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5. Statistische bewerking van de data 

5.1 Inleiding 
De wijze van sturing is gemeten door middel van een vragenlijst, voorgelegd aan mede
werkers van de 52 onderzochte organisaties. In deze vragenlijst zijn ook vragen opge
nomen waarmee de sociale output van de organisaties gemeten wordt. Daarnaast zijn fi
nanciële gegevens of gegevens over de effectiviteit van de organisaties verzameld. Met 
behulp van multivariate analysetechnieken is getracht deze data te ordenen. De resultaten 
van deze ordening worden in dit hoofdstuk beschreven. 
Gegevens over de omgeving waarin organisaties opereren zijn verzameld door middel van 
interviews met het management. Gemiddelde scores, relaties tussen de kenmerken van de 
omgeving en een indeling van organisaties op basis van kenmerken van de omgeving, 
worden beschreven in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk. 

5.2 De wijze van sturing 

De wijze van sturing is uiteengelegd in een aantal dimensies en per dimensie is een aantal 
items gemeten. De vraag is nu of op basis van de geformuleerde dimensies een goed onder
scheid kan worden gemaakt tussen de onderzochte organisaties. Om deze vraag te beant
woorden is gebruik gemaakt van canonische discriminant analyse. Discriminant analyse 
kan (onder meer) gebruikt worden om te onderzoeken welke combinatie van onafhankelij
ke variabelen de verschillen tussen groepen het beste kan beschrijven1. In dit onderzoek 
wordt discriminant analyse gebruikt om te onderzoeken welke combinatie van onaf
hankelijke sturingsvariabelen (de items uit de vragenlijst) de verschillen tussen de 52 orga
nisaties het beste kan beschrijven. Als inderdaad met de geformuleerde dimensies het beste 
onderscheid gemaakt kan worden tussen de 52 organisaties, dan zal de discriminant analyse 
6 combinaties van sturingsvariabelen opleveren. De combinaties zullen dan overeenkomen 
met de dimensies zoals eerder zijn geformuleerd. 

Gezocht wordt dus naar een combinatie van variabelen, een functie, die het verschil tussen 
de groepen, de tussengroepsvariantie, zo goed mogelijk kan verklaren. De coëfficiënten 
van de discriminant functie worden zó gekozen dat het verschil in scores van de discrimi
nant functie tussen de groepen in verhouding tot de verschillen binnen groepen (de binnen-
groepsvariantie) zo groot mogelijk is. Met andere woorden, dat voor de waarde van de 
discriminant scores, de ratio "between group sum of squares [gedeeld door] within group 
sum of squares" zo groot mogelijk is (Norusis 1994: 7). 

De wijze van sturing in organisaties is gemeten op microniveau, namelijk door middel van 
vragenlijsten die zijn voorgelegd aan de individuele medewerkers van de 52 organisaties. 
Om een uitspraak te kunnen doen over de wijze van sturing van de 52 organisaties zullen 

1 Discriminant analyse kan ook gebruikt worden om een beslisregel te vinden waarmee cases kunnen 
worden geclassificeerd in verschillende groepen. 
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de gegevens over sturing dus geaggregeerd moeten worden van micro-niveau (de indivi
duele medewerker) naar mesoniveau (de organisatie). We zijn op zoek naar verschillen in 
sturing tussen de 52 organisaties, dus als de gegevens geaggregeerd worden, zal rekening 
moeten worden gehouden met de tussengroepsvariantie. Het gaat echter om de wijze van 
sturing zoals die door medewerkers in organisaties wordt ervaren. Niet alle medewerkers in 
een organisatie ervaren de wijze van sturing op dezelfde manier. Ook met de variantie 
binnen organisaties (de binnengroepsvariantie) zal rekening moeten worden gehouden. Met 
behulp van discriminant analyse wordt de tussengroepsvariantie verklaard terwijl rekening 
gehouden wordt met de binnengroepsvariantie. Deze analysemethode is dus om deze reden 
bijzonder geschikt voor het analyseren van de wijze van sturing in de 52 organisaties. 
Een andere methode waarmee gegevens, gemeten op microniveau, geaggregeerd kunnen 
worden naar mesoniveau, is factoranalyse. Een factoranalyse, uitgevoerd op alle data, zou 
een aantal factoren opleveren die de samenhang tussen de verschillende variabelen weer
geven. In deze analyse zou echter geen rekening gehouden zijn met de verschillen tussen 
organisaties. Een gemiddelde van de factorscores van de individuen per organisatie zou een 
score op mesoniveau opleveren. Groot bezwaar hiervan is dat onderscheidingen die tussen 
individuen worden geconstateerd van toepassing worden geacht op groepen of structuren 
(Teulings 1970: 26-27). Een factoranalyse kan ook uitgevoerd worden op de gemiddelde 
scores van de organisaties op de sturingsvariabelen. Zo zou een poging gedaan worden de 
tussengroepsvariantie te verklaren. In deze analyse zou echter geen rekening gehouden 
worden met de verschillen binnen organisaties. Het gebruik van factoranalyse in dit onder
zoek zou dus een extra stap vereisen of er zou geen rekening gehouden worden met tussen-
of binnengroepsvariantie. 

