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3. Operationalisering van de begrippen 

3.1 Inleiding 
In het vorige hoofdstuk is de vraag welke wijze van sturing in organisaties het meest succes
vol is, op basis van een aantal theoretische noties en empirisch onderzoek uiteen gelegd in 
een aantal onderzoeksvragen. Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden moet een 
aantal begrippen gemeten worden. Het belangrijkste begrip is de wijze van sturing. Dit begrip 
wordt uiteengelegd in een aantal dimensies, die in de tweede paragraaf van dit hoofdstuk 
worden afgeleid. Het tweede begrip is 'succes'. In het vorige hoofdstuk is gebleken dat een 
onderscheid gemaakt moet worden tussen resultaten van de organisatie en de meer 'sociale 
indicatoren' als de tevredenheid en het vertrouwen van medewerkers. Beide begrippen wor
den in de derde paragraaf uitgewerkt1. Een van de belangrijkste veronderstellingen van de 
contingentietheorie is, dat het succes van een wijze van sturing afhangt van de mate waarin 
deze past bij de omgeving, waarin een organisatie opereert. Om deze veronderstelling te 
kunnen toetsen zullen ook uitspraken gedaan moeten worden over de omgeving. De operatio
nalisering van het begrip omgeving is uitgewerkt in de vierde paragraaf. 

3.2 De wijze van sturing 

De term 'sturing' of in het engels 'control'2 wordt in de literatuur veel gebruikt, maar betekent 
niet altijd hetzelfde. In de Nederlandstalige organisatie-sociologische literatuur wordt met 
(be)sturen in of van organisaties over het algemeen bedoeld "het doen functioneren, het doen 
reageren of het veranderen van de reacties van organisatiegenoten, teneinde bepaalde doel
stellingen te realiseren" (Lammers 1989: 21 en 470) of "het maken, dragen en bewaken van 
regels, voorschriften en procedures en het dragen en bewaken van resultaten" (Teulings 1993: 
42-43). De definities die in de Engelstalige literatuur voor het begrip 'control' worden ge
bruikt kunnen samengevat worden in twee soorten definities: een smalle definitie en een 
uitgebreide definitie. Onderzoekers die de smalle definitie hanteren (Ouchi 1977: 95; Fayol 
1949) richten zich vooral op de evaluatie- of controle-component van 'control systems'. 'To 
control' wordt dan gedefinieerd als "see that everything occurs in conformity with the esta
blished rules and expressed commands" (Fayol 1949, in Pugh and Hickson 1989: 86). Het 
Nederlandse begrip 'sturing' komt meer overeen met de brede definitie van het Engelse 
begrip 'control' (Barker 1993; Browner en Kubarski 1991; Kerr 1981; Lincoln en Kallenberg 
1990; Nelson 1993; Pugh 1990; Robertson en Anderson 1993; Snell 1992; Tannenbaum 

1 Een van de onderzoeksvragen die in het vorige hoofdstuk is afgeleid, is de vraag of verschillende wijzen 
van sturing leiden tot een verschillend succes. Om dit te kunnen onderzoeken zouden verschillende 'resultaat
maten' moeten worden onderscheiden. In dit onderzoek is dit onderscheid inderdaad gemaakt. Deze maten 
zijn echter oorspronkelijk niet onderscheiden met het doel ze tegen elkaar af te zetten. De effectiviteitsmaten 
blijken echter samengevat te kunnen worden in twee factoren (zie hoofdstuk 5), die duidelijk van elkaar 
onderscheiden en met elkaar vergeleken kunnen worden. De onderzoeksvraag naar de verschillende resultaten 
van verschillende wijzen van sturing is ook pas na de analyse van de resultaatvariabelen toegevoegd. 
2 Een andere, veel gebruikte term is 'governing'. 
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1968; Weber 1949): "any process that keeps align the actions of individuals with the interest 
of their employing firm" (Tannenbaum 1968). 

Succes van een organisatie wordt beïnvloed door vele aspecten. In de recente literatuur (zie 
voor een overzicht bijlage 2) wordt het functioneren van de medewerkers als een cruciale 
factor gezien en als een centrale variabele in het verklaren van verschillen in succes in organi
saties. Het gedrag en het functioneren van medewerkers wordt door het management van een 
organisatie beïnvloed, door sturing zal getracht worden medewerkers zó te laten functioneren 
dat hun gedrag een positieve bijdrage zal leveren aan het bereiken van de doelstellingen van 
de organisatie. In hoeverre de wijze van sturing de mate waarin de doelstellingen van de 
organisatie bereikt worden, via het gedrag van medewerkers beïnvloedt, is een centrale vraag 
van dit onderzoek. Controle kan een belangrijk sturingselement zijn, maar naast controle zijn 
er nog andere sturingselementen die het gedrag van medewerkers beïnvloeden. De in de 
Engelstalige literatuur gebruikte smalle definitie is dus te smal voor het beantwoorden van de 
onderzoeksvraag. In dit onderzoek zal gebruik gemaakt worden van de brede definitie. 

Door veel onderzoekers (Barker 1993; Nelson 1993; Robertson en Anderson 1993; Snell 
1992; Browner en Kubarski 1991; Lincoln en Kallenberg 1990; Pugh 1990; Lammers 1989; 
Kerr 1981; Ouchi 1980; Van de Ven 1976; Fayol 1949; Weber 1949) wordt sturing be
schouwd als de verantwoordelijkheid van het management van een organisatie. Zelfs in 
systemen waarin 'zelfsturing' of 'self-control' centraal staat, is het management uiteindelijk 
verantwoordelijk voor de wijze waarop de medewerkers aangestuurd worden. Ook al worden 
medewerkers in deze systemen niet rechtstreeks aangestuurd door het management, een 
systeem van zelf sturing is een wijze van sturing die door het management in een organisatie 
is geïnitieerd en ingevoerd. 

Onder sturing wordt in dit onderzoek verstaan: de middelen waarmee en de wijze waarop het 
management in een organisatie medewerkers duidelijk maakt wat van ze wordt verwacht, 
en de middelen waarmee en de wijze waarop het management ervoor zorgt dat medewerkers, 
middels gedrag, ook aan deze verwachtingen voldoen. 

3.2.1 Dimensies van sturing 

Sturing is een complex begrip. Zoals hierboven al wordt beschreven, bestaat sturing uit ver
schillende elementen. Om de invloed van sturing op de resultaten te onderzoeken zullen de 
verschillende elementen van sturing (al dan niet in hun samenhang) onderzocht moeten wor
den. Het begrip sturing zal dus uiteengelegd moeten worden in een aantal dimensies. 

