
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Sturing in organisaties: Een empirisch onderzoek naar de relatie tussen sturing
en succes in 52 bedrĳven

Wiezer, N.M.

Publication date
1999

Link to publication

Citation for published version (APA):
Wiezer, N. M. (1999). Sturing in organisaties: Een empirisch onderzoek naar de relatie tussen
sturing en succes in 52 bedrĳven. [, Universiteit van Amsterdam]. Thela Thesis.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:27 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/sturing-in-organisaties-een-empirisch-onderzoek-naar-de-relatie-tussen-sturing-en-succes-in-52-bedrven(271db5ee-5ce5-405f-96f9-80c449667b05).html


STURING IN ORGANISATIES 

EEN EMPIRISCH ONDERZOEK NAAR DE RELATIE 

TUSSEN STURING EN SUCCES 

IN 5 2 BEDRIJVEN 



UBA003000208 



Stellingen behorend bij het proefschrift 

STURING IN ORGANISATIES 

EEN EMPIRISCH ONDERZOEK NAAR DE RELATIE 

TUSSEN STURING EN SUCCES 

IN 52 BEDRIJVEN 

Noortje Wiezer 

1. Een organisatie in een instabiele omgeving zal alleen succesvol zijn als de wijze van 
sturing is aangepast aan de omgeving, de omgevingseisen zijn 'dwingend'. In een sta
biele en eenvoudige omgeving daarentegen zijn omgevingseisen, in tegenstelling tot 
wat bijvoorbeeld door Burns en Stalker (1961) impliciet wordt verondersteld, voor een 
organisatie niet 'dwingend'. Andere kenmerken dan de kenmerken van de omgeving 
zullen bepalen welke wijze van sturing succesvol is. 

2. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen diverse soorten resultaten van organi
saties, zoals efficiency en innovativiteit of (in dit proefschrift) individuele effectiviteit 
en groepseffectiviteit. Verschillende wijzen van sturing genereren een verschillend 
soort resultaat. De keuze voor een bepaalde besturingsvorm zal mede bepaald moeten 
worden door het soort resultaten dat de leiding van een organisatie wil bereiken. 

3. In zijn veel geciteerde boek 'Competitive advantage through people' (1994) stelt 
Pfeffer dat succesvolle organisaties zich onderscheiden van hun concurrenten door een 
goed opgeleid, gemotiveerd en tevreden werknemersbestand. Hij suggereert hiermee 
dat organisaties succesvol zijn als ze zo ingericht zijn dat medewerkers gemotiveerd en 
tevreden zijn. Een wijze van sturing die leidt tot effectiviteit is echter niet altijd een 
wijze van sturing waarmee medewerkers het meest tevreden zijn. 

4. Medewerkers zijn meer tevreden als ze autonomie in hun werk ervaren (Waldman; 
1994), als in een organisatie bijvoorbeeld sprake is van 'empowerment' van medewer
kers (Pfeffer; 1994, Miles en Creed; 1995, Aktouf; 1992). Medewerkers hebben naast 
autonomie echter ook behoefte aan duidelijkheid over wat van hen verwacht wordt. De 
kunst is een vorm van sturing te vinden die beiden biedt. 

5. Standaardisatie kan, in tegenstelling tot wat bijvoorbeeld Burns en Stalker (1961) 
beweren, de innovativiteit van een organisatie vergroten, mits het op de juiste wijze is 
vormgegeven. 



6. Het organische organisatietype bevat kenmerken die niet met elkaar verenigbaar zijn. 
Op basis hiervan kan geconcludeerd worden dat hét organische organisatietype niet 
bestaat, maar dat sprake is van verschillende varianten van dit organisatietype (zie ook 
Lammers e.a. 1997). 

7. Het uitblijven van ondersteuning voor hypothesen afgeleid van de contingentie-theorie 
(zie bijvoorbeeld Pennings, 1975) heeft in de meeste onderzoeken een methodologische 
oorzaak. 
(Pennings, J.M., 1975 'The relevance of the structural-contingency model for organiza
tional effectiveness'. ASQ :30 391-410.) 

8. Hoewel het tegenovergestelde wordt beoogd, vermindert een kantoortuin, als gevolg 
van geluidsoverlast, het aantal informele contacten binnen de organisatie. 

9. Het eerste aantoonbare schadelijke effect van straling van GSM-toestellen op de 
hersenen is het wegvallen van ieder gevoel voor gêne. 
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