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2. Theoretisch kader en vraagstelling 

2.1 Inleiding 
Doel van dit onderzoek is een antwoord te vinden op de vraag welke wijze van sturing het 
meest succesvol is in de onderzochte organisaties. Deze vraag kan vanuit verschillende theo
retische invalshoeken worden bekeken. Een van de, nog steeds belangrijke invalshoeken is de 
invalshoek van de contingentietheorie. De eerste onderzoeken in de contingentietraditie 
dateren van eind jaren '50, begin jaren '60. Het is dus niet verwonderlijk dat de klassieke 
veronderstellingen in de afgelopen jaren bijgesteld, aangevuld en genuanceerd zijn. In dit 
hoofdstuk wordt, op basis van de veronderstellingen van de contingentietheorie, een aantal 
onderzoeksvragen geformuleerd die in dit onderzoek zullen worden onderzocht. Recente 
literatuur over empirisch onderzoek naar de relatie tussen de wijze van sturing en resultaten 
van organisaties is bestudeerd om te onderzoeken of de veronderstellingen van de contingen
tietheorie nog steeds ondersteund worden . Op basis van deze literatuur kan nog een aantal 
andere centrale thema's geformuleerd worden die belangrijk zijn voor het beantwoorden van 
de centrale vraag. Ook deze thema's leiden tot onderzoeksvragen die in dit hoofdstuk be
schreven zullen worden. 

2.2 De contingentietheorie 
Het idee dat één wijze van sturing onder alle omstandigheden succesvol is, wordt sinds de 
ontwikkeling van de contingentietheorie niet meer ondersteund. De kernpropositie van de 
contingentietheorie is dat het functioneren van organisaties het resultaat is van de mate van 
'fit' tussen twee of meerdere factoren. Op basis van de contingentietheorie kan bijvoorbeeld 
verondersteld worden dat een wijze van sturing succesvol is, als ze past bij de kenmerken van 
de omgeving van de organisatie. 

Een van de eerste onderzoeken in de traditie van de contingentietheorie is het onderzoek van 
Burns en Stalker. Zij beschrijven in hun boek 'The Management of Innovation' (1961) een 
onderzoek naar de vraag welk type bedrijfsvoering geschikt is voor productontwikkeling en 
productinnovatie en ze zijn vooral geïnteresseerd in het veranderingspotentieel van organisa
ties (Lammers 1989: 130). Ze komen tot de conclusie dat de 'vorm van het mana
gementsysteem, dat wil zeggen het systeem waarmee activiteiten in een organisatie bestuurd 
worden, afhankelijk is van de mate waarin in de omgeving sprake is van stabiliteit of veran
derlijkheid' (Burns en Stalker 1961: 97)2. Burns en Stalker onderscheiden twee 
managementsystemen, het mechanische en het organische systeem. Ze formuleren een aantal 
kenmerken, aan de hand waarvan de systemen met elkaar vergeleken kunnen worden (1961: 
120-121, zie ook hoofdstuk 3). De kenmerken van het mechanische systeem komen volgens 
Burns en Stalker overeen met de kenmerken van een rationele bureaucratie (1961: 119). 
Taken en problemen die de organisatie als geheel tegenkomt, zijn in een mechanisch systeem 

1 Een overzicht van de bestudeerde onderzoeken is opgenomen in bijlage 2.1 en 2.3. 
Aan deze uitspraak ligt de veronderstelling ten grondslag dat alle organisaties streven naar succes en dus 

uiteindelijk het managementsysteem zo in zullen richten dat het past bij de kenmerken van de omgeving. 
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opgedeeld in specialismen. Er is voor medewerkers geen duidelijke koppeling tussen de eigen 
taak en de taak van de organisatie als geheel. De wijze van sturing is vooral hiërarchisch en 
de communicatie verticaal. Van medewerkers wordt loyaliteit aan de organisatie en gehoor
zaamheid aan de supervisor verwacht. De werkzaamheden van de individuele medewerkers 
zijn in een organisch systeem zichtbaar gekoppeld aan de taak van de orga-nisatie als geheel. 
Functies zijn flexibeler en kunnen als het nodig is worden aangepast. De stijl van leidingge
ven is meer ondersteunend dan hiërarchisch en er is meer sprake van horizontale communi
catie. Betrokkenheid bij de organisatiedoelen wordt in een organische organisatie meer ge
waardeerd dan loyaliteit en gehoorzaamheid. Een mechanische organisatie is volgens Burns 
en Stalker vooral geschikt in een omgeving met stabiele condities, waarin weinig veranderin
gen plaatsvinden. Een organische organisatie is volgens hen geschikt voor een omgeving met 
instabiele condities, waar zich problemen voordoen die niet opgedeeld kunnen worden en 
toegewezen kunnen worden aan specialisten. In een instabiele omgeving zal een organische 
organisatie, volgens Burns en Stalker, succesvoller zijn dan een mechanische organisatie. 

Ook anderen na Burns en Stalker laten zien dat een mechanisch of bureaucratisch organisa
tietype succesvol is in een stabiele en eenvoudige omgeving, en een organisch organisatietype 
in een instabiele en complexe omgeving. Mintzberg (1979: 221-222) komt tot deze conclusie 
op basis van een samenvatting van de resultaten van een groot aantal onderzoeken, uitge
voerd in de contingentietraditie. Hij vat de onderzoeken samen in een schema, waarvan hier
onder een deel wordt weergegeven. Mintzberg onderscheidt naast de (onafhankelijke) contin
gentievariabelen en de (afhankelijke) structuurvariabelen, intermediaire, aan werk gerela
teerde variabelen. Contingentievariabelen beïnvloeden de structuurvariabelen volgens hem 
veelal via de intermediaire variabelen. Twee intermediaire variabelen zijn hier belangrijk: de 
voorspelbaarheid van het werk en de ingewikkeldheid van het werk: het gemak waarmee het 
werk begrepen kan worden. 

Independent 
(contingency) 
Variables 

Intermediate 
(Workrelated) 
Variables 

Dependent 
(Structural) 
Variables 

[••] [••] 

Environmental 
Complexity 

Environmental 
Stability 

Comprehensibility 
of the Work 

Predictability 
of the Work 

[••] [••] 

Vertical Decentralization 

Horizontal Decentralization 

Unit Grouping 

Behavior Formalization 

Planning and Control Systems 

Training and Indoctrination 

[••] 

Figuur 2.1 Schema afgeleid van Mintzberg 1979: 221 
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Stabiliteit van de omgeving beïnvloedt volgens Mintzberg vooral de voorspelbaarheid van 
het werk. In een extreem instabiele omgeving is het werk onvoorspelbaar. Medewerkers 
weten vaak niet wat de volgende taak zal zijn. Een organisatie zal in deze situatie volgens 
Mintzberg (1979: 270), zó ingericht moeten zijn dat ze flexibel kan reageren op wat er 
komt. Om succesvol te zijn, zo stelt Mintzberg, zal een organisatie organischer moeten zijn 
naarmate de omgeving instabieler wordt. 
Complexiteit van de omgeving beïnvloedt volgens Mintzberg de ingewikkeldheid van het 
werk. In een extreem complexe omgeving worden de problemen waarmee een organisatie 
te maken krijgt zó ingewikkeld dat -en hier citeert Mintzberg Galbraith- 'one brain can no 
longer cope with all the decisions to be made' (1979: 276). In een complexe omgeving zal 
een organisatie succesvoller zijn naarmate beslissingen meer gedelegeerd worden en een 
organisatie dus meer gedecentraliseerd is. 

De vraag: 'welke wijze van sturing het meest succesvol is' kan volgens de contingentietheorie 
alleen beantwoord worden als de onderzoeker inzicht heeft in de omgeving waarin een orga
nisatie zich bevindt. 