In de literatuur worden echter niet altijd dezelfde dimensies van sturing onderzocht. In de 
bijlage worden de elementen van sturing die in recente onderzoeken gemeten zijn, samen
gevat in acht dimensies. Deze dimensies worden hieronder in tabel 3.1 nog eens weer
gegeven. Niet alle dimensies worden in elk onderzoek bestudeerd. De keuze van de te onder
zoeken dimensies wordt (vaak) afgeleid van de onderzoeksvraag. 

In dit onderzoek wordt de relatie bestudeerd tussen de wijze van sturing en de resultaten van 
de organisatie. In de loop der jaren is een variatie aan typologieën ontwikkeld waarmee de 
verschillen in de wijze van sturing en structuur in organisatie worden weergegeven. Deze 
typologieën zijn vaak niet alleen bedoeld om de verschillen tussen organisaties te beschrijven. 
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1. participatie/decentralisatie: mate waarin medewerkers bevoegd zijn beslissingen te nemen 
2. sociaal leiderschap: mate waarin sprake is van een ondersteunende en non-controlerende stijl van 

leidinggeven 
3. standaardisatie : mate waarin sprake is van regels en procedures 
4. koppeling werkzaamheden van het individu aan de resultaten van het geheel: mate waarin de 

bijdrage van individuele medewerkers aan het resultaat van de organisatie zichtbaar is gemaakt 
5. verwachte inzet medewerkers: de mate waarin van medewerkers meer wordt verwacht dan strikt het 

uitoefenen van de functie 
6. aandacht aan de behoeften van medewerkers: de mate waarin aandacht besteed wordt aan de be

hoeften van medewerkers 
7. beloning: type beloning dat medewerkers krijgen (gekoppeld aan groepsprestaties of niet, extrinsiek 

of intrinsiek) 
8. kenmerken van de functie: de mate waarin functies complex zijn, de mate waarin taken interdepen

dent zijn 

Tabel 3.1: Dimensies van sturing in empirisch onderzoek 

De meeste bedenkers van typologieën ontwikkelen ook veronderstellingen en noties over de 
mate waarin en voorwaarden waaronder bepaalde typen succesvol zijn. De belangrijkste 
daarvan werden in het vorige hoofdstuk besproken. Inzicht in het type sturing dat in een 
organisatie wordt gehanteerd kan dus de gevonden relatie met output verklaren. De wijze van 
sturing zal dan zó gemeten moeten worden dat het mogelijk is een uitspraak te doen over het 
(ideaal-)type sturing waarop de gehanteerde wijze van sturing in de organisatie het meeste 
lijkt. 

Hieronder wordt een aantal typologieën besproken. Uit de beschrijvingen zal blijken dat er op 
veel punten overeenkomsten zijn tussen de diverse ideaaltypen. Lammers laat zien dat de 
tweedeling organisch- mechanisch van Burns en Stalker ook bij de meeste andere indelingen 
te onderkennen valt (1989: 132). 
Op basis hiervan zou men kunnen veronderstellen dat de in de literatuur onderscheiden typen 
twee uiteinden vormen van het continuüm van (bestaande?) organisatievormen (-typen). Door 
de dimensies van sturing zo te kiezen dat met behulp van deze dimensies de twee uiteinden 
van het continuüm van elkaar onderscheiden kunnen worden, kunnen alle organisaties afgezet 
worden op het continuüm. Zo kan de relatieve positie van de onderzochte organisaties ten 
opzichte van de uiteinden van het continuüm worden vastgesteld. 

3.2.1.1 Ideaaltypen van sturing 

Om dimensies zo te kunnen kiezen dat het mogelijk is de twee uiteinden van het continuüm 
van organisatie(-typen) van elkaar te onderscheiden zal eerst gezocht moeten worden naar de 
eigenschappen die het verschil tussen twee extreme ideaaltypen het beste kunnen aangeven. 
Hieronder volgt een beschrijving van een aantal typologieën. Belangrijk is in deze beschrij
ving de kenmerken of dimensies die de typen in de typologieën van elkaar onderscheiden. 
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Weber: Patrimonische organisatievorm en rationele bureaucratie 
Weber formuleert drie typen organisaties op basis van drie typen gezag: de bureaucratische 
organisatie, gebaseerd op rationeel-legaal gezag, de traditionele organisatie, gebaseerd op 
traditioneel gezag en de charismatische organisatie, gebaseerd op charismatisch gezag. Scott 
(1992) vergelijkt de kenmerken van Weber's rationele bureaucratie met kenmerken van zijn 
traditionele vormen van bureaucratie, door Vroom (1980: 12) de patrimonische organisatie
vorm genoemd. Scott (1992: 40-41) onderscheidt de organisatievormen op de volgende 
gebieden: 
1. Een bureaucratische organisatie kan gekenmerkt worden door geordende taken en 

bevoegdheden. De reguliere activiteiten die van medewerkers gevraagd worden, zijn 
in een bureaucratie verdeeld volgens een vastgesteld systeem. In een patrimonische 
organisatie worden taken toegedeeld door de leider. De toedeling van taken kan wil
lekeurig zijn en op ieder moment veranderen. 

2. In een bureaucratische organisatie zijn gezagsrelaties geordend in een ambtelijke 
hiërarchie. Elke lagere functie wordt gecontroleerd of gesuperviseerd door een hogere 
functie. Voor de lagere functie bestaan er vaste mogelijkheden om tegen beslissingen 
in beroep te gaan. In een patrimonische organisatie zijn de gezagsrelaties meer diffuus 
en afhankelijk van de persoonlijke voorkeuren van de leider. 

3. Een systeem van regels stuurt beslissingen en acties in een bureaucratische organisa
tie. Deze regels zijn relatief stabiel, uitputtend, en ze kunnen worden aangeleerd. 
Algemene regels bestaan niet of zijn vaag geformuleerd in een patrimonische organi
satie. Bovendien kunnen ze op iedere moment door de leider veranderd worden. 

4. Werken in een bureaucratische organisatie behelst een carrière voor de medewerkers. 
Een medewerker is fulltime en voor de rest van zijn leven in dienst van de organisatie. 
Medewerkers van een patrimonische organisatie hebben geen duidelijk toekomstper
spectief. 

Burns en Stalker: Mechanische en organische organsiatievorm 
Burns en Stalker (1961), zo wordt al in het vorige hoofdstuk beschreven, onderscheiden, op 
basis van empirische bevindingen, twee extreme organisatievormen: de mechanische organi
satievorm en de organische organisatievorm. De kenmerken van de mechanische organi
satievorm komen overeen met de kenmerken van een rationele bureaucratie (Burns en Stalker 
1961: 119). Burns en Stalker beschrijven een groot aantal kenmerken waarop de typen van 
elkaar onderscheiden kunnen worden (1961: 120-121). In de onderstaande tabel worden de 
kenmerken naast elkaar gezet. 