5.2.1 Beschrijving discriminant analyse 

5.2.1.1 Controle van de data. 
Voorafgaand aan de analyse is de dataset getest op 'missing values', outliers en de fit tussen 
verdeling en de assumpties voor multivariate analyse. 

Variabelen 
De wijze van sturing wordt gemeten met behulp van 26 variabelen. Vier van deze varia
belen zijn niet gemeten op intervalniveau. Deze variabelen zijn niet in de analyse mee
genomen2. De overige 21 variabelen worden beschouwd als variabelen gemeten op inter
valniveau3. Voor de analyse is gebruik gemaakt van gestandaardiseerde Z-scores. 

2 De antwoorden van deze variabelen zijn omgezet in dichotome variabelen (0/1). De dichotome variabelen 
blijken nauwelijks significant te correleren met andere variabelen. Een discriminant analyse is uitgevoerd 
waarbij ook deze dichotome variabelen zijn gebruikt. De uitkomst van deze analyse is moeilijk te interprete
ren. Acht functies discrimineren significant tussen de 52 groepen. Op twee van deze functies laden vrijwel 
uitsluitend dichotome variabelen hoog. 
3 Niet iedereen is het met deze uitspraak eens (Koene 1996: 93). De antwoorden zijn in de meeste gevallen 
gemeten door middel van vijfpuntsschalen die lopen van 'helemaal mee eens' tot 'helemaal mee oneens'. Van 
een intervalniveau is sprake als de afstand tussen de verschillende antwoorden (in de beleving van de respon
dent) gelijk is. Met deze antwoordcategoriëen is dat niet met zekerheid te zeggen. Toch worden data op deze 
manier verzameld, vaak beschouwd als data op intervalniveau. Zouden ze als ordinale data beschouwd 
worden, dan zijn multivariate analysetechnieken niet meer mogelijk. 
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Missing data 
In totaal zijn er 1532 cases. 211 cases missen gegevens van een (of meer) van de sturings
variabelen. Deze cases lijken random verdeeld over de groepen en de niet (goed) beant
woorde vragen zijn random verdeeld over de variabelen. De uitkomsten van de analyses 
zijn minder goed te verklaren als daar, waar gegevens ontbreken, een gemiddelde score op 
de betreffende variabele van de hele dataset of een gemiddelde score van de groep waartoe 
de case behoort, wordt ingevoerd. Er is gekozen voor de optie, de cases met missing data 
niet in de analyse mee te nemen. 

Outliers 
Plots en frequentietabellen van alle groepen zijn bestudeerd om outliers op te sporen. Er 
blijken vier univariate outliers te zijn. Deze cases behoren tot verschillende groepen en 
scoren hoog op verschillende variabelen. De scores van deze cases zijn gehercodeerd. In 
plaats van de extreme scores zijn de 'dichtstbij liggende niet extreme scores' ingevoerd 
(bijvoorbeeld voor een extreem hoge score is de hoogste, maar niet extreme, score inge
voerd). De resultaten van de analyse veranderen hierdoor niet. Multivariate outliers zijn 
niet gevonden4. 

Normaalverdeling 
De assumptie van normaalverdeling is onderzocht met behulp van histogrammen. Vrijwel 
geen van de variabelen heeft een 'normale verdeling'. In de meeste gevallen is, in meer of 
mindere mate, sprake van 'positive-skewness'. Er is echter niet gekozen voor transformatie 
(logaritme of inverse) omdat dat de interpretatie van de rest van de analyse zeer ingewik
keld zou maken. 

Non-lineariteit 
Paarsgewijze plots geven geen reden tot bezorgdheid over lineariteit. 

Multicollineariteit en singulariteit 
Een matrix blijkt singulier te zijn. Het programma SPSS beschermt de analyse echter tegen 
singulariteit (Tabachnick en Fidell 1989: 512). 

5.2.1.2 De analyse 
Groepen, overeenkomsten en verschillen. 
Het aantal cases per groep verschilt. Voor classificatie is gecontroleerd voor ongelijke 
groepsgrootte5. Een aantal groepen heeft minder dan 22 cases (22 is het aantal variabelen). 
Regel in de discriminant analyse is dat een groep meer cases heeft dan het aantal variabe
len. Een van de redenen voor deze regel is dat de assumptie van homogeniteit van de vari-
antie-covariantiematrix niet meer kan worden getoetst omdat een aantal matrices 'singular' 

4 De 'Mahalanobis-distance' is een maat waarmee de afstand van cases van de gemiddelde waarden van de 
onafhankelijke variabelen kan worden gemeten (regressieanalyse). Per groep is met behulp van deze test 
gezocht naar multivariate outliers. Die bleken niet aanwezig. 
5 De sample size is gebruikt om prior probabilities vast te stellen. 
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is geworden6. Toch zijn in de analyse alle groepen en alle variabelen meegenomen. Weg
laten van de 'te kleine' groepen of van variabelen zou een te groot verlies aan informatie 
opleveren. 

Homogeniteit van de variantie-covariantiematrix 
Een van de assumpties van discriminant analyse is de homogeniteit van de variantie-
covariantiematrix. Aan deze assumptie wordt in dit onderzoek niet voldaan. Er blijken 
significante verschillen te zijn tussen de variantie-covariantiematrices van de verschillende 
groepen. De Box's M test laat zien dat de (nul)hypothese, dat er geen verschillen zijn tussen 
de covariantiematrices, verworpen moet worden7. De afleiding is meestal wel robuust met 
betrekking tot ongelijkheid in de variantie-covariantiematrices, classificatie echter niet. 
Cases worden 'overgeclassificeerd' in groepen met een hoge variantie. De resultaten van de 
classificatie van deze analyse worden hierdoor dus negatief beïnvloed (Tabachnick en 
Fidell 1989: 512). 

