRM, prod.management, strat.management)

5. E-business:   ICT hype
6. Kwaliteitszorg:   controleorganisaties contacteren voor bewijs. Wie, wat, waar en wanneer 

doet➠ management kwaliteitsgraad
7. Deugdelijk bestuur.  

Hfdst. 3 perspectieven op organisaties en management

3.1 algemene definitie:
Verschillende perspectieven om naar management te kijken. ➠ andere inzichten, andere adviezen

- We beschouwen 4 hoofdstromingen:

1. Klassiek managementperspectief
2. Gedragsmatig managementperspectief
3. Systeembenadering
4. Contingentiebenadering

- 4 additionele managementspectieven:

1. Kwantitatief
2. Besluitvorming
3. Stakeholdersbenadering
4. Institutionalisme

- 3 basis aandachtspunten:

• Tijdsituering
• Kenmerken
• Bijzondere aandachtspunten
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3.2 klassiek managementperspectief:

3.2.1 tijdsituering:
Ontstaan begin 20ste eeuw
pioniers: Taylor, Weber, Fayol ➠ TECHNISCHE INGENIEURS
➨ 2 richtingen: wetenschappelijke management – klassieke organisatietheorie

3.2.2 typische algemene kenmerken:
Mechanistische wijze van beleid.
➠ formele regels: héél precies wie, wat, wanneer

Mens-machinebeeld:

1. mens=rationeel wezen: bij PROBLEEM: informeren – verwerken – oplossing (stappenplan)
2. alle mensen zelfde eigenbelangen.
3. Aansturen van mensen: inzichten in specifieke rationele logica ➠ gedrag perfectioneren. 

NORMATIEF GEDRAG

Bekend voorbeeld: time and motion studies: welke bewegingen moeten arbeiders doen om het 
meest rendabel te zijn.

1. Taylor: BASISRECEPTUUR 
a. Wetenschappelijke inzichten voor elke taak
b. Ver doorgedreven taakverdeling
c. Beloon arbeiders voor prestaties
d. Juiste man, juiste plaats

2. Fayol: BASISRECEPTUUR
a. Ver doorgedreven taakspecialisatie
b. Managers moeten opdrachten geven
c. Discipline afdwingen
d. Eenheid van gezag

3. Weber: GROTE BEDRIJVEN en OVERHEIDSORGANISATIES
➠ bureaucratische organisatievorm: in het verlengde van Fayol en Taylor

3.2.3 bijzondere aandachtspunten
Functie-rolgebonden aandachtspunten: 

• Plannen:   doelen – efficiëntie
• Organiseren:   formele org.struct. – verre taakspecialisatie – regels en directe supervisie – 

bureaucratische
• Leiding geven:   eenduidig, autoritair – weinig inspraak/participatie
• Controleren:   radicaal, strikt – mechanistisch, ingenieurkarakter

Andere aandachtspunten:

• Belangenconflicten en sociale harmonie:   sociale strijd, klassentegenstellingen – industriële 

harmonie: loon arbeiders ~ prestaties, doel mens zover mogelijk ontwikkelen
• Fordisme:   massa-assemblagelijn 
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3.3 het “human relations” of  gedragsmatig managementperspectief:

3.3.1 tijdsituering
Ontstaan begin jaren ‘30
pioniers: Mayo, McGregor, Herzberg
➠ mensen met een sociologische of psychologische achtergrond

3.3.2 de typische, algemene kenmerken:
Mensgerichte kijk: MENS=COMPLEX WEZEN

Complex mensbeeld: denken en handelen: naast regels, SOCIAAL ASPECT: de zachte zijde van mens

Irrationele logica: conflict rationele logica? Mensen hebben een WIL en zijn VERSCHILLEND
➨ gedragspreferenties

• Hawthorne experimenten (Mayo):   tevreden medewerkers: HOGER rendement, belang van 

INTERMENSELIJKE VERHOUDINGEN
experiment: controlegroep: niet gemanipuleerd, wel zelfde hoger rendement (kregen aandacht)

• Groepsnetwerken (Follet):   er bestaan verschillende groepsnetwerken binnen 1 organisatie
• Piramide van menselijke noden (Maslov):   GEVOELSMATIG, 5 lagen: fysieke behoeften – veiligheid

– affectie – persoonlijke erkenning – zelfontwikkeling.
• Satisfactie- en dissatisfactiefactoren(Herzberg):   salaris – werkomstandigheden – supervisie.  
• X- en Y-theorie (McGregor):   X: mensen zijn lui, ondynamisch, … ➠ straffen, belonen, controle

Y: mensen zijn hardwerkend, gemotiveerd, … ➠ betrokkenheid, inspraak

3.3.3. Bijzondere aandachtspunten:
Functie-rolgebonden aandachtspunten:

• Plannen:   invloed door COMPLEX MENSBEELD – doelformulering.
• Organiseren:   informeel – groepsdynamiek 
• Leiding geven:   werknemersgericht – inspraak – motivatie 
• Controleren:   invloed complex mensbeeld OP controlesystemen

3.4 het managementperspectief van de systeembenadering:

3.4.1 Tijdsituering:
Ontstaan: begin jaren ‘50
pioniers: mensen uit de NATUURWETENSCHAPPEN
➠ variant van sociotechnische benadering

3.4.2 de typische, algemene kenmerken:
INTEGREERT het klassiek en gedragsmatig perspectief.
➠ NEIGT naar mechanistische visie, maar ERKENT complexiteit

Systeem: organisatie is een verband van SUBSYSTEMEN.
Deze bestaand uit ENTITEITEN/COMPONENTEN.