Ouchi en anderen: Bureaucratie en clan, type A en type Z. 
In de transactiekosten-theorie worden twee fundamentele sociale mechanismen onder
scheiden waarmee transacties tussen individuen kunnen worden bestuurd: de markt en de 
bureaucratie. Ouchi (1980; 1981 en samen met Wilkins 1983) formuleert een derde me
chanisme: de clan. Transacties worden in elk van deze mechanismen verschillend geregeld. 
In een markt is geld het sturingsmechanisme. Regels en procedures zijn de sturingsme
chanismen in een bureaucratie. In ruil voor de zekerheid van werk onderschikken mensen 
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Mechanische organisatievorm Organische organisatievorm 

Centralisatie en participatie 

kennis is geconcentreerd in de top van de organisatie, 
belangrijke beslissingen worden aan de top genomen 
communicatie is vooral verticaal, tussen supervisor en 
ondergeschikten 

kennis is verspreid over de organisatie, 
belangrijke beslissingen worden genomen op 
de plek in de organisatie waar de benodigde 
kennis is 
communicatie is vooral lateraal, tussen 
mensen van verschillende hiërarchische ni
veaus in de organisatie 

Standaardisatie 

rechten en plichten zijn voor iedere functie precies 
gedefinieerd 

taken van individuen worden in interactie met 
anderen doorlopend opnieuw gedefinieerd 

Coördinatie en controle 

een hiërarchische structuur van controle, autoriteit en 
communicatie 

een netwerkstruktuur van controle, autoriteit 
en communicatie 

Oriëntatie op individu of groep 

taken van de organisatie als geheel zijn opgesplitst in 
kleine delen 
taken zijn abstract gedefinieerd, er is geen relatie 
gelegd tussen individuele taken en de taak van de or
ganisatie als geheel. Functionarissen concentreren zich 
op het uitoefenen van de eigen functie en niet op het 
realiseren van de doelstellingen van de organisatie als 
geheel 

er is een duidelijke koppeling tussen taken 
van individuen en de doelen van de organisa
tie als geheel 
functionarissen concentreren zich op het 
realiseren van de doelstellingen van de orga
nisatie 

Rol van de leidinggevenden 

ieder hiërarchisch niveau in de organisatie is alleen 
verantwoordelijk voor zijn eigen gebied 
rechten en plichten zijn gekoppeld aan functionele 
posities 
ondergeschikten krijgen vooral instructies van hun 
leidinggevenden 

iedereen is verantwoordelijk voor het op
lossen van eventuele problemen 
ondergeschikten krijgen vooral informatie en 
advies van hun leidinggevenden 

Evaluatie, promotie en beloning 

van medewerkers wordt loyaliteit en gehoorzaamheid 
verwacht 
vooral kwaliteiten die nodig zijn om te functie te 
vervullen worden gewaardeerd 

van medewerkers wordt betrokkenheid bij de 
doelstellingen van de organisatie als geheel 
verwacht 
bredere kwaliteiten dan alleen die kwaliteiten 
die nodig zijn voor de functie worden ge
waardeerd 

Tabel 3.2: Kenmerken van mechanische en organische organisaties, afgeleid van Burns en Stalker (1961) 
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zich aan deze regels. In een clan zijn gedeelde waarden en overtuigingen sturingsmechanis
men. Leden van een clan zullen van nature (gesocialiseerd) dat doen wat het beste is voor de 
organisatie. Doelcongruentie tussen organisatie en individuen is een van de voorwaarden 
waaronder een clan kan bestaan. 

De ideaaltypen bureaucratie en clan komen overeen met de empirische typen 'type A' en 'type 
Z' (Ouchi en Johnson 1978; Ouchi 1981). Type A representeert het prototype Amerikaans 
bedrijf. Type Z staat voor de Amerikaanse variant van het prototype Japans bedrijf (type J). 
Gedrag van medewerkers wordt in type A gestuurd door een systeem van monitoring en 
controle en door expliciete regels. Socialisatie, doelcongruentie en tradities zijn belangrijke 
sturingsmechanismen in type Z. Socialisatie en doelcongruentie zorgen ervoor dat medewer
kers doen wat het beste is voor de organisatie. Ze hebben daarom meer autonomie dan 
medewerkers in type A. Veel van de verschillen in de wijze van sturing tussen type A en type 
Z kunnen verklaard worden uit het feit dat de gemiddelde lengte van het dienstverband van 
medewerkers in type A veel korter is dan van medewerkers in type Z. Als gevolg van het 
hoge verloop zullen medewerkers in type A vooral gespecialiseerd zijn in de taak waarvoor 
ze aangenomen zijn. Specialisten kunnen snel ingezet worden in een functie, ze zullen ook 
vaker van organisatie wisselen dan de meer generalistisch georiënteerde medewerkers die 
werkzaam zijn in type Z. Een hoog verloop betekent veel nieuwe medewerkers. Dat maakt 
interdependentie duur; er zal dus in type A weinig sprake zijn van interdependentie. Mede
werkers in type Z wisselen minder snel van organisatie. Ze zullen eerder geneigd zijn binnen 
de organisatie van functie en ook van specialisme te wisselen. Er zullen weinig nieuwe me
dewerkers zijn. Interdependentie is in type Z minder duur dan in type A. Ook omdat mede
werkers in type Z meer georiënteerd zijn op de doelen van de organisatie als geheel dan op de 
eigen functie, zal er meer sprake zijn van interdependentie dan in type A. Het feit dat mede
werkers gedurende hun loopbaan verschillende functies binnen de organisatie bekleden, is 
daarbij een voordeel. 

Walton en Hackman: Control Strategy Organization en Commitment Strategy Or
ganization. 
Walton en Hackman (1986) onderscheiden twee contrasterende 'work force management 
strategies'; de 'control strategy' en de 'commitment strategy' . Een organisatie waarin een 
'control strategy' de dominante management-stratégie is, is zó ingericht dat zij kan functione
ren, zelfs als de betrokkenheid van medewerkers laag is. En hoewel betrokkenheid van 
medewerkers uiteraard door het management van deze organisatie gewaardeerd wordt, ont
lokt de inrichting van de organisatie weinig betrokkenheid bij medewerkers (1986: 170). 
Organisaties waarin de alternatieve management-stratégie, de 'commitment strategy', domi
nant is, zijn ingericht met als doel betrokkenheid van medewerkers te stimuleren om zó 
effectiviteit en efficiency te bereiken. De strategie van deze organisatie is niet alleen ontwor
pen om betrokkenheid te stimuleren, maar ook om deze betrokkenheid volledig te benutten. 
Een dergelijke organisatie is van betrokkenheid van medewerkers afhankelijk (1986: 171). 
De kenmerken van de beide strategieën worden hieronder in tabel 3.3 naast elkaar gezet. 