Discriminerende variabelen 
Door middel van een 'stepwise procedure' zijn de meest discriminerende variabelen gese
lecteerd9. Als selectiecriterium is Wilks's lambda gekozen. Voor iedere stap wordt de 
variabele gezocht met de kleinste Wilks's lambda (dat wil zeggen de hoogste mate van 
discriminant)10. Uiteindelijk bleken 20 variabelen significant te discrimineren tussen de 
groepen (zie bijlage 5.1). 

Functies 
Er blijken 7 functies te zijn die significant discrimineren tussen de 52 groepen. De functies 
hebben een gecombineerde chisquare van 616.111 met 528 DF, p = .0047. De nulhypo
these dat de gemiddelde functiescores van alle groepen gelijk zijn, wordt dus verworpen. 

6 Het gaat hier niet om de eerder genoemde singulaire matrix. In andere multivariate analyses (als MANO-
VA) wordt de analyse ook minder sterk als het aantal cases minder wordt, omdat het aantal df(error) kleiner 
wordt (df(error)= k*(n-l); k= aantal groepen, n= aantal cases per groep). Omdat groepen die gehanteerd 
worden bij een discriminant analyse vaak verschillend van grootte zijn, wordt df(error) hier meestal als volgt 
berekend: df(error)= N-k; N= totaal aantal cases (in deze dataset: 1321-52=1269). Het aantal cases in de 
kleinste groep beïnvloedt de df(error) dus niet. 
7 Als de sample size van de verschillende groepen groot is, kan de nulhypothese verworpen worden, ook al 
zijn de covariantiematrices wel gelijk. Alhoewel ik niet precies weet wat 'groot' is, lijkt me dat in deze dataset 
niet het geval. De Box's M test is ook gevoelig voor variabelen die niet normaal verdeeld zijn. Niet alle 
onafhankelijke variabelen zijn normaal verdeeld. Dit kan tot gevolg hebben dat de matrices ten onrechte als 
ongelijk uit de test komen. Ook het feit dat in de analyse groepen zijn meegenomen die minder cases hebben 
dan het aantal variabelen, zou een oorzaak voor dit resultaat kunnen zijn. Een analyse zonder deze groepen of 
een analyse met minder variabelen levert echter hetzelfde resultaat op. 
8 Het is mogelijk voor classificatie gebruik te maken van aparte covariantiematrices. Deze procedure leidt 
meestal tot 'overfitting'. Het is dus raadzaam deze procedure slechts toe te passen als de samples groot genoeg 
zijn om een 'cross-validation' mogelijk te maken. In deze dataset is dat niet het geval. Het aantal correct 
geclassificeerde cakes stijgt met 5%, als gebruik gemaakt wordt van aparte covariantiematrices. Hoeveel 
hiervan het gevolg is van 'overfitting' is dus niet getest. 
9 F to enter en F to delete = 1.00 . Bij de default F zouden slechts 4 variabelen geselecteerd worden. 
10 Andere maten die als selectiecriteria worden gebruikt meten alleen de verschillen tussen groepscentroids 
(zoals RAO's V) of gaan niet uit van het totale verschil, maar zoeken het grootste verschil tussen paren die op 
dat moment het meest op elkaar lijken (Mahalanobis squared distance between closest groups en 'between 
groups F'). 
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Na verwijdering van de zevende functie zou er nog steeds een significante relatie zijn 
tussen de groepen en de voorspellende variabelen. Dat betekent dat ook een achtste functie 
nog bijdraagt in het verklaren van de verschillen tussen groepen. De canonische correlatie 
van de achtste functie is echter kleiner dan .30, deze functie voegt aan de verklaring van de 
variantie niet veel meer toe, en besloten is om 7 functies af te leiden. De zeven functies 
samen verklaren 75,58% van de tussengroepsvariantie. De resultaten worden in de onder
staande tabel weergegeven. 

Univariate F 
(51,1269) 

FUNC 1 % verklaarde variantie: 27,6% 
ZVR6 8.29 .71005 Precieze functieomschrijvingen 
ZVR38 5.82 .52481 Controle regelvolging 
ZVR34 6.12 .48772 Gebruik handboek op afdeling 

FUNC 2 % verklaarde variantie: 12,7% 
ZVR21 1.85 -.36195 Deelname besluitvorming veranderingen en vernieuwingen 
ZVR19 2.12 -.33306 Deelname besluitvorming aanname personeel 
ZVR43 1.86 .30428 Regels zijn er om opgevolgd te worden 

FUNC 3 % verklaarde variantie: 10,6% 
ZVR40 1.78 .23697 Waardering nauwkeurigheid boven creativiteit 
ZVR36 1.30 -.20958 Medewerkers leveren een bijdrage aan het succes van de 

organisatie 

FUNC 4 % verklaarde variantie: 7,3% 
ZVR33 2.93 .50925 Inzet voor de organisatie wordt aangemoedigd 
ZVR13 2.79 .47893 Direct leidinggevende biedt hulp en begeleiding 

