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MANAGEMENT & ORGANISATIE 

Hoofdstuk 1 – Organisaties 

1.1 Def: een geheel of eenheid van mensen die op een bewuste manier bij elkaar zijn gebracht om een speciefiek 

gemeenschappelijk doel te verwezenlijken 

3 basiskenmerken, die veranderen in de loop v/d tijd naargelang externe en interne invloeden: 

∼ een groep van mensen 

∼ opgebouwd rondom een gemeenschappelijk doel 

∼ doelgerichte structuur 

1.2 Organisaties bestuderen menselijk gedrag “organisational behaviour” 

Bestaan uit een heterogene groep (met verschillende opvattingen + waarden en normen) van medewerkers die men 

kan onderscheiden ifv: 

∼ functie of rol (arbeiders/bedienden/eigenaars/managers/…) 

∼ hiërarchische verantwoordelijkheden (leidinggevenden vs. niet-leidinggevenden) 

∼ expertise (technische specialisten/verkopers/boekhouders/…) 

∼ productbetrokkenheid (betrokken bij product A vs. bij product B) 

∼ regiobetrokkenheid 

∼ sociodemografische kenmerken (geslacht/leeftijd/…) 

Moeilijk om bij zulke heterogeniteit een gemeenschappelijk doel te identificeren, hetzelfde geldt voor structuur 

★ organisatiecultuur = het geheel aan gemeenschappelijke waarden en normen die alle leden delen, de 

persoonlijkheid v/d organisatie, uit zich op verschillende manieren: 

∼ Praktijken (afspraken/routines/…) 

∼ Symbolen (kleding/logo’s/…) 

∼ Mythes/heldenverhalen i.e. het collectieve geheugen 

∼ Rituelen (manier van elkaar aanspreken, met klanten omgaan, vergaderen,…) 

∼ Normatieve waardeoordelen (wat is “goed” en wat is “slecht”?) 

Rangorde (!) tussen de uitingsvormen: wat voor buitenstaanders zichtbaar is en gemakkelijk veranderbaar vs. wat 

minder zichtbaar is en minder veranderbaar (fundamentele uitingsvormen) -> uitvoorstelling van Hofstede (1991) 

1.3 Gemeenschappelijke doel (overkoepelde doel, bestaansreden) 

Def: een gewenste toekomstige toestand, verschillende soorten: 

∼ obv voorwerp (vb. doelen mbt aankoop van grondstoffen) 

∼ obv organisatieniveau (totale organisatie vs. één afdeling) 

∼ obv tijdhorizon (LT-doelen, MLT-doelen, KT-doelen) 

∼ obv vormelijk karakter (informeel vs. formeel) 

★ doelencascade = doelen die elkaar ondersteunen 
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Doelen zijn niet noodzakelijk door iedereen gekend -> communicatie & info-verstrekking zijn essentieel 

Doelen hebben verschillende functies: als richtlijn voor de activiteiten en het gedrag v/d organisatieleden, richtlijn 

voor nieuwe, toekomstige beslissingen, als basis voor evaluatie 

Het gemeenschappelijke doel bevat een aantal basiskeuzes die deel uitmaken v/d strategie/missie v/d organisatie -

> gaan meestal in op een (toekomstige) maatschappelijke nood 

Zijn belangrijk in voor de managementactiviteiten “plannen” en “controleren” (zie later) 

1.4 Structuur 

Def: afspraken ivm de verdeling en onderlinge afstemming van taken (wie doet “wat”, “wanneer”, “hoe”?) 

formeel vs. informeel (tabel 1.1) -> vullen elkaar aan en versterken elkaar, maar kunnen elkaar ook ondergraven 

Vullen elkaar aan -> persoonsgebonden relaties (sociale behoeftes, samenhorigheid & communicatie) 

Elkaar ondergraven -> formeel houdt men zich aan afspraak A, informeel handelt men volgens afspraak B 

Is belangrijk voor de managementactiviteiten “organiseren” en “leiden” (zie later) 

1.5 Externe invloeden/omgeving 

Grens tss interne (vb. wensen van medewerkers) & externe (buiten de grenzen v/d organisatie) effecten is niet 

altijd eenduidig  

vb1. een nauw samenwerkingsverband tss een autofabrikant en meubelmaker (voor de zetels) 

vb2. externe actor (vb. klant) wordt actief betrokken bij het beleid v/d organisatie, “externe” actor voert 

“intern” beleid, formele grens tss de twee vertroebelt 

vb3. de grenzen v/e “.com”-bedrijf zijn helemaal niet duidelijk 

vb4. een virtuele organisatie: meerdere organisaties die elk instaan voor één deel v/h proces waardoor ze één 

grote organisatie lijken 

De externe omgeving wordt meestal opgedeeld in deelomgevingen: taakomgeving vs. macro-omgeving 

1.5.1 Taakomgeving = deel v/d omgeving waarmee de organisatie rechtstreeks interageert, directe invloed op de 

organisatie 

∼ Klanten: meeste organisaties bestaan om de behoeften van klanten te vervullen, klanten tevreden stellen 

∼ Toeleveranciers: organisaties zijn afhankelijk van hun middelen die “geleverd” moeten worden 

∼ Distributeurs: groot- of kleinhandelaars die de producten/diensten tot bij de klanten brengen 

∼ Directe concurrenten: organisaties die gelijksoortige producten/diensten aanbieden, samen vormen ze één 

gezamenlijke afzetmarkt 

★ NACE-code = de code die bepaalde sectoren en subsectoren toegewezen krijgen 

∼ Indirecte concurrenten: nieuwe organisaties die in de toekomst hetzelfde product zullen aanbieden (potentiële 

toetreders) of organisaties die een andere dienst verlenen maar die wel aan dezelfde behoefte voldoen 

(substituut-producten) 

∼ Onderaannemers: aan wie de organisatie nevenactiviteiten (vb. boekhouding) of kernactiviteiten (vb. 

ontwerpen) uitbesteedt  

Partners: met wie de organisatie samenwerkt 
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∼ Externe financiers: interne geldverstrekkers (verstrekkers v/h EV vb. aandelen) vs. externe geldschieters (VV – 

geen “eigenaars” omdat ze het kapitaal slechts tijdelijk ter beschikking stellen) 

1.5.2 De algemene omgeving/macro-omgeving (maatschappij-gebonden fenomenen) = deel v/d omgeving waarmee 

de organisatie indirect interageert, ze oefent invloed uit op de organisatie maar de organisatie heeft géén impact 

op deze omgeving (alleen vele organisatie tezamen kunnen deze omgeving beïnvloeden) 

∼ Politiek-juridische omgeving -> actoren in deze omgeving zijn politieke partijen, belangenverenigingen, 

internationale instituten, beïnvloedingen zijn oa wetten, richtlijnen, akkoorden,…  

∼ Economische omgeving = het macro-economisch kader waarbinnen de organisatie werkt (economische groei, 

investeringsniveaus,…) 

∼ Technologische omgeving (informatietechnologie/grondstoffen + trends en ontdekkingen wordt bepaald door 

onderzoeksinstituten 

∼ Socioculturele omgeving -> maatschappelijk kader (onderwijs, demografie, ethiek, milieu, vrijetijdsbesteding) 

Onderzoek van Hofstede naar nationale cultuur (4 dimensies): 

1. individualisme (eigenbelangen) vs. collectivisme (maatschappelijk solidariteitsprincipe) 

2. machtsafstand (onevenwichtige machtsverdeling) -> groot in België, klein in Nederland 

3. onzekerheidsmijding (risico’s en onconventioneel gedrag) 

4. masculiniteit (assertiviteit & materialisme) vs. feminiteit (onderlinge relaties & welzijn) 

1.5.3 Karakter v/d omgeving 

∼ stabiliteit vs. dynamiek -> # veranderingen binnen een bepaald tijdsinterval (zeer relatief, wordt meestal 

bepaald door vergelijking met concurrent of vergelijking met vroeger) 

∼ zekerheid vs. onzekerheid (voorspelbaarheid van veranderingen -> beschikbaarheid van info) 

∼ eenvoudigheid vs. complexiteit (hoe moeilijk is het om de omgeving in kaart te brengen? Veel kennis nodig?) 

1.6 Types van organisatie, kunnen onderverdeel worden op basis van… 

∼ (economische) activiteit – productorganisaties vs. dienstverlenende organisaties, verdere verfijning naargelang 

de (sub)sector 

∼ plaats in de “supply chain” – aaneengeschakelde groep van organisaties die alle opeenvolgende activiteiten 

realiseren die nodig zijn om tot het eindproduct te komen 

∼ identiteit v/d eigenaar – private vs. publieke organisaties 

∼ het ultieme doel – profit vs. non-profit 

∼ het juridisch statuut – types van organisaties volgens de wetgeving vb. naamloze vennootschappen (NV) 

∼ omvang 

→ kleine organisaties: max. 50 head counts en max. omzet van €10 miljoen/jaar 

→ middelgrote organisaties: max. 250 head counts en max. €50 miljoen/jaar 

→ grote organisaties: > 250 head counts en > €50 miljoen/jaar 

∼ fase in de levenscyclus 

1. opstartfase – kosten > inkomsten, nog geen producten op de markt 
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2. introductiefase – bescheiden inkomsten 

3. groeifase – korte termijn hoge inkomsten (als succesvol) 

4. maturiteitsfase – groei vertraagt 

5. negatieve groei, gebrek aan herstel in de maturiteitsfase 

Hoofdstuk 2 – Managers & management 

2.1 Wat is management? 

Def: het proces waarbij de inspanningen v/d organisatieleden gecoördineerd en gestuurd worden in de richting v/d 

realisatie v/h gemeenschappelijk doel (heeft ook betrekking op aangewende middelen) 

Belangrijkste: effectiviteit (daadwerkelijke realisatie van doelen) en efficiëntie (zuinig beheer v/d aangewende 

middelen) -> worden bereikt via functies (plannen/organiseren/leiden/controleren) en rollen (managementgedrag) 

Managers moeten beschikken over kennis & vaardigheden v/d managementwetenschap (polyvalent profiel) 

2.2 Effectiviteit (doelmatigheid/het bepalen van gepaste doelen) + efficiëntie (verhouding tss input en output) = 

functioneel -> relatieve begrippen 

2.3 Functies & rollen 

Managementfuncties werden voor het eerst geïntroduceerd door Fayol (1949) die VIJF functies identificeerde: 

plannen, organiseren, commanderen, coördineren, controleren -> dit werd later gereduceerd tot 4 functies: 

commanderen en coördineren werden vervangen door leiding geven (hoofdstukken 4 t.e.m. 7) 

Deze functies vormen een integraal proces, het managementproces -> niet strikt opeenvolgend, eerder gelijktijdig 

Mintzberg (1973) onderscheidt 10 managementrollen, verdeeld over drie groepen: 

1) intermenselijke rollen 

1. leiderrol/leader 

2. boegbeeldrol/figurehead 

3. verbindingsmanrol/liaison 

2) informatieve rollen 

4. monitor-rol 

5. disseminator-rol 

6. woordvoerderrol/spokesman 

3) beslissingsrollen 

7. ondernemersrol/entrepreneur 

8. resource allocator-rol 

9. probleemoplossende rol/disturbance handler 

10. onderhandelaarsrol/negotiator 

2.4 Kennis & kunde, het polyvalente metaprofiel van de managementwetenschappen 

2.4.1 Specialistische vs. generalistische managementdomeinen 

De sturing v/e organisatie heeft betrekking op zowel de inspanningen van medewerkers als op de aangewende 

middelen -> hier rondom moet gepland, georganiseerd, geleid en gecontroleerd worden 
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Elk middel wordt de focus v/e specialistisch/functioneel managementdomein -> vormen allemaal samen het 

vakgebied management (figuur 2.2) 

Specialistische domeinen: mens personeelsmanagement (HRM), geld financieel management/accountancy (FM/AC), 

grondstof aankoopmanagement (AM), product/dienst productie-/dienstenmanagement (PM/DM), Onderzoek- & 

Ontwikkelingsmanagement (O&OM), marketingmanagement (MM) en informatie informatiemanagement (IM) 

Generalistische domeinen: strategisch 

management (SM), organisatiemanagement 

(OM) en  cultuurmanagement (CM) 

De toegevoegde waardeketting (Porter) ordent 

de inspanningen of activiteiten in de 

organisatie die plaats hebben bij de 

totstandkoming en verkoop van product of 

dienstverlening -> ingezette middelen krijgen 

een meerwaarde omdat ze worden omgezet in 

producten/diensten. Primaire activiteiten 

houden direct verband met de productie en 

verkoop. Ondersteunende activiteiten houden 

slechts indirect verband. 

