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1. Inleiding 

1.1 Object van onderzoek 

Voor het begrip organisatie worden in de literatuur vele definities gehanteerd. Het doel
gerichte karakter van organisaties is in bijna alle definities een centraal element. Veel 
literatuur over organisaties behandelt dan ook de vraag hoe een organisatie het beste inge
richt kan worden met het oog op het bereiken van de doelstellingen. In de 
organisatiesociologie wordt een organisatie vaak beschouwd als 'een sociale eenheid of een 
sociaal verband dat geconstrueerd is en eventueel gereconstrueerd wordt met het oog op het 
realiseren van bepaalde doelstellingen' (zie Lammers e.a. 1997: 29). De aandacht spitst 
zich in de organisatiesociologie vooral toe op de vraag hoe de sociale eenheid of het sociale 
verband het beste georganiseerd kan worden. Hierbij wordt doorgaans aangegeven dat niet 
alleen de formele structuur van een organisatie belangrijk is, maar dat ook de wijze waarop 
gedrag van organisatieleden wordt georganiseerd en aangestuurd van invloed kan zijn op 
de mate waarin doelstellingen in een organisatie gerealiseerd worden. Juist dit laatste ele
ment is in deze studie bestudeerd. In dit onderzoek worden verschillende vormen van 
besturing en de mate waarin ze bijdragen aan het succes van de organisatie met elkaar 
vergeleken. 

Het is niet de eerste keer dat in onderzoek aandacht besteed wordt aan de wijze waarop 
medewerkers in organisaties aangestuurd worden. Toch blijft deze vraag interessant. Vele 
factoren die van invloed zijn op het functioneren van organisaties en de wijze waarop 
medewerkers worden aangestuurd zijn aan voortdurende verandering onderhevig. Dat geldt 
voor de omgeving waarin organisaties opereren, voor de technologie waarvan organisaties 
gebruik maken of waardoor organisaties beïnvloed worden, maar ook voor de samenleving 
waarvan organisaties deel uitmaken en voor de medewerkers die in de organisatie worden 
opgenomen. De inrichting van organisaties zal aan deze veranderingen aangepast moeten 
worden. De vraag is of theorieën en begrippen die in de afgelopen jaren ontwikkeld zijn 
nog steeds een adequaat antwoord geven op hedendaagse vraagstukken rond organiseren en 
organisaties (van Noort, Laurier en Dozy 1993). Inzichten die eens golden, gelden wellicht 
nu niet meer, terwijl andere inzichten door de jaren heen het verschil in de mate van succes 
van organisaties blijven verklaren. 

Er zal in een organisatie een bewuste keuze moeten worden gemaakt tussen de verschil
lende alternatieve vormen van besturing. Deze keuze kan van invloed zijn op het succes 
van de organisatie. Het is echter niet zo dat de keuze-mogelijkheden voor een organisatie 
onbeperkt zijn. Het succes van een vorm van besturing zal voor een deel afhangen van de 
contingentiefactoren waarmee de organisatie te maken heeft. Als de relatie tussen vormen 
van besturing en de mate van succes van organisaties wordt onderzocht, zullen contingen
tiefactoren, zoals kenmerken van de omgeving waarin een organisatie opereert, daarin 
meegenomen moeten worden. In deze studie wordt echter uitgegaan van de veronderstel
ling dat een wijze van besturing in een organisatie wel beperkt en beïnvloed wordt door 
contingentiefactoren, maar er niet door wordt bepaald. Ook andere variabelen, zoals de 



2 Hoofdstuk 1 

wensen van medewerkers of de resultaten die een organisatie wil bereiken, zullen het ont
staan van wijzen van besturing en de mate waarin de wijze van besturing succesvol is, 
beïnvloeden. 