2.2.1 Equifinaliteit: Congruentie of consistentie 
Organisaties opereren echter steeds meer in een omgeving met verschillende contingenties 
die soms snel veranderen en vaak tegengestelde eisen stellen aan de inrichting van een orga
nisatie (Van de Ven en Drazin 1985; Gresov 1989; Miller 1992). De vraag 'wat gebeurt er als 
een configuratie van verschillende contingenties gevonden wordt die ieder een andere impli
catie hebben voor het organisatie-ontwerp?' levert voor de (klassieke) contingentietheorie 
geen theoretische problemen op. In de klassieke contingentietheorie wordt een organisatie 
vaak beschouwd als een aggregaat van losjes gekoppelde onafhankelijke elementen (Van de 
Ven en Drazin 1985). Verondersteld zal worden dat de elementen zich onafhankelijk aan de 
contingenties zullen aanpassen. 
De configuratietheorie wordt door sommigen (Van de Ven en Drazin 1985) wel beschouwd 
als de opvolger van de contingentietheorie. In de configuratietheorie wordt een organisatie 
beschouwd als een geheel van aan elkaar gekoppelde en elkaar beïnvloedende delen die in 
samenhang bestudeerd moeten worden (Meyer e.a. 1993). Wordt een organisatie beschouwd 
als in de configuratietheorie, dan zal het idee dat in elke context slechts één type sturing of 
structuur succesvol is, losgelaten moeten worden, als erkend wordt dat een context kan be
staan uit meerdere kenmerken die conflicterende eisen stellen aan organisaties (Van de Ven 
en Drazin 1985: 353). 

In de configuratietheorie wordt vaak uitgegaan van het idee van equifinaliteit, het bestaan van 
meerdere effectieve organisatievormen. De eerder geformuleerde veronderstelling dat er niet 
één organisatietype is dat altijd succesvol is, maar dat een organisatietype succesvol is als ze 
past bij de kenmerken van de omgeving, is één invulling van het idee van equifinaliteit. In de 
literatuur worden verschillende veronderstellingen gehanteerd over de voorwaarden waaron
der organisaties succesvol zijn. Doty e.a. (1993) laten zien dat er meerdere modellen van 
equifinaliteit geformuleerd kunnen worden door twee van deze veronderstellingen tegen 
elkaar af te zetten, namelijk de veronderstelling dat een organisatie succesvol is als ze past bij 
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de kenmerken van de omgeving en de veronderstelling dat hybride typen3 minder succesvol 
zijn dan ideaaltypen. Deze veronderstellingen komen overeen met twee door Teulings (1993: 
44-45) geformuleerde voorwaarden voor succes van organisaties, de consistentievoorwaarde 
en de congruentievoorwaarde. Organisaties zijn volgens Teulings intern consistent als coör
dinatiewij zen elkaar in hun effect ondersteunen. Als in een organisatie geen samenhang is 
tussen coördinatie wij zen, of als verschillende coördinatiewijzen naast elkaar blijven bestaan, 
"dan heffen ze elkaar in hun effecten op" (1993: 44). Een organisatie zal volgens Teulings 
effectiever zijn naarmate ze intern consistenter is. Een tweede voorwaarde waaraan een orga
nisatie volgens Teulings zou moeten voldoen om tenminste een "minimum aan doelgericht
heid, doelmatigheid, doeltreffendheid en veranderbaarheid tot stand te brengen", is de con
gruentievoorwaarde (1993: 44)4. Een organisatie zal zijn structuur moeten aanpassen aan de 
contingenties van de situatie. Op basis van deze voorwaarde is te voorspellen dat organisaties 
hybride vormen zullen aannemen om aan de eisen van de omgeving te kunnen voldoen. 

Ideaaltypen zijn theoretische constructen, modellen van de werkelijkheid. Ze zijn, zo zou je 
kunnen veronderstellen, per definitie intern volkomen consistent. Als we uitgaan van deze 
veronderstelling en dus aannemen dat organisatievormen intern minder consistent zijn naar
mate ze meer afwijken van het ideaaltype of kenmerken van ideaaltypen combineren (hybride 
typen), én als we uitgaan van de veronderstelling dat voor elke omgevingsconfiguratie een 
uniek ideaaltype bestaat waarmee de 'fit' optimaal is, dan zullen organisaties die opereren in 
een omgeving waarin verschillende contingenties tegengestelde eisen stellen aan een organi
satie, niet aan beide voorwaarden kunnen voldoen. Een organisatie kan zich aanpassen aan de 
eisen van de omgeving en daarvoor kenmerken van ideaaltypen combineren, óf een organisa
tie kan streven naar een optimale interne consistentie. 
Door de twee, door Teulings geformuleerde voorwaarden, tegen elkaar af te zetten ontstaan 
vier kwadranten: een kwadrant waarin verondersteld wordt dat aan beide voorwaarden moet 
worden voldaan, wil een organisatie succesvol zijn; een kwadrant waarin verondersteld wordt 
dat vooral de consistentievoorwaarde belangrijk is; een kwadrant waarin verondersteld wordt 
dat vooral de congruentievoorwaarde belangrijk is; en een kwadrant waarin verondersteld 
wordt dat een organisatie succesvol kan zijn zonder aan een van beide voorwaarden te vol
doen. Figuur 2.2 geeft dit nog eens weer: de kwadranten zijn gevuld met de modellen van 
equifinaliteit zoals ze door Doty e.a. (1993) geformuleerd zijn. 
Een organisatie zal succesvol zijn als ze past bij de contingenties, zo is de veronderstelling in 
kwadrant 1. Een organisatie zal succesvol zijn als ze lijkt op het ideaaltype dat past bij de 
contingenties van de organisatie, zo is de veronderstelling van de klassieke contin
gentietheorie en de veronderstelling die past bij kwadrant 2. Een organisatie kan succesvol 
zijn zonder te passen bij de contingenties ofte lijken op een ideaaltype, is de veronderstelling 
in kwadrant 3 en een organisatie zal succesvol zijn als ze lijkt op een ideaaltype, is de veron
derstelling die past bij kwadrant 4. 

3 Met hybride typen worden hier combinaties van verschillende ideaaltypen bedoeld. 
4 Teulings onderscheidt nog een derde voorwaarde: de configuratievoorwaarde. Deze voorwaarde verwijst 
naar het belang van de machtsverhoudingen tussen delen van de organisatie binnen het coördinatienetwerk 
(1993: 45). 
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"An organization is effective if "An organization must 
it mimics the one hybrid type mimic the one idealtype 
that is determined by the that is most congruent 
unique contingencies that the with the contingencies 
organization faces" facing it" 

"An organization is free to "An organization will be 
mimic any hybrid of the effective if it closely 
ideal types and remain resembles any of the 
effective. Contingencies are idealtypes in theory" 
no restriction" 

l aaB hoog 

consistentlevoorwaarde 

Figuur 2.2: Voorwaarden voor succes en modellen van equifinaliteit (naar Teulings (1993) en Doty e.a. (1993)) 

2.2.2 Ondersteuning voor de voorwaarden in empirisch onderzoek 
De vraag is nu welk van de veronderstellingen uit de kwadranten door empirisch onderzoek 
ondersteund wordt. Is één van de voorwaarden belangrijker voor het succes van organisaties 
dan de andere? Op de laatste vraag kan met behulp van recent empirisch onderzoek geen 
antwoord worden gegeven. Zowel de veronderstelling dat vooral congruentie een voorwaarde 
is voor succes, als de veronderstelling dat vooral consistentie een voorwaarde is voor succes, 
wordt ondersteund door empirisch onderzoek. 

Ondersteuning voor de congruentievoorwaarde 
Gresov (1990)5 en Gupta (1994) laten in hun onderzoek zien dat een wijze van sturing suc
cesvol is als ze past bij de omgeving van de organisatie. Gresov (1990) onderzoekt de relatie 
tussen de taakonzekerheid van een eenheid en de structuur van een eenheid, en richt zich op 
de 'fit' tussen de hoeveelheid informatie die een taakeenheid moet verwerken en de hoeveel
heid informatie die een taakeenheid kan verwerken. De hypothese dat een eenheid met een 
hoge taakonzekerheid, dat wil zeggen een eenheid met complexe taken en veel variatie, een 
relatief organische organisatievorm7 kan hanteren, omdat de noodzaak van informatieverwer
king laag is, wordt door Gresov's onderzoek ondersteund. Organische organisatievormen 
stimuleren volgens Gresov een snelle informatie-uitwisseling die nodig is in een situatie met 

Een overzicht van empirisch onderzoek wordt gegeven in bijlage 2.3. Deze bijlage bevat een schema 
waarin de in de onderzoeken gebruikte methoden en variabelen zijn opgenomen. 