2.4.2 Managementthema’s (doorkruisen de managementdomeinen) vb. productinnovatie, kwaliteitszorg, 

internationale groei, ethisch ondernemen, bevoorrading,… 

Link met specialistische managementdomeinen: vereisen elke de inzet van verschillende middelen 

Link met generalistische managementdomeinen: de thema’s moeten binnen de gehele organisatie passen en 

doorkruisen hierdoor de verschillende managementdomeinen 

2.4.3 Kennis, vaardigheden & vakgebieden – elk managementdomein verreist andere kennis (zie vb-en p.74) 

Bloisi (oganisational behaviour, 2003) identificeert de vijf belangrijkste sociale wetenschappen binnen het 

management: psychologie, sociologie, sociale psychologie, antropologie en politieke wetenschappen 

2.4.4 De praktijkgerichte vs. wetenschappelijke dimensie van management 

Wetenschappelijk – kennis en kunde verkregen via methodisch en kritisch onderzoek (empirie en toetsingen) -> 

theorieën/modellen met een algemene geldigheid 

Praktijkgericht – pragmatische kennis en kunde verkregen via persoonlijke/professiegebonden ervaringen -> 

exemplarisch en situatiegebonden geldigheid leidt tot praktische gebruiken en richtlijnen 

De twee vullen elkaar aan: wetenschappelijke inzichten helpen om de complexe realiteit op een meer eenvoudige 

wijze te vatten en pragmatische inzichten helpen om de theorie continu te toetsen op haar bruikbaarheid 

2.4.5 Basiswetenschappen (vb. psychologische wetenschappen) en metawetenschappen (vb. 

managementwetenschap -> een overkoepelende wetenschap) 

Risico’s v/h metawetenschappelijk karakter: 
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∼ onduidelijk profiel (“samenraapsel van…”) 

∼ ontleent soms fragmentair en onvolledig -> verliezen conclusies van hun wetenschappelijke context doordat 

begrenzingen v/h wetenschappelijk onderzoek weggelaten worden 

∼ wordt opgeëist door en daardoor geassocieerd met bepaalde basiswetenschappen 

∼ vakliteratuur is verspreid over diverse wetenschappelijke disciplines  

! organisational behaviour = the study of the behaviour of people within an organisational setting (only involves 

psychology, sociology and anthropology) ≠ management (much broader) 

2.5 Soorten managers 

Managers voeren in principe zelf geen operationele of uitvoerende taken uit, zij bepalen vooral wat anderen 

moeten doen, binnen welk kader, hoe ze worden aangestuurd en waarop ze gecontroleerd zullen worden 

MAAR een manager heeft ook niet-managementtaken zoals het schrijven van brieven, klanten contacteren,… en 

zijn er evengoed niet-managers die managementtaken uitvoeren vb. de organisatie v/e reclamecampagne 

Basissen waarop we soorten managers kunnen onderscheiden (oa. Freeman, 1995): 

∼ hiërarchische positie 

→ topmanager vb. algemeen directeur – verantwoordelijk voor het definiëren v/h gemeenschappelijk doel 

→ middenmanager vb. afdelingshoofd – belangrijke verbindingsrol binnen de organisatie 

→ lagere manager vb. ploegbaas – stuurt en coördineert het werk van gewone medewerkers 

∼ variëteit in benodigde kennis/vaardigheden 

→ specialistische manager – diepe kennis, ver doorgedreven kennisontwikkeling binnen een specifiek domein 

→ generalistische manager – brede kennis, combinatie van diverse soorten van kennis en vaardigheden 

∼ anciënniteit/ervaring en opgenomen verantwoordelijkheden 

→ junior manager – beginnend manager, zeer weinig ervaring, beperkte set verantwoordelijkheden 

→ senior manager – zeer veel ervaring, neemt veel verantwoordelijkheid op zich (meestal midden- of 

topmanagers) 

2.6 Actuele onderwerpen & trends binnen management – er zijn thema’s (2.4) die meer 

tijdgebonden/trendgevoelig zijn (ZIE TABEL 2.1) 

Lijstje v/d thema’s: mondialisering/globalisering, multiculturalisme/genderproblematiek, sociale of 

maatschappelijke verantwoordelijkheid/bedrijfsethiek, duurzaamheid/duurzaam ondernemerschap, E-business, 

kwaliteit/kwaliteitszorg, corporate governance/deugdelijk bestuur 

Hoofdstuk 3 – Perspectieven op organisaties & management 

3.1 Wat zijn perspectieven? 

Def: wijzen waarop wetenschappers naar de werkelijkheid kijken en fenomenen uit deze werkelijkheid trachten te 

begrijpen en te verklaren (vb. wijzen waarop plannen tot stand komen) 

Vier hoofdstromingen: klassiek managementperspectief, gedragsmatig managementperspectief, 

systeembenadering, contingentiebenadering 
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Vier meer specifieke benaderingen: kwantitatief managementperspectief, besluitvormingstheorie, 

stakeholdersbenadering, institutionalisme 

3.2 Het klassiek managementperspectief 

situering in de tijd begin 20ste eeuw, met nadien 2 heroplevingen: 1ste in ’50, 2de vanaf ’80 tot heden 

Taylor, Fayol, Weber -> technische en sociologische achtergrond 

2 richtingen: wetenschappelijk management (Taylor + Gilbreth) focust zich op 

productieorganisaties en –afdelingen en klassieke organisatietheorie (Fayol + Weber) richt 

zich op de hele organisatie 

kenmerken mechanistische wijze -> organisaties managen = het programmeren v/e immense machine 

geheel aan regels en procedure die bepalen wanneer welk doel gerealiseerd moet worden -> 

relatief eenvoudig mens-machinebeeld, wat door formele regels wordt opgelegd wordt 

automatisch door medewerkers uitgevoerd 

men gaat uit v/d rationele logica: er is telkens één juiste oplossing en er zijn geen verschillen 

tss mensen, geen sprake van eigenbelangen maar van één universeel eigenbelang 

principes die elke manager zou moeten huldigen volgens Taylor vb. richtlijnen voor elke 

arbeidstaak, elke arbeider doet een zeer beperkt # activiteiten (routine), beloon arbeiders 

om inefficiëntie te vermijden,… 

Fayol maakte ook een lijst met principes maar met een meer algemeen karakter (ipv 

productieachtig), men kan de principes ook onderverdelen in “organiseren”, “plannen” en 

“leiding geven” vb. discipline afdwingen (LG), verdeling van arbeid (O), arbeiders en 

managers sturen adhv één actieplan (P),… 

Weber spitste zich vooral toe op grote bedrijven en overheidsorganisaties, zijn principes 

hebben vooral betrekking op de bureaucratische organisatievorm (ver doorgedrongen 

taakverdeling) -> liggen in het verlengde v/d opvattingen van Taylor en Fayol 

bijzondere 

aandachtspunten 

efficiëntie is het ultieme doel van elke organisatie, doelen zorgen voor de verduidelijking van 

functies, formele organisatiestructuur met ver doorgedreven taakspecialisatie, regels, 

autoritaire leiderschapsstijl, eer weinig inspraak van medewerkers, strikte controles, strijd 

rond klassentegenstellingen tegenhouden, loon adhv geleverde prestaties, harmoniseren v/d 

belangen van werkgevers en werknemers 

beperkte vrijheid, monotone arbeid, verlies van jobtevredenheid 

Fordisme = concrete toepassing v/d Tayloristische principes in massa-assemblagelijnen -> 

geen succes omdat de té grote werkdruk tot verzet leidde bij de werknemers (p.100) 

 

3.3 Het gedragsmatig managementperspectief 

situering in de tijd ontstaan ’30, hoogtepunt ’50 en ’60, nog steeds populair maar dan modernere varianten 

Mayo -> psychologische/sociologische achtergrond 
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kenmerken organisatie = groep van mensen, mensgerichte kijk (ipv mechanistische kijk ^) omdat mens te 

complex is en er sprake is van beïnvloeding 

deze zachte irrationele aanpak kan de rationele logica versterken maar ook afzwakken 

mensen hebben verschillende waarden, normen, noden en wensen en dit resulteert in een 

diversiteit aan gedragspreferenties 

Onderzoeken van Mayo (’20) in de Hawthorne-fabrieken: aanwezigheid van goede 

intermenselijke verhoudingen -> gelukkige medewerkers -> betere prestaties 

Controlegroep vs. onderzoeksgroep (aanpassingen aan arbeidsomstandigheden), zelfde 

outputpatroon doordat de onderzoeksgroep zich gestimuleerd voelde door de aanwezigheid 

v/d onderzoekers en zich meer als groep begon te voelen en goede prestaties wilde leveren. 

Follet bestudeerde de invloed van lidmaatschap van groepen op het gedrag van mensen -> 

(informele) groepsnetwerken helpen bij het sturen en begrijpen v/h gedrag van medewerkers 

Maslov (1943) -> piramide van menselijke noden 

 

Herzberg (1959) -> onderzoek rond satisfactie-en dissatisfactiefactoren op de werkvloer 

bijzondere 

aandachtspunten 

het formuleren van doelen wordt beïnvloed door het complex mensbeeld, informele 

organisatiestructuur, groepsdynamiek, werknemersgerichte leiderschapsstijl, motivatie en 

inspraak van werknemers is belangrijk, het controleren van menselijk gedrag is moeilijk 

 

3.4 De systeembenadering 

situering in de tijd begin jaren ‘5O, nog steeds diverse aanhangers 

grondleggers zijn terug te vinden onder de sociaalpsychologen en ingenieurs  

een variant op de systeembenadering is de socio-technische benadering 

kenmerken integratie van klassieke (mechanistische visie) + gedragsmatige (complexe mensbeeld) 

benadering 

organisatie = systeem, onderverdeeld in onderling verbonden subsystemen (die bestaan uit 

entiteiten en componenten (kenmerken v/d entiteiten) 

vb. ter verduidelijking: klok = integraal systeem, radertjes en veren = 2 soorten entiteiten, radertjes 

zijn samenhangende entiteiten waarvan de roteersnelheid een component zou kunnen zijn, veren v/d 

klok zijn andere entiteiten waarvan de veer- en trekkracht componenten zijn, 2 subsystemen v/d klok: 

het aandrijfsysteem v/d radertjes en het spanningssysteem v/d veren 
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vb. meer concreet: organisatie (integraal systeem) -> subsysteem met betrekking op mensen “het 

sociale subsysteem” -> mensen (samenhangende entiteiten) -> wensen, noden, behoeften (componenten 

v/d entiteit mensen) 

Systemen en subsystemen opereren binnen een bepaalde context of omgeving. Een gesloten 

systeem vertoont geen wisselwerking met deze externe omgeving, een open systeem staat in 

een dynamische, intense wisselwerking met haar omgeving. Volgens de systeembenadering 

zijn organisaties open systemen. 