Van der Vlist (1993; 87 en verder) onderscheidt in navolging van Hage (1974) en Simon, 
Parsons, Blau en Scott, Banburry (1975) en vele anderen, twee fundamenteel verschillende 
manieren van organiseren. "De een maakt tot in detail gebruik van programmering van 
positieve en negatieve sancties (vergelijk met het taylorisme). De andere wijze van organi
seren gaat uit van ad-hocproblemen op ieder niveau, ook op het meest elementaire niveau, 
zodat uiteindelijk niet alle handelingen geprogrammeerd kunnen worden. [...] Door middel 
van socialisatie, het maken van afspraken en het geven van informatie over de geleverde 
prestaties kunnen optimale resultaten worden bereikt" (1993; 87-88). De omgeving waarin 
mensen en organisaties opereren kan gekenschetst worden als turbulent, zo stelt Van der 
Vlist (1993; 92). "De manier om turbulentie tegemoet te treden, is niet een krampachtige 
beheersing van gedrag, maar het zoeken naar organisatievormen die aanpassing aan de 
omgeving mogelijk maken. Dat is een manier van organiseren die in positieve zin gebruik 
maakt van mogelijkheden van mensen, met andere woorden, organiseren voor vrijheid in 
plaats van controle"(1992; 92). Als het gaat om het organiseren van werkprocessen, vindt 
Van der Vlist aanknopingspunten in ideeën van de sociotechnische benadering. Ook bestu-
ringsvormen kunnen ingedeeld worden in een tweedeling die vergelijkbaar is met de 
hierboven geschetste tweedeling, zo zal in hoofdstuk 3 van deze studie worden beschreven. 
In deze studie zal een antwoord gezocht worden op de vraag, of er ook besturingsvormen te 
onderscheiden zijn die optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van mensen, en of 
ook voor deze besturingsvormen geldt dat ze het antwoord zijn op de turbulentie van de 
omgeving. 

In dit onderzoek zullen de volgende onderzoeksvragen worden beantwoord: 
Welke wijze van (be)sturing is het meest succesvol in de onderzochte organisaties, gegeven 
de kenmerken van de omgeving waarin ze opereren? 
Leiden verschillende wijzen van (be)sturing tot verschillende resultaten? 
Zijn medewerkers tevreden met de wijze van (be)sturing die leidt tot het beste resultaat? 

Met het beantwoorden van deze onderzoeksvragen wordt getracht het inzicht in het begrip 
sturing, in de verschillende elementen van sturing, in de factoren die met sturing samen
hangen en die sturing beïnvloeden, en in de effecten van sturing, te vergroten. 

Inzicht in sturing in organisaties is voor managers van bedrijven interessant omdat het ze 
kan helpen bij het maken van de keuze voor een vorm van besturing. Door ze niet 'one best 
way' te tonen, maar verschillende alternatieven naast elkaar te zetten, door de voors en 
tegens van deze alternatieven naast elkaar te zetten en door te laten zien welke factoren bij 
de keuze voor een vorm van besturing een rol zouden kunnen spelen, worden handvatten 
geboden waarmee ze de keuze kunnen bijstellen als veranderde omstandigheden dat nodig 
of wenselijk maken. 

Onderzoek naar de relatie tussen (elementen van) de wijze van sturing en resultaten van 
organisaties en tevredenheid van medewerkers levert nog steeds tegenstrijdige resultaten 
op, zoals ook uit het volgende hoofdstuk zal blijken. Inzicht dat door middel van empirisch 
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vergelijkend onderzoek is verkregen in de verschillende elementen van sturing, hun sa
menhang en de relatie met resultaten van organisaties, kan wellicht een deel van deze 
tegenstrijdige resultaten verklaren. 

1.2 Contingentiebenadering en configuratiebenadering 

De veronderstelling dat het succes van een organisatie het resultaat is van de mate waarin 
er sprake is van 'fit' tussen twee of meerdere factoren, is de centrale veronderstelling van 
de contingentiebenadering. Ook in dit onderzoek wordt verondersteld dat de verschillen in 
succes tussen de organisaties voor een deel te verklaren zijn door de mate waarin de wijze 
van (be)sturen past bij de kenmerken van de omgeving, waarin de organisaties opereren. 

'De mate van fit' is het centrale concept in de contingentiebenadering en juist dit concept is 
aanleiding voor veel discussie in de literatuur. Met name de vraag hoe de relatie tussen 
contingentievariabelen, organisatievariabelen en resultaatvariabelen het beste onderzocht 
kan worden, wordt in verschillende benaderingen verschillend beantwoord. 
Van de Ven en Drazin (1985) beschrijven drie benaderingen van het concept 'fit' en vatten 
met deze beschrijving een belangrijk deel van de discussie over bovenstaande vraag samen. 
De eerste twee benaderingen, de selectiebenadering en de interactiebenadering, worden 
vaak beschouwd als klassieke contingentiebenaderingen (bijvoorbeeld door Meyer, Tsui en 
Hinings 1993; en door Doty, Glick en Huber 1993). Het uitgangspunt van de selectie
benadering is dat -wil een organisatie overleven- de interne organisatie aangepast moeten 
zijn aan de omgeving. De relatie tussen de mate van 'fit' en de resultaten van de organisa
tie wordt verondersteld en in onderzoeken in deze traditie wordt alleen de relatie tussen de 
interne organisatie en de omgeving onderzocht. 