3 Arthur (1994), wiens onderzoek in het vorige hoofdstuk beschreven wordt, heeft deze termen van Walton 
en Hackman overgenomen. 
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Control strategy Commitment strategy 

Centralisatie en participatie 

de invloed 'bottom up' is minimaal, beslissingen 
worden over het algemeen 'top down' genomen 

verantwoordelijkheden van medewerkers zijn 
uitgebreid met plannings- en regelactiviteiten 
aan de ideeën van medewerkers wordt door het 
management veel aandacht besteed 

Standaardisatie 

regels moeten ervoor zorgen dat medewerkers 
weten wat ze moeten doen 

in plaats van regels zorgen doelstellingen en een 
gedeelde filosofie ervoor dat medewerkers weten 
wat ze moeten doen 

Coördinatie en controle 

door het management door collega's 

Oriëntatie op individu of groep 

taken van de organisatie als geheel zijn opge
splitst in kleine, goed gedefinieerde functies 

nadruk ligt meer op zelfsturende teams dan op 
individuen, teams zijn als team verantwoordelijk 
voor de resultaten 

Rol van de leidinggevende 

strakke supervisie 
hiërarchische organisatie, veel statussymbolen 
die de hiërarchische verschillen benadrukken 

van medewerkers wordt verwacht dat ze zichzelf 
managen 
competentie en ervaring zijn de basis voor gezag 
platte organisatie, weinig nadruk op hiërarchische 
verschillen 

Autonomie 

managers nemen beslissingen voor hun onderge
schikten 

medewerkers managen zichzelf, ze nemen zelf 
beslissingen als de situatie verandert 

Evaluatie, promotie en beloning 

van medewerkers wordt verwacht dat ze orders 
volgen, niet dat ze zelf initiatief nemen 
voor prestaties zijn minimum standaarden 
ontwikkeld 
beloning is gebaseerd op de zwaarte van de func
tie, soms aangevuld met een beloning voor pres
taties die boven de minimum standaard zijn 

doelstellingen worden geformuleerd om mede
werkers te stimuleren zich maximaal voor de or
ganisatie in te zetten 
beloning is gebaseerd op vaardigheden en winst
deling, vaak worden vooral groepsprestaties 
beloond 

Tabel 3.3: Kenmerken van control- en commitment systemen, afgeleid van Walton en Hackman (1986) 
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Lammers: Het A TMOC kwintet 
Lammers e.a. (1997) vatten een beschrijving van organisatietypen die in de afgelopen decen
nia ontwikkeld zijn in vijf ideaaltypen samen, de actie-organisatie, de traditionele organisatie, 
de mechanische organisatie, de organische organisatie en de coöperatie. Samen krijgen deze 
typen de naam 'het ATMOC kwintet', naar de beginletters van de typen4. Lammers e.a. vatten 
de karakteristieke kenmerken van de typen samen in een tabel. Hieronder worden de regime-
kenmerken van twee van de typen, de mechanische en de organische organisatie, in een tabel 
weergegeven5. 

Regimekenmerken Mechanische Organische 
organisatie organisatie 

bureaucratische discipline (de mate waarin de organisatie gestuurd en + ± 
beheerst wordt door formele regelingen) 

centralisatie (de facto: de plaats waar besluiten daadwerkelijk genomen + ± 

worden) 

stratificatie + ± 

horizontale communicatie - + 

energie (machtshoeveelheid: de som van de invloed van verschillende ±1- + 
partijen in de organisatie op de gang van zaken) 

Tabel 3.4: Regimekenmerken van de mechanische en organische organisatievorm, uit Lammers e.a. (1997) 

Lammers e.a. bespreken in hun boek nog een aantal 'nieuwe' typologieën, maar komen tot de 
conclusie dat het ATMOC kwintet "nog steeds fier overeind staat" (1997: 507). Ze plaatsen 
echter wel kanttekeningen bij het organische organisatietype (1997: 505). Volgens hen wordt 
er vaak voorbijgegaan aan de spanning tussen het homogene cultuurpatroon en de innovati-

4 In eerdere uitgaven (bijv. 1987) van het boek 'Organisaties vergelijkenderwijs' onderscheidt Lammers nog 
een zesde type, namelijk de organische/mechanische organisatie. De typologie krijgt in deze uitgaven de 
naam ATMOOC sextet. In de latere uitgave van dit boek beschrijven Lammers e.a. deze mengvorm wel; ze 
merken echter op dat er meerdere mengvormen mogelijk zijn. Alhoewel ze het niet expliciet noemen, ver
moed ik dat dit de reden is voor het feit dat de mengvorm niet meer als apart type in het model is opgenomen. 

In de eerste twee typen die Lammers e.a. onderscheiden, de actie-organisatie en de traditionele organi
satie, is er geen sprake van "regelingen voor de toetreding tot het verband, voor de interne arbeidsdeling en 
coördinatie, die welbewust ontworpen zijn met het oog op de doelstellingen"(1997: 480). De actie-organi
satie en de traditionele organisatie zijn daarom, zo stellen Lammers e.a., geen organisaties in de moderne zin 
van het woord. De organisaties waarvan de wijze van sturing in dit onderzoek bestudeerd wordt, zijn alle 
volgens de definitie van Lammers e.a. organisaties in de moderne zin van het woord. Een actie-organisatie of 
een traditionele organisatie zal niet aangetroffen worden. Voor het ontwikkelen van een instrument waarmee 
in dit onderzoek de wijze van sturing van verschillende organisaties met elkaar kan worden vergeleken, is een 
beschrijving van deze typen niet relevant. Om dezelfde reden is ook het laatste type, de coöperatie niet 
beschreven. Ook dit type zal in de dataset niet voorkomen. 
Hetzelfde geldt voor de patrimonische organisatievormen zoals ontwikkeld door Weber. Deze vormen zijn 
eerder wel beschreven, omdat door vergelijking met de patrimonische vormen de kenmerken van de rationele 
bureaucratie beter beschreven kunnen worden. 
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viteit van organisaties, beide kenmerken van een organische organisatie. Ze opperen dat er 
wellicht twee varianten van het organische regime te onderscheiden zijn: een responsieve 
variant en een innovatieve variant. In het eerste type zal sprake zijn van een relatief homo
geen cultuurpatroon, in het tweede type zal een relatief heterogeen cultuurpatroon aangetrof
fen worden. Dit laatste type zal beter in staat zijn tot vernieuwing en innovatie dan het eerste. 

Dimensies van sturing in dit onderzoek 
Zoals eerder al is opgemerkt, zijn er op veel punten overeenkomsten tussen de diverse ideaal
typen. In alle typologieën is de mate waarin sprake is van regels en voorschriften en de mate 
waarin gedrag gestuurd wordt door regels en voorschriften, een kenmerk waarmee de typen 
onderscheiden kunnen worden. Hetzelfde geldt voor de plaats waar beslissingen genomen 
worden, aan de top van de organisatie of ook op de werkvloer. In een mechanische organisa
tie wordt gedrag gestuurd door regels en worden beslissingen genomen aan de top van een 
organisatie. In een meer organische organisatie zijn regels en voorschriften minder belangrijk 
en worden veel beslissingen op de werkvloer genomen. 