Begrippen binnen de systeemtheorie: synergie (gebundelde krachten leiden tot  voordelen), 

grenzen (eigenheid, hoe een organisatie zich onderscheidt van anderen), stromen (vb. 

stromen van informatie, middelen,…), feedforeward/feedback (informatiestromen kunnen 

voorafgaandelijk overgemaakt worden of kunnen terugkomen nadat acties zijn uitgevoerd) 

bijzondere 

aandachtspunten 

veel aandacht voor coördinatie en het voorbereidende werk van de planning, plannen sluiten 

aan bij de kenmerken v/d omgeving, elk subsysteem heeft zijn eigen leefwereld en dit heeft 

gevolgen op de interne structuur, analyse v/d externe omgeving 

 

3.5 De contingentiebenadering 

situering in de tijd eind ’50, nog steeds veel aanhangers 

humane en gedragswetenschappelijke hoek 

kenmerken sluit aan bij systeembenadering -> open, complexe organisme die beïnvloed worden door hun 

externe omgeving 

er is niet één beste manier om organisaties te managen, wat aangewezen is wordt bepaald 

door zowel de omgeving als de organisatie zelf (vb. omvang) -> situatieafhankelijk 

Van welke factoren is het management dan precies afhankelijk? Contingentiefactor = een 

kenmerk v/d organisatie + omgeving die een invloed heeft op hoe de organisatie wordt 

gemanaged vb-en. veranderlijkheid, voorspelbaarheid, technologie, 

professionaliseringsgraad, socioculturele achtergrond, omvang, levenscyclusfase,… 

bijzondere 

aandachtspunten 

veel aandacht voor het voorbereidende werk v/d planning, hoe de contingentiefactoren de 

structuur beïnvloeden, hoe een situatie de keuze van leiderschapsstijl beïnvloedt 

effectiviteit en efficiëntie hangen af v/d afstemming tss de gemaakt managementkeuzes en 

de typische kenmerken v/d externe omgeving, effectiviteit -> “fit” (vs. “misfit”) 

 

3.6 Het kwantitatief managementperspectief  = “management science” = “operations research” 

situering in de tijd ’40 – ’50, opflakkering v/h klassiek managementperspectief 

exacte wetenschappen, technische toegepaste wetenschappen, economische wetenschappen 

kenmerken de mens is een machine die zich gedraagt volgens d opgelegde programmatuur (= geheel van 

ontwikkelde managementinstrumenten die de vorm aannemen van mathematische modellen 
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en technieken -> nodige wiskundige kennis 

prognose-instrumenten en simulatietechnieken die de toekomstige noden en behoeftes 

trachten in te schatten + controle- en opvolgingsinstrumenten (accountingregistraties, 

ratioberekeningen, monitors en prestatiemeetsystemen PMS) 

bijzondere 

aandachtspunten 

gebruik van prognoses en simulaties die de “toekomstige omgeving” voorspellen (trends en 

evoluties), aandacht voor kwantitatieve controle-instrumenten 

 

3.7 De besluitvormingstheorie 

situering in de tijd eind ’40 (boek van Barnard), hoogtepunt ’60 – ‘70 

Simon, March -> humane en gedragswetenschappelijke richting, vaak in combinatie met 

politieke wetenschappen, economie en informatica 

kenmerken sluit sterk aan bij het gedragsmatig managementperspectief (mens als beperkt rationeel 

wezen en door eigenbelang gedreven), hoewel bvb. Simon toch veel aandacht besteedt aan 

der rationele besluitvorming 

géén beperkt rationeel wezen -> in geval v/e probleem is de mens niet in staat alle nodige 

info te verzamelen en een objectieve keuze te maken, deze beperking wordt teruggebracht 

tot persoonsgebonden waarden, opleiding/vakspecialisme, ervaringen, positie/functie 

geen universeel gedeeld eigenbelang -> persoonsgebonden waarden, opvattingen, posities 

bijzondere 

aandachtspunten 

veel aandacht voor bijzondere kenmerken van de besluitvorming (vb. onzekere 

omstandigheden), vergelijking rationeel vs. niet-rationeel, doelen sluiten aan bij het 

eigenbelang van individuen “gekleurd”, gebruik van info- en coördinatiemechanismen 

beperkte rationaliteit -> info-filters -> onmogelijk om beste beslissing te nemen 

Hét aandachtspunt: verloop, karakter en management van organisationele 

besluitvormingsprocessen 

 

3.8 De stakeholdersbenadering 

situering in de tijd reeds v/h begin v/d managementwetenschappen wordt er aandacht besteed aan de 

stakeholders, sinds begin ’80 spreekt men expliciet over de stakeholdersbenadering (link met 

strategisch management) 

-> gedragswetenschappen 

in de loop v/d tijd zijn bijzonder varianten ontstaan: ‘principal-agency”-theorie en de 

transactiekostenbeandering houden allebei rekening rolgebonden belangentegenstellingen (met sporen 

van klassieke beanderingen) 

kenmerken sterk verwant met de besluitvormingstheorie + mensbeeld v/h gedragsmatig 

managementperspectief 

héél veel aandacht voor de invloed v/h eigenbelang “stake” van mensen, stakeholders zijn de 
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belanghebbenden v/d organisatie; individuen wiens persoonlijke noden op een directe wijze 

worden beïnvloed door het gedrag v/d organisatie + invloed uitoefenen op de organisatie 

(interactieve beïnvloeding) 

elke stakeholder redeneert vanuit zijn eigenbelang, de organisatie wordt ingezet om de 

eigenbelangen te dienen -> opportunisme 

belangentegenstellingen (corporate governance) -> machtsconflicten en disfunctioneel gedrag 

(gedrag dat de realisatie v/e gemeenschappelijk doel verhindert) 

het gemeenschappelijk doel wordt gevormd door de dominante coalitie = de machtigste 

positie 

interne (eigenaars/managers/medewerkers) vs. externe stakeholders 

(overheid/klanten/leveranciers/banken/drukkingsgroepen) 

bijzondere 

aandachtspunten 

invloed v/d eigenbelangen v/d stakeholders of het besluitvormingsproces, gemeenschappelijk 

doel wordt bepaald door de dominante stakeholder, veel aandacht voor macht en gezag, 

iedereen streeft naar het verbeteren van zijn eigen machtspositie 

besluitvormingsprocessen = politieke processen  

 

3.9 De institutionele managementbenadering 

situering in de tijd ontstaan ’50, veel aandacht vanaf ‘80 

vrij breed toepassingsgebied, vooral economie en sociologie -> sociologisch institutionalisme 

(type dat in dit hoofdstuk besproken wordt) 

kenmerken sterk verwant met het gedragsmatig managementperspectief (complex mensbeeld) 

instituut = gevestigde orde/sociale constructie dei regelgebonden en zo gestandaardiseerd 

gedrag vertoont 

maatschappelijke instituten vb. families en politieke systemen -> culturele waarden/normen, 

informele afspraken en formele reglementen 

het gedrag van organisaties wordt beïnvloed door historisch gegroeide culturele 

waarden/interesses => irrationaliteit 

verwantschap met de contingentiebenadering: open systemen, interactie met het 

maatschappelijk veld v/d organisatie 

maatschappelijke omgeving = geografisch-cultureel gebied/politiek-juridische 

setting/sociohistorische tijdspanne 

isomorfistisch gedrag = organisaties binnen eenzelfde maatschappelijke context, geven een 

gelijkaardige invulling aan hun management 

bijzondere 

aandachtspunten 

isomorfistisch gedrag, veel aandacht voor organisatiecultuur, overleving v/e organisatie hangt 

af van de wijze waarop de organisatie zich aanpast aan het maatschappelijk veld, trends en 

ontwikkelingen binnen de maatschappelijke omgeving 
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Hoofdstuk 4 – Plannen 

4.1 Wat is plannen? 

Def: het formuleren van doelstellingen en het ontwikkelen van acties om deze doelen te bereiken 

Intentioneel = wat de organisatie wens of zal doen, voornemens 

Toekomstgericht = tijdsinterval tussen het plan en de uitvoering 

Plannen zijn het resultaat van verschillende besluitvormingsprocessen 

4.2 Planningsctiviteiten/kenmerken/gebruikte technieken 

Drie groepen van activiteiten binnen het plannen: analyseren, bepalen van doelen, bepalen hoe de organisatie de 

doelen gaat realiseren 

4.2.1 Situatieanalyse = analyse v/d toestand v/e organisatie en haar omgeving, informatie verzamelen én 

interpreteren 

4.2.2.1 Informatie verzamelen 

Welke soort van info? (tijdsdimensie/voorwerp/…) 

Hoe de info verzamelen? (methoden & technieken) 

∼ Enquêtes  

gesloten vs. open vragen, feitelijke/objectieve vragen vs. perspectieve/subjectieve vragen criteria: type info, 

type vraag, profiel v/d respondenten, pre-test -> kwaliteit v/d vragenlijst, hoe de resultaten verwerken 

(valkuilen?) 

Validiteit -> zijn de vragen relevant voor wat we mensen te meten? 

Betrouwbaarheid -> stabiliteit, respondenten zouden op verschillende tijdstippen nog altijd hetzelfde moeten 

antwoorden 

∼ Mondelinge interviews 

Gestructureerd -> gebaseerd op schriftelijke vragenlijst die strikt gevolgd wordt, evt. met gesloten vragen 

Halfgestructureerd -> overzichtslijst met aandachtspunten, checklist als houvast voor de interviewer 

Open -> gedomineerd door de info-verstrekker, interviewer speelt in op wat de respondent meedeelt 

individuele vs. groepsinterviews (interacties & discussies)  

∼ Observaties 

= een informatieverzamelaar observeert een situatie om die vervolgens te beschrijven, analyseren en interpreteren 

non-participatief (toekijken, niet beïnvloeden) vs. participatief (een actieve rol opnemen binnen de scène die 

geobserveerd wordt), naturalistische (werkelijkheid) vs. experimentele observaties (nabootsing v/d werkelijkheid) 

∼ Documentenanalyse & Literatuuronderzoek 

vb. jobsatisfactiestudie v/e universiteit of gelijksoortig bedrijf toepassen op eigen bedrijf – secundaire info 

Kwaliteit hang af van info-verstrekker en de interpretatie v/d eigen organisatie 

∼ Prognoses = voorspellingen 

Kwantitatieve technieken -> statistische trends worden doorgevoerd naar de toekomst 
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Kwalitatieve methode -> inzichten en verwachtingen van experts 

★ delphi methode = informatiereducerende techniek, alle open antwoorden worden gesynthetiseerd tot een 

beknopt antwoord 

∼ Scenarioplanning ≈ prognoses (maar benadrukt meer de relatieve waarde) = alternatieve mogelijkheden inzake 

toekomstige ontwikkelingen 

4.2.1.2 Informatie interpreteren = betekenis geven aan de verzamelde info 

i.f.v. het verleden -> problemen en kansen worden geïdentificeerd doordat er zich een afwijking voordoet t.o.v. 

het verleden (het referentiepunt) 

i.f.v. een vooropgesteld plan -> afwijkingen tegenover een gewenste norm -> signaal dat noodzaakt tot actie 

i.f.v. de concurrent (“benchmarking”) -> vergelijken met een toonaangevende concurrent (referentiepunt) 

Benchmarking = zichzelf vergelijken met andere ondernemingen, niet noodzakelijk gelijksoortige (vb. vergelijken 

met een onderneming uit een andere sector o.b.v. personeelsbeleid) 

i.f.v. signalen vanwege derden -> interpretaties door mensen buiten de organisatie (vb. een klant die duidelijk 

maakt dat het product niet voldoet aan de verwachtingen) 

i.f.v. tijdsdruk -> nabijheid van deadlines noodzaakt tot actie om negatieve gevolgen te vermijden 

4.2.1.3 “Perceptievorming” bij situatieanalyses = informatieverzameling en interpretatie hangen af van wie ze 

uitvoeren -> subjectief 

Verschillende fases: stimulus -> waarneming -> aandachtsfase -> organisatiefase -> oordeelfase 

Informatiefilters zorgen voor de verschillen in de uiteindelijke perceptie (hangt af van specifieke menselijke 

kenmerken en externe invloeden 

Interne info-filters: fysieke ingesteldheid, karakter/emotionele toestand/persoonlijke noden, persoonlijke 

ambities, intelligentie/vaardigheden/vakgebied/status, ervaringen uit het verleden 

Externe info-filters: aard v/d stimulus, context rondom de stimulus 

Perceptieproblemen: 

→ Stereotypering = gegeneraliseerde categorisering -> vooroordelen 

→ Halo-effect = perceptie gebaseerd op één kenmerk 

→ Perspectieve verdediging = een vooroordeel dat men bevestigt wil zien 

→ Projectie = herkenning van zichzelf in anderen 

4.4.2 De vooropgezette doelen (het WAT-vraagstuk) 

Soorten doelen: o.b.v. tijdsdimensie, voorwerp, formulering, schaal,… 

4.4.2.1 Doelen identificeren en formuleren 

∼ o.b.v. situatieanalyse - doelen verwijzen naar het verhelpen van de problemen gevonden tijdens de 

situatieanalyse, belangrijk is het duidelijk formuleren van het probleem 

∼ o.b.v. creative brainstormsessies - op een creatieve wijze komen tot originele doelen, besprekingen in kleine 

groepjes, ook niet-haalbare doelen worden genoteerd zodat de creativiteit maximaal is 
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∼ a.d.h.v. participatief management = organisatieleden met verschillende functies betrekken bij het 

doelformuleringsproces 

∼ a.d.h.v. SMART-criteria 

→ Specifiek – concreet omschreven begrippen 

→ Meetbaar – vooropgestelde normen zodat het doel meetbaar is 

→ Aanvaardbaar – gaat niet in tegen regels 

→ Realiseerbaar – organisatie moet over voldoende middelen beschikken 

→ Tijdgebonden – tijdstip waarop het doel gerealiseerd moet zijn  

∼ met het Management by Objectives principe (MBO) - verwijst naar de stijl van management, een stappenplan: 

Overkoepelende doelen (bepaald door de leidinggevenden) -> persoons- of functiegebonden doelen -> 

prestatieverbeteringsplannen -> controlesystemen -> belonings-, opleidings- en loopbaanbeleid 

Wordt vaak bekritiseerd als veel een veel te simplistische vertaling van management. 