Taakonzekerheid wordt verderop in dit boek beschouwd als een interne contingentievariabele. 
Onder organisaties met een relatief organische organisatievorm verstaat Gresov organisaties met een hoge 

score op de dimensies 'Employee discretion', 'workflow interdependence', 'personal specialization' en 'vertical 
and horizontal communication' en een lage score op de dimensies 'standardization' en 'supervisor discretion'. 
Organisaties met een relatief mechanische organisatievorm hebben lage scores op de eerste 5 dimensies en 
hoge op de laatste 2. 
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een hoge taakonzekerheid. Ook de hieraan gerelateerde hypothese, dat een meer mechanische 
organisatievorm geschikter is voor een werkunit met een lage taakonzekerheid, wordt onder
steund. Gresov toetst deze hypothesen door middel van de door Van de Ven en Drazin (1985) 
ontwikkelde 'system approach to fit'. Deze methode bestaat uit drie stappen. De eerste stap 
is het berekenen van het ideale scorepatroon voor organisaties in (in dit geval) situaties met 
respectievelijk hoge en lage taakonzekerheid. Hiervoor worden de meest effectieve organisa
ties geselecteerd en de gemiddelde scores van deze organisaties op de structuurdimensies zijn 
de 'ideale scores', zo wordt verondersteld. Zo ontstaat een 'ideaal scorepatroon' voor organi
saties met een hoge taakonzekerheid en voor organisaties met een lage taakonzekerheid. 
Vervolgens wordt voor alle andere organisaties een verschilscore berekend, een score waar
mee aangegeven wordt in welke mate de organisatievorm afwijkt van de ideale 
organisatievorm. In stap 3 wordt onderzocht of er een significante relatie is tussen deze ver-
schilscores en de effectiviteit. Deze relatie wordt door Gresov inderdaad gevonden. Het 
'ideale scorepatroon' voor organisaties in een situatie met een hoge taakonzekerheid komt 
overeen met het scorepatroon dat Gresov 'organisch' noemt. Het 'ideale scorepatroon' van 
organisaties in een situatie met een lage taakonzekerheid komt echter niet helemaal overeen 
met het scorepatroon dat Gresov 'mechanisch' noemt. De hypothese dat organisaties minder 
effectief zijn als het scorepatroon afwijkt van het ideale scorepatroon in een situatie met een 
lage taakonzekerheid, wordt ondersteund. Of deze organisatievorm ook overeenkomt met het 
mechanische organisatietype, zoals op basis van de contingentietheorie kan worden verwacht 
en zoals Gresov ook stelt, is echter een punt van discussie. In een situatie waarin de taakon
zekerheid laag is, is de meest effectieve organisatievorm in ieder geval niet de meest intern 
consistente organisatievorm. 
In hetzelfde onderzoek formuleert en toetst Gresov twee tegengestelde hypothesen. De eerste 
hypothese, de 'communicatiehypothese', veronderstelt dat een unit in een situatie van hori
zontale afhankelijkheid efficiënter is als er een losse structuur bestaat, waarin de 
gespecialiseerde medewerkers zelfstandig zijn en waarin nauwelijks standaardprocedures 
zullen bestaan. Deze structuur zal, zo wordt verondersteld, beter passen bij de contingentie
factor horizontale afhankelijkheid. De tweede hypothese, de 'controlehypothese', veronderstelt 
dat units in deze situatie efficiënt zijn als de actoren de interne onzekerheid die ontstaat als 
gevolg van horizontale afhankelijkheid verminderen, juist door standaardisatie en een strakke 
structuur. Met deze structuur wordt vooral een oplossing gezocht voor de interne onzekerheid 
en niet zozeer gereageerd op de'externe contingentiefactoren'. Gresov vindt in zijn onderzoek 
ondersteuning voor de eerste hypothese. Daarmee heeft hij ook op deze manier de veronder
stelling dat organisaties succesvol zijn als ze passen bij de contingenties, ondersteund. 
Gupta e.a. (1994) laten zien dat verschillende wijzen van sturing naast elkaar, in één onder
deel van een organisatie, worden gehanteerd. Ze onderscheiden drie vormen van sturing: de 
bureaucratische, de persoonlijke en de sociale wijze van sturing. In de bureaucratische wijze 
van sturing wordt vooral gebruik gemaakt van regels en voorschriften. In de persoonlijke 
wijze van sturing zorgt de direct leidinggevende voor regelmatige feedback en in de sociale 
wijze van sturing gaat het vooral om samenwerking en wederzijdse afstemming. Een over
heidsorganisatie, zoals onderzocht door Gupta e.a., is voor overleving volgens het instituti-
onalisme afhankelijk van deze omgeving en zal zich conformeren aan de sociale normen die 
in de sociale omgeving gelden. Op basis van de ideeën van het institutionalisme kan volgens 
Gupta e.a. verwacht worden dat deze organisatie een bureaucratische wijze van sturing heeft. 
Deze wijze van sturing verschaft medewerkers, maar ook klanten, duidelijkheid en garandeert 
procedurele eerlijkheid. 
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Een bureaucratische wijze van sturing is niet noodzakelijk de meest efficiënte wijze van 
sturing. Kenmerkend voor een professionele organisatie, zoals de onderzochte overheidsor
ganisatie, is de grote hoeveelheid niet-standaard problemen. Taken zijn vaak variabel, moei
lijk en interdependent. Om succesvol te zijn zullen dergelijke organisaties, volgens de contin
gentietheorie, een persoonlijke of sociale wijze van sturing moeten hanteren. De resultaten 
van het onderzoek van Gupta e.a. laten zien dat organisaties in een zeer institutionele omge
ving, waarin taken soms moeilijk, variabel en interdependent zijn, zowel een bureaucratische 
wijze van sturing als een sociale of persoonlijke wijze van sturing blijken te hanteren. Er is 
geen significante relatie tussen de mate waarin sprake is van een bureaucratische wijze van 
sturing en de resultaten van de organisatie. Wellicht, zo veronderstellen Gupta e.a., zijn de 
bureaucratische elementen van sturing in deze organisatieonderdelen niet ingezet met het oog 
op het verhogen van de efficiency, maar bijvoorbeeld om legitimiteit van de sociale om
geving te verwerven. Deze veronderstelling is in het onderzoek van Gupta e.a. echter niet 
onderzocht. Er is wel een significante relatie gevonden tussen de mate waarin een sociale of 
persoonlijke wijze van sturing gehanteerd wordt en de resultaten van de organisatie. Deze 
wijzen van sturing worden zo veronderstellen Gupta e.a., met het oog op de efficiency inge
zet. 
Gresov en Gupta ondersteunen dus de veronderstelling in kwadrant 1: een organisatie is 
succesvol als aan de congruentievoorwaarde is voldaan. Beiden laten ook zien dat de succes
volle organisaties, om zich aan te passen aan de omgeving, verschillende wijzen van sturing 
combineren. 

Ondersteuning voor de consistentievoorwaarde 
De veronderstelling in kwadrant 4 wordt ondersteund door het onderzoek van Doty e.a. 
(1993) en door de onderzoeken van Arthur (1994) en Huselid (1995). Doty e.a. (1993) onder
zoeken twee voorbeelden van de configuratietheorie, namelijk de theorie van Mintzberg 
(1979; 1983)8 en de theorie van Miles en Snow (1978). Ze vinden geen ondersteuning voor 
de theorie van Mintzberg. 
Organisaties blijken in de door hen onderzochte dataset niet de design-configuraties te heb
ben die volgens de theorie van Mintzberg het meest geschikt zijn voor de omgeving van de 
organisaties. Een 'fit' tussen omgeving en design, zoals geformuleerd in Mintzberg's theorie, 
blijkt in het onderzoek van Doty e.a. ook geen voorspeller van effectiviteit. Voor de theorie 
van Miles en Snow vinden Doty e.a. echter wel ondersteuning. Organisaties die het meest 
lijken op de ideaaltypen zoals geformuleerd door Doty e.a. blijken het meest effectief te zijn. 
Organisaties die lijken op hybride typen, en daarmee bedoelen Doty e.a. organisaties met een 
op de omgeving aangepaste combinatie van kenmerken van ideaaltypen9, zijn ook effectief, 