• Metafoor van de klok:   verschillende radertjes en veren = 2 soorten ENTITEITEN: de ene voor 

de roteersnelheid, andere voor de veer- en trekkracht. 
Alle veren samen: spanningsysteem, alle radertjes samen: aandrijfsysteem: 2 SUBSYSTEMEN
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• Menselijk kader:   subsysteem betrekking op mensen / informatiestromen /…
naamgeving: sociale subsysteem / informationele subsysteem /…

• Open vs. gesloten systeem:   O.S.: intense wisselwerking met omgeving, wederzijdse invloed. 
Organisaties=O.S.

• Wisselwerking: nieuwe begrippen.  
o Synergie:   effect vaan alle subsystemen samen > alle afzonderlijk
o Grenzen:    afscheiden van de omgeving➠ eigenheid bewaren
o Stromen:   info, goederen, … ➠ systemen kunnen interageren
o Feedforward / -back:   informatie na een bepaalde actie. (fig. 3.1 p. 111)

3.4.3 bijzondere aandachtspunten:
functie-rolgebonden aandachtspunten:

• plannen:   voorbereidend werk!! – plannen sluiten aan bij kenmerken omgeving
• organiseren:   elk subsysteem:  eigen interne structuur – COÖRDINATIE
• controleren:   feedforward en -back informatie

andere aandachtspunten:

• effectiviteit en efficiëntie:   hangt vooral af van interactie en coördinatie tss. subsystemen
• omgeving van organisaties:   ook belangrijk voor ORGANISEREN en CONTROLEREN

3.5 het managementperspectief van de contingentiebenadering:

3.5.1 tijdsituatie:
Ontstaan: begin jaren ‘50
pioniers: Woodward; lawrence en lorsch, Burns en Stalker
➠ humane en gedragswetenschappen

3.5.2 de typische, algemene kenmerken
Leunt aan bij SYSTEEMDENKEN: organisaties=O.S.--> invloed externe omgeving!

• Verschillende manieren om te managen:   ~ kenmerken extern + zichzelf = wat is wenselijk

➠ situatieafhankelijk. GEEN UNIVERSELE MANAGEMENTREGELS
• Contingentiefactoren:   een kenmerk v/d organisatie of omgeving die INVLOED heeft
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3.5.3 bijzondere aandachtspunten:
Functie-rolgebonden aandachtspunten

• Plannen:   voorbereidend werk! 
• Organiseren:   hoe kunnen contingentiefactoren de structuur beïnvloeden
• Leiding geven:   situaties die leiderschapsstijlen beïnvloeden

Andere aandachtspunten

• Effectiviteit en efficiëntie:   afstemming tussen gemaakte keuzes en typische kenmerken van 
organisatie/omgeving (➨fit/misfit)

• De omgeving van organisaties:   bestuderen van externe omgeving en kenmerken organisatie 
➠ juiste keuzes

3.6 kwalitatief managementperspectief:

3.6.1 tijdsituering:
Ontstaan: eind jaren ‘40
pioniers: (Freeman, Stoner ➠ “Whiz Kids”) GEEN CONCRETE NAMEN
➠ exacte wetenschappen, technische/toegepaste wetenschappen, economische wetenschappen

3.6.2 typische, algemene kenmerken:
Sluit sterk aan bij KLASSIEK MANAGEMENT: mens=machine, gedraagt zich volgens programmatuur
➠ sterk mathematische modellen en technieken, kunnen COMPLEX zijn!!

Managementinstrumenten: prognose-instrumenten en simulatietechnieken ➠ conclusies maken 
o.b.v. gegevens

3.6.3 bijzondere aandachtspunten
Functie-rolgebonden aandachtspunten:

• Plannen:   gebruik van PROGNOSES en SIMULATIES
• Controleren:   aandacht voor kwantitatieve controle-instrumenten.

3.7 besluitvormingstheorie

3.7.1 tijdsituering:
Ontstaan: einde jaren ‘40
pioniers: Barnard, Simon
➠ humane en gedragswetenschappen
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3.7.2 de typische, algemene kenmerken
Sluit sterk aan bij GEDRAGSMATIG managementperspectief. (niet altijd even strikt)

2 specifieke kenmerken:

1. Mens is beperkt rationeel:   niet in staat alle info te verzamelen om puur OBJECTIEVE kijk,
zo ook voor de verwerking ervan. BEPERKINGEN:

a. Persoonsgebonden waarden
b. Opleiding
c. Ervaringen
d. Positie en functie

• Er is nooit 1 juiste methode
2. Eigenbelang:   buiten het gemeenschappelijk doel. VERSCHILLEN:

a. Persoonlijke waarden
b. Opvattingen
c. Posities (persoonlijk/in organisatie)

• “Behavioural theory of the firm”: afzetten tegenover RATIONEEL m.p.

3.7.3 bijzondere aandachtspunten:
Functie-rolgebonden aandachtspunten:

• Plannen:   bijzondere kenmerken – vgl. rationeel vs. niet-rationeel – doelen ~ eigenbelang
• Controleren:   info- en coördinatiemechanismen ➠ beheersen beperkte rationaliteit

Andere aandachtspunten:

• Informatiefilters:   zijn irrationeel ➠ onmogelijke om beste beslissing te weten
• Besluitvormingsprocessen:   verloop, karakter en management hiervan.