4.2.2.2 Perceptievorming bij de identificatie en formulering van doelen -> formulering van doelen is onderhevig aan 

subjectieve perceptievorming en is hierdoor complex 

Sommige doelen worden onbewust nagestreefd (vanzelfsprekendheden, gewoontes…) vb. een vliegtuigmaatschappij 

streeft naar een goed imago zonder dat dit een echt doelstelling is 

4.2.3 Hoe doelen worden gerealiseerd 

Welke middelen inzetten? (mensen, geld, machines,…), hoe de kenmerken van de organisatie bijsturen? (structuur, 

cultuur,…), soorten acties kunnen we herleiden tot de managementdomeinen 

vb. HRM-acties – verwerven, selecteren, belonen, opleiden… 

vb2. R&D-acties – nieuw assortiment ontwerpen/ontwikkelen 

4.2.3.1 Acties identificeren & formuleren 

De meeste methoden zijn zeer domeinspecifiek, hier toch enkele algemene: a.d.h.v. creative brainstormsessies 

(zie 4.2.2.1), a.d.h.v. participatief management (zie 4.2.2.1), a.d.h.v. welbepaalde criteria vb. m.b.v. de SMART-

criteria 

alternatieve acties a.d.h.v. snelheid, prijs, moeilijkheid (belangrijk om gewichten toe te kennen aan de criteria), 

a.d.h.v. theorieën en/of modellen 

4.2.3.2 Perceptievorming bij de identificatie van acties (zie HB p.180) 

4.3 De bundeling van planningsactiviteiten in soorten besluitvormingsprocessen 

Rationeel Gedragsmatig 

Activiteiten in sequentiële volgorde, stappenplan 

Veel aandacht aan de te gebruiken 

methoden/technieken 

Subjectieve perceptie moet vermeden worden 

Er is één beste resultaat 

Formele karakter v/h besluitvormingsproces 

Activiteiten kunnen door elkaar lopen 

Weinig aandacht aan methoden 

Subjectieve perceptie is onvermijdbaar 

Het resultaat v/e activiteit hangt af v/d betrokken 

medewerkers 

Formele én informele karakter v/h 
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Het besluitvormingsproces wordt gestuurd door normen 

en is hierdoor consistent 

Consistent verloop biedt een houvast 

Keuze v/d betrokken medewerker wordt zuiver rationeel 

bepaald 

besluitvormingsproces 

Het besluitvormingsproces wordt sterk beïnvloed door 

het complexe mensbeeld en is hierdoor grillig 

Gebrek aan consistent verloop zorgt voor weinig houvast 

maar de inzichten in het mensbeeld kunnen wel houvast 

bieden 

 

Voorgeprogrammeerde besluitvorming Onzekere besluitvorming 

Het probleem is goed afgelijnd, veel info beschikbaar 

Het probleem komt vaak voor 

Er bestaan reeds procedures die voorschrijven wat de 

oplossing is 

Het probleem is complex en er is weinig info over te 

vinden 

Het probleem is nieuw 

Er bestaan nog geen standaarden omtrent oplossingen 

4.4 Soorten van plannen 

Men kan een onderscheid maken tussen verschillende soorten plannen a.d.h.v. het vakgebied of 

managementdomein, deel v/d organisatie(structuur) of verschillende kenmerken: strategische plannen, tactische 

plannen, operationele plannen 

(de tijdshorizon, de aard v/h besluitvormingsproces, de betrokken managers, het bereik van implicaties) 

Hoofdstuk 5 – Organiseren 

5.1 Wat is “organiseren”? 

= identificeren van taken, toewijzen van taken, bundelen van functies (diensten/afdelingen), coördineren, 

toewijzen van verantwoordelijkheden 

Waarom kiest een organisatie voor het ene of het andere alternatief? -> contingentiefactoren 

Type organisatiestructuur hangt af van alle kenmerken en gemaakte keuzes 

★ Organogram = de visuele voorstelling van v/d organisatiestructuur (formele) 

5.2 De 4 basisbouwstenen 

Taakspecialisatie & -differentiatie – identificatie van taken nodig om het doel te realiseren, en de verdeling ervan 

Departementalisatie – samenvoeging van organisatieleden en functies in werkeenheden om de efficiëntie te 

verhogen 

Coördinatie & integratie – op elkaar afstemmen van functies en werkeenheden -> laten samenwerken 

Machts- & gezagsverdeling – verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden, toestemming geven het gedrag 

v/d organisatie te beïnvloeden 

Wie geeft garantie op het aansturen van taken? Wie voor het uitvoeren ervan? -> noodzakelijk voor de overleving 

v/e organisatie 

5.3 Taakspecialisatie en –differentiatie 

5.3.1 Keuzemogelijkheden 

Groot of klein, beperkt takenpakket (omvang)? Variatie binnen het takenpakket (variatie)? 
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Keuzes omtrent specialisatie: 

→ Taakverbreding = uitbreiding v/h takenpakket maar met gelijksoortige taken 

→ Taakverrijking = meer én andersoortige teken -> meer gervarieerd 

→ Taakroulatie = geen verandering v/h takenpakket, wél van medewerker 

Vormen van taaktoewijzing: groep- of teamwerk -> een takenpakket wordt toegewezen aan een groep en ze mogen 

onderling beslissen wie wat doet 

★ autonome teams = teams die zelfstandig hun eigen activiteiten mogen planne, organiseren en controleren 

(meestal aanhangers v/d systeemtheorie) 

Projectmanagement -> men spreekt v/e project bij een activiteit met een beperkte tijdsduur, een uniek karakter, 

een groep van mensen (projectmanager en –team) en nodige middelen 

5.3.1 Keuzes en overwegingen met betrekking tot taakspecialisatie 

Bewuste keuzes rond taakspecialisatie worden bepaald door diverse overwegingen: 

Efficiëntie is hoger bij een grote taakspecialisatie. Werknemers concentreren zich op een beperkte set van 

handelingen, aan een hoog tempo, laaggeschoolde arbeidskracht mogelijk aangezien weinig benodigde kennis 

Motivatie/effectiviteit is beter bij een lage taakspecialisatie. Bij een té routinematig en weinig variërend 

takenpakket geraken medewerkers gedemotiveerd (vb. Ford, begin 20ste eeuw). Sommigen zijn wél tevreden met 

een specifiek takenpakket omdat ze houden van stabiliteit en voorspelbaarheid. 

Creativiteit/innovatie daalt naargelang medewerkers een meer gespecialiseerd takenpakket hebben. 

Multi-inzetbaarheid = de mate waarin medewerkers vlot overgeplaatst kunnen worden naar andere functies. Door 

een hoge taakspecialisatie wordt niet alle kennis geactiveerd en remt de creatie van multi-inzetbare medewerkers 

af 

5.4 Departementalisatie 

Om het geheel overzichtelijker te maken worden gelijksoortige functies gegroepeerd in werkeenheden.  

5.4.1 Keuzemogelijkheden 

Wat verstaan we onder gelijksoortigheid?  

Functionele departementalisatie o.b.v. vakgebied/discipline, kan bestaan uit meerdere niveaus 

Divisionele departementalisatie o.b.v. eenzelfde markt (vb. zelfde product/klant/regio) 

Multifocus departementalisatie = zelfde vakgebied + zelfde markt 

Matrix departementalisatie -> een wiskundige tabelvoorstelling v/d gelijktijdige combinatie 

Hybride departementalisatie -> combinatie van functionele en divisionele departementalisatie maar op 

verschillende niveaus 

Horizontale of procesmatige departementalisatie o.b.v. functies die behoren tot hetzelfde proces vb. proces 

waarbij nieuwe producten worden ontwikkeld. Bij een kernproces is er nood aan vaktechnische en marktgebonden 

kennis. Kernprocessen “snijden” horizontaal door de organisatie heen. 

Modulaire departementalisatie o.b.v. uitbesteding van bepaalde taken aan externen. Deze modules vormen een 

redelijk afgesloten en zelfstandig werkend geheel.  
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Netwerkorganisatie = geheel van zelfstandige en onderling onafhankelijke organisaties die elk één v/d modulaire 

takenpakketten op zich neemt, samen zorgen ze ervoor dat een bepaald product ter beschikking wordt gesteld v/d 

klant 

Kritiek op departementalisatie luidt dat het zorgt voor gescheiden leefwerelden met eigen doelen -> 

differentiatieproblematiek (kan opgelost worden door coördinatie 5.5) -> differentiatieparadox (als problematiek 

niet aangepakt kan worden door het grote aantal departementen) 

5.4.2 Keuzes en overwegingen met betrekking tot departementalisatie 

Waarom een organisatie kiest voor een type van departementalisatie hangt af van overwegingen (tabel 5.1): 

→ De realisatie van schaalvoordelen (m.a.w. de gemiddelde kost daalt naargelang de omvang v/d activiteit daalt) 

→ Een verregaande kennisontwikkeling 

→ Een vlotte realisatie van expertisegebonden doelen vb. verkoopdoelen 

→ Een vlotte realisatie van marktgebonden doelen vb. klanttevredenheid 

→ Een vlotte realisatie van innovatieve doelen 

→ Een snelle detectie van bedrijfseconomische problemen/kansen vb. verlies 

→ Snelle reactietijd op veranderingen in de omgeving 

→ Vlotte, horizontale coördinatie tussen departementen 

5.5 De coördinatie en integratie = op elkaar afstemmen van afzonderlijke functies en werkeenheden om te 

vermijden dat ze aparte levens gaan leiden 

5.5.1 Keuzemogelijkheden 

Organisaties hebben keuzemogelijkheden met betrekking op de omvang en de vorm van coördinatie: veel of weinig? 