De resultaten van de organisatie worden in de interactiebenadering wel in de analyse be
trokken. De relatie tussen de mate 'fit' en de resultaten van organisatie wordt niet meer 
aangenomen, maar onderzocht. Van de Ven en Drazin beschrijven verschillende typen 
onderzoek in deze benadering. In elk type onderzoek wordt een enkele context-variabele 
vergeleken met een enkele design-variabele en wordt de combinatie van deze twee gerela
teerd aan een resultaat-variabele. Het begrip interne organisatie wordt in deze benadering 
uiteengelegd in elementen of dimensies die onafhankelijk van elkaar worden bestudeerd. 
Door de kennis die op deze manier wordt verzameld te aggregeren, ontstaat, volgens de 
klassieke contingentiebenadering, begrip over het functioneren van de organisatie als ge
heel. 

Juist deze laatste veronderstelling is aanleiding geweest voor veel kritiek en het ontwikke
len van de derde benadering, de systeem benadering van 'fit', door Van de Ven en Drazin 
beschouwd als een variant van de contingentie-theorie, maar door anderen (zoals Meyer, 
Tsui en Hinings 1993) beschouwd als een aparte benadering: de configuratiebenadering. 
Elementen of dimensies ontlenen veel van hun betekenis aan het feit dat ze deel uitmaken 
van een geheel. Aanhangers van de configuratiebenadering zijn meer geïnteresseerd in de 
samenhang tussen de verschillende dimensies dan in de afzonderlijke delen. Alleen door de 
dimensies in hun samenhang te bestuderen kan inzicht verkregen worden in de organisatie 
als geheel. 
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De beide benaderingen lijken lijnrecht tegenover elkaar te staan. Volgens aanhangers van 
de (klassieke) contingentiebenadering zal gekeken moeten worden naar afzonderlijke 
dimensies en de relaties tussen afzonderlijke dimensies. Door dimensies samen te vatten in 
bijvoorbeeld typen gaat veel informatie verloren en wordt onnodig aan verklaringskracht 
ingeboet. Volgens aanhangers van de configuratiebenadering zal juist de samenhang tussen 
elementen moeten worden bestudeerd. Door dimensies apart te bestuderen gaat het inzicht 
in de organisatie als geheel verloren. Hoewel ze ook in discussies in de literatuur vaak 
tegenover elkaar worden gezet zou men kunnen veronderstellen dat de beide benaderingen 
complementair zijn. Met behulp van de configuratiebenaderingen zouden de resultaten die 
met de contingentiebenadering gevonden zijn bevestigd en samengevat kunnen worden (zie 
ook Meyer e.a. 1993). Omgekeerd zou verondersteld kunnen worden dat het inzicht dat 
verkregen is met behulp van onderzoek met de configuratiebenadering, ingevuld kan wor
den met meer gedetailleerde inzichten. 

In dit onderzoek zijn beide benaderingen daarom naast elkaar gebruikt. Een antwoord op de 
onderzoeksvragen is gezocht door de relatie tussen de verschillende kenmerken van de 
omgeving, de verschillende dimensies van sturing, en de resultaat-variabelen apart te bestu
deren. Daarnaast is onderzocht of de wijze van sturing samen te vatten is in een aantal 
typen sturing en of een van deze typen, gegeven de kenmerken van de omgeving, succes
voller is dan de andere. Door beide benaderingen naast elkaar te gebruiken zal inzicht 
verkregen worden in de organisatie als geheel en de samenhang tussen de verschillende 
dimensies, terwijl niet aan verklaringkracht wordt ingeboet omdat er informatie verloren 
gaat. De resultaten van de twee analyses, zo zal blijken, ondersteunen elkaar en vullen 
elkaar aan. 