3.8 stakeholdersbenadering

3.8.1 tijdsituering:
Ontstaan: expliciet sinds ‘80
pioniers: niet aan te duiden ➠ gedragswetenschappers
in de loop der tijd veel varianten: PRINCIPAL-AGENCY en TRANSACTIEKOSTENBENADERING. 
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3.8.2 de typische, algemene kenmerken
Verwant met BESLUITVORMINGSTHEORIEËN. Mensbeeld van gedragsmatig hier centraal
toch ook sporen van het klassiek denken. (vooral bij varianten)

• Stakeholders  :   alle belanghebbenden v/e organisatie:  iedereen wier positie, noden, … DIRECT

en GROTENDEELS worden beïnvloed door organisatie en omgekeerd: INTERACTIEVE 
BEINVLOEDING

• Opportunisme:   redeneren en handelen vanuit eigenbelang. ➠ machtsconflicten, 
disfunctioneel gedrag, …. Deze zijn INTERN en EXTERN aanwezig.

o Intern:   dé organisatie bestaat NIET, gemeenschappelijk doel=doel van de meest 

dominante
o Extern:   tabel p. 126

• Acties:   resultaat van machtsbronnen, mobilisatie, …

3.8.3 Bijzondere aandachtspunten
Functie-rolgebonden aandachtspunten

• Plannen:   bijzondere kenmerken van besluitvorming – dominante stakeholder:doel
• Organiseren:   veel aandacht MACHT – MACHTSBRONNEN – MACHTSMOBILISATIE
• Controleren:   MANOEUVREERRUIMTE om eigenbelangen te dienen

Andere aandachtspunten:

• Informatiefilters:   i.f.v. eigenbelang
• Besluitvormingsprocessen:   politiek gedrag
• Politiek gedrag:   gericht gestreefd naar verbetering MACHT/POSITIE
• Corporate governance:   belangentegenstellingen tussen eigenaars en management

3.9 de institutionele managementbenadering:

3.9.1 tijdsituering:
Ontstaan: jaren ‘50
pioniers: breed toepassinggebied: economen en sociologen. 

3.9.2 de typische, algemene kenmerken:
Sluit aan bij GEDRAGSMATIG management: complex mensbeeld

• Instituut=   sociale constructie met GESTAANDARDISEERD gedrag.
• Maatschappelijke instituten:   vb. families, pol.sys.

culturele waarden! Informeel vs. formeel. 
• Historische gegroeide culturele waarden:   NIET zozeer RATIONEEL. <-> klassiek m.p.

➠ bedrijfscultuur snappen om bedrijf te snappen
• Maatschappelijke omgeving:   sterke invloed! Verwantschap met CONTINGETIEdenken: 

organisaties zijn OPEN SYSTEMEN in een MAATSCHAPPELIJK VELD. 
• Isomorfistisch gedrag:   eenzelfde maatschappelijke context➠ gelijkaardige invulling 

management.
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3.9.3 bijzondere aandachtspunten:
Functie-rolgebonden aandachtspunten:

Organiseren: maatschappelijke context

Andere aandachtspunten

• Cultuur:   organisatiecul. – beïnvloed door maatschappelijke context

• Effectiviteit:   overleving ~ plaatsing in maatschappelijk veld.
• Managementtrends:   isomorfistisch gedrag➠ trends en ontwikkelingen.

Deel 2 de managementcyclus

Hfdst 4: Plannen

4.1 een algemene definitie
Formuleren van de DOELEN en ontwikkeling STRATEGIEËN. 
(klassiek, rationeel m.p.: plannen op de eerste plaats!)

• Intentioneel karakter:   voornemens
• Toekomstgericht karakter:   tijdsinterval planning – uitvoering.

HOE toekomstige intenties vastleggen? Identificatie v. activiteiten ➠ PLANNINGSPROCES.

~ managementproces, ~ omstandigheden.

4.2 de planningsactiviteiten, hun kenmerken en de hierbij gehanteerde technieken en 
instrumenten.

3 grote activiteiten:

1. Analyse van situatie
2. Bepalen van doelen
3. Bepalen van manier waarop.
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4.2.1 de situatieanalyse:
Toestand organisatie en haar omgeving ➠  info verzamelen!

• Wat is goed/slecht
• Probleem voor organisatie?
• Is de info ernstig, of niet reageren?

(klassiek, rationeel m.p. eenduidige interpretatie)

1. Informatieverzamelen:
SOORT: o.b.v. tijdsdimensie/voorwerp/… 
HOE: verschillende technieken. 

a. Enquêtes:   gesloten (G.V.)/open vragen (O.V.)
G.V.: controle over gegenereerd antwoord, vraagsteller moet vertrouwd zijn mogelijke 
antwoorden ➠ objectieve feiten
O.V.: spontane antwoorden, moeilijker voor vergelijking. ➠ meningen
=> KWALITEIT: welke info ~ welk type vraag // profiel van respondenten // hoe 
verwerken // aard van vraagstelling
=> betrouwbaarheid en validiteit: stabiliteit van antwoorden en meten wat we willen 
meten.

b. Mondelinge interviews:   gestructureerd/halfgestructureerd/open interviews
G.I.: vragenlijst, strikt
H.I.: checklist, overzicht: open vragen adhv trefwoorden. (+/-maatwerk)
O.I.: 1 algemene openingsvraag, gevolgd door bijvragen (MAATWERK!)
=> individueel/groepsintervieuws
=> KWALITEIT: relevante, begrijpbare vragen!

c. Observaties:   Non-participatieve/participatieve observatie
N.O.: op een afstand, heel OBJECTIEF
P.O.: wel deelnemen, INLEVINGSVERMOGEN
=> naturalistische / experimentele observatie
Na.O.: werkelijkheid zoals ze is
E.O.: experiment creëren ➠ meer controle op wat willen observeren.
=> KWALITEIT: welk fenomeen // type observatie // vaardigheden // grenzen bij 
manipulatie.