Hoe? (type hangt meestal af van omvang) 

Wederzijdse aanpassingen – coördinatie door middel van directe, persoonlijke contacten of overleg -> informele 

(vrijwillige) afspraken 

Regels en procedures – wie/wat/wanneer moet doen, standaardisatie, in de vorm van werkvoorschriften, 

reglementen, handleidingen 

Men kan een onderscheid maken tussen soorten regels: 

→ o.b.v. input -> benodigde kennis/ervaring/opleiding 

→ o.b.v. throughput -> via welke taken de betrokkenen moeten afstemmen 

→ o.b.v. output -> wat het resultaat van elk takenpakket moet zijn 

Directe supervisie – een directe chef die naast zijn andere taken bepaalt wie/wat/wanneer moet doen 

(aanzienlijke, toenemende coördinatie) 

Departementoverschrijdende functies en/of werkeenheden – medewerkers die zich alleen maar bezig houden met 

coördinatie, centrale bemiddelingsrol -> liaisonfunctie of liaisonafdeling (meerdere personen) 

Tijdelijke werkeenheden/coördinatieteams (Task forces) – een tijdelijk coördinatieprobleem wordt opgelost door 

de afgevaardigden van de nodige werkeenheden bijeen te brengen, als ze ook hun expertise delen spreekt men van 

een multidisciplinair team 
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(zeer veel coördinatie) (+ wederzijdse aanpassing + tijdelijke werkeenheden) 

Buffers (slack resources) – materiële buffers tussen de te coördineren functies zorgen voor een spelingsruimte/slack 

resource, het doel is de nood aan spelingsruimte te temperen (vb. voorraad dient als buffer tussen verkoop- en 

productieafdeling)  

5.5.2 Keuzes en overwegingen m.b.t. de coördinatiemechanismen 

Keuzes omtrent de omvang en de soort van coördinatie zijn beide afhankelijk van dezelfde overwegingen (bewezen 

met empirisch onderzoek) 

Taakonzekerheid = mate waarin een organisatie de samenstelling v/h takenpakket v/e functie op voorhand kent 

Weet de organisatie welke taken een bepaalde functie in de nabije toekomst zal moeten realiseren? -> grote 

taakzekerheid  

Toename van taakonzekerheid = toename v/d coördinatie-inspanningen 

Taakinterafhankelijkheid = de mate waarin een werkeenheid bij de realisatie van hun eigen takenpakket 

afhankelijk zijn van andere werkeenheden, 3 soorten: 

Pooled – werkeenheden zijn onafhankelijk van elkaar maar dragen allemaal bij aan het gemeenschappelijk 

product/dienstverlening 

Sequentiële – een lineair verband tussen werkeenheden, de taakrealisatie van een functie is van groot belang voor 

de volgende functie 

Wederzijdse – continu interageren verband tussen werkeenheden, iedereen is afhankelijk van iedereen voor de 

realisatie van zijn takenpakket 

Toename van taakinterafhankelijkheid = toename v/d coördinatie-inspanningen 

Dynamiek binnen takenpakketten = de mate waarin de samenstelling v/e takenpakket snel verandert 

Toename v/d dynamiek = toename v/d coördinatie-inspanningen 

Aanwezigheid van stringente doelstellingen – strakke doelstellingen leggen druk op de samenwerking van 

werkeenheden -> toename v/d coördinatie-inspanningen 

5.6 Machts- en gezagsverdeling 

= toewijzen van bevoegdheden en verantwoordelijkheden 

5.6.1 Keuzemogelijkheden 

Formele macht/legitieme macht komt het meeste aan bod = formeel neergeschreven recht invloed te mogen 

uitoefenen op anderen uit de organisatie, plicht deze macht op te nemen, verantwoordelijkheid dragen voor de 

gevolgen 

Formele machtskader = geheel aan toegewezen macht 

Grenzen van macht: waar begint ze én waar eindigt ze? Hangt af van: 

→ # medewerkers 

→ middelen waarop de machtuitoefening van toepassing is (vb. geld) 

→ beslissingsprocessen (vb. financiële besluitvorming) 

→ omstandigheden waarin machtsuitoefening moet plaatsgrijpen 
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Keuzemogelijkheden hebben voornamelijk betrekking op omvang en spreiding v/d formele macht: 

Centraliseren vs. decentraliseren = # functies/werkeenheden waarover de formele macht wordt verspreid, 

centralisatie -> kleine groep van functies 

Hangt ook af van de fysieke locatie, de plaats binnen de rangorde en de bewegingsvrijheid v/d functies 

Decentralisatie wordt vaak in verband gebracht met volgende begrippen: delegeren = tijdelijk verplaatsen van 

formele macht naar andere, ondergeschikte medewerkers, initiatief v/h individu, hangt nauw samen met 

decentralisatie 

Participatief management = gevolg van decentralisatie en delegatie -> meer mensen krijgen inspraak (participeren) 

in het beleid, geeft hen niet per se recht om te beslissen, wél om gehoord te worden 

Empowerment = decentralisatie doorvoeren tot individuele functies -> vrijheid/autonomie (vb. beslissingen nemen 

i.v.m. eigen takenpakket/budget), verschillende gradaties 

→ “suggestion involvement” = medewerkers mogen iedeeën geven om hun eigenwerk te verbeteren maar 

beslissingen worden genomen door het management 

→ “job involvement” = medewerkers mogen beslissingen nemen omtrent hun eigen job, ze worden hierin 

ondersteund door het management 

→ “high involvement” = beslissingsrechten van medewerkers overschrijden hun eigen job (-> decentralisatie)  

Macht ≠ gezag (de uiteindelijke uitvoering van macht -> autoriteit) 

Volgens het klassiek managementperspectief vloeit macht automatisch voort in gezag, het gedragsmatig 

managementperspectief heeft meer oog voor randvoorwaarden (vb. als medewerkers het niet eens zijn met hun 

chef zullen ze de opdracht niet uitvoeren en is er geen sprake van gezag) 

Grote vs. kleine “span of control” = # aantal medewerkers per directe chef -> hiërarchische niveaus 

Smalle “span of control” -> # medewerkers wordt verspreid over veel niveaus (steile, piramidale structuur vs. een 

platte organisatie) 

Klassiek managementperspectief verkiest een smalle “span of control” vs. gedragsmatig management perspectief  

verkiest een brede “span of control” 

Eenheid van formele macht en gezag – line of authority/gezagslijn geeft hiërarchische relaties tussen directe chefs 

en ondergeschikten weer 

Als er één directe chef is voor een groep van medewerkers spreekt met van unity of command, als er meerdere 

directe chefs zijn is er géén eenheid van gezag 

Lijn- en staffuncties 

Lijnfuncties = het mogen nemen van beslissingen (manager) + kernfuncties 

Staffuncties = het mogen geven van adviezen (expert) + ondersteunende functies 

Geen duidelijke opdeling tussen te twee: een adviseur kan soms ook beslissingen nemen en vice versa  

5.6.2 Soorten macht 

Naast formele macht zijn er ook andere soorten (worden vooral erkend door het gedragsmatig 

managementperspectief) 
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Belonings- en bestraffingsmacht = als ondergeschikten gesteld zijn op wat ze krijgen als ze gehoorzamen (beloning) 

en angst hebben voor wat ze krijgen als ze niet gehoorzamen (straf) 

= meestal niet formeel (verschil in omgangsvormen) maar soms wel (als ze recht hebben tot 

salarisverhoging/verlaging) 

Controlemacht over informatie- en beslissingspremissen = bepaalt wie, wanneer, welke informatie krijgt of mag 

beslissen -> beïnvloeding 

Expertisemacht = iemand die beschikt over kennis/vaardigheden waarover andere organisatieleden niet beschikken 

maar die ze wel nodig hebben 

Referentiemacht = iemand die door andere organisatieleden gebruikt wordt als rolmodel voor hun eigen gedrag (vb. 

door ontzag, uitstraling) 

Macht ingevolge de netwerkcentraliteit – netwerk = een groep van mensen die omwille v/e gemeenschappelijk 

herkenningspunt intense contacten met mekaar onderhouden -> gemeenschappelijke acties  

Iemand met een centrale plaats binnen het netwerk kan invloed uitoefenen op het denken en handelen v/d 

organisatie 

5.6.3 Keuzes en overwegingen m.b.t. de macht en gezagsverdeling 

De meeste overwegingen zijn verbonden aan de voor- en nadelen v/d extreme keuzemogelijkheden 

Tempo v/d besluitvorming – als er snel beslissingen moeten genomen moeten worden kan men opteren voor 

centralisatie (minder mensen, snellere besluitvorming) of decentralisatie (de beslissing moet geen lange 

hiërarchische rangorde doorlopen, enge “span of control”) of empowerment (medewerkers kunnen snel beslissen 

over de invulling van hun eigen takenpakket) 

Kwaliteit v/d besluitvorming = correcte omschrijving v/h probleem/kans en v/d alternatieve oplossingen -> 

decentralisatie, omdat meeste info zich bevindt op de plaats waar het probleem/kans zich afspeelt (centralisaite 

zou minder fijngevoelig zijn) 

Creativiteit binnen de besluitvorming – hoe meer mensen bij het besluitvormingsproces betrokken worden, hoe 

meer kans op vernieuwende ideeën -> decentralisatie 

Kostenbeheersing bij de besluitvorming -> bij centralisatie zijn de activiteiten gebundeld en dus goedkoper, dit 

leidt tot schaalvoordelen 

De kwaliteit v/h besluitvormingsproces is meestal minder goed waardoor er later misschien wel kosten bijkomen. 

Het is belangrijk de kostenvoor- en nadelen tegen elkaar af te wegen 

Kenmerken van bepaalde takenpakketten – door het delegeren van eenvoudige taken aan ondergeschikten heeft 

een manager meer tijd voor “belangrijke” zaken 

Motivatie/satisfactie v/d medewerkers – hogere jobsatisfactie/motivatie bij 

decentralisatie/delegatie/empowerment omdat medewerkers meer bewegingsruimte en verantwoordelijkheid 

hebben (niet altijd zo) 

Ontwikkeling v/d medewerkers – medewerkers kunnen hun capaciteiten ontwikkelen wanneer ze meer 

bevoegdheden hebben -> decentralisatie (manier van opleiden en trainen) => toekomstgericht personeelsbeleid 
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Profiel v/d medewerker – de voordelen van decentralisatie hangen af van de persoonlijkheid v/d medewerkers (vb. 

sommige houden niet van verantwoordelijkheden) én van de expertise v/d medewerkers  

Peter Principle: men streeft steeds naar promotie maar een functie met te veel verantwoordelijkheid zal leiden tot 

een lagere capaciteit 

Profiel v/d manager -> organisatietalent, coachende attitude (i.p.v. sturende), bereidheid formele macht te delen, 

inzien dat medewerkers beslissingen kunnen nemen over hun eigen takenpakket 

Profiel v/d organisatie – heeft de organisatie nood aan coördinatie/integratie? Misschien zorgt decentralisatie net 

voor verbrokkeling v/d besluitvorming -> hoe meer betrokkenen, hoe groter de kans op tegenstellingen 

5.7 Het maken van keuzes: contingentiefactoren = kenmerken v/d externe omgeving en de organisatie zelf die 

ervoor zorgen dat organisaties gelijkaardige keuzes maken, hebben een vrij dominante impact 

Sommige factoren werken elkaar tegen anderen zijn eenduidig 

Externe omgeving  

Dynamiek 

Voorspelbaarheid 

Vijandigheid 

De maatschappelijke cultuur 

Kenmerken v/d organisatie 

Omvang 

Technologie 

Type werknemers 

5.8 Soorten structuurtypes (typologieën) 

Als alle bouwstenen worden samengebracht worden krijgt de organisatiestructuur vorm.  

Organisatietypolie = een groepering van verschillende organisatiestructuren 

5.9 Het organogram 

= een (onvolledige) visuele voorstelling v/d organisatiestructuur 

Taakspecialisatie -> meestal niet weergegeven, hoogstens het # en de namen v/d functies 

Departementalisatie -> blokjes met namen van werkeenheden (meestal niet de kleien of tijdelijke werkeenheden) 

Coördinatiemechanismen -> alleen de directe supervisie en de departement overschrijdende werkeenheden staan 

vermeld in de visuele voorstelling (maar niet heel duidelijk) 

Macht en gezagsverdeling -> lijnen die de (departementen) met elkaar verbinden, geheel aan lijnen = gezagslijn, 

onderscheid tussen lijn- en staffuncties 

vb. organogram v/e bedrijf 

Hoofdstuk 6 – Leiding geven 

6.1 Wat is “leiding geven? 

Def: activeren, motiveren, ondersteunen, helpen en sturen van medewerkers i.f.v. de vooropgestelde doelen en de 

ontworpen organisatiestructuur 

Leiding geven ≠ managen, elke manager is een leider maar niet andersom, leiding geven is een onderdeel van 

managen  

-> bedoeld om het denken en handelen v/d organisatieleden te beïnvloeden in de richting v/h gemeenschappelijk 

doel (gerichte beïnvloeding) 
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Twee verschijningsvormen:  

Formeel karakter -> de leider (manager) wordt aangeduid door de organisatie (formele taak-, machts- en 

gezagsverdeling)  

Informeel karakter -> spontane beïnvloeding op medewerkers, meestal referentiemacht (persoonlijkheid, 

rolvoorbeeld) of expertisemacht 

Interactie -> informele leiders kunnen formele leiders ondersteunen/tegenwerken 

Leiderschap hangt meestal af v/d aanwezigheid van bepaalde karaktertrekken en andere factoren zoals leeftijd, 

geslacht,… 

6.2 Soorten van leiding geven 

Universele vs. situationele benaderingen 

6.2.1 Beïnvloeden via onderscheidende karaktereigenschappen = trekkenbenadering, analyseert het verschil in 

karaktereigenschappen tussen leiders en niet-leiders 

Krijgt men deze eigenschappen als gevolg van leiding geven of zijn ze aangeboren? 