1.3 De wijze van sturing zoals ervaren door medewerkers 

In veel onderzoek naar de relatie tussen wijze van (be)sturing en resultaten van organisaties 
worden gegevens over de wijze van sturing verzameld door middel van interviews gehou
den met, of vragenlijsten voorgelegd aan het management van een organisatie. Wat in deze 
onderzoeken gemeten wordt, is het perspectief van het management op de wijze van stu
ring, de sturing zoals door het management wordt bedoeld. In dit onderzoek wordt veron
dersteld dat de wijze van sturing de resultaten van de organisatie via het gedrag van 
medewerkers beïnvloedt. Gedrag van mensen, zo blijkt uit met name psychologisch onder
zoek, wordt vooral beïnvloed door de situatie zoals mensen die ervaren. In eerder onder
zoek (zie Bijlsma-Frankema 1997) is bovendien aangetoond dat de wijze van sturing zoals 
door het management wordt bedoeld, niet altijd overeenkomt met de wijze van sturing 
zoals door medewerkers wordt ervaren. In dit onderzoek ligt de nadruk op de wijze van 
sturing zoals die door medewerkers wordt ervaren. Door middel van vergelijkend onder
zoek wordt hier, anders dan in de meeste onderzoeken, de relatie onderzocht tussen de 
resultaten van de organisatie en de wijze van sturing zoals door medewerkers wordt erva
ren. Deze insteek levert inzichten op die onderzoek waarin alleen het perspectief van ma
nagers is bestudeerd, niet opgeleverd heeft. 
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1.4 Het onderzoek 

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden is een empirisch vergelijkend onderzoek uitge
voerd in 52 dienstverlenende bedrijven die alle opereren in de elektrotechnische branche. 
Over de wijze van sturing zijn gegevens verzameld door middel van vragenlijsten, voorge
legd aan medewerkers. Gekozen is voor een specifieke groep medewerkers die in alle 
organisaties ongeveer dezelfde werkzaamheden verrichten: de servicemonteurs. Gegevens 
over de omgeving en de resultaten van de organisatie zijn verzameld door middel van 
interviews met managers en uit documenten verschaft door de organisaties. 

1.5 Opbouw van deze studie 

In deze studie wordt, als gezegd, verslag gedaan van een onderzoek naar de relatie tussen 
de wijze waarop medewerkers in organisaties aangestuurd worden, de resultaten van deze 
organisaties en het welbevinden van de medewerkers in deze organisaties. In het tweede 
hoofdstuk wordt het theoretisch kader geschetst en worden de onderzoeksvragen afgeleid. 
De begrippen die in dit onderzoek worden gehanteerd, worden besproken en geoperationa
liseerd in hoofdstuk 3. Kenmerken van de branche en van de organisaties waarin gegevens 
verzameld zijn en kenmerken van de respondenten worden beschreven in hoofdstuk 4. Met 
behulp van multivariate analyse-technieken is getracht de dataset te ordenen. De statisti
sche bewerking van de dataset is beschreven in hoofdstuk 5. Hierboven is al beschreven dat 
in dit onderzoek twee benaderingen worden gehanteerd. Beide benaderingen worden be
schreven en tegen elkaar afgezet in hoofdstuk 6. In de volgende twee hoofdstukken worden 
de resultaten van de analyses beschreven. De vraag of er significante relaties zijn tussen de 
dimensies van sturing en de criteria voor succes wordt in hoofdstuk 7 beantwoord. In 
hoofdstuk 8 wordt onderzocht of het mogelijk is de wijze van sturing van de 52 organisa
ties samen te vatten in een beperkt aantal typen sturing en of de resultaten van deze typen 
van elkaar verschillen. De resultaten worden samengevat en besproken in het laatste hoofd
stuk. In dit hoofdstuk worden ook conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan voor 
verder onderzoek. Tabellen, schema's en overzichten zijn zoveel mogelijk opgenomen in 
de bijlagen. Bijlagen 2.1 en 2.3 zijn uitgebreider dan de andere bijlagen. Deze bijlagen 
bevatten een overzicht van de voor dit onderzoek bestudeerde literatuur, waarin de relatie 
tussen elementen van sturing en resultaten van organisaties centraal staan. Op de volgende 
bladzijde wordt de opbouw van deze studie schematisch weergegeven. 
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