FUNC 5 % verklaarde variantie: 6,6% 
ZVR42 2.67 .52489 Verbeteringen worden snel doorgevoerd 
ZVR10A 4.92 -.46294 Frequentie controle 
ZVR7 1.92 .31824 Autonomie eigen werk 

FUNC 6 % verklaarde variantie: 5,8% 
ZVR15 2.34 .47526 Direct leidinggevende moedigt samenwerken aan 
ZVR35 1.94 .41628 Autonomie werk afdeling 
ZVR4 3.20 .37479 Welomschreven werksituatie 

FUNC 7 % verklaarde variantie: 4.9% 
ZVR20 2.19 .42343 Deelname besluitvorming promotie personeel 
ZVR22A 2.12 .37109 Deelname overleg werkgerelateerde problemen 

Tabel 5.1 Resultaten van de discriminant analyse 

De ladingen van de variabelen die laden op functie 3 zijn laag. Deze lage ladingen worden 
waarschijnlijk veroorzaakt door het feit dat deze twee variabelen de minst discriminerende 
variabelen zijn. Omdat het de enige twee variabelen zijn die op deze functie laden, zijn ze 
in de tabel opgenomen. Voor de overige variabelen geldt dat variabelen met ladingen klei
ner dan .30 niet in de tabel zijn opgenomen. Bijlage 5.1 bevat de 'pooled within correlatie 
matrix' van de onafhankelijke variabelen. 
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5.2.1.3 Beschrijving van de dimensies 
De discriminant analyse levert 7 functies op. Voor elke organisatie kan een gemiddelde 
discriminant score op elk van deze 7 functies worden berekend. Als de gemiddelde discri
minant score van bijvoorbeeld groep A op een bepaalde functie erg verschilt van de gemid
delde discriminant score van groep B op die functie, dan betekent dat dat deze discriminant 
functie groep A en B van elkaar onderscheidt. Is er geen groot verschil in gemiddelde 
scores, dan discrimineert de functie niet tussen de groepen. Door middel van plots kan 
inzichtelijk gemaakt worden, tussen welke groepen de zeven functies discrimineren. Hier
onder worden steeds twee functies in plots tegen elkaar afgezet. Op de assen zijn de dis
criminant scores van de twee functies weergegeven. 
In de bestudeerde organisaties zijn ook gegevens over de organisaties verzameld door 
middel van interviews en documenten (zoals jaarverslagen). Interessant is nu om te onder
zoeken of de door middel van discriminant analyse gevonden verschillen tussen groepen 
organisaties, door ander materiaal ondersteund worden. Kan het onderscheid dat op basis 
van de discriminant functies wordt gemaakt ook op basis van ander materiaal gemaakt 
worden? 
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Figuur5.1: Dimensie 'standaardisatie'xdimensie 'centralisatie' 

Uit het bovenstaande plot blijkt dat de eerste functie, 'standaardisatie', vooral discrimineert 
tussen de organisaties behorend tot holding 1 en de overige organisaties. De mate van stan
daardisatie is hoger in organisaties die behoren tot holding 1 dan in organisaties die beho
ren tot de andere holdings, of zelfstandig zijn. 
De tweede functie, 'centralisatie', discrimineert tussen de organisaties 5.1, 51 en 3.2 ener
zijds en de overige organisaties anderzijds. Er is in deze organisaties meer sprake van 
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decentralisatie dan in de overige organisaties. Organisatie 5.1 valt op in de dataset omdat 
door dit bedrijf technisch meer hoogwaardige producten en diensten worden geleverd dan 
door de andere bedrijven. Het opleidingsniveau van de medewerkers is ook hoger dan in 
andere organisaties (zie hoofdstuk 4). Recent heeft hier een reorganisatie plaatsgevonden. 
Belangrijke stap daarin was het delegeren van bevoegdheden. Getracht is een platte organi
satie te creëren waarin de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk liggen (uit: interview 
hoofd PZ). Ook organisatie 51 levert hoogwaardige technologische producten, en ook hier 
is het opleidingsniveau van een deel van de respondenten hoger dan in andere organisaties. 
Er wordt niet specifiek melding gemaakt van een platte organisatie. Organisatie 3.2 is een 
samenstel van een aantal kleinere ondernemingen die door de holding waartoe 3.2 behoort, 
zijn opgenomen. De sturing in deze nieuwe organisatie is gericht op het bevorderen van 
een goede integratie van de diverse onderdelen. "Om een optimale samenwerking in het 
bedrijf te krijgen, zal de stijl van leidinggeven gekenmerkt worden door een grote mate van 
openheid, duidelijkheid en het verkrijgen van wederzijds vertrouwen. Een goede horizon
tale en verticale communicatie zal worden nagestreefd" (Ondernemingsplan 1992-1994 
'organisatie 3.2'). Organisatie 3.2 is niet de enige organisatie waarvan het management 
dergelijke doelstellingen formuleert. Ook in andere organisaties, die minder hoog scoren op 
deze dimensie, wordt volgens managers gestreefd naar decentralisatie. De informatie uit 
het ondernemingsplan ondersteunt de hoge score van organisatie 3.2 op deze dimensie, 
maar niet het onderscheid dat op deze dimensie wordt gemaakt tussen organisatie 3.2 en de 
overige organisaties. 