Een van de weinige andere empirische toetsen van de configuratietypologie van Mintzberg is de toetsing 
van Teulings (1991). Teulings ontwikkelt hiervoor een meetinstrument voor analyse, diagnose en vergelijking 
van de configuraties. Hij analyseert met dit instrument de configuratievormen van 500 organisaties. Als eerste 
stap worden alle onderzochte organisaties ingedeeld in domeinen (bijvoorbeeld nutsbedrijven, ziekenhuizen). 
Voor elk van deze domeinen wordt een gemiddeld configuratielogo berekend, en onderzocht wordt of dit 
logo overeenkomt met het logo dat op basis van de theorie van Mintzberg verondersteld zou kunnen worden. 
Dat blijkt voor alle domeinen het geval te zijn. Vervolgens wordt met behulp van clusteranalyse onderzocht, 
hoeveel en welke grondtypen kunnen worden onderscheiden in de dataset. Anders dan Mintzberg vindt 
Teulings 6 grondtypen: een eenvoudige bureaucratie, een eenvoudige professionele organisatie, een eenvou
dige uitvoerende vorm, een adhoccratie, een complexe bestuurlijke bureaucratie en een complexe profes
sionele vorm (1991: 23). 
9 Waarbij geldt dat alle elementen evenveel afwijken van het ideaaltype. 
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maar minder dan de ideaal-typen. De effectiviteit van een organisatie wordt minder naarmate 
een organisatie meer afwijkt van een ideaaltype of hybride type. Eerder werd al gesteld dat 
ideaaltypen per definitie intern consistent zijn, ze zijn intern consistenter dan hybride typen10. 
Organisaties zijn dus efficiënter, zo zou je op basis van de resultaten van het onderzoek van 
Doty e.a. kunnen veronderstellen, naarmate ze intern consistenter zijn. Doty e.a. vinden geen 
relatie tussen de mate, waarin de organisatie lijkt op het ideaaltype dat volgens de theorie past 
bij de kenmerken van de omgeving, en de effectiviteit van de organisatie. De hypothese dat 
een organisatie, ongeacht de kenmerken van de omgeving, effectiever is naarmate ze meer 
lijkt op een van de geformuleerde ideaaltypen, wordt door dit onderzoek dus ondersteund. 

Arthur (1994) en Huselid (1995) onderzoeken de relaties tussen verschillende Human Re
source Systemen en de resultaten van organisaties. Beiden laten zien dat de Human Resource 
Systemen die passen in een organisch organisatiemodel tot de beste resultaten leiden. 

Arthur ontwikkelt door middel van clusteranalyse een taxonomie van verschillende Human 
Resource Systemen. Hij vat ze samen in twee systemen: het control-systeem, een systeem dat 
vooral gericht is op het besparen van kosten, en het commitment-systeem, een systeem dat 
gericht is op het maximeren van betrokkenheid. Een commitment-systeem wordt gekenmerkt 
(onder andere) door decentralisatie van de besluitvorming en formele participatie mechanis
men, door veel training en opleiding en een prestatie-beloningssysteem. Deze kenmerken 
resulteren volgens Arthur in gemotiveerd en 'empowered' personeel wier doelen gelieerd zijn 
aan de doelen van het management. Als gevolg hiervan heeft een organisatie veel minder 
middelen nodig voor supervisie en controle. Bijkomend effect van de kenmerken van het 
commitment-systeem is een toename van 'citizenship behavior', gedrag van medewerkers dat 
niet direct beloond wordt, maar wel positiefis voor de organisatie. Bovendien vindt Arthur in 
de recente onderzoeksliteratuur bewijs voor het idee dat kenmerken van de commitment-
systemen vooral van belang zijn voor de effectieve implementatie van geavanceerde techno
logieën. Op basis van deze argumentatie ontwikkelt hij de hypothese dat organisaties met 
commitment human resource-systemen betere resultaten zullen hebben dan organisaties met 
control-systemen. Dit verschil wordt volgens Arthur dan vooral veroorzaakt door het gedrag 
van medewerkers; hij heeft als output-maten die maten gebruikt die het meest beïnvloed 
worden door het gedrag van medewerkers. Hij vindt een voorzichtige ondersteuning voor 
deze hypothese. Organisaties met een commitment-systeem zijn niet alleen effectiever, ze 
zijn ook efficiënter dan organisaties met een control-systeem. 

Huselid onderzoekt de relaties tussen High Performance Work Practices en verloop, produc
tiviteit en financiële resultaten van een organisatie. Door middel van factoranalyse zijn de 
High Performance Work Practices samengevat in twee factoren. De eerste factor bevat in
strumenten waarmee kennis, vaardigheden en mogelijkheden van medewerkers worden ver
groot. De tweede factor bevat instrumenten waarmee 'gewenst gedrag' van medewerkers kan 
worden herkend en versterkt. Hoe hoger de score op beide factoren, hoe meer sprake is van 

10 Je zou kunnen veronderstellen dat ook een hybride type, zoals gedefinieerd door Doty e.a. een zekere 
mate van interne consistentie heeft, omdat alle elementen in dezelfde mate afwijken van het ideaaltype. 
Organisaties die lijken op een ideaaltype, zo zou je vervolgens kunnen veronderstellen, zijn intern consisten
ter dan organisaties die lijken op een hybride type. Organisaties die lijken op een hybride type zijn weer 
intern consistenter dan organisaties die zowel van het ideaaltype als van het hybride type afwijken. 
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'High Performance Work Practices'. Een situatie waarin sprake is van High Performance 
Work Practices lijkt volgens Huselid op het commitment-systeem zoals dat geformuleerd is 
door Arthur. Huselid vindt ondersteuning voor de hypothese dat de aanwezigheid van High 
Performance Work Practices een negatief effect heeft op het verloop in een organisatie en een 
positief effect op de productiviteit en, deels als gevolg van een lager verloop en een hogere 
productiviteit, leidt tot een beter financieel resultaat van een organisatie. 

De resultaten van de onderzoeken van Doty e.a. (1993) kunnen samengevat worden in de 
conclusie: 'een organisatie is succesvol als de wijze van sturing intern consistent is'. Ook 
Arthur (1994) en Huselid (1995) ondersteunen met hun onderzoeken de consistentievoor-
waarde. Zij laten zien dat één type sturing, namelijk het type dat het meest past bij het organi
sche ideaaltype, het meest succesvol is, ongeacht de omgeving waarin de organisaties zich 
bevinden. 

2.2.3 Uitblijven van ondersteuning voor de voorwaarden 

Hierboven wordt een aantal onderzoeken beschreven waarin een van de onderscheiden voor
waarden wordt ondersteund. In deze onderzoeken wordt aangetoond dat een organisatie 
succes-vol is, als de wijze van sturing past bij de omgeving of als de wijze van sturing intern 
consistent is. Er zijn ook onderzoeken waarin de voorwaarden niet ondersteund worden. In 
deze onderzoeken wordt aangetoond dat een organisatie succesvol kan zijn, ook al past de 
wijze van sturing niet bij de omgeving of is ze niet intern consistent. Deze onderzoeken 
worden hieronder besproken. 

Uitblijven van ondersteuning voor de congruentie voorwaarde 
Miller (1992) onderzoekt de relatie tussen de interne fit (fit tussen structuur- en procesvaria
belen) en de externe fit (fit tussen structuur- en procesvariabelen enerzijds en omgevings
variabelen anderzijds). De resultaten van Miller's onderzoek laten zien dat organisaties die het 
beste aangepast zijn aan de onzekerheid van de omgeving, intern het minst consistent zijn. 
Omgekeerd, zo blijkt uit de resultaten, passen organisaties die intern consistent zijn niet goed 
bij de onzekerheid van de omgeving. Miller vindt geen significante relatie tussen de mate van 
externe fit en de financiële resultaten van de organisatie. De relatie tussen de mate van interne 
fit en financiële resultaten is door Miller niet onderzocht. Miller (1993) toont dus aan dat de 
mate waarin de wijze van sturing in een organisatie intern consistent is, negatief samenhangt 
met de mate waarin de wijze van sturing is aangepast aan de omgeving. De veronderstelling 
dat de mate van externe congruentie positief samenhangt met de resultaten van een orga
nisatie wordt in Millers onderzoek niet ondersteund. 