In bijna alle hierboven beschreven typologieën kunnen typen van elkaar onderscheiden wor
den op basis van de mate waarin een organisatie georiënteerd is op de groep of op het 
individu. In het 'organische type' is sprake van een koppeling tussen individuele taken en de 
doelstelling van de organisatie als geheel, zijn samenwerking en horizontale coördinatie 
belangrijk en is er sprake van interdependentie. In het 'mechanische type' zijn taken opge
splitst en hoeft een medewerker zich alleen op zijn eigen functie te concentreren; hij legt 
alleen daarover verantwoording af aan zijn supervisor. 

Ook op basis van de stijl van leidinggeven kan in de meeste typologieën een onderscheid 
tussen de typen worden gemaakt. Strakke supervisie en controle zijn belangrijke elementen 
van de stijl van leidinggeven in een 'mechanische organisatievorm', terwijl leidinggevenden 
in een 'organische organisatievorm' medewerkers meer ondersteunen bij het uitoefenen van 
hun functie. 

In de meeste typologieën verschillen ook de verwachtingen die het management in de onder
scheiden typen heeft van medewerkers. De leiding van een 'organische organisatievorm' 
heeft veel vertrouwen in de motivatie en het inzicht van medewerkers. Ze krijgen vrijheid om 
zelf initiatief te nemen, creatief te zijn en hun werk naar eigen goeddunken aan te pakken. 
Een mechanische organisatie is zó ingericht dat fouten of opportunistisch gedrag van mede
werkers zoveel mogelijk voorkomen worden. Medewerkers krijgen minder vrijheid, er wordt 
van ze verwacht dat ze nauwkeurig zijn en in principe doen wat het management van ze 
vraagt. 
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Het begrip sturing is in dit onderzoek uiteengelegd in de volgende zes dimensies6: 
1. Centralisatie: de mate waarin beslissingen door het top-management 

worden genomen. 
2. Sociaal leiderschapsgedrag: de mate waarin het management in de organisatie me

dewerkers ondersteunt en aanmoedigt. 
3. Standaardisatie (versus flexibiliteit): de mate waarin gebruik gemaakt wordt van regels, 

procedures en vaste werkwijzen (versus de mate waarin 
werkwijzen snel kunnen veranderen). 

A.Autonomie: de mate waarin medewerkers de vrijheid hebben hun 
werk naar eigen goeddunken aan te pakken. 

5. Oriëntatie op de groep: de mate waarin sturing gericht is op het functioneren 
van de groep. 

6. Onder het kopje 'gewenst gedrag ': is een aantal items geformuleerd waarmee onderzocht 
kan worden in welke mate nauwkeurigheid en zelfstan
digheid van medewerkers in een organisatie worden 
gewaardeerd7. 

3.2.1.2 De wijze van sturing zoals ervaren 

In sociaal-wetenschappelijke literatuur wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen de situatie 
zoals door onderzoekers/buitenstaanders waargenomen kan worden en het perspectief van de 
respondenten op de situatie. Ook in dit onderzoek wordt dat onderscheid gemaakt. De wijze 
van sturing, zoals door derden zou kunnen worden waargenomen, kan verschillen van het 
perspectief van respondenten op de wijze van sturing. Het perspectief van het management op 
de wijze van sturing (de sturing zoals bedoeld) kan weer verschillen van het perspectief van 
medewerkers op de wijze van sturing (de sturing zoals ervaren). Centraal in dit onderzoek 
staan elementen van sturing die de resultaten van een organisatie via het gedrag van mede
werkers beïnvloeden. Onderzoeken waarin de relatie tussen gedrag van individuen en de 
wijze van sturing in organisaties is onderzocht, laten zien dat het perspectief van medewer
kers een aanzienlijk deel van de variantie in gedrag kan verklaren (Griffin 1991; Robertson en 
Anderson 1993; Scott en Bruce 1994; Oldman en Cummings 1996; Spreitzer 1996; zie ook 
de onderzoeken van Bijlsma-Frankema 1996). Gedrag van medewerkers wordt dus vooral 
aangestuurd door de wijze van sturing zoals door medewerkers wordt ervaren. 
Gegevens over de wijze van sturing zijn verzameld door middel van vragenlijsten, voorge
legd aan de medewerkers van de onderzochte organisaties. De wijze van sturing, zoals be
doeld door het management, is door middel van interviews met managers onderzocht. Deze 
interviewgegevens dienen als ondersteuning voor de gegevens, verzameld door middel van de 
vragenlijsten. 

6 In bijlage 3.1 zijn de vragen opgenomen waarmee de dimensies gemeten zijn. 
Een paar kenmerken zijn niet als dimensie opgenomen. Kenmerken van de functie (als complexiteit van de 

functie), de lengte van het dienstverband en de carrièremogelijkheden worden hier beschouwd als kenmerken 
van de vorm van de organisatie en niet als kenmerk van de wijze van sturing. Een hoge mate van stratificatie 
zorgt voor een weinig sociale stijl van leidinggeven en een oriëntatie op het individu. Stratificatie wordt door 
middel van deze beide dimensies gemeten. Ook coördinatie en controle wordt niet als aparte dimensie onder
scheiden. In een mechanische organisatie vindt coördinatie en controle plaats via regels of directe supervisie, 
in een organische organisatie door middel van gedeelde waarden en normen of groepscontrole. De eerste 
vorm van coördinatie en controle wordt gemeten met de dimensie standaardisatie, de tweede vorm met de di
mensie oriëntatie op de groep. 



Operationalisering van de begrippen 35 

3.3 Output 

Het tweede centrale begrip in dit onderzoek is 'het succes' of de output van organisaties. Om 
een bijdrage te kunnen leveren aan de hierboven beschreven discussie over het dilemma 
tussen resultaten van de organisatie en de tevredenheid en het vertrouwen van medewerkers, 
zullen beide in kaart moeten worden gebracht. In dit onderzoek is dan ook een onderscheid 
gemaakt tussen de resultaten van de organisatie en de, wat hier genoemd wordt, sociale out
put. 

3.3.1 De resultaten van de organisatie 

Financiële ratio 's 
In de oorspronkelijke opzet van dit onderzoek was gekozen voor financiële ratio's als objec
tief criterium voor de resultaten van de organisaties. Het gebruik van financiële ratio's heeft 
een aantal voordelen (zie ook Denison 1990: 49): 

Financiële ratio's zijn vaak 'samenvattende maten' voor de effectiviteit van een orga
nisatie en refereren aan de prestaties van de organisatie als geheel. 
Financiële ratio's worden alom erkend als maten voor het functioneren van organi
saties door degenen die organisaties leiden en in organisaties investeren. 
Organisaties zijn vooral geïnteresseerd in een verklaring van verschillen tussen orga
nisaties die in de ogen van managers goed functioneren en organisaties die dat niet 
doen. Door de door 'managers' erkende outputmaten te gebruiken, wordt het onder
zoek 'maatschappelijk relevanter'. 
De gegevens zijn vaak in vergelijkbare vorm aanwezig, wat een vergelijkend onder
zoek mogelijk maakt. 