De derde discriminant functie, de functie waardering voor creativiteit, discrimineert tussen 
organisatie 49 en de overige organisaties. In organisatie 49 is meer waardering voor creati
viteit dan in de andere organisaties. Organisatie 49 is een dochteronderneming van een 
Japans bedrijf. Alhoewel de algemeen directeur van organisatie 49 van Nederlandse af
komst is en de directie in Nederlandse handen, zijn de medewerkers van het Japanse moe
derbedrijf ruim vertegenwoordigd in de organisatie. Het moederbedrijf drukt, aldus de 
algemeen directeur, een duidelijk stempel op de bedrijfsvoering en de wijze van sturing 
van de organisatie. 

De dimensie 'sociaal leiderschapsgedrag' discrimineert (alhoewel minder duidelijk) tussen 
organisaties 1.8 en 1.14 en de overige organisaties. Beide organisaties scoren laag op de 
dimensie sociaal leiderschapsgedrag. De interviews van de managers van organisatie 1.8 
vallen op door de extreme uitspraken die (met name door de algemeen directeur) worden 
gedaan over de wijze waarop medewerkers in een organisatie het beste kunnen worden 
aangestuurd. Uitspraken als: "Er moet niemand zeggen 'dat staat niet in mijn functieom
schrijving' want dan schop ik hem door de keet heen, dat pik ik niet, van niemand" en "Ik 
verwacht dat als er een calamiteit is en ik bel iemand, dat hij dan komt. Doet hij dat niet [..] 
dan hoeft hij morgen niet meer terug te komen", komen in andere interviews niet voor. De 
interviews van managers van organisatie 1.14 onderscheiden zich niet van de interviews 
van andere organisaties. Gekeken is naar de percentages antwoorden op de vragen naar de 
typering van de leidinggevenden. Hierin onderscheiden de organisaties zich niet van andere 
organisaties alhoewel in organisatie 1.14 een relatief hoog percentage medewerkers een 
bureaucratisch-leidinggevende en een relatief laag percentage een consultatief-leiding-
gevende zegt te hebben. 
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Figuur5.2: Dimensie 'waarderingcreativiteit'xdimensie 'sociaalleiderschapsgedrag' 

Het is minder duidelijk te zien welke groepen door de discriminantfunctie 'flexibiliteit' van 
elkaar worden onderscheiden. Organisatie 2.6 scoort het laagst op deze functie en heeft dus 
de hoogste mate van flexibiliteit. Deze organisatie behoort tot een van de twee kleine hol
dings en is daarbinnen de kleinste organisatie. De directeur van de holding prijst 
organisatie 2.6 in zijn interview expliciet vanwege de grote inzetbaarheid van de medewer
kers. Ook slaagt deze organisatie er, in vergelijking tot andere organisaties binnen de 
holding, volgens hem uitstekend in om nieuwe typen klanten te werven. 
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o r i ë n t a t i e op de groep 

Figuur 5.3: Dimensie 'flexibiliteit' x 'dimensie oriëntatie op de groep' 
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De bovenstaande figuur laat zien dat de discriminantfunctie 'oriëntatie op de groep' organi
satie 2.4 van de overige organisaties onderscheidt. In deze organisatie is de wijze van 
sturing meer georiënteerd op de groep dan in andere organisaties. Ook deze organisatie 
behoort tot een van de twee kleine holdings en ook dit is een relatief kleine organisatie. In 
de interviews met de managers wordt anders dan in andere interviews melding gemaakt 
van een wekelijks overleg met alle monteurs, waarop lopende en op stapel staande projec
ten worden besproken. Ook geeft het management medewerkers volgens eigen zeggen 
volledige inzage in de financiële gegevens. De productiviteit is hierdoor volgens de mana
gers gestegen. 

De dimensie 'participatie' onderscheidt organisatie 52 van de overige 51 organisaties in de 
dataset. Medewerkers geven in deze organisatie aan, meer dan medewerkers in de overige 
organisaties, dat er sprake is van participatie. Gevraagd naar de belangrijkste ontwikkelin
gen van de afgelopen jaren noemen alle drie de geïnterviewde managers de 'decen
tralisatie'. Verantwoordelijkheden zijn dieper in de organisatie gelegd en er is geïnvesteerd 
in de communicatiestructuur. "Niet meer communiceren door je eigen ideeën uit te leggen, 
maar door mensen te vragen 'Wat zijn jouw ideeën'", zo formuleert de productiemanager de 
veranderingen. 