Uitblijven van ondersteuning van de consistentie-voorwaarde 
Adler (1993) beschrijft in zijn case-studie het succes van een organisatie waarin een organi
sche wijze van sturing wordt gecombineerd met een meer bureaucratische wijze van sturing. 
Alhoewel de onderzochte organisatie een hoge mate van standaardisatie en formalisatie heeft, 
wordt ook veel aandacht besteed aan participatie, opleiding en training en feedback op het 
proces. Deze 'lerende bureaucratie' blijkt succesvoller dan organisaties waarin het 'lerende' 

" Anders dan Doty e.a. die de mate van interne consistentie definiëren als de mate waarin een organisatie 
lijkt op een ideaaltype, definieert Miller interne consistentie (fit) als de mate waarin structuurvariabelen en de 
procesvariabelen elkaar ondersteunen. 
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element ontbreekt12. De door Adler onderzochte NUMMI fabriek blijkt na de oprichting 
bijzonder goede resultaten te behalen. Een vergelijking met een puur organische organisatie 
heeft Adler niet gemaakt. 

Ook Browner en Kubarski (1991) bestuderen een organisatie waarin de bureaucratische wijze 
van sturing gecombineerd wordt met organische elementen. Gedrag van medewerkers wordt 
in deze organisatie niet alleen gestuurd door kwantitatieve controle-mechanismen, maar ook 
door meer ideologische normatieve mechanismen. Focus van dit onderzoek is niet het resul
taat van de organisatie als geheel, maar het gedrag van medewerkers. De combinatie van 
strakke, controlerende en normatieve sturing leidt in deze organisatie tot betrokken en pro
ductieve medewerkers. Ook de kosten voor supervisie zijn in de onderzochte organisatie 
minder hoog dan in vergelijkbare, maar bureaucratische organisaties. 

Adler (1993) en Browner en Kubarski (1991) tonen aan dat juist mengvormen van organi
saties, in beide onderzoeken bureaucratische organisaties met 'organische elementen', succes
vol zijn. In beide onderzoeken worden alleen organisaties uit eenzelfde omgeving onderzocht, 
een uitspraak over de congruentievoorwaarde kan dus niet worden gedaan. 

2.2.4 Verklaring van de tegenstrijdige resultaten 

In figuur 2.3 worden de hierboven beschreven onderzoeken nog eens samengevat in het 
eerder beschreven schema. De onderzoeken van Gresov en Gupta e.a. falsifiëren de consis
tentiehypothese en ondersteunen de congruentiehypothese. De onderzoeken van Doty e.a., 
Huselid en Arthur daarentegen ondersteunen juist de consistentiehypothese en falsifiëren de 
congruentiehypothese. Miller falsifieert de congruentiehypothese; de consistentiehypothese 
heeft hij niet onderzocht. Ook Adler, en Browner en Kubarski falsifiëren de consistentie
hypothese; de congruentiehypothese is niet onderzocht in deze onderzoeken. Voor beide 
veronderstellingen geldt dus dat ze door sommige onderzoeken worden ondersteund en door 
andere niet. De vraag is nu hoe deze tegenstrijdige resultaten verklaard kunnen worden. 

Congruentievoorwaarde 
Een verklaring voor het feit dat de congruentievoorwaarde soms wel en soms niet onder
steund wordt kan wellicht gevonden worden in de eerder aangehaalde samenvatting van 
Mintzberg (1979: 221-222). 
Stabiliteit van de omgeving beïnvloedt volgens Mintzberg vooral de voorspelbaarheid van het 
werk. In een extreem instabiele omgeving is het werk onvoorspelbaar. Een organisatie zal in 
deze situatie volgens Mintzberg (1979: 270) zó ingericht moeten zijn dat ze flexibel kan 
reageren op de omgeving. Om succesvol te zijn, zo stelt Mintzberg, zal een organisatie orga
nischer moeten zijn naarmate de omgeving instabieler wordt. Hij merkt hierbij echter nadruk
kelijk op (1979: 272) dat hiermee niet automatisch ook het 'omgekeerde' wordt veron
dersteld. In een stabiele omgeving kan een bureaucratische organisatie goed functioneren, 
maar ook andere organisatietypen kunnen in een stabiele omgeving succesvol zijn. Andere 
door hem onderscheiden contingentiefactoren als bijvoor beeld omvang en leeftijd van de 

12 Niet iedereen gelooft in de mogelijkheid een bureaucratische organisatie volgens participatieve principes 
in te richten. Volgens Pot (1993: 16) maakt de participatie bij NUMMI onderdeel uit van een verfijnd be
heerssysteem waarin de macht, als in andere systemen, bij het management ligt. 
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organisatie zullen nu bepalen hoe bureaucratisch de organisatie zal zijn. De 'omgevingseis' is 
niet meer dwingend. 
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Figuur 2.3 Voorwaarden voor succes en empirisch onderzoek 

Complexiteit van de omgeving beïnvloedt volgens Mintzberg de ingewikkeldheid van het 
werk. In een extreem complexe omgeving worden de problemen waarmee een organisatie te 
maken krijgt zó ingewikkeld dat beslissingen niet meer alleen door medewerkers in de top 
van een organisatie genomen kunnen worden. In een complexe omgeving zal een organisatie 
succesvoller zijn naarmate ze meer gedecentraliseerd is. Alhoewel Mintzberg het niet noemt, 
zou hier hetzelfde kunnen gelden als bij de hierboven geformuleerde hypothese: deze hypo
these veronderstelt niet automatisch het omgekeerde. Een gecentraliseerde organisatie kan 
succesvol zijn in een eenvoudige omgeving, tenzij andere (contingentie)variabelen om een 
ander type organisatie vragen. Ook hier geldt weer dat de omgevingseis niet meer dwingend 
is. 
Het feit dat de 'eis' die contingentiefactoren aan een organisatie stellen niet altijd dwingend is, 
zou een verklaring kunnen zijn voor het feit dat de congruentievoorwaarden soms wel en 
soms niet worden ondersteund. 

In het onderzoek van Gresov (zie eerder) kunnen aanwijzingen voor deze verklaring worden 
gevonden. Organisaties zijn, zo blijkt uit zijn onderzoek, effectiever als er sprake is van een 
fit tussen de structuur van een organisatie en de contingenties. De effecten van deze fit, zo 
stelt Gresov vast, zijn groter als er sprake is van een hoge mate van horizontale afhanke
lijkheid en een hoge mate van taakonzekerheid (1990: 521). Gresov laat dus zien dat de 'fit'-
hypothese vooral ondersteund wordt in een situatie, waarin de instabiliteit en complexiteit 
van de omgeving 'dwingende eisen' stelt aan de inrichting van de organisatie.13 

Dit zou ook als ondersteuning voor de interne consistentievoorwaarde kunnen worden uitgelegd. 
Immers, juist in een situatie met een lage taakonzekerheid was de berekende ideale organisatievorm niet de 
meest consistente (zie 2.2.2). 
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Huselid en Arthur falsifiëren de hypothese dat een organisatie alleen succesvol is als de wijze 
van sturing is aangepast aan de kenmerken van de omgeving. Uit de onderzoeken van Huse
lid en Arthur blijkt immers dat een organische wijze van sturing in alle door hen onderzochte 
omgevingen succesvol is. Toch kan ook dit resultaat met de veronderstellingen van Mintz-
berg worden verklaard. In een instabiele en complexe omgeving is een organische organisatie 
volgens Mintzberg succesvoller dan een mechanische organisatie. In een stabiele en eenvou
dige omgeving kunnen beide typen succesvol zijn. Het door Huselid en Arthur gevonden 
resultaat dat een 'organische' wijze van sturing onder alle (door hen gemeten) omstandig
heden succesvoller is, is dus niet in tegenspraak met de veronderstelling van Mintzberg. 