★ deterministische mensvisie = karaktertrekken zijn aangeboren, het heeft geen zin iemand op te leiden tot leider 

maar men moet een leider selecteren 

Succesvolle leiders -> beïnvloeden hun ondergeschikten zodanig dat de doelen gerealiseerd worden, succesvolle 

karaktereigenschappen (gedefinieerd door Stogdill, Kirkpatrick en Locke) zijn o.a. zelfzekerheid, gedrevenheid, 

assertiviteit,… Karaktertrekken van ‘minderheden’ zoals vrouwen en anderskleurigen zullen automatisch slecht 

scoren door stereotypering. 

6.2.2 Beïnvloeden via specifiek gedrag en leiderschapsstijlen 

Vertoonde gedrag heeft ook invloed op leiderschap, dit heeft te maken met bvb. persoonlijke ervaringen 

leiderschapsstijl = vrij consistent gedragspatroon dat een leider vertoont 

Transactionele (vooropgestelde doelen trachten te realiseren) vs. transformationele leiderschapsstijlen (iedereen 

draagt bij aan het verduidelijken van het nog niet gekende doel) 

6.2.2.1 Taakgerichte leiderschapsstijl 

Stelt noodzakelijke takenpakketten op die direct in verband staan tot het te verwezenlijken doel, plant het werk 

van zijn medewerkers en controleert of alles goed gebeurt. 

Hij gedraagt zich als expert en hiërarchische chef en legt zijn ideeën op aan zijn medewerkers. 

6.2.2.2 Werknemersgerichte leiderschapsstijl 

Richt zich indirect op de te realiseren doelen door de sociale relaties en werksfeer te stimuleren. 

Leider betrekt werknemers bij beslissingen, bemiddelt en moedigt aan. Hij gedraagt zich als coach (sluit aan bij 

gedragsmatig managementperspectief) 

6.2.2.3 Mengvormen taakgerichte + werknemersgerichte leiderschapsstijl 

De leiderschapsmatrix/managerial grid van Blake en Mouton bestaat uit 5 leiderschapsstijlen en toont de relatie 

tussen “aandacht voor mensen” en “aandacht voor productie” 
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“Country Club” -> veel aandacht voor werknemers, verwaarloosbare aandacht voor doelen waardoor het eerder een 

gezellige ipv prestatiegerichte organisatie wordt 

Autoritaire leiderschapsstijl -> bijna geen aandacht voor werknemers, een directe aansturing staat centraal 

Afwezige leiderschapsstijl 

Teamgerichte leiderschapsstijl -> aandacht voor sociale relaties én inhoudelijke aansturing (ideaaltypische 

leiderschapsstijl) 

“middle-of-the-road” leiderschapsstijl-> oog voor beide dimensies maar met mate 

6.2.2.4 Transformationele/charismatische/visionaire leiderschapsstijl 

= heeft betrekking op het transformeren/veranderen v/d organisatie 

Transformationele leider ondersteunt het transformationele proces v/d organisatie door de werknemers te 

stimuleren zichzelf te overtreffen 

De leider inspireert, overtuigt, functioneert als rolmodel. Enthousiast, zelfzeker, vernieuwend. 

Charismatische leiders hebben zo’n grote impact dat de medewerkers zichzelf overtreffen en hun eigenbelang 

opzijschuiven (kan leiden tot misbruik) (sluit aan bij de trekken benadering) 

Visionaire leiders hebben een krachtige toekomstvisie, hangt af van persoonlijke uitstraling én deskundigheid 

6.2.2.5 Solo vs. teamgerichte leiderschapsstijl 

Solo Teamgericht 

Onafhankelijk, houdt geen rekening met anderen 

Directief gedrag 

Bewegingsvrijheid 

Houdt rekening met anderen 

Beperkingen aan eigen gedrag 

Erkent de bijdrage van anderen 

Ziet zichzelf als een “onderdeel” v/e groter geheel 

6.3 Soorten van contingenties 

Waarom kiezen voor een bepaalde leiderschapsstijl? 2 basisoverwegingen: één bepaalde stijl is het meest succesvol 

of keuze varieert (situationele benadering) 

Situationele leiderschapsstijl: 

Allocatiebeleid = leider wordt gescreend en geplaatst in de “situatie” waar hij thuishoort 

Opleidingsbeleid = een leider past zijn stijl aan aan de situatie, hij moet opgeleid worden in meerdere 

leiderschapsstijlen 

6.3.1 Motivatie en capaciteit van ondergeschikten (Hersey & Blanchard) 

Lage motivatie en kennis -> taakgerichte leiderschapsstijl 

Hoge motivatie, lage capaciteit -> gecombineerde (motivatie verder stimuleren) maar vooral taakgericht 

(voldoende sturing in takenpakket) 

Lage motivatie, veel expertise -> gecombineerd maar vooral werknemersgericht 

Gemotiveerd en bekwaam -> werknemersgericht + minder leiding 

Een leider zal verschillende stijlen moeten toepassen door de verschillende werknemers. 

6.3.2 Werkomgeving en persoonlijkheid v/d ondergeschikten 
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★ pad-doeltheorie van House = verband tussen succesvol leiderschap en omgevings- en persoonlijkheidskenmerken  

vb. sterk gestructureerd takenpakket, de nodige capaciteiten en vertrouwen -> werknemersgerichte 

leiderschapsstijl 

vb. dubbelzinnig takenpakket, beperkte ervaring, klein vertrouwen -> taakgerichte leiderschapsstijl 

Combinatie is noodzakelijk. 

6.3.3 Maatschappelijke cultuur en ideaalbeelden inzake leiderschap 

Leiderschapsstijl hangt af van culturele waarden en normen (vooral in internationale organisaties) 

vb. als de machtsafstand groot is (Azië), is er een groot statusverschil tussen leiders en ondergeschikten -> 

taakgerichte leiderschapsstijl 

vb. ideaaltypische/clichématige opvattingen over goede en succesvolle leiders verschillen per regio “leiders in de 

samenleving zijn goede leiders in een organisatie” -> in de westerse samenleving zouden mannen betere leiders 

zijn 

vb. etnische en religieuze minderheden 

6.3.4 Bijzondere tijdelijke omstandigheden (vb. crisissituaties)  

Crisisleiderschapsstijlen zijn nodig om een organisatie door een moeilijke tijd te leiden. Enerzijds is er dan 

structuur nodig (taakgericht) maar anderzijds is er nood aan verandering (transformationeel). Bij demotivatie v/d 

werknemers is een werknemersgerichte leiderschapsstijl aangewezen. 

Stijl hangt af van soort van crisis 

Hoofdstuk 7 – Controleren 

7.1 Wat is controleren? 

Def: vaststellen v/d daadwerkelijke prestaties, evalueren door ze te vergelijken met de richtlijnen én het 

ondernemen van corrigerende maatregelen. 

Enge definities -> prestatiemetingen (vaststellen + evalueren) 

Brede definities -> aandacht voor voorafgaand implementatieproces (hoe de planrealisatie ondersteunen?) 

7.2 Prestatiemetingen 

= indicatoren ontwikkelen die aangeven waarover informatie moet worden verzameld, informatiesystemen die de 

nodige informatie verzamelen 

Capaciteiten: vooral technische expertise -> prestatie-indicatoren ontwikkelen, evalueren a.d.h.v. technische 

criteria en gepaste informatiesystemen opzetten 

7.2.1 Indicatoren ontwikkelen 

= aanwijzing over de toestand v/h desbetreffende doel: is het gerealiseerd? 

7.2.1.1 Omschrijving van (kern)concepten 

vb. kernconcept = verkoop, gemeten in verkoopcijfers 

vb. meer gecompliceerd -> 2 kernconcepten + 2 additionele concepten = marktpositie, toonaangevende 

organisaties + verbeteren, de sector 

7.2.1.2 Identificatie + keuze van soorten indicatoren 
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2 meest gebruikte soorten: 

→ Input- of middelenindicatoren -> middelen 

→ Throughput- of procesindicatoren -> inspanningen 

→ Output- of resultaatindicatoren -> uiteindelijke resultaat 

⇒ Kwantitatief -> numerieke/cijfermatige invulling, laten mathematische bewerkingen toe 

⇒ Kwalitatief -> “lettermatige” invulling, geen mathematische bewerkingen behalve wanneer ze cijfers 

toegekend krijgen  

Worden allebei gelinkt aan de statistiek (ordinaal, nominaal, ratio- en intervalvariabelen 

7.2.1.3 Kwaliteit v/d indicatoren? 

Diverse criteria waaraan indicatoren moeten voldoen: 

∼ Validiteit: meet de indicator wat hij zou moeten meten? 

∼ Betrouwbaarheid: is de indicator voldoende stabiel? (meting is verandert niet na verloop van tijd of al hij door 

een andere persoon gemeten wordt) -> heeft meestal te maken met het gebruikte instrument 

∼ Erkenning + legitimiteit: wordt het door experts als zinvol/acceptabel beschouwd? 

7.2.1.4 Formulering van normen  

= hangen af v/d desbetreffende doelen, geven weer welke waarde indicatoren moeten hebben om de doelen te 

realiseren 

(minimumnorm, maximumnorm, range, referentiewaarde, “benchmark”-norm) 

= meestal kwantitatief, wanneer in woorden beschreven -> best zo nauwkeurig mogelijk 

7.2.2 Informatiesystemen ontwikkelen = informatie verzamelen i.f.v. de opgestelde indicatoren en normen 

★ datamanagement = het ontwikkelen én beheren van informatiesystemen 

Kwaliteit v/h datamanagement, indicatoren: 

→ Accurate, actuele en relevante informatie 

→ Tijdig verstrekte info 

→ Eenvoudig te raadplegen/consulteren 

→ Systematisch bijgehouden info (op consistente wijze) 

→ Efficiënte en kostbewuste info 

→ Voldoende inhoudelijke, functionele en technische kennis om informatie te verzamelen, verwerken, stockeren 

en rapporteren 

7.3 Implementatieproces 

= doel- en planrealisatie ondersteunen, de doelen verfijnen naar meer gespecialiseerde plannen en de daaruit 

voortvloeiende acties via inhoudelijke en procesmatige sturing 

Inhoudelijke sturing = elk vakgebied suggereert hoe bepaalde doelen gerealiseerd kunnen worden -> meer 

gespecialiseerde plannen 

Procesmatige sturing = via additionele processen door structuren met kennis rond organiseren en leiding geven ipv 

functionele kennis 
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Prestatiemetingen (ex post) vs. implementatieproces (ex ante) 

Gebruikte managementinstrumenten: 

7.3.1 Feedforward- en (tussentijdse) feedbacksystemen 

“feedforward”-informatie = info op voorhand verstrekken over wat er moet gebeuren, richtlijnen die aangeven wat 

de verwachtingen zijn v/d in de toekomst te realiseren plannen 

Feedbacksystemen = tussentijdse evaluatie v/d reeds gepresteerde activiteiten, vormen een tegenstroom t.o.v. het 

feedforward-systeem 

7.3.2 Beloningssystemen 

Beloningen stimuleren de implementatie, over hoe ze het gedrag beïnvloeden zijn er verschillende 

motivatietheorieën met aandacht voor onderliggende controlemechanismen. 