Tijdens de uitvoering van het onderzoek bleek het verzamelen van betrouwbare financiële 
gegevens echter problemen op te leveren. Veel van de organisaties die medewerking aan het 
onderzoek toezegden, bleken geen 'eigen' financieel jaarverslag te publiceren8. Gegevens 
waren alleen beschikbaar op geaggregeerd niveau waardoor een vergelijking met de financi
ële gegevens van andere organisaties niet meer mogelijk was. De financiële cijfers van een 
aantal andere onderzochte organisaties bleken dusdanig beïnvloed door overnames, fusies, 
door extreme gebeurtenissen als het afbranden van het bedrijfspand, of door de wijze waarop 
financiële ratio's door de organisaties berekend werden, dat ook voor deze organisaties geen 
goede vergelijking met andere organisaties in de dataset kon worden gemaakt op basis van de 
financiële gegevens. Uiteindelijk verschaften slechts 11 organisaties behorend tot twee kleine 
holdings (een holding van 5 en een van 6 bedrijven) ons bruikbare financiële gegevens. In 
alle gevallen zijn deze gegevens verstrekt door de financieel directeur van de holding. De 
kans dat de verschillen in financiële gegevens van organisaties behorend tot een holding 
veroorzaakt worden door verschillen in berekeningswijze van de ratio's, is relatief klein. 

Voor dit onderzoek zijn vier financiële ratio's gebruikt. De ratio's winst vóór aftrek van be
lasting en return on sales (winst gedeeld door de totale inkomsten) geven een inzicht in de 
totale financiële situatie van de organisaties. De ratio's winst per Fte en Netto resultaat per 
Fte geven een inzicht in de productiviteit per medewerker. Met behulp van vier indicatoren is 
het eigenlijk niet mogelijk een degelijke financiële analyse te maken van de organisaties. 

Het betreft hier vestigingen van bedrijven die door de Kamer van Koophandel vrijgesteld zijn van publi
catie. 
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Daarnaast zijn alleen gegevens verzameld over het boekjaar 1992. Omdat aan dit onderzoek 
veel relatief 'jonge' of recentelijk overgenomen bedrijven hebben meegedaan, is de ratio 
groei (verandering van de winst in de afgelopen vier jaar) niet meegenomen. Teneinde goed 
onderbouwde uitspraken te kunnen doen over het 'financiële succes' van organisaties moeten 
eigenlijk gegevens van meerdere jaren verzameld worden. De keuze voor maar vier indicato
ren en maar 1 jaar is een praktische geweest. In de 11 organisaties wilde of kon men over de 
financiële situatie niet méér kwijt. Met behulp van de voor dit onderzoek berekende financi
ële maat kan dus slechts een indicatie van de financiële situatie van een organisatie worden 
gegeven. 

Effectiviteit 
Voor de organisaties behorend tot de grootste holding in de dataset (holding 1) waren geen 
bruikbare financiële gegevens beschikbaar. Wel stelde deze holding ons de resultaten be
schikbaar van een marktonderzoek dat is uitgevoerd door een onafhankelijk marktonder
zoeksbureau. Het betreft de resultaten van een onderzoek naar de mate waarin klanten tevre
den zijn met de geleverde producten en diensten. Informatie over klanttevredenheid was, op 
het moment dat de data verzameld werden, bijzonder belangrijk voor holding 1. De verwach
ting was dat aangekondigde overheidsmaatregelen het aantal concurrenten op de markt sterk 
zou doen toenemen. Wetgeving maakte het bijzonder moeilijk om door middel van manipu
latie van prijzen te concurreren. Teneinde de toekomstige concurrentie het hoofd te kunnen 
bieden formuleerde de organisatie twee strategieën: kostenreductie en het onderhouden van 
goede relaties met klanten. Het leveren van kwaliteit en het behouden van tevreden klanten 
was, en is dus, een van de centrale doelstellingen van de organisatie. Kwaliteit van de dienst
verlening is vertaald in een aantal doelstellingen. De klanttevredenheidsscores worden in 
holding 1 beschouwd als indicatoren van de mate waarin deze doelstellingen gerealiseerd 
worden (Handboek 'holding 1 ' 1992). Het begrip effectiviteit kan gedefinieerd worden als de 
mate waarin doelstellingen gerealiseerd worden. Met de klanttevredenheidsscores kan dus de 
effectiviteit van deze organisaties gemeten worden. 
Uit de elf onderzochte items zijn de vier items geselecteerd die direct beïnvloed worden door 
het functioneren van de respondenten van de sturingsvragenlijst (de servicemonteurs, zie 
hoofdstuk 4): het percentage klanten dat tevreden is over de storingsopheffing in het alge
meen, het percentage klanten dat tevreden is over de wijze waarop en de mate waarin 
monteurs afspraken nakomen, het percentage klanten dat tevreden is over het optreden van de 
monteur en het percentage klanten dat een melding van de organisatie heeft gehad dat de 
storing is verholpen, als percentage van alle ondervraagde klanten. 
Om de gegevens te verzamelen heeft het marktonderzoeksbureau 4000 klanten van holding 1 
ondervraagd, waarbij kort daarvoor een storing aan de apparatuur is verholpen. Wij hebben 
gebruik gemaakt van de resultaten van de vragenlijsten, uitgereikt in hetzelfde kwartaal als 
waarin ook de gegevens over de wijze van sturing van de organisatie zijn verzameld. 

Waarderingscijfers managers 
Naast de hierboven beschreven kengetallen wordt ook een 'subjectieve outputmaat' gebruikt. 
Ter ondersteuning van het verzamelde materiaal zijn in elke organisatie interviews gehouden 
met de directeur, de productie-manager en in de organisaties die niet behoren tot de holding 1 



Operationalisering van de begrippen 37 

ook met de manager PZ9. Tijdens de interviews is aan managers gevraagd het functioneren 
van de eigen organisatie te waarderen met een 'rapportcijfer' tussen 1 en 10. Voor iedere 
organisatie is een gemiddelde cijfer berekend. 

3.3.2 Sociale output 

In de literatuur worden verschillende sociale outputvariabelen onderscheiden (zie bijlage 2.1 
en 2.3). Intrinsieke en extrinsieke satisfactie, betrokkenheid van medewerkers bij de organisa
tie en de mate waarin medewerkers vertrouwen hebben in het management of tevreden zijn 
met het management van een organisatie, worden vaak als indicatie gezien van het welbevin
den van medewerkers. Ook het ziekteverzuim en het vrijwillig verloop is in een aantal onder
zoeken gemeten. Een groot deel van deze sociale outputmaten is ook in dit onderzoek geme
ten. 