- . 8 - . 4 0 

p a r t i c i p a t i e 

Figuur5.4: Dimensie 'standaardisatie'xdimensie 'participatie' 

Classificatie 
Met behulp van discriminant analyse is onderzocht welke combinaties van variabelen de 
verschillen tussen de groepen het beste beschrijven. Een manier om de waarde van dit 
model te toetsen is door de classificatie van cases op basis van dit model te vergelijken met 
een random classificatie van cases. Wordt de kans dat een case (in dit geval één respon
dent) ingedeeld wordt in de juiste groep (in dit geval de organisatie waartoe de respondent 
behoort) groter, als gebruik gemaakt wordt van het model, of is deze kans net zo groot als 



58 Hoofdstuk 5 

de kans dat een case door toeval in de juiste groep wordt ingedeeld? Om dit te toetsen 
worden alle cases op basis van het model ingedeeld in groepen. De respondenten worden 
dus uitsluitend aan de hand van de antwoorden die ze gegeven hebben op de vragen uit de 
vragenlijst, ingedeeld in een van de 52 organisaties. De groep respondenten wordt als het 
ware beschouwd als een groep nieuwe respondenten, waarvan wel de antwoorden op de 
vragenlijst bekend zijn, maar waarvan niet bekend is tot welke organisatie ze behoren. 
Omdat in werkelijkheid wel bekend is tot welke groep een case behoort (van elke respon
dent is immers bekend tot welke organisatie hij of zij behoort), kan berekend worden hoe
veel procent van de cases er in de juiste groep worden ingedeeld. 

Variable Mean StdDev Minimum Maximum N Label 

FUNC71 .04 .78 -1.062 1.628 52 standaardisatie 
FUNC72 .00 .50 -.698 2.082 52 centralisatie 
FUNC73 -.06 .46 -1.119 1.389 52 waardering creativiteit 
FUNC74 .01 .38 -.783 .912 52 sociaal 

leiderschapsgedrag 
FUNC75 .01 .38 -.861 .761 52 flexibiliteit 
FUNC76 .05 .36 -1.031 .895 52 oriëntatie op de groep 
FUNC77 .02 .31 -.827 .560 52 participatie 

Tabel 5.2 Beschrijvende statistiek sturingsvariabelen 

Als gecontroleerd wordt voor de groepsgrootte, dan wordt 13,64% van de cases in de juiste 
groep geclassificeerd. Dit op het eerste gezicht lage percentage wordt vooral veroorzaakt 
door het grote aantal groepen. De kans dat cases ad random in de goede groep ingedeeld 
worden is 2% (prior probability loopt van 0,5% tot 5%). Dit model verbetert het resultaat 
dus aanzienlijk. 

5.2.2 Vergelijking theoretische dimensies en empirische dimensies 
In hoofdstuk 3 zijn op basis van de literatuur over verschillende typen sturing zes dimen
sies van sturing geformuleerd. Hierboven is onderzocht of op basis van deze zes dimensies 
van sturing een goed onderscheid kan worden gemaakt tussen de 52 organisaties, of dat op 
basis van andere dimensies (andere combinaties van variabelen) een beter onderscheid kan 
worden gemaakt. In deze paragraaf worden de van de literatuur afgeleide 'theoretische 
dimensies' vergeleken met de door middel van discriminant analyse geformuleerde 'empiri
sche dimensies'. De empirische dimensies komen voor een groot deel overeen met de 
theoretische dimensies, maar verschillen op een aantal punten. In de onderstaande tabel 
worden de theoretische dimensies en de empirische dimensies naast elkaar gezet. 

Om de verschillen tussen de theoretische dimensies en de empirische dimensies te begrij
pen is weer teruggegaan naar de literatuur over sturing in organisaties. Gezocht is naar 
ondersteuning in de literatuur voor de empirische dimensies, daar waar ze afwijken van de 
theoretische dimensies. 
De theoretische dimensie centralisatie valt uiteen in twee empirische dimensies: centralisa
tie en participatie. Om verschillen tussen organisaties te kunnen beschrijven moet, zo blijkt 
uit de analyse, een onderscheid gemaakt worden tussen typen beslissingen. Ook in de 
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literatuur wordt dat onderscheid vaak gemaakt. Lammers (1993: 190) bijvoorbeeld maakt 
een onderscheid tussen strategische besluiten, dat wil zeggen besluiten over fusies en over
names, forse investeringen en uitbreidingen, en tactische besluiten; besluiten over 
reorganisaties van bepaalde afdelingen, aanstellen van leidinggevenden in het middenkader 
of sociaal beleid. Het is volgens Lammers mogelijk dat de mate van centralisatie van stra
tegische besluitvorming van verschillende organisaties overeenkomt, terwijl de mate van 
centralisatie van tactische besluitvorming in diezelfde organisaties verschilt. 

Theoretische dimensies Empirische dimensies 

Centralisatie 2". Centralisatie: de mate waarin (strategische) beslissingen door het 
management worden genomen 

7. Participatie: de mate waarin medewerkers participeren in de be
sluitvorming over werkgerelateerde problemen 

Stijl van leidinggeven 4. Sociaal leiderschapsgedrag: de mate waarin de direct leidinggeven
de in de organisatie medewerkers ondersteunt en aanmoedigt 

Standaardisatie 1. Standaardisatie: de mate waarin regels en procedures worden 
gebruikt 

5. Flexibiliteit: de mate waarin verbeteringen snel worden geaccep
teerd en doorgevoerd 

Oriëntatie op de groep 6. Oriëntatie op de groep: de mate waarin de sturing in een organisatie 
gericht is op groepen of op individuen 

Autonomie (voor individuen 
en groepen) 

Gewenst gedrag 3. Waardering creativiteit: de mate waarin het management waardeert 
dat medewerkers zich creatief (ten opzichte van nauwkeurig) inzet
ten voor het succes van de organisatie 

Tabel 5.3: Vergelijking theoretische dimensies met empirische dimensies. Voor een overzicht van de verdeling 
van de verschillende variabelen over de dimensies wordt verwezen naar bijlage 5.2.. 