De resultaten van Doty e.a. zijn niet te verklaren met behulp van de veronderstellingen zoals 
hierboven geformuleerd. Voor het onderzoek van Doty e.a. zijn organisaties onderzocht in 
verschillende branches, elk met andere contingentiefactoren. Zowel voor organisaties in een 
instabiele en complexe omgeving, als voor organisaties in een stabiele en eenvoudige omge
ving geldt dat ze succesvoller zijn, als ze meer lijken op een van de door Miles en Snow 
geformuleerde ideaaltypen. Dit resultaat wordt echter niet gevonden als uitgegaan wordt van 
de typologie van Mintzberg. Organisaties blijken niet (in elke omgeving) succesvoller naar
mate ze meer lijken op de typen zoals door Mintzberg geformuleerd. De ideaaltypen van 
Miles en Snow verschillen van die van Mintzberg onder meer door het feit dat de variabele 
strategie in de typologie van Mintzberg niet meegenomen is en in de typologie van Miles en 
Snow wel. Strategie wordt door Miles en Snow geoperationaliseerd in een aantal variabelen 
die vooral informatie bevatten over de wijze, waarop de organisatie reageert op de omgeving. 
Op basis van deze operationalisering zou verondersteld kunnen worden dat een type waarin 
de variabele strategie is opgenomen niet alleen intern consistent is, maar ook in zekere mate 
extern congruent. 

Ook de resultaten van Millers onderzoek kunnen niet verklaard worden met behulp van de 
veronderstellingen die op basis van Mintzberg's samenvatting van de contingentietheorie zijn 
geformuleerd. Miller vindt geen ondersteuning voor de congruentiehypothese. De relaties 
tussen de mate van externe fit en de door hem onderscheiden financiële indicatoren zijn niet 
significant. Miller maakt echter, net als Doty e.a. maar bijvoorbeeld anders dan Gresov, geen 
onderscheid tussen typen omgeving en misschien is dit wel de verklaring voor het feit dat hij 
geen significante relaties vindt tussen de mate van fit tussen structuur, proces en omgeving en 
de financiële resultaten. Als de hierboven geformuleerde veronderstellingen juist zijn, dan zal 
deze relatie vooral aangetroffen worden in organisaties in een instabiele en complexe omge
ving. Organisaties in een stabiele en eenvoudige omgeving kunnen immers ook succesvol 
zijn als er, op basis van de veronderstellingen afgeleid van de contingentietheorie, sprake is 
van misfit. Juist de aanwezigheid van deze organisaties in de dataset zou wel eens de oorzaak 
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kunnen zijn van het feit dat de door Miller gevonden relaties niet significant zijn.14 Hetzelfde 
geldt voor de resultaten van het onderzoek van Doty e.a.. Ook zij maken geen onderscheid 
tussen typen omgeving. De resultaten van organisaties waarbij sprake is van een fit met de 
contingentiefactoren verschillen niet significant van de resultaten van organisaties waarbij 
sprake is van misfit. Ook hier zouden de succesvolle organische organisaties in een stabiele 
en eenvoudige omgeving ervoor gezorgd kunnen hebben dat de verschillen niet significant, 
zijn. 

Consistentievoorwaarde 
Organisaties zijn volgens Teulings (1994), zo zagen we eerder, succesvol als ze intern consis
tent zijn. Ze zijn, zo stelt Teulings, intern consistent omdat (sturings-)elementen elkaar in hun 
effect ondersteunen. Juist dit kenmerk maakt dat deze organisaties succesvol zijn. Ideaaltypen 
zijn, zo werd ook al eerder beschreven, per definitie intern volkomen consistent. Het is echter 
de vraag of er niet combinaties van ideaaltypen denkbaar zijn waarin de elementen elkaar ook 
in hun effecten ondersteunen. Deze combinaties zouden wel eens de succesvolle mengvor
men kunnen zijn. 

Zowel Adler als Browner en Kubarski beschrijven in hun studies een succesvolle mengvorm 
van sturing. In beide gevallen betreft het een bureaucratische organisatie met een paar 'organi
sche' elementen. In een later verschenen artikel onderzoekt Adler samen met Borys (1996) de 
conflicterende resultaten van onderzoek naar het functioneren van bureaucratische organisa
ties. Sommige bureaucratische organisaties, zo concluderen Adler en Borys, zijn succesvol 
omdat juist de bureaucratische sturing zorgt voor duidelijkheid en leidt tot effectiviteit en 
tevreden medewerkers. Andere bureaucratische organisaties zijn star en weinig succesvol, 
medewerkers zijn ontevreden en gedemotiveerd omdat ze weinig ruimte hebben voor creati
viteit. Adler en Borys verklaren dit verschil in resultaten door een onderscheid te maken 
tussen twee typen formalisatie: 'coercive formalisation', een systeem van regels en voor
schriften ontworpen om tegenwerking en recalcitrantie van medewerkers tegen te gaan, en 
'enabling formalisation', een systeem van regels en voorschriften ontwikkeld om medewer
kers te ondersteunen zodat ze effectiever met contingenties om kunnen gaan. 'Coercive for
malisation', zo zou verondersteld kunnen worden, zal organische elementen niet 
ondersteunen, maar 'enabling formalisation' wel. 

14 De vraag naar de relatie tussen de mate van fit en de prestaties staat niet centraal in Miller's onderzoek. 
Hij besteed er in zijn artikel maar een alinea aan waarin hij veronderstelt dat de opbrengsten van interne fit en 
externe fit tegen elkaar wegvallen als ze niet compatibel zijn.Voor deze veronderstelling vindt Miller, zo stelt 
hij, ondersteuning in zijn onderzoek door het ontbreken van significante relaties tussen externe fit en financi
ële resultaten. Met deze veronderstelling kan Miller geplaatst worden in het tweede kwadrant van figuur 2.2: 
een organisatie is alleen succesvol als er zowel sprake is van interne als van externe fit. Er zijn volgens Miller 
echter situaties denkbaar (als beide vormen van fit incompatibel zijn) waarin organisaties niet succesvol 
kunnen zijn. Een oplossing voor dergelijke situaties geeft Miller niet, behalve een korte verwijzing naar li
teratuur waarin een sequentiële benadering wordt voorgesteld (waarbij interne fit en externe fit afgewisseld 
worden). 
15 In navolging van Doty e.a. wordt in dit onderzoek verondersteld dat een organisatie intern minder consis
tent is naarmate ze meer afwijkt van het ideaaltype. Een mengvorm van sturing waarin de elementen elkaar in 
hun effecten ondersteunen is volgens deze redenering intern minder consistent dan het ideaaltype. Deze 
mengvorm is echter wel intern consistent volgens de definitie van Teulings. 
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Aan de wijze van sturing zoals door een management in een organisatie wordt gehanteerd ligt 
volgens Adler en Borys een assumptie ten grondslag over wat werk voor individuen betekent. 
Ze onderscheiden in hun artikel ook twee tegengestelde basisassumpties die volgens hen door 
een management in organisaties gehanteerd kunnen worden : 
1. Door georganiseerde werkverbanden verliezen mensen autonomie. Werken is voor 

mensen een 'kosten-post', een min op de ruilbalans. Overeenkomsten tussen organisatie
doelen en doelen van individuen in organisaties zullen zelden voorkomen. Er bestaat een 
grote kans op opportunistisch gedrag. Een organisatie zal dus zó ingericht moeten zijn 
dat mensen de kans niet krijgen om opportunistisch gedrag te vertonen. 

2. Door samen te werken in een organisatie kunnen mensen doelen bereiken die ze alleen 
niet kunnen bereiken. Werken heeft voor mensen ook een toegevoegde waarde en zorgt 
in zichzelf dus voor een plus op de ruilbalans. Overeenkomsten tussen organisatiedoelen 
en doelen van individuen zijn niet ondenkbaar. De kans op opportunistisch gedrag is, als 
men uitgaat van deze assumptie, klein. De te verwachten natuurlijke neiging van mensen 
zal coöperatie zijn. 

De eerste assumptie ligt ten grondslag aan een sturingsmechanisme als 'coercive formalisa
tion', de tweede aan een sturingsmechanisme als 'enabling formalisation'. De tweede as
sumptie is ook de onderliggende assumptie van organische sturingswijzen. Verondersteld zou 
kunnen worden dat deze sturingselementen elkaar ondersteunen omdat ze mensen in organi
saties op dezelfde wijze aanspreken. 
Kwantitatieve controle-mechanismen en normatieve, ideologische mechanismen, de com
binatie van sturingselementen in de organisatie, zoals is onderzocht door Browner en Kubars-
ki, spreken mensen niet op dezelfde wijze aan, zo zou verondersteld kunnen worden. Het is 
dan ook de vraag of zo'n organisatie, zoals Browner en Kubarski veronderstellen, succesvol 
is dankzij deze combinatie van sturingselementen. Browner en Kubarski maken melding van 
het feit dat regels af en toe ontdoken worden en dat medewerkers zelf informele maximale 
productiedoelen ontwikkelen die niet overschreden worden. Op basis van deze informatie zou 
verondersteld kunnen worden dat medewerkers binnen de controle-mechanismen hun eigen 
vrijheid creëren17. Niet de formele sturingselementen, maar de informele sturingselementen 
ondersteunen elkaar . 