De relatie van medewerkers met de direct leidinggevenden is onderzocht door middel van 
twee variabelen: 'de mate waarin medewerkers meningsverschillen met hun baas durven 
uitspreken', overgenomen van het onderzoek van Hofstede10 en 'de mate waarin medewer
kers aangeven vertrouwen te hebben in hun direct leidinggevende'. 
Ook het vertrouwen van medewerkers in de leiding van de organisatie is onderzocht door 
middel van twee variabelen: het vertrouwen dat medewerkers hebben in de hoogste leiding 
van het bedrijf en de waardering van medewerkers voor de organisatie als werkgever. 
De mate waarin medewerkers stress ervaren is genieten door middel van het item waarmee 
ook Hofstede (1980) stress gemeten heeft in zijn onderzoek. 
Alleen holding 1 kon gegevens verschaffen over het ziekteverzuimpercentage en de ziekte
verzuimfrequentie van de onderzochte groep medewerkers. In andere organisaties werden 
alleen percentages op organisatieniveau berekend. De variantie in ziekteverzuim percentages 
van de organisaties behorend tot holding 1 kan voor een groot deel verklaard worden door het 
aantal aanwezige langdurig zieken. Het 'kortdurend' ziekteverzuim van de respondenten 
behorend tot holding 1 kan het beste gemeten worden door de ziekteverzuimfrequentie. 

3.4 Omgeving 

Het derde belangrijke begrip in dit onderzoek is het begrip 'omgeving'. Inzicht in kenmerken 
van de omgeving waarin de organisaties zich bevinden kan, zo werd eerder beschreven, een 
verklaring zijn voor de gevonden relaties tussen de wijze van sturing en resultaten van de 
organisatie. De onderzochte organisaties opereren allemaal in dezelfde branche, zoals verder
op zal blijken. Meer dan de helft van de onderzochte organisaties behoort zelfs tot één hol
ding. Gebruik van omgevingsvariabelen gemeten in een dergelijke dataset heeft in het 

De PZ functie was in holding 1 vooral op centraal niveau geregeld. Informatie over het personeelsbeleid is 
op holdingniveau verzameld. 
10 Hofstede (1980) meet met deze variabele de machtsafstand tussen leidinggevende en ondergeschikte. Po
gingen van ondergeschikten om de machtsafstand tussen henzelf en leidinggevenden te verkleinen, worden 
minder naarmate de machtsafstand toeneemt, zo stelt Hofstede op basis van een onderzoek van Mulder 
(1976). De mate waarin medewerkers het idee hebben een meningsverschil met hun direct leidinggevende uit 
te kunnen spreken daalt, naarmate de machtsafstand groter wordt, zo is Hofstede's redenatie. De variabele 
laadt echter niet op de dimensies leiderschapsgedrag, centralisatie of participatie, als ze meegenomen wordt in 
de discriminant-analyse (zie verder). Hier wordt dit item beschouwd als een variabele waarmee het vertrou
wen van medewerkers in de leidinggevende kan worden gemeten. 
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verleden tot kritiek geleid. Het uitblijven van ondersteuning voor de structurele contingen
tietheorie in het onderzoek van Pennings (1977) wordt bijvoorbeeld geweten aan het gebrek 
aan variantie in de contingentievariabelen als gevolg van het feit dat de onderzochte organisa
ties behoren tot dezelfde holding (Schoonhoven 1981: 350; Scott 1977: 93). Op basis hiervan 
zou misschien verondersteld kunnen worden dat ook hier de onderzochte organisaties in een 
overeenkomstige markt opereren. Om toch wat nuancering aan te kunnen brengen in de 
omgeving van de verschillende organisaties is een drietal contingentievariabelen gemeten, 
twee externe contingentievariabelen en een interne contingentievariabele. 
De twee externe contingentie-variabelen, de mate van complexiteit en instabiliteit van de 
omgeving, zijn gemeten door middel van interviews met managers van de organisaties. On
derzocht is dus het perspectief van managers op de omgeving. Gevraagd is naar 
omgevingskenmerken die het functioneren van de organisatie als geheel beïnvloeden. 
De interne contingentievariabele, de mate van taakonzekerheid, is gemeten door middel van 
een vraag, voorgelegd aan de medewerkers van de organisaties. Wat dus gemeten is, is het 
perspectief van medewerkers op de taakonzekerheid van hun eigen werk. 

Externe contingentievariabelen 
Mintzberg (1983) legt het begrip omgeving uiteen in twee dimensies, de dimensie 'simple 
versus complex' en de dimensie 'stable versus dynamic'". Deze tweedeling is hier overge
nomen. Ook in dit onderzoek worden twee externe omgevingsdimensies onderscheiden: de 
dimensie complexiteit versus eenvoudigheid en de dimensie instabiliteit versus stabiliteit. De 
dimensies zijn elk uiteengelegd in een aantal deelbegrippen welke hieronder worden gedefi
nieerd12. 

Complexiteit 
Het begrip complexiteit is, gebaseerd op Mintzberg's beschrijving van dit begrip (1979: 268), 
gedefinieerd als de mate waarin in het perspectief van het management problemen moeilijker 
oplosbaar zijn, als gevolg van de verhouding tussen de hoeveelheid en hoogwaardigheid van 
de benodigde informatie, de beschikbaarheid van de informatie en de mate, waarin het gedrag 
van andere partijen het eigen probleemoplossende vermogen beperkt. 

Het begrip complexiteit kan, als het als hierboven gedefinieerd wordt, uiteengelegd worden in 
drie deelbegrippen: 

1) Heterogeniteit; 'de mate waarin een omgeving uiteenvalt in delen die van elkaar verschil
len [naar problemen die ze voortbrengen en naar de informatie die nodig is om problemen op 
te lossen]' (Mintzberg 1979: 268; Van de Ven en Ferry 1980: 94-95 en Lawrence en Lorsch 
1967: 14). Om het verschil in kenmerken van markten te meten wordt een aantal variabelen 
uit het instrument van Lawrence en Lorsch gebruikt. Met functionarissen uit een aantal be
drijven zijn gesprekken gevoerd om die variabelen uit het meetinstrument van Lawrence en 
Lorsch te selecteren, waarvan verwacht wordt dat ze het meest zullen discrimineren tussen de 
verschillende deelmarkten. 

In zijn boek uit 1979 onderscheidt Mintzberg 4 omgevingdimensies: stabiliteit, complexiteit, marktdi-
versiteit en vijandigheid. Anders dan in het boek van Mintzberg zijn in dit onderzoek de dimensies complexi
teit, diversiteit en vijandigheid niet van elkaar onderscheiden. 