In dit onderzoek wordt een onderscheid gemaakt tussen tactische beslissingen: beslissingen 
die te maken hebben met veranderingen en vernieuwingen en aanname van personeel, en 
operationele beslissingen: beslissingen die meer direct te maken hebben met het werk van 
de respondenten. 
Ook de theoretische dimensie standaardisatie valt uiteen in twee empirische dimensies. Op 
basis van de eerder beschreven literatuur (zie ook Quinn 1988) is verondersteld dat stan-

11 De nummers van de dimensies geven de relatieve hoeveelheid verklaarde variantie aan. Dimensie 1 
verklaart het hoogste percentage variantie, dimensie 7 het laagste. 
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daardisatie en flexibiliteit twee uiteinden zijn van één dimensie (de dimensie standaardisa
tie). Als organisaties met elkaar worden vergeleken, blijken deze twee 'uiteinden' toch als 
aparte dimensies te worden onderscheiden. In de dataset komen organisaties voor die een 
hoge mate van standaardisatie hebben, maar toch flexibel reageren op veranderingen. 
In de literatuur wordt af en toe een onderscheid gemaakt tussen verschillende typen stan
daardisatie of formalisatie. Adler en Borys (1996, zie ook hoofdstuk 2) bijvoorbeeld 
beschrijven twee typen formalisatie: 'enabling formalization', regels en procedures die 
ontwikkeld zijn om medewerkers te ondersteunen en 'coercive formalization', regels en 
procedures die ontwikkeld zijn om tegenwerking en recalcitrantie van medewerkers tegen 
te gaan. Hofstede (1980) onderscheidt, in navolging van Perrow (1972), 'good rules' en 
'bad rules'. Goede regels leiden tot de gewenste uitkomst als medewerkers zich er aan 
houden. Goede regels zijn ook niet in strijd met de waarden van degenen die zich aan de 
regels moeten houden. Slechte regels voldoen niet aan (een van) deze voorwaarden. Deze 
regels komen bijvoorbeeld voort uit verschillen in waarden tussen degene die de regels 
invoert en degene die de regels moet volgen. Slechte regels kosten energie. Goede regels 
kunnen juist energie vrijmaken voor andere dan de 'geregelde' zaken (1980: 115). 
'Enabling' formalisatie en 'goede regels' zullen de flexibiliteit van een organisatie minder 
belemmeren dan 'coercive' formalisatie en 'slechte regels'. Het is zelfs voorstelbaar dat ze 
de flexibiliteit van een organisatie verhogen. 
Het onderscheid tussen regels en procedures, bedoeld om medewerkers te ondersteunen, en 
regels en procedures, bedoeld om medewerkers te controleren, zou kunnen verklaren, waar
om standaardisatie en flexibiliteit als twee aparte dimensies worden onderscheiden. In de 
organisaties in de dataset, waarin sprake is van hoge scores op standaardisatie en hoge 
scores op flexibiliteit, zou sprake kunnen zijn van 'enabling' standaardisatie. In dit onder
zoek is echter geen onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten standaardisatie. Deze 
veronderstelling kan niet worden onderzocht. 

De dimensie autonomie wordt niet meer als aparte dimensie onderscheiden. De variabelen 
waarmee deze dimensie is geoperationaliseerd laden hoog op andere dimensies. In de 
literatuur wordt autonomie vaak gekoppeld aan hiërarchisering, centralisatie en standaardi
satie. Naarmate minder sprake is van hiërarchische lagen, de organisatie meer 
gedecentraliseerd is en er minder sprake is van standaardisatie, is meer sprake van auto
nomie voor medewerkers (Aktouf 1992; Hamel en Prahalad 1994; Hackman en Wageman 
1995, zie hoofdstuk 2 en bijlage 2.1). Hofstede (1980: 164) maakt echter een duidelijk 
theoretisch onderscheid tussen afhankelijkheid van leidinggevenden en afhankelijkheid van 
het collectief en beschouwt beide als twee aparte dimensies, ook al laden ze op dezelfde 
factor12. In dit onderzoek blijken deze items niet op dezelfde functie te laden. Het item 
'autonomie individuen' laadt op de dimensie waarmee de mate van flexibiliteit versus 
controle wordt aangegeven. Het item 'autonomie van de groep' zegt meer over de mate 
waarin de oriëntatie van de organisatie op de groep gericht is dan over autonomie, zo blijkt 
uit de analyse. Het item 'waardering autonomie', een van de items van de dimensie 
'gewenst gedrag', blijkt niet significant te discrimineren en is in de verdere analyse weg
gelaten. Alleen het item 'waardering creativiteit' blijkt ook in de empirische analyse een 
aparte dimensie te zijn. 

12 De dimensie Power Distance Index bevat informatie over afhankelijkheid van leidinggevenden, de dimen
sie Individualism Index bevat informatie over afhankelijkheid van het collectief. 
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5.2.3 Over de empirische dimensies 

In de verder analyses wordt gebruik gemaakt van de empirische dimensies. Voor elke orga
nisatie wordt op de zeven dimensies een gemiddelde discriminant score uitgerekend. Deze 
scores geven de relatieve positie van een organisatie ten opzichte van andere organisaties 
op een dimensie aan. De discriminant scores zijn als maat voor de wijze van sturing in 
verdere analyses gebruikt. 