Men kan op voorhand vermelden hoe een beloning verkregen wordt (feedforward). Zo kan me het gedrag 

controleren via het cognitief controlemechanisme. 

Afkoopcontrole mechanisme = beloningen direct koppelen aan de gewenste acties vb. vragen wat de medeweker 

graag wilt als beloning, deze beloning beloven als de taken uitgevoerd zijn. 

Faciliterend controlemechanisme = de beloning draagt bij aan het gedrag/acties vb. een medewerker krijgt als 

beloning een opleiding die ze kan toepassen op de werkvloer 

7.3.3 Budgetteringsprocessen 

= feedforward- en feedbacksystemen die zich toespitsen op de besteding en bestemming van financiële middelen 

★ budget = suggereert op voorhand de omvang en de bestemming v/d ter beschikking gestelde financiële middelen, 

geven de grenzen v/d implementatie aan 

Nadien wordt gekeken hoe het budget daadwerkelijk benut is geweest. 

7.3.4 Coördinatiemechanismen 

De 3 types van Ouchi: 

1. Bureaucratische controlemechanisme -> strikte controle over het implementatieproces via regels, procedures 

en directe supervisie 

2. Marktcontrolemechanisme -> efficiëntie v/d implementatie v/e organisatie is te zien in de prijs die consument 

wilt betalen 

3. Clancontrolemechanisme -> de waarden, normen en tradities v/e organisatie waarvan de werknemers 

doordrongen moeten zijn zodat ze weten wat wel en niet mag 

Welk controlemechanisme aangewezen is hangt af v/d aard v/d activiteiten vervat in de doelen 

7.3.5 Geëxpliciteerde gedragscontroles 

Culturele waarden en normen kunnen ook geëxpliciteerd worden in de vorm van formele gedragscodes (code of 

conduct) die door iedereen aangenomen worden. Ethische vragen zijn wel: hoe ver kan een gedragscode gaan? 

7.3.6 Organisatieveranderingen 
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Om de doelen te bereiken moet een organisatie soms zijn kenmerken aanpassen. Er zijn verschillende soorten van 

verandering: organisatiestructuur, organisatiecultuur, gevoerde beleid. Zo’n veranderingen kunnen weerstand 

veroorzaken (passief vs. actief) met zowel persoons- als organisatiegebonden oorzaken (zie p.304). 

vb. business process reengineering -> organisatieprocessen worden grondig geanalyseerd en hertekend zodat 

zinloze taken geschrapt kunnen worden en men mentaal kan loskomen van groeiende gewoonten 

7.3.7 Conflicthanteringsmethoden 

Def. v/e conflict: een situatie waarbij iemand meent dat een ander iemand een actie onderneemt die 

onverzoenbaar is met het eigenbelang 

5 methoden om conflicten te vermijden naargelang de zorg voor het eigenbelang (assertiviteit) of voor de relatie: 

1. Aanpassingsstrategie = geen ruimte voor eigenbelang, alleen voor de ander -> volggedrag, aanvaarding v/h 

schenden v/h eigenbelang, “artificiële harmonie” 

2. Vechtstrategie = alleen oog voor eigenbelang -> weerstand + aanvallend gedrag, geen oplossing 

3. Ontwijkstrategie = net alsof er geen conflict bestaat, het probleem achter het conflict wordt niet aangekaart, 

“struisvogelpolitiek” 

4. Samenwerkingsstrategie = aandacht voor relatie en eigenbelang -> grondige analyse v/h probleem met 

wederzijds respect, er wordt gezocht naar een oplossing die door iedereen aanvaard kan worden (enige nadeel: 

tijdrovend) 

5. Compromisstrategie = balans tss zorg voor relatie en zorg voor zichzelf -> een aanvaardbare oplossing i.p.v. de 

beste oplossing, iedereen geeft en neemt  

VIII. Principes v/e lerende organisatie 

= een organisatie die op termijn leert hoe ze met bepaalde situaties moet omgaan en gepast kan reageren 

Hieraan zijn 3 condities verbonden: 

→ Kenmerken v/d organisatiestructuur vb. decentralisatie, participatie management 

→ Kenmerken v/d informatiestromen vb. registratiesystemen, databanken 

→ Kenmerken v/h personeelsbeleid vb. medewerkers opleiden en trainen 

7.4 Soorten controlesystemen 

Soorten controlesystemen hangen af v/d verschillende basissen van identificatie: organisationele reikwijdte, aard 

v/h beleid, locatie, samenhang, vorm, kenmerken v/h gebruikte instrument (zie p.310) 

Hoofdtsuk 8 – Generalistische managementdomeinen 

= domeinen die zich niet richten op elk middel afzonderlijk maar op de organisatie als geheel -> strategisch 

management, organisatie- (hoofdstuk 5) en cultuurmanagement 

8.1 Strategisch management 

Definitie hangt af v/h gehanteerde managementperspectief: 

Klassieke, rationele benadering -> de opstelling en implementatie v/e plan dat aan 4 kenmerken voldoet: 

∼ Toekomstgericht, met een langetermijnfocus 

∼ Geïntegreerd, waarbij de héle organisatie centraal staat 
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∼ Expliciete omgevingsfocus 

∼ Bewuste keuzes 

Doel: langetermijnoverleving 

Gedragsmatige benadering & stakeholdersbenadering -> een dominant gedragspatroon dat 4 kenmerken vertoont: 

∼ Slechts gedeeltelijk formeel opgesteld (intentionele strategie), het andere gedeelte gebeurt spontaan 

(spontane strategie) 

∼ Het intentionele gedeelte wordt beïnvloed door het complexe mensbeeld, en volgens stakeholdersperspectief 

vooral door eigenbelangen 

∼ Houdt ook rekening met heden en verleden, niet alleen toekomstgericht 

∼ Wordt getypeerd a.d.h.v. een metafoor die kan wijzigen (vb. een ‘conservatieve’ en ‘reactieve’ organisatie) 

Doel: leven en overleven, zicht op doorgemaakte evoluties, geen garantie op toekomstige overleving aangezien 

niets voorspelbaar is, elke organisatie heeft een strategie (soms geheel spontaan) 

8.1.1 Concrete activiteiten 

8.1.1.1 Rationele activiteitencyclus 

De implementatie v/d strategie dient te verlopen volgens een lineair, sequentieel stappenplan: visie 

(ideaaltypische maatschappijbeeld) -> missie (bestaansreden) -> strategische omgevingsanalyse -> strategische 

doelen -> strategische acties/keuzes -> strategie-implementatie (doorvertaling naar doelen + afstemmen met 

cultuur/structuur + monitoring) 

Vast tijdspatroon vb. de activiteitencyclus dient elke 5 jaar hernomen te worden 

Moet aangestuurd worden door het topmanagement 

8.1.1.2 Incrementeel activiteitenproces 

Activiteiten verlopen niet volgens een lineair proces, er kunnen stappen overgeslagen worden 

Activiteitenproces moet niet herhaald worden volgens een vast tijdspatroon 

Iedereen is belangrijk bij het managementproces 

8.1.1.3 Politiek activiteitenproces 

Stakeholdersperspectief volgt dezelfde ideeën als gedragsmatig perspectief maar hecht meer belang aan de interne 

en externe stakeholders 

Wie bepaalt deze stap/reactie? Welk eigenbelang? Welk politiek gedrag wordt vertoond? 

8.1.2 Technieken en instrumenten 

Elk managementperspectief heeft zijn eigen technieken/instrumenten 

Rationele instrumentenkoffer - erkende kwaliteit garanderende instrumenten o.a. strikte criteria, richtlijnen, 

alternatieven (zie pg.326)  

Gedragsmatige principes & richtlijnen – geen gestandaardiseerde set instrumenten, maken gebruik van suggesties 

v/d rationele instrumentenkoffer 

Politieke richtlijnen & principes – idem aan gedragsmatige principes maar met meer nadruk op eigenbelangen, 

subjectieve perceptie, vage doelen (geen SMART-doelen) vermijden escalaties 
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8.1.3 Basisvakgebieden 

Zeer diverse kennis en kunde vanwege generalistische karakter (vb. economie, recht, psychologie,…), belangrijk 

zijn wel de managementwetenschappen 

8.2 Cultuurmanagement 

Def: heeft betrekking op invulling, vormgeving, aansturing en verandering v/d organisatiecultuur (= geheel van 

gemeenschappelijke waarden en normen die alle organisatieleden delen en die zo het denken en het gedrag v/d 

organisatie beïnvloeden, veranderlijk)  

Niveaus van cultuur: maatschappelijke cultuur -> maatschappelijke subculturen -> organisatiecultuur -> 

organisatiesubculturen  

Organisatiecultuur is slechts gedeeltelijk zichtbaar en wordt slechts gedeeltelijk bewust beleefd. 

Men heeft sinds jaren ’50 aandacht voor organisatiecultuur, vanaf jaren ’70 geloofde men in het beïnvloeden v/d 

organisatiecultuur en linkte men het met de effectiviteit en efficiëntie v/h bedrijf 

8.2.1 Concrete activiteiten 

Diagnose = kenmerken v/d organisatiecultuur in kaart brengen 

“gap-analyse” = het verband tss organisatiecultuur en organisatiestructuur/strategie/omgeving 

Veranderen/aanpassen 

Socialiseringsproces = aanleren en bijbrengen v/d gewenste organisatiecultuur 

∼ Primair -> maatschappelijke cultuur 

∼ Secundair –> vanuit allerhande onderwijsinstellingen 

∼ Tertiair -> organisatiecultuur 

8.2.2 Technieken & instrumenten 

Elke activiteit heeft nood aan andere instrumenten 

Diagnose -> debatten waarbij er per argument ook een tegenargument aangehaald wordt (tegenpooldiscussies), 

kwantitatieve technieken zoals vragenlijsten, a.d.h.v. cultuurtypologieën (zie lijst p.338), a.d.h.v. normen (vb. 

Hofstede) 

Gap-analyse -> zelfde instrumenten (^) maar dan voor organisatiecultuur én organisatiestructuur 

Cultuurverandering -> eerst de perceived culture aanpassen (mythes, symbolen, heldenverhalen, praktijken), 

daarna de dieperliggende waarden en normen m.b.v. richtlijnen: 

→ Visie op de nieuw organisatiecultuur 

→ Cultuurverandering communiceren (topmanagement) 

→ Symbolisch leiderschap/voorbeeldgedrag 

→ Nieuwe medewerkers/socialisering oude medewerkers 

→ Aandacht voor spanningen 

→ Heroriëntering v/d managementfuncties 

8.2.3 Basisvakgebieden 

Gedragswetenschappen: antropologie, sociologie, psychologie 
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Managementwetenschappen: organisatiemanagement, HRM, communicatiemanagement 

 

Hoofdstuk 9 – Specialistische managementdomeinen 

Def: richten zich tot één welbepaald middel en tot een afgerond pakket van hieraan gerelateerde 

managementactiviteiten (zie H2 – figuur 2.2) 

9.1 Onderzoek- en ontwikkelingsmanagement (O&0) 

Doel: producten en diensten te ontwerpen, aan te passen en vernieuwen (Welke behoeften/noden? Welke 

kenmerken? Welke veranderingen? Welke knowhow?) 