Op basis van de klassieke contingentietheorie kan verondersteld worden dat een organisatie 
succesvol is als de wijze van sturing is aangepast aan de kenmerken van de omgeving. Orga
nisaties opereren echter steeds meer in een omgeving die verschillende, soms tegenstrijdige 
eisen aan hen stelt. Interessant is nu te onderzoeken welke wijze van sturing succesvol is, 
gegeven de verschillende kenmerken van de omgeving. (Wanneer) zijn organisaties vooral 

16 Deze assumpties lijken op de assumpties die geformuleerd worden in de klassieke tweedeling zoals in 
1960 door Mc Gregor is gemaakt. Mc Gregor maakt een onderscheid tussen managementtheorie X, een 
theorie die ervan uitgaat dat mensen van nature niet willen werken, zullen proberen werk te ontduiken en dus 
gedwongen en gecontroleerd moeten worden willen ze werk verrichten, en managementtheorie Y, die uitgaat 
van de assumptie dat mensen van nature geen aversie hebben tegen werken en dat een situatie die mensen 
helpt bij 'zelf-verwerkelijking' moti verender werkt dan strafen controle. 
17 Hetzelfde mechanisme is al aangetoond door Homans (1951) in zijn klassieke studie 'The Bank Wiring 
Observation Room'. 
18 Een andere veronderstelling zou kunnen zijn dat de productiviteit stijgt omdat, zoals Browner en Kubars-
ki's respondenten aangeven, het routinewerk uitdagender en bevredigender is geworden door het invoeren van 
een targetsysteem. 
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succesvol als de wijze van sturing is aangepast aan de verschillende contingentiefactoren 
(en/) of (wanneer) zijn organisaties succesvoller naarmate ze meer lijken op een ideaaltype 
sturing? 

2.3 Verschillende soorten succes 

Recent onderzoek laat niet alleen zien dat verschillende wijzen van sturing succesvol kunnen 
zijn in een verschillende omgeving, maar ook dat verschillende wijzen van sturing op ver
schillende manieren succesvol zijn. In sommige gevallen is er sprake van een dilemma. Een 
wijze van organiseren die leidt tot effectiviteit is niet altijd efficiënt, zo blijkt bijvoorbeeld uit 
het onderzoek van Ostroff en Schmitt (1993). Ostroff en Schmitt beschouwen de twee resul-
taatcriteria effectiviteit en efficiency als twee relatief onafhankelijke dimensies die tegen 
elkaar afgezet vier groepen organisaties opleveren: organisaties die effectief én efficiënt zijn, 
organisaties die effectief maar niet efficiënt zijn, organisaties die efficiënt maar niet effectief 
zijn, en organisaties die effectief noch efficiënt zijn. De scores van deze groepen op bepaalde 
sturingselementen blijken significant van elkaar te verschillen. De variabele regulering 
(uitgevaardigd door het 'schooldistrict' waartoe de onderzochte scholen behoren) en de varia
bele waarmee gemeten wordt in welke mate de leiding van een organisatie een positieve 
houding heeft ten opzichte van veranderingen, laden hoog op de dimensie die een onder
scheid maakt tussen organisaties die effectief én efficiënt zijn en de overige organisaties. In 
de effectieve én efficiënte organisaties is weinig sprake van regulering en heeft de leiding van 
de organisatie een 'positieve houding ten opzichte van veranderingen'. Drie variabelen laden 
hoog op de dimensie die een onderscheid maakt tussen effectieve organisaties en efficiënte 
organisaties, namelijk de variabelen docent/student ratio, participatie en sociaal klimaat (de 
mate waarin er in beleid rekening gehouden wordt met de behoeften van de medewerkers). 
Effectieve organisaties scoren op al deze variabelen hoger dan efficiënte organisaties. Er zijn 
in effectieve (maar niet efficiënte) organisaties dus minder studenten per docent, er is sprake 
van meer participatie en een socialer klimaat dan in efficiënte (maar niet effectieve) organisa
ties. Op basis van het onderzoek van Ostroff en Schmidt (1993) kunnen dus drie categorieën 
'sturingselementen' worden onderscheiden; elementen die kenmerkend zijn voor effectieve 
(maar weinig efficiënte) organisaties, elementen die kenmerkend zijn voor efficiënte (maar 
weinig effectieve) organisaties en elementen die kenmerkend zijn voor effectieve én effi
ciënte organisaties. Een 'uitruil' tussen effectiviteit en efficiency vindt dus in een aantal 
gevallen wel, en in andere gevallen niet plaats. 

Wageman (1996) laat zien dat taak/wterdependentie leidt tot groepen waarin goed wordt 
samengewerkt en gecommuniceerd. Beloningswdepentie leidt volgens haar tot effectief 
functionerende individuen. Een groep waarin medewerkers voor het uitoefenen van de taken 
van elkaar afhankelijk zijn, maar waarin de beloning individueel is, presteert minder goed dan 
groepen waarin de taak- en beloningsafhankelijkheid op elkaar zijn afgestemd. In groepen 
waarin de taak- en beloningsafhankelijkheid op elkaar zijn afgestemd, dus waarin beide 
interdependent of beide independent zijn, zal dus sprake zijn van een hoge groepseffectiviteit, 
namelijk in een situatie waarin beide interdependent zijn, o/een hoge individuele effectiviteit, 
namelijk in een situatie waarin beide independent zijn. 
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Ook creativiteit of innovativiteit en effectiviteit zijn resultaatcriteria die wel tegen elkaar 
worden afgezet. Shalley (1995) maakt een onderscheid tussen creativiteit, dat wil zeggen de 
mate waarin oplossingen van medewerkers voor problemen vernieuwend zijn, en effectiviteit, 
dat wil zeggen het aantal oplossingen. Creatieve oplossingen kosten meer tijd dan standaard
oplossingen. Shalley veronderstelt dan ook dat creativiteit ten koste zal gaan van effectiviteit. 
De resultaten van haar onderzoek ondersteunen deze veronderstelling. De aanwezigheid van 
doelstellingen die gericht zijn op het bevorderen van creativiteit correleert negatief met de 
effectiviteit van medewerkers. 

Als we de vraag 'welke wijze van sturing is succesvol' willen onderzoeken is het zinvol, zo 
blijkt uit het bovenstaande, verschillende soorten resultaten te onderscheiden en ook de vraag 
'leiden verschillende wijze van sturing tot verschillende soorten resultaten? ' te onderzoeken. 

2.4 Effectiviteit versus tevredenheid 

Hierboven wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten resultaten van de 
organisatie. Het gaat hier dan vooral om resultaten van de organisatie of medewerkers in de 
organisatie. Een resultaat van een andere orde is de mate waarin medewerkers tevreden met 
hun werk en met de organisatie zijn19. 
Een wijze van sturing die leidt tot effectiviteit leidt volgens enkelen niet altijd tot een organi
satie waarin medewerkers het meest tevreden zijn. Ook het dilemma tussen resultaten van de 
organisatie en tevredenheid van medewerkers is een centraal thema in de managementlitera
tuur. Grofweg zijn er drie veronderstellingen: 
1 Een wijze van sturing die leidt tot effectiviteit leidt niet altijd tot tevreden medewerkers, 

maar een effectieve organisatie is in het belang van de medewerkers, dus uiteindelijk zal 
gekozen worden voor een sturingswijze die effectiviteit genereert. 

2 Een wijze van sturing die leidt tot effectiviteit leidt niet altijd tot tevreden medewerkers; 
kiezen voor een sturingswijze die leidt tot effectiviteit is een kortetermijn-oplossing; een 
organisatie met tevreden medewerkers zal op de lange termijn het meest succesvol zijn. 