De vragen waarmee de verschillende dimensies worden gemeten zijn opgenomen in bijlage 3.2 
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2) Onzekerheid; 'de mate waarin noodzakelijke informatie uit de omgeving onduidelijk is, de 
lengte van de terugkoppelingstijd van resultaten en de moeilijkheid van problemen die voort
komen uit de omgeving'. Lawrence en Lorsch hebben een reeks vragen ontwikkeld, waarmee 
ze de onzekerheid van verschillende (sub)omgevingen meten. Dit instrument is vele malen 
gebruikt, getoetst en gevalideerd. De vragen kunnen verdeeld worden in twee typen: het 
eerste type meet de onzekerheid van een aantal aspecten van de omgeving van een (onderdeel 
van) een organisatie, het tweede type meet de relatieve onzekerheid van de (sub)omgeving 
van een onderdeel van de organisatie ten opzichte van de andere (sub)omgevingen. De scores 
op de laatste vragen zijn vooral informatief als ze onderling vergeleken worden. Voor de 
operationalisering van het begrip onzekerheid hebben wij alleen van het eerste deel van dit 
instrument gebruik gemaakt, omdat in dit onderzoek slechts de productiviteit van één onder
deel van de organisatie wordt onderzocht en niet van meerdere onderdelen, zoals wel het 
geval is in het onderzoek van Lawrence en Lorsch. Daarnaast is een aantal vragen toege
voegd. Daarbij is wel het stramien van de vragen van Lawrence en Lorsch aangehouden. Met 
deze toegevoegde vragen worden de vragen, waarmee de mate van afhankelijkheid wordt 
gemeten, extra gevalideerd. 

3) Externe afhankelijkheid; 'de mate waarin het gedrag van andere partijen, waarmee een 
relatie wordt onderhouden, het eigen probleemoplossend vermogen van de organisaties be
perkt en de mate waarin voor deze relaties mogelijke alternatieven voorhanden zijn'. 
Het begrip afhankelijkheid komt, onder verschillende namen, in de modellen van zowel Scott 
(1992: 135), Mintzberg (1980: 268), Hsu e.a. (1983) als Gresov (1989) voor. Allen definiëren 
direct of indirect, afhankelijkheid als de mate waarin andere partijen het gedrag van de orga
nisatie kunnen beïnvloeden, bijvoorbeeld omdat ze informatie of andere belangrijke bronnen 
of middelen bezitten. 
Op basis van de ruiltheorie kan gesteld worden dat het gedrag van mensen niet alleen beïn
vloed wordt door de ruil nu, maar ook door de ruil van mogelijke alternatieven (zie ook 
Bijlsma-Frankema 1996, Wiezer 1992). Meer (aantrekkelijke) alternatieven maakt mensen 
minder afhankelijk van de huidige situatie. Hetzelfde geldt voor organisaties. Hsu e.a. en 
Scott meten afhankelijkheid aan de hand van het aantal klanten en toeleveranciers en de 
verdeling van schaarse middelen onder de andere partijen. Aan deze operationalisering ligt de 
veronderstelling ten grondslag dat een organisatie minder afhankelijk wordt van externe 
partijen naarmate er meer partijen zijn. Ook voor dit onderzoek is de mate van afhanke
lijkheid als boven geoperationaliseerd. Om de hierboven genoemde veronderstelling te vali
deren worden echter ook de kansen en bedreigingen en de mate, waarin managers zich 
afhankelijk voelen van andere partijen, onderzocht. 

Instabiliteit 
Zowel Scott (1992: 134) als Mintzberg (1979: 268) en Lawrence en Lorsch (1967: 14) ge
bruiken het begrip stabiliteit in hun omgevingsconcepten. Scott en Lawrence en Lorsch 
operationaliseren stabiliteit als het aantal veranderingen. Mintzberg heeft het over het aantal 
onvoorspelbare veranderingen. In geen van de modellen wordt een onderscheid gemaakt 
tussen het aantal veranderingen en de mate van voorspelbaarheid van de veranderingen. 

De voor dit onderzoek geformuleerde ideaaltypen van sturing kunnen theoretisch onder meer 
van elkaar onderscheiden worden op basis van het veranderingspotentieel van de betreffende 
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organisaties. Twee aspecten zijn daarbij belangrijk: de mogelijkheden van een bedrijf om te 
veranderen en de snelheid waarmee veranderingen kunnen worden doorgevoerd. Het per
spectief op instabiliteit van de omgeving wordt gedefinieerd als de mate, waarin in het 
perspectief van het management de voor een organisatie relevante omgeving aan veranderin
gen onderhevig is, en de mate waarin deze veranderingen onvoorspelbaar zijn. 
Het begrip wordt daarmee uiteengelegd in twee deelbegrippen. Het eerste deelbegrip, de 
veranderlijkheid van de omgeving, wordt gedefinieerd als 'de mate waarin veranderingen in 
de omgeving veranderingen in de externe strategie, dat wil zeggen de op de omgeving ge
richte doelstellingen van de organisatie, en/of de werkwijze, noodzakelijk maken'. Met dit 
deelbegrip wordt de noodzaak tot veranderen voor een organisatie, als gevolg van omge
vingskenmerken, gemeten. Het tweede deelbegrip, de onvoorspelbaarheid van de veranderin
gen, wordt gedefinieerd als 'de mate waarin voldoende kennis aanwezig is over de verande
ringen om daarop te kunnen anticiperen'. Met het tweede deelbegrip wordt de tijd die een 
organisatie heeft om te reageren op veranderingen, en dus de snelheid waarmee een organisa
tie moet kunnen reageren op veranderingen, gemeten. 

In dit onderzoek is het perspectief van managers op de complexiteit en instabiliteit van de 
omgeving gemeten. Gegevens zijn verzameld door middel van interviews met managers. Op 
basis van de antwoorden van managers zijn scores berekend. Per organisatie is een gemiddel
de score voor het perspectief van managers op de omgevingscomplexiteit en stabiliteit bere
kend. 

Taakonzekerheid 
Van de Ven en Ferry (1980: 392) definiëren het begrip 'Task Variability' als 'het aantal uit
zonderingen dat in het werk van medewerkers gemiddeld voorkomt'. Ze meten dit begrip met 
vier items waarmee vooral de variantie in de taak wordt gemeten. Slechts met één item wordt 
het aantal uitzonderingen gemeten. Voor het begrip taakonzekerheid is in dit onderzoek 
dezelfde definitie gehanteerd. Voor de operationalisering van het begrip is gebruik gemaakt 
van het (vertaalde) item waarmee in het onderzoek van Van de Ven en Ferry het aantal uit
zonderingen wordt gemeten: 

Hoe vaak komt het in een normale werkweek voor dat zich situaties voordoen waar
voor standaardprocedures geen goede oplossing bieden? 