d. Documentanalyse en literatuuronderzoek:   SECUNDAIRE info.
IDENTITEIT van andere: binnen (collega’s) / buiten organisatie (prof. Info verzamelaars)
VORM: divers
KWALITEIT: profiel van verstrekker: snel herkenbaar

e. Prognose:   voorspelling (TOEKOMST)
KWANTITATIEVE TECHNIEKEN: statistische extrapolaties:
tijdreeksanalyse: patroon zal zich herhalen
regressieanalyse: ontwikkeling van patronen afhankelijk van andere verschijnselen
econometrisch model: patronen, rekening houden met complexe set van      “
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KWALITIEVE METHODEN: getuigen=experts ➠ vooral inspiratie verleden+specialistische 
infokanalen.
sneeuwbalinterview: getuigen om te beurt geconfronteerd met uitspraken, opinies,... 
van vorige spreker
panelgesprek: directe confrontatie: dialoog, debat tussen spreker
Delhi methode: prognosevraag voor getuigen afzonderlijk + synthese reducerend
(=> gedragsmatig m.p.)

=>resultaten: verslag ~ kwantitatieve meth.

KWALITEIT: afhankelijk van wijze waarop

f. Scenarioplanning:   ~ prognoses: hier scenario’s naast elkaar geplaatst!

-> meerdere ontwikkelingen zijn mogelijk
-> KWALITEIT: afhankelijk van wijze waarop

2. Informatie interpreteren: 
BETEKENIS? – GOED/SLECHT? – BEDREIGING? – ERNSTIG? 
interpretatietechnieken:

a. i.f.v. VERLEDEN:   afwijkingen t.o.v. verleden. VERLEDEN=REFERENTIEPUNT
b. i.f.v. PLAN:   verandering t.o.v. wat gepland is. De norm(plan) niet in vraaggesteld.

(klassiek rationeel m.p.)
c. i.f.v. concurrent/andere org.(BENCHMARKING):   vgl. andere org. niet per sé zelfde 

afzetmarkt! GELIJKSOORTIGE ORG./BEST PRACTICE
d. i.f.v. signalen van DERDEN:   organisatie interpreteert niet zelf. KLANTEN, LEVERANCIERS, 

… doen dat (stakeholders benadering)
e. i.f.v. TIJDSDRUK:   snelle actie noodzakelijk! (deadlines, fin.toestand, …)

3. perceptievorming bij situatieanalyses:
info verzamelen + interpretatie: ANDERS verlopen naar gelang wie organiseert
MULLINS & HICKS: gedragsmatig, besluitvorming: BEPERKTE rationaliteit
klassiek, rationeel: niet waar, kan gereduceerd worden: CIJFERMATERIAAL / DIVERSE PERCEPTIES
➠ AFVLAKKEN.

diverse fasen (5) worden beïnvloed door diverse INFORMATIEFILTERS. 
-> intern/extern (TABEL p.164)

VERKEERDE VORMEN van perceptievorming. 
a. Stereotypering  :   categorisering. Men start met een oordeel, zonder enige info over pers.
b. Halo-effect:   1 enkel kenmerk uitvergroot, ipv synthese van alle kenmerken
c. Perceptieve verdediging:   vooroordeel kost wat kost willen bevestigd zien➠ allerlei 

argumenten zoeken
d. Projectie:   spiegeling van uzelf in anderen.
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4.2.2 de vooropgezette doelen (“WAT”-vraagstuk)
TIJDSINTERVAL tussen voornemens en de realisatie.

Soorten doelen identificeren:

• Tijdsdimensie:   nabij – ver
• Voorwerp:   kenmerken org. – middelen/managementdomeinen – externe omg.
• Aandachtspunten:   concreet – algemeen, vaag
• Schaal:   integrale org. – subdelen
• …

1. Doelen identificeren en formuleren (klassiek, rationeel m.p.)
a. O.b.v. situatie analyse:   doelen expliciet gekoppeld aan situatieanalyse

-> geen noodzaak: problemen ook onafhankelijk
(gedragsmatig)
-> begrijpbare wijze doelen formuleren!

b. O.b.v. creatieve brainstormsessies:   creativiteit deelnemers: vrij, zoveel mogelijk doelen 
➠ nieuwe denkpistes

c. O.b.v. participatief management:   diverse organisatieleden van VERSCHILLENDE functies
-> intensiteit: SUGGESTIES / BESLISSINGEN
(doelmotivatietheorie)

d. O.b.v. SMART-criteria:   Specifiek – Meetbaar – Aanvaardbaar – Realiseerbaar -  
Tijdsgebonden.

e. Management by objectives principe (MBO):   
1. Formulering + mededeling ALLE organisatieleden
2. persoons-/functiegebonden communicatie: DOELENCASCADE
3. Prestatie verbeteringsplannen: HOE?
4. Controlesystemen: zelfevaluatie
5. Belonings-, opleidings- en loopbaanbeleid
+. Eenduidig, beheersbaar controle over gemeenschappelijk doel
-. Complex
(klassiek, rationeel m.p.)

2. Perceptievorming bij identificatie en formulering van doelen:
zie 4.2.1: puntje 3! 
formulering van doelen is weinig eenduidig:

a. Wat zijn problemen
b. Welke problemen ➠ formulering doelen
c. Welke doelen prioriteit.