3 Het is mogelijk een organisatie zó in te richten dat ze zowel effectief is, als tevreden me
dewerkers heeft. 

Het belang van de inbreng van medewerkers in een organisatie wordt, zo werd hierboven al 
beschreven, steeds meer benadrukt. Het is daarom niet verwonderlijk dat vooral de laatste 
twee veronderstellingen veel ondersteuning vinden in de meest recente literatuur. Om goed 
inzicht te krijgen in de relatie tussen de wijze van sturing en het succes van organisaties is het 
belangrijk om ook op de volgende vragen een antwoord te geven. 
Welke wijze van sturing leidt tot de hoogste effectiviteit? Welke wijze van sturing leidt tot de 
meeste tevredenheid? En zijn deze twee hetzelfde? 

2.4.1 Beheersing versus autonomie versus duidelijkheid 

De laatste twee, in de vorige alinea geformuleerde veronderstellingen, vinden steeds meer 
ondersteuning in de recente literatuur. Toch is het dilemma tussen autonomie en beheersing, 
dat mogelijk een verklaring zou kunnen zijn voor de eerste hierboven geformuleerde veron
derstelling, nog steeds actueel (zie bijvoorbeeld van Hoof en van Noort 1996). Over het alge
meen wordt er in de literatuur van uitgegaan dat autonomie van medewerkers de motivatie en 

Lammers (1993) noemt dit de leefbaarheid van de organisatie. 
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tevredenheid van medewerkers positief beïnvloedt. Beheersing van het werkproces door het 
management zal de autonomie van medewerkers inperken en daarom door medewerkers 
minder gewaardeerd worden. Daarnaast wordt echter verondersteld dat beheersing (bijvoor
beeld door standaardisatie) de effectiviteit van een organisatie positief beïnvloedt. Volgens 
enkelen is dit dilemma met name de oorzaak van het feit dat organisatievormen die leiden tot 
een hoge effectiviteit (door een hoge mate van beheersing) leiden tot minder tevreden mede
werkers en omgekeerd. Autonomie heeft echter ook een nadeel en beheersing een voordeel 
dat van invloed kan zijn op het welbevinden van medewerkers. In veel onderzoek (onder 
andere van Bijlsma-Frankema 1995) is inmiddels aangetoond dat medewerkers tevreden zijn 
als er sprake is van duidelijkheid. Een onduidelijke situatie kan stress veroorzaken. Een 
situatie waarin medewerkers veel autonomie hebben, is over het algemeen ook onduidelijker 
dan een situatie waarin medewerkers weinig autonomie hebben, maar waarin bijvoorbeeld 
sprake is van beheersing. 

Stevens, Phillipsen en Diederiks (1992) concluderen in hun onderzoek dat bureaucratisering 
of standaardisering zowel een negatief als een positief effect heeft op de arbeidssatisfactie van 
de door hen onderzochte medewerkers. Enerzijds verschaft standaardisering duidelijkheid, 
anderzijds vermindert het de autonomie. Zij onderzoeken de vraag of kenmerken van de orga
nisatie voorspellers zijn van de arbeidssatisfactie van medisch specialisten. De steeds verder
gaande bureaucratisering in professionele instellingen is, zo blijkt volgens Stevens e.a. steeds 
weer, een belangrijke reden voor ontevredenheid van professionals. De afname van de pro
fessionele autonomie blijkt dan in veel gevallen de belangrijkste oorzaak. Vooral 
formalisatie, de sturing van activiteiten door formele regels, druist in tegen de professionele 
normen van autonomie en sturing door gelijken. Aan de andere kant, zo stellen Stevens e.a., 
wordt ook steeds meer bewijs gevonden voor het idee dat een bureaucratie niet alleen nega
tieve consequenties heeft voor professionals. Bureaucratische organisaties kunnen het werk 
van professionals ook ondersteunen, bijvoorbeeld omdat ze de coördinatie en communicatie 
in een organisatie bevorderen. Sommige elementen in bureaucratische organisaties maken het 
voor professionals beter mogelijk hun doelen te bereiken. Bureaucratisering, zo blijkt uit het 
bovenstaande, heeft dus volgens Stevens e.a. een positief en een negatief effect op de arbeids
satisfactie van professionals. Enerzijds vermindert het de autonomie maar anderzijds 
verschaft het duidelijkheid. Als de relatie tussen standaardisatie en de tevredenheid voor 
specialisten en assistenten apart wordt onderzocht, blijkt de relatie significant positief te zijn 
voor specialisten en significant negatief voor assistenten. Specialisten hebben volgens Ste
vens e.a. waarschijnlijk meer invloed op de formele structuur, assistenten zullen meer 
onderworpen zijn aan de structuur. De specialisten hebben dus meer autonomie en zullen 
eerder de voordelen van de bureaucratie ervaren; de assistenten hebben minder autonomie en 
ervaren eerder de nadelen. 

Mocht als antwoord op de in de vorige paragraaf geformuleerde onderzoeksvraag inderdaad 
gevonden worden dat de wijze van sturing die leidt tot effectiviteit een andere is dan de wijze 
van sturing waarmee medewerkers het meest tevreden zijn, dan is het interessant te onderzoe
ken of het dilemma beheersing versus autonomie dit verschil kan verklaren. Maar ook als op 
basis van de resultaten kan worden verondersteld dat er één wijze van sturing is die zowel 
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leidt tot een hoge effectiviteit als tot tevreden medewerkers, dan is dit thema interessant. De 
vraag is dan hoe dit dilemma in deze succesvolle wijze van sturing is opgelost . 

2.5 Conclusie 

Dé wijze van sturing die onder alle omstandigheden het meest succesvol is bestaat niet vol
gens aanhangers van de contingentietheorie. Op het succes van een wijze van sturing is, zo 
wordt verondersteld, een aantal factoren van invloed. Omgevingsfactoren bijvoorbeeld. De 
mate van succes van een wijze van sturing kan verklaard worden als gekeken wordt naar de 
mate waarin de organisatie, als gevolg van de wijze van sturing, in staat is te reageren op de 
eisen die de omgeving aan de organisatie stelt. Maar ook interne factoren zijn belangrijk. De 
mate van succes van een wijze van sturing kan ook verklaard worden door de mate waarin de 
elementen van sturing elkaar ondersteunen. 

Wat is precies 'succes', is een belangrijke vraag in dit kader. Verschillende soorten succes, 
zowel in resultaten van de organisatie als in tevredenheid van medewerkers, kunnen op ver
schillende wijze gerealiseerd worden. Niet zelden leidt een wijze van sturing wel tot het ene 
resultaat, maar juist niet tot het andere. Hierin ligt voor de leiding van een organisatie een 
belangrijke strategische keuze-taak. 

In dit onderzoek wordt de relatie tussen de wijze van sturing in organisaties en de effectiviteit 
van deze organisaties alsook de tevredenheid van de medewerkers in deze organisaties onder
zocht. Om deze relatie te onderzoeken zullen, nog eens samengevat, de volgende vragen 
worden beantwoord: 
1. Welke wijze van sturing is succesvol, gegeven de verschillende kenmerken van de 

omgeving? Zijn organisaties vooral succesvol als de wijze van sturing is aangepast 
aan de verschillende contingentiefactoren of zijn organisaties succesvoller naarmate 
ze meer lijken op een ideaaltype sturing? 

2. Leiden verschillende wijze van sturing tot verschillende soorten resultaten? 
3. Welke wijze van sturing leidt tot de hoogste effectiviteit? Welke wijze van sturing leidt 

tot de meeste tevredenheid? En zijn deze twee hetzelfde? 
4a. Als de wijze van sturing die leidt tot effectiviteit een andere is dan de wijze van stu

ring waarmee medewerkers het meest tevreden zijn: kan het dilemma beheersing 
versus autonomie dit verschil verklaren? 

4b. Als op basis van de resultaten kan worden verondersteld dat er één wijze van sturing 
is die zowel leidt tot een hoge effectiviteit als tot tevreden medewerkers: Hoe is het 
dilemma tussen beheersing versus autonomie in deze succesvolle wijze van sturing 
opgelost? 

20 Misschien dat dit dilemma wel opgelost wordt in een combinatie van wat Adler (zie eerder) coercive for
malisation noemt en organische elementen. 