9.1.1 Activiteiten 

∼ Productontwikkeling 

∼ Identificatie van functionele wensen + technische vereisten 

∼ Product- of dienstverleningsontwerp 

∼ Realiseren en uittesten van prototypes 

∼ Juridisch beschermen/beveiligen v/h product 

∼ Procesontwikkeling 

∼ Identificatie van vernieuwingsbehoeften 

∼ Zoeken naar oplossingen 

∼ Realiseren en uittesten van aangepaste werkwijzen 

∼ Algemeen 

∼ Organiseren van alle O&O-taken en structureren v/d afdeling 

∼ Opvolgen van alles O&0-beslissingen en –beleid 

9.1.2 Technieken/instrumenten 

Identificatie van functionele wensen + technische vereisten: market pulled innovations (wat wil de markt?) vs. 

market pushed innovations (wat wil het bedrijf? de markt volgt wel) 

Idee -> concept (creativiteit): divergent denken, associatief denken, creatieve brainstormsessies, groepswerk, 

tijdelijke werkeenheden, participatief management, empowerment, transformationeel, charismatisch & visionair 

leiderschap (zie p.350) 

Algemene richtlijnen: loskomen van routine, ideeën tijd geven, langetermijnpalen (milestones), medewerkers 

stimuleren, belonen,… 

Feasability studies -> studies naar de technische haalbaarheid en economische betaalbaarheid v/h ontwerp 

Organisatie v/d O&O-taken 

Opvolging en sturing v/h O&O-beleid 

9.1.3 Basisvakgebieden: economie, recht, technologie, informatie en communicatie,… 

9.2 Aankoopmanagement 

Doel: de organisatie voorzien v/d nodige middelen om producten/diensten te produceren, betrekking op relaties 

met leveranciers 



  31 

9.2.1 Activiteiten 

Welke middelen moeten er aangekocht worden? 

Bepalen van leveranciersprincipes 

Zoeken naar geschikte leveranciers 

Organiseren v/d aankooptaken 

Opvolgen van afspraken met leveranciers 

9.2.2 Technieken/instrumenten 

Make or buy decisions 

Achterwaarts geïntegreerde organisatie = als een organisatie zelf haar eigen middelen/grondstoffen maakt 

(kostenvoordeel, maatwerkvoordeel, servicevoordeel,…)(minder gespecialiseerd, hoge investeringskost, ongunstige 

ligging,…) -> uitgebreide analyse 

Algemene leveranciersprincipes 

Just in Time-principe = leveren van zodra nodig, weinig voorraad 

Raamcontracten = leverancier moet voor een bepaalde periode leveren naar behoefte v/d organisatie tegen een 

vastgelegde prijs 

Bevoorrechte partners = de organisatie verkiest een hechte band met maar enkele leveranciers 

Internetveilingen = elektronische marktplaatsen waar leveranciers aanbiedingen doen naar vraag v/d organisatie 

… wordt besloten a.d.h.v. een leveranciersportefeuille 

Zoeken/evalueren van leveranciers -> a.d.h.v. de gebruikelijke criteria (prijs, kwaliteit, service,…) 

Organisatie v/d aankooptaken 

Opvolging v/h leveranciersbeleid -> bijzonder prestatiemeetsysteem of procesmatige aansturingen 

9.2.3 Basisvakgebieden: economie, recht, technologie, informatie en communicatie,… 

9.3 Productie- of dienstenmanagement 

Doel: maken van producten/verstrekken van diensten (bestaansreden v/d organisatie) 

9.3.1 Activiteiten 

∼ Uitdokteren van technische handelingen + benodigde materialen 

∼ Bepalen v/d benodigde voorraden aan grondstoffen 

∼ Vastleggen van productieprincipes 

∼ Installeren van productieapparaat 

∼ Onderhoud machines 

∼ Organiseren productietaken 

∼ Opvolgen v/d productie 

∼ Voorzien van opslagruimtes 

9.3.2 Technieken/instrumenten 

Vastleggen v/d productieprincipes 

Outsourcing-principe = uitbesteden van bepaalde taken(pakketten)  
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JIT-principe 

Kwaliteitscontroles = regelmatig controleren of de producten beantwoorden aan de richtlijnen 

Organiseren van taken  

Opvolgen v/d productie -> prestatiemeetsysteem of procesmatige aansturing 

III. Basisvakgebieden: economie, recht, technologie, wiskunde en statistiek, informatie en communicatie,… 

9.4 Marketingmanagement 

Doel: klanttevredenheid creëren zodat de verkoop v/h product toeneemt 

9.4.1 Activiteiten 

∼ Ontdekken van nieuwe behoeften 

∼ Selecteren van behoeftes -> op welke gaan we ingaan? 

∼ Beslissen hoe de klant het product kan aankopen 

∼ Realiseren v/d verkoop 

∼ Registreren van klanttevredenheid 

∼ Organiseren van marketingtaken 

∼ Opvolgen mv/h marketingbeleid 

9.4.2 Technieken/instrumenten 

Marktonderzoek -> omgevingsanalyses -> informatieverzamelingstechnieken 

Hoe kan de klant het product kopen? -> onderzoek naar consumentengedrag 

Beïnvloedende of contingente factoren (culturele, persoonsgebonden, sociale of psychologische factoren) p.364 

Soorten aankoopgedrag (complex, gewoonte, variatiezoekend en dissonantiereducerend koopgedrag) -> figuur 9.1 

betrokkenheid vs. verschillen tss merken 

Marketingmix, de 4 P’s: productkenmerken, prijs, promotie, plaats 

Organiseren van taken 

Opvolgen v/h marketingbeleid 

9.4.3 Basisvakgebieden: psychologie, sociologie, economie, recht, technologie, informatie en communicatie,… 

9.5 Human resource management 

Doel: de organisatie voorzien van een gepast en geschikt personeelsbestand (aantal, kennis, kunde, ervaring) 

9.5.1 Activiteiten 

∼ Ontwerp van functies met bijbehorende vaardigheden 

∼ Inventariseren v/d kenmerken v/h personeelsbestand en de toekomstige personeelsbehoeften 

∼ Aantrekken van potentiële kandidaten 

∼ Selecteren v/d meest geschikte kandidaten 

∼ Opleiden van personeel 

∼ Uitstippelen v/h toekomstig loopbaanpad v/h personeel 

∼ Laten afvloeien van personeel 

∼ Organiseren van HRM-taken 
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∼ Opvolgen v/h HRM-beleid 

+ thema’s: relatie met vakbonden, inspraak en betrokkenheid vanwege medewerkers 

9.5.2 Technieken/instrumenten 

Functiebeschrijving (algemene informatie + specifiek takenpakket + verantwoordelijkheden) vs. functieprofiel 

(functiebeschrijving -> technische, instrumentele kennis én socionormatieve vaardigheden) 

Competenties = direct inzetbare kennis, kunde en vaardigheden die bijdragen tot superieure organisatieprestaties 

Inventariseren van toekomstige personeelsbehoeften -> omgevingsanalyses omtrent socioculturele ontwikkelingen, 

economische en juridische ontwikkelingen -> informatieverzamelingsmethodes 

Aantrekken van kandidaten -> functionele en aantrekkelijke wervingsboodschap via wervingskanalen (tabel 9.1) 

a.d.h.v. IPM-criteria 

Het selecteren v/d meest geschikte kandidaten -> a.d.h.v. selectiecriteria gebaseerd op het personeelsprofiel 

m.b.v. selectie-instrumenten (tabel 9.2) (betrouwbaarheid en validiteit) 

Opleiden van personeel -> soorten van opleidingen: 

On-the-job-training = medewerker leert met “vallen en opstaan” en observeert collega’s 

Mentorschap = persoonlijke begeleiding en coaching 

Interne bedrijfsopleidingen = aparte opleiding intern verzorgd 

Externe opleidingen = mogelijkheid tot opleiding in een erkende instelling (universiteit) 

Zelfstudiepakketten = medewerkte leer via zelfstudie 

Assessment centers = gesimuleerde werksituaties met feedback 

Beoordelen -> medewerkers kunnen periodiek beoordeeld worden op formele of informele wijze 

360°-beoordeling = diverse mensen vormen samen een oordeel vanuit hun specifieke relatie met de beoordeelde 

werknemer 

Belonen: 

Functiegebonden loon 

Prestatiegebonden loon 

Bonus (meestal gekoppeld aan speciale prestatie) 

Winstdeling (afhankelijk van orgnisatieresultaat) 

Fringe benefit/extralegaal voordeel = materiële beloning met monetaire waarde 

Intrinsieke beloning = immateriëel (vb. inspraakrecht, opleiding,…) 

9.5.3 Basisvakgebieden: psychologie, sociologie, economie, recht, technologie, informatie en communicatie,… 

9.6 Informatie- en communicatiemanagement 

Info-management doel: vormgeving en beheer van informatiestromen (gebruikte technologie + soorten informatie) 

Comm-management doel: persoonsgebonden informatie-uitwisseling (intern/extern) 

9.6.1 Activiteiten 

∼ Info-management: 

∼ Functionele informatienoden? 
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∼ Technische informatienoden? 

∼ Ontwerpen v/e informatiesysteem 

∼ Operationaliseren v/e… 

∼ Beveiligen v/e… 

∼ Organiseren v/d managementtaken 

∼ Opvolgen v/h info-management 

∼ Comm-management: 

∼ Identificeren v/d betrokken mensen: zender of ontvanger (= doelgroep) 

∼ Boodschap? 

∼ Communicatiekanaal/medium? 

∼ Organiseren v/d managementtaken 

∼ Opvolgen v/h comm-management 

9.6.2 Technieken/instrumenten 

Functionele informatienoden? -> omgevingsanalyse, intern én extern -> informatieverzamelingstechnieken 

Ontwerpen/operationaliseren/beveiligen van info-systemen -> zéér technisch! 

Ethische en juridische richtlijnen: informatierecht en –plicht, eigendomsrechten- en plichten, aansprakelijkheid 

Identificeren v/d betrokken partijen -> zelfde technieken als bij marketingmanagement om marktsegmenten te 

onderscheiden 

Ruis op de boodschap = als boodschap anders wordt geïnterpreteerd dan bedoeld -> het op voorhand typeren van 

de doelgroep kan zo’n situaties vermijden 

Boodschap? -> schrijf- en spreektechnieken (helder, ondubbelzinnig, goed verstaanbaar) 

Soorten van boodschappen: routineboodschap, slecht-nieuws-boodschap, overredende boodschap (vb. naar 

klanten/medewerkers), zakelijke/informatieve boodschap 

Medium? -> soorten communicatiekanalen vb. rapporten, e-mails, telefonisch, face-to-face,… 

9.6.3 Basisvakgebieden: psychologie, sociologie, economie, recht, technologie,… 

9.7 Financieel management 

Doel: waken over de financiële gezondheid v/d organisatie 

9.7.1 Activiteiten 

∼ Aantrekken/inbrengen van financiële middelen 

∼ Besteden van financiële middelen 

∼ Administratie bijhouden 

∼ Financiële gezondheid v/d organisatie bijhouden 

∼ Schattingen over toekomstige geldstromen 

∼ Organiseren v/d financiële managementtaken 

∼ Opvolgen v/h financieel management 

9.7.2 Technieken/instrumenten 
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Aantrekken/inbrengen van financiële middelen -> verschillende categorieën van instrumenten naargelang het soort 

van in- en uitstroom: 

Thesauriebeheer = opvolgen van alle geldstromen 

Kasbeheer = opvolging v/d stroom van liquide middelen 

Debiteurenbeheer = opvolging van inkomende geldstromen van schuldenaars 

Voorraadbeheer = opvolging van in- en uitstroom verbonden aan aankoop en verbruik van voorraden 

Financieel beheer van investeringsprojecten = opvolging v/d in- en uitstroom verbonden aan investeringen van 

kapitaalverstrekkers 

Ethische richtlijnen -> duurzaamheid & deugdelijk bestuur(corporate governance) 

Juridische richtlijnen -> politiek-juridische macro-omgeving 

Onderzoeken van de financiële gezondheidstoestand -> financiële analyses 

vb. financiële jaarrekening: balans + resultatenrekening 

Rendabiliteitsanalyses = voldoende opbrengsten? 

Solvabiliteitsanalyses = langetermijnschulden afbetalen? 

Liquiditeitsanalyses = kosten dekken met dagelijkse inkomsten? 

Terugverdientijd van investeringen = hoe lang duurt het voordat een investering zichzelf terugverdient? 

Analyse v/d waarde v/d aandelen = opbrengst v/d investeringen 

Interne audits vs. externe audits (door banken of overheidsinstanties) 

Schatten van toekomstige geldstromen -> begrotingen & budgetteringen o.b.v. vroegere ervaringen en huidige 

financiële info 

9.7.3 Basisvakgebieden: psychologie, economie, recht, wiskunde en statistiek, technologie,… 

 