ONBEWUST KARAKTER! Gewoontes, gebruiken … ➠ toekomstige gedragsmatige patronen
identificatie: wat DOET org? – wat STREEFT ze na? – wat BELANGRIJK? – wat toekomstig gedrag 
BEÏNVLOEDEN? 
(klassiek, rationeel m.p. ➠ geen rekening met onbewuste doelen!)
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4.2.3 de acties waarmee de doelen zullen worden gerealiseerd
Ontwikkelen van strategieën: 
HOE realiseren? ➠ middelen //  kenmerken organisatie
TOEKOMSTGERICHT.

Welke ACTIES? Managementdomeinen

1. Acties identificeren en formuleren:
methoden en technieken ➠ alternatieve acties // evaluatie (rationeel m.p.)

a. Brainstormsessies  
b. Participatief management  
c. Bepaalde criteria:   concrete actiedoelen, niet alle criteria even belangrijk (scores)
d. Theorieën /modellen:   VAKKENNIS + simulaties voor toekomstige effecten

(kwantitatieve m.p.)
2. Perceptievorming bij de identificatie en formulering van acties.

➠SUBJECTIEF:  4.2.1 puntje 3 EN 4.2.2 puntje 2 (gedragsmatig m.p.)
subjectieve perceptie: complexe formulering, interpretatie, … van doelen

a. Alternatieve acties?
b. Filters op bepaalde acties?
c. Selectie van alternatieven
d. Waarop is selectie gebaseerd?

➠ ONBEWUST: gewoontes, …

4.3 bundeling van de planningsactiviteiten in soorten besluitvormingsprocessen
Activiteiten samenbundelen ➠ besluitvormingsproces

HOE VERLOPEN? ➠verschillende soorten besluitvormingsprocessen

• Rationeel vs. gedragsmatig (TABEL p. 182)

-> andere benamingen: rationeel = MECHANISTISCH
  gedragsmatig = CARNEGY // INCREMENTEEL // VUILBAK

• O.b.v. vertrouwdheid met probleem, aanwezige info?
zeker vs. onzeker

4.4 soorten van plannen
onderscheid: AARD van problematiek // VAKGEBIED // DEEL van organisatie // TIJDshorizon
strategische plannen – tactische plannen – operationele plannen
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hfdst. 5 Organiseren:

5.1 een algemene definitie:
Betrekking op HEDEN 
kenmerken:

1. identificatie van taken
2. toewijzing aan leden
3. bundelen functies
4. coördineren 
5. bevoegdheden toewijzen

➨ structureel raamwerk:

1. verschillende activiteiten?
2. Waarom bepaalde keuze alternatief?
3. Welk soort structuur?
• Organogram (klassiek: formeel =  informeel, gedragsmatig: verschillend, beide neutraal)

5.2 de voornaamste onderdelen of bouwstenen
4 verschillende soorten (zie volgende paragrafen!)
klassiek rationeel: lineaire logica: logische en beheersbaar programma
gedragsmatig: middelpuntvliedende vs. integrerende krachten.

5.3 taakspecialisatie en –differentiatie:

5.3.1 keuzemogelijkheden:
1. Omvang:   takenpakket per medewerker
2. Variatie:   vereiste kennis, kunde: grote van focus
3. Taakspecialisatie:   hoog: uniform takenpakket

Deze kunnen variëren ~ takenpakket/functie ➠ er is wel een HOOFDKEUZE -> karakter

(systeemtheorie veel aandacht)

1. Taakverbreding of –verruiming:   meer maar wel gelijksoortige taken
2. Taakverrijking:   meer én andersoortige taken
3. Taakroulatie:   pakket ongewijzigd, medewerker verandert
4. Groep- of teamwerk:   teamleden beslissen zelf over  interne taakverdeling

(systeemtheorie, sociotechniek: veel aandacht autonome teams)
5. Projectmanagement:   TIJDGEBONDEN en eindig: niet per sé kort. UNIEK: vaak project genoemd

projectmanager: verantwoordelijke realisatie
projectteam: eindigt wanneer project eindigt
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5.3.2 keuzes en overwegingen m.b.t. taakspecialisatie
Waarom hoge / lage taakspecialisatie. = BEWUSTE KEUZE PROBLEMATIEK (contingentiedenken)

1. Efficiëntie:
hoge taakspecialisatie ➠ hoge efficiëntie: goedkoop, weinig kennis (klassiek, rationeel)

2. Motivatie van de medewerker (effectiviteit)
lage taakspecialisatie ➠ hoge motivatie
vb. FORD fabrieken: demotivatie want VERVREEMDING van eindproduct (gedrgsmatig)
NUANCERING: niet bij alle werknemers: degene die GEEN nood aan uitdagingen: 
laaggeschoolden

3. Creativiteit en innovatie:
lage specialisatie ➠ hoge creativiteit: R&D-functies

4. De multi-inzetbaarheid van medewerkers:
lage specialisatie ➠ hoge inzetbaarheid

5.4 departementalisatie:
Bundeling van taakpakketten in WERKEENHEDEN. ➠ grotere efficiëntie en effectiviteit

5.4.1 keuzemogelijkheden:
1) Functionele departementalisatie:

qua VAKGEBIED verwant. MEERDERE NIVEAUS mogelijk (verfijning)
2) Divisionele departementalisatie

gelijksoortige functies met eenzelfde MARKT
marktgerichte divisionele departementalisatie. (prod, klant, regio) (verfijning kan)

3) Multifocus departementalisatie
zelfde vakgebied EN zelfde markt:
a) Matrix departementalisatie: rijen en kolommen: werkeenheden zijn cellen, de rijen en 

kolommen zorgen voor de identiteit (deze is dus DUBBEL)
b) Hybride departementalisatie: funct. en div. tegelijk maar andere NIVEAUS

4) Horizontale departementalisatie: 
eenzelfde kernproces: betrekking bij transformatie: INPUT ➠ OUTPUT
per proces UITEENLOPENDE functies
a) Vaktechnische kennis nodig: kennis=procesmatig
b) Marktgebonden kennis nodig: producten, regio’s en klanten (procesgebonden)
CENTRALE DIMENSIE: kernproces = VERANDERLIJK

5) Modulaire departementalisatie: 
afgesloten werkend geheel. NIET PER SE BINNEN GRENZEN VAN ORGANISATIE!
➠ wanneer interne activiteitenpakketten onvolledig: modules met andere organisatielogica
vgl. horizontale dep.:
= vaktechnisch en marktgebonden
= strak en gemakkelijk te veranderen in tijd
≠ werkeenheden zeer los en onafhankelijk
≠ integrale takenpakket extern gerealiseerd.
NETWERKORGANISATIES/VIRTUELE ORGANISATIES: vb. FedEx 
➠overleving van elke netwerkpartner is direct verbonden aan heel netwerk.
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➨ afsluitende bemerking: departementalisatie: dep. leidt tot gescheiden leefwerelden in de org.
hier is er immers geen nadruk op cognitieve/ emotionele oriëntatie (vb. 213)
 ➠ differentiatieproblematiek:  gevolg: werkeenh. mentaal distantiëren van elkaar. Risico: 
ontbinding organisatie! 
➠ differentiatieparadox:  wnr. meer differentiatie ➠ meer coördinatie nodig! Dit verloopt moeilijker
wegens verschillende werkwerelden. = DILEMMA

5.4.2 keuzes en overwegingen m.b.t. de departementalisatie
Waarom kiezen organisaties voor een bepaald basis van departementalisatie? 

verschillende overwegingen: zie tabel 5.1 p.215-216:
1. Realisatie van schaalvoordelen
2. Verregaande kennisontwikkeling
3. Vlotte realisatie van functionele / expertisegebonden doelen
4.      “             “              “  marktgebonden doelen
5.      “              “              “  innovatieve doelen
6. Snelle detectie van bedrijfseco. problemen
7. Snelle reactie op veranderingen in omg.
8. Vlotte horizontale comm. tss. Departementen

5.5 de coördinatie en integratie
Afstemming  van afzonderlijke functies

5.5.1 keuzemogelijkheden
Omvang en vorm van coördinatie

1) Wederzijdse aanpassingen: directe persoonlijke contacten (=mutual adjustment)
onderlinge, INFORMELE afspraken.

2) Regels en procedures: wie, wat, wanneer doet. (=coördinatie via standaardisatie)
op voorhand/wanneer er een coördinatieprobleem is
a) Input:   noodzakelijke kennis, ervaring, …
b) Troughput:   additionele taken: bijzondere werkvoorschriften
c) Output:   regels omschrijven wat resultaat van elk afzonderlijk takenpakket.

3) Directe supervisie: via directe chef, deze draagt coördinatie en afstemming op.
4) Departementoverschrijdende functies /werkeenheden: permanente wijze bezig met 

coördinatie van organisatie. 
a) Individuele functies:   liaisonrollen. Medewerkers die optreden bij CRISISSITUATIES.

centrale bemiddelingsrol.
b) Liaisonafdeling:   meer dan 1 persoon. 

5) Tijdelijke werkeenheden of coördinatieteams (“task forces”): ondervangen tijdelijk 
coördinatieprobleem. Alle werknemers wiens pakket moet afgestemd worden/afgevaardigde
soms verschillende soorten expertise bij elkaar (=multidisciplinair team)

6) Buffers: materiële / info buffers. TUSSENVOORRADEN➠ spelingsruimte
➠ nood om echt af te stemmen op elkaar <<
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5.5.2 keuzes en overwegingen m.b.t. coördinatiemechanismen:

Omvang ~ soort.

(klassiek, rationeel: meer belang regels: VERTICAAL coördinatiemechanisme
gedragsmatig: meer overleg, … : HORIZONTAAL coördinatiemechanisme)

1) de mate van taakonzekerheid: aard en samenstelling van takenpakket: OP VOORHAND
gekend: routinematig takenpakket.
taakonzekerheid >>, als omvang van coördinatie-inspanningen >>

2) de mate vaan taakinterafhankelijkheid: afhankelijkheid van functies aan andere functies.
a) “  Pooled” taakinterafhankelijkheid:   laagste maat, functies onafhankelijk opereren
b) Sequentiële taakinterafhankelijkheid:   hogere maat, lineair sequentieel verband
c) Wederzijdse taakinterafhankelijkheid:   hoogste maat, constant en continu verband

3) De dynamiek binnen takenpakketten: dynamiek >>➠ omvang coördinatie-inspanning >>
4) De aanwezigheid van stringente doelstellingen: strak ➠ druk >>➠ coördinatienood >>

Geen/weinig coördinatie Meer coördinatie Veel coördinatie 
Wederzijdse aanpassing Departementoverschrijdend Wederzijdse aanpassing
Directe supervisie Tijdelijke werkeenheden Tijdelijke werkeenheden
Regels en procedures buffers

5.6 de macht- en gezagsverdeling
Verdeling van macht ➠ werkeenheden kunnen gedrag van organisatie VERANDEREN

5.6.1 keuzemogelijkheden
Formele macht: invloed MOGEN uitvoeren op anderen + VERANTWOORDELIJKHEID dragen
grenzen: aantal medewerkers // middelen // beslissingsprocessen // omstandigheden

Keuzemogelijkheden: omvang en spreiding:

1) Centralisatie vs. decentralisatie: aantal functies/werkeenheden waarover macht.
onderscheid: fysieke locatie (plaats binnen totale rangorde)➠ vooral formele macht bovenaan?
intensiteit van (de)centralisatie
a) Belang van besluitvormingsproces/middelen waarop macht

wordt dit verspreid? 
b) Aantal besluitvormingsprocessen/middelen

verspreid?
c) Bewegingsvrijheid/besluitvormingspremissen: 

eigen pistes mogen kiezen/strikte regels?
Aanverwante begrippen: 
a) Delegeren:   verplaatsen van formele macht->anderen: PERSOONLIJK INITIATIEF

delegé houdt nog wel eindeverantwoordelijkheid
b) Participatief management:   gevolg van decentralisatie. MEER MENSEN inspraak

verschillende gradaties.
soms vrijblijvende consultatie, geen sprake van formele macht!
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c) Empowerment:   decentralisatie op niveau van individuele functies.--> meer vrijheid om 
handelen: beslissen over PLANNING, krijgen BUDGET.
vb: noodzakelijke info, vorming en opleiding, beloningen

(klassiek, rationeel: gezag = formele macht. Gedragsmatig: randvoorwaarden (4))
2) Een grote vs. kleine “span of control”: aantal medewerkers met rechtstreekse invloed

a) Smal:   groot aantal hiërarchische niveaus
b) Breed:   grotere groepen waarover macht.
(klassiek: smal. Gedragsmatig: breed)

3) De eenheid van formele macht en gezag: line of authority. Directe chefs onderling/ directe 
chefs-personeel.
a) Unity of command:   
b) Multifocus departementalisatie:   functionele chef + productgerichte chef
(klassiek: eenheid van gezag)

4) De lijn- en staffuncties: formele bevoegdheden: het mogen nemen van beslissingen
lijn: beslissingsbevoegdheid – staf: adviserend
a) Experts en HRM hebben beslissingsbevoegdheid. Eigen budget, beleid
b) Expertisemacht VERTROEBELT strakke opdeling advies/beslissing
c) Gedeelte bevoegdheid: adviseurs en beslissers werken vaak SAMEN
Alternatieve opdelingen: soort van activiteit: lijn=kernactiviteiten, staff=ondersteunend

5.6.2 soorten macht
Irrelevante machtsbasissen // onmaakbare machtsbasissen // 
weten niet dat bepaalde machtsbasissen bestaan
(gedragsmatig: aandacht voor verschillende soorten)

1) Beloning- en bestraffingsmacht: wanneer werknemers gesteld zijn op wat je kan doen/geven
of wanneer ze er angst voor hebben. LOS van FORMELE MACHT, kan gerelateerd zijn.
a) Los: vriendelijk zijn=beloning
b) Gerelateerd: extra budget = beloning

2) Controlemacht over informatie- en beslissingspremissen: wie, wanneer, welke info krijgt
VOORWAARDE: positie waarin je  jezelf bevindt. (gedeeltelijk door formele macht)

3) Expertisemacht: kennis/vaardigheden die rest niet heeft – rest heeft dat wel nodig – de rest 
weet dat persoon dat heeft. ➠ niet altijd gerelateerd aan gespecialiseerde kennis.
meestal staffuncties vrij veel van deze macht

4) Referentiemacht: wanneer persoon als rolmodel wordt gebruikt.
uitstraling, ontzag, … (bijna nooit door formele positie)

5) Macht ingevolge de netwerkcentraliteit: centrale plaats in bepaalde netwerken ➠ activering van
een netwerk: invloed uitoefen (kan verbonden zijn met formele macht)

24



5.6.3 keuzes en overwegingen m.b.t. de macht en gezagsverdeling:
Waarom veel/weinig formele macht aan iemand?
waarom concentratie/spreiding?
waarom empowerment, participatief management, delegatie?
waarom smalle of brede span of control?
waarom eenheid van gezag/niet?

Voor- en nadelen van extreme keuzemogelijkheden. Keuzes raken elkaar
noodzakelijke randvoorwaarden ➠ bepaalde keuze succesvol geïmplementeerd.

1) Snelheid en tempo van de besluitvorming: 
a) Centralisatie: minder mensen betrokken ➠ snelle beslissing
b) Decentralisatie: beslissing niet lange hiërarchische weg afleggen. Medewerkers zelf beslissen 

➠ sneller reageren
2) Kwaliteit van de besluitvorming: correcte, gedetailleerde omschrijving! 

besluitvorming > ➠ gedecentraliseerd besluitvormingsproces.
Kans groot dat de beste info @plaats van probleem en kans waarrond besluitvorming is
BREDE span of control: korte gezagslijnen. Ook als vooral CENTRALE besluitvormingsprocessen: 
korte afstand tss. top en basis -> fijngevoeligere info verzameling.

3) Beoogde creativiteit: schaars ➠ omvangrijke INPUT nodig!
MEER mensen bij besluitvormingsproces ➠ kans op nieuwe ideeën >>

4) De beoogde kostenbeheersing bij de besluitvorming: centralisatie ➠ schaalvoordelen
NADEEL: kwaliteit van gecentraliseerde besluitvormingsprocessen + correcties na beslissing 
➠kosten

5) De kenmerken van bepaalde takenpakketten: eenvoudige taken ➠ ondergeschikten
managers tijd om belangrijke. COMPLEXE, niet-routinematige taken

6) Beoogde motivatie en jobsatisfactie van medewerkers: decentralisatie ➠ motivatie >>
verantwoordelijkheid aan medewerkers.
NUANCE: waardekader en persoonlijkheid van de medewerker.

7) Beoogde ontwikkeling van medewerkers: beslissingsbevoegdheid ➠ capaciteit ontwikkelen.
beheerste decentralisatie ➠ medewerkers trainen. TOEKOMSTGERICHT personeelsbeleid

8) Profiel van de medewerker: kennis, kunde, attitude, …
➠ voorwaarden beïnvloeden keuze van decentralisatie (wnr. niet aanwezig➠ geen decentr.)
“PETER PRINCIPLE”: promotiebeleid. Medewerker goed functioneren -> niet per sé 
verantwoordelijkheid >.

9) Profiel van de managers (directe chef): organisatietalen, coachend,bereidheid delen macht 
(stakeholder ➠ die bedreigde macht belangrijk!)
kan weer keuze om decentralisatie beïnvloeden.

10) Het profiel van de organisatie: goede integratie, afstemming, …
decentralisatie: middelpuntvliedende kracht.--> belangenconflicten? (stakeholders!)

➨ DECENTRALISATIE= decentralisatie, empowerment en delegatie
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5.7 het maken van keuzes… over contingentiefactoren
=kenmerken van externe omgeving/organisatie. ➠ hierdoor maken organisatie +/- zelfde keuze

Externe omgeving:

1) Dynamiek van omgeving  
2) Voorspelbaarheid van omgeving  
3) Vijandigheid van omgeving  
4) Maatschappelijke cultuur  

Kenmerken van organisatie

1) Omvang organisatie  
2) Routinetechnologie  
3) Type werknemer  

5.8 soorten structuurtypes:
=organisatietypologie= aantal alternatieve soorten van organisatiestructuren

Vb. van typologieën: zie boek p. 248

5.9 de grafische en visuele voorstelling… organogram
Visuele voorstelling.
niet alle bouwstenen, beperkt➠ veeleer FORMELE keuzes

• Taakspecialisatie:   MEESTAL NIET weergegeven. Hoogstens de namen van functies
• Departementalisatie:   blokjes met naam werkeenheden (NIET PER SÉ ALLEN)
• Coördinatiemechanismen:   GEDEELTELIJK weergegeven: directe supervisie, overschrijdende
• Verdeling formele macht:   HELEMAAL weergegeven: lijnen die blokjes verbinden

Hfdst. 6 Leiding geven:

6.1 een algemene definitie
Management = leiding geven?
beïnvloeden van denken // beïnvloeden handelen // realisatie gemeenschappelijk doel
Succesvol: geaccepteerde beïnvloeding, daadwerkelijke doelrealisatie.

2 gezichten van leiding geven, formeel – informeel: interactie:

1) informeel kan formeel steunen:  als rechterhand / leiders prikkelen tot succes
2) informeel kan formeel ondermijnen.

(klassiek, rationeel: formeel, voorzichtig tov. Informeel.)

Wat doet een leider?

1) Karaktertrekken:   formeel, of bijna automatisch informeel
2) Vertoonde gedrag + leiderschapsstijlen  : allerlei persoonlijke factoren ->is leiding geven 

aanleerbaar?
3) Concrete situaties:   wanneer is welke stijl succesvol?
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6.2 soorten va beïnvloeding en leiding geven
Universele benadering: wat impliceert leiderschap?

6.2.1 beïnvloeden via onderscheidende karaktereigenschappen:
=trekkenbenadering: leiders van niet-leiders onderscheiden – succesvolle van niet-succesvolle

1) Leiders van niet-leiders:   communicatievaardigheid, emo stabiliteit, … ➠ niet duidelijk
discussie: zijn karaktereig. gevolg van leiderschap.: MAAKBAARHEID/deterministische mensvisie

2) Succesvolle van niet-succesvolle:   succes: doelrealisatie. Niet altijd voldoende om succesgarantie
(eventus stultorum magister=de uitslag is de leermeester der dwazen (livius))
eigenschappen: 13 tal karaktertrekken,6 kenmerken, 8 karaktertrekken (boek p. 259)
(klassiek rationeel, interesse karaktertrekken ➠ garantie succes)

3) Relevante karaktertrekken:   ➠bevestiging van dominante waardepatronen.

6.2.2 beïnvloeden via specifiek gedrag en leiderschapsstijlen
Vertoonde gedrag van leiders.

1) Transactionele leiderschapsstijlen:   taakgericht en werknemersgericht meest bekend
a. doel: doel realisatie
b. voorwerp: voorhand bekende transactie realiseren

2) Transformationele leiderschapsstijlen:   tegenpool
a. doel: verandering realiseren
b. voorwerp: herpositionering

1. taakgerichte leiderschapsstijl:
denken en handelen medewerkers DIRECT toe te spitsen om doelrealisatie 
inhoud is belangrijk ➠ gedragskenmerken:

a. leider omschrijft en plant
b. wijst werk
c. realisatie
d. nauwlettende controle
e. …

Autocratische leiderschapsstijl.
(klassiek, rationeel!)

2. Werknemersgerichte leiderschapsstijl:
INDIRECTE toespitsing op doelrealisatie
sociale relaties zijn belangrijk ➠ stimulans om te werken

a. Aangename werkomstandigheden
b. Tweerichtingscomm.
c. Betrekt medewerkers
d. Coach en ondersteuning

leider geeft EVENVEEL aandacht aan doelrealisatie, enkel andere manier dan taakgerichte
Twee andere namen: considerate leiderschapsstijl – democratische leiderschapsstijl
(gedragsmatig!)
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