De theoretische dimensies zijn, zo wordt in hoofdstuk 3 beschreven, zó gekozen dat een 
onderscheid gemaakt kan worden tussen de twee uiteinden van het continuüm van organi-
satietypen. Ook met behulp van de empirische dimensies kan dit onderscheid worden 
gemaakt. Organisaties met een hoge mate van standaardisatie en centralisatie, waarin 
nauwkeurigheid meer dan creativiteit gewaardeerd wordt, waarin weinig sprake is van 
sociaal leiderschapsgedrag, waarin het lang duurt voordat verbeteringen worden doorge
voerd, waarin de wijze van sturing vooral georiënteerd is op het individu en waarin mede
werkers niet participeren in besluitvorming over aan werkgerelateerde problemen, zouden 
getypeerd kunnen worden als een mechanische of bureaucratische organisatie. Organisaties 
waarin weinig gebruik gemaakt wordt van regels en procedures, waar medewerkers parti
ciperen in besluitvorming over strategie en besluitvorming over aan werkgerelateerde 
problemen, waarin creativiteit gewaardeerd wordt, waarin de direct leidinggevenden me
dewerkers ondersteunen en begeleiden, waarin verbeteringen snel worden doorgevoerd en 
waarin de wijze van sturing vooral georiënteerd is op de groep, zouden als organische 
organisaties getypeerd kunnen worden. In figuur 5.5 wordt dit nog een keer weergegeven. 

destandaardisatie 

decentralisatie 

waardering 
voor creativiteit 

sociaal leiderschapsgedrag 

flexibiliteit 

oriëntatie op de groep 

participatie 

standaardisatie 

centralisatie 

waardering 

voor nauwkeurigheid 

afstandelijk leiderschapsgedrag 

controle 

oriëntatie op het individu 

autocratie 

organische 
organisatie 

mechanische 
organisatie 

Figuur 5.5 Onderscheid ideaaltypen met behulp van empirische dimensies 

De zeven dimensies verschillen op een aantal punten van elkaar. De dimensies standaardi
satie en centralisatie bevatten vooral informatie over de organisatie als geheel terwijl de 
overige dimensies vooral informatie bevatten over de wijze waarop werkprocessen worden 
aangestuurd. 
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De dimensies standaardisatie en centralisatie komen overeen met de dimensies die gebruikt 
worden in de Aston studies; ze zouden getypeerd kunnen worden als de 'structuurdimen
sies van sturing'. De dimensies creativiteit en flexibiliteit zeggen iets over de mate waarin 
een organisatie zich kan aanpassen aan veranderingen; ze zouden als de 'flexibiliteits di
mensies van sturing' kunnen worden getypeerd. De dimensies oriëntatie op de groep, 
sociaal leiderschapsgedrag en participatie zeggen iets over het sociale klimaat in een orga
nisatie; ze kunnen als de 'sociale dimensies' van sturing worden getypeerd. 

5.3 Output 

De resultaten van organisaties zijn op verschillende manieren gemeten. In een aantal orga
nisaties zijn financiële ratio's verzameld, in andere organisaties is effectiviteit gemeten met 
behulp van klanttevredenheids-scores. Daarnaast zijn gegevens verzameld over wat hier 
sociale output wordt genoemd. 

5.3.1 De resultaten van de organisaties 

5.3.1.1 De financiële ratio's. 
Van elf organisaties zijn gegevens verzameld over de 'winst vóór aftrek van belasting', de 
'return on sales', de 'winst per Fte' en het 'netto resultaat per Fte'. Om te onderzoeken of 
deze vier items samen te vatten zijn in een of meer onderliggende factoren is een factora
nalyse uitgevoerd. 

Factoranalyse 
Er is een principal component analyse (PCA)13 uitgevoerd op de vier items waarmee finan
ciële output is gemeten. De correlatiematrix van deze scores is als input voor de analyse 
gebruikt. Door middel van plots is gezocht naar univariate en multivariate outliers. Deze 
zijn niet gevonden. Er is sprake van een 'positive skewness', een transformatie zou de 
interpretatie echter onnodig ingewikkeld maken. De correlatiematrix is geschikt voor een 
PCA. De Bartlett's test is significant14 en de 'Kaiser's measure of sampling adequacy' is 
hoog15. 

Items Financieel resultaat 
Winst voor aftrek belasting 
Winst voor aftrek belasting per fte 
Return on sales 
Netto return per Fte 
Percentage verklaarde variantie 

.91 

.99 

.98 

.98 
93.4% 

.82 

.98 

.98 

.97 

Tabel 5.4 Factoranalyse financiële ratio 's 

De factor wordt goed gedefinieerd door de variabelen. De laagste 'measure of sample 
adequacy' (MSA) is .79. De variabelen worden ook goed gedefinieerd door de factor. 
Zowel de 'communality values' als de ladingen zijn hoog. Als de, op basis van het factor-

13 Een Principale Component Analyse is het meest gangbare type factoranalyse. 
14 Bartlett Test of Sphericity = 64.07797, Significance = .00000 
15 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = .85517 
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model geschatte correlatiematrix vergeleken wordt met de werkelijke correlatiematrix, 
blijken de verschillen klein. Er zijn 2 (33.0%) residuals die > 0.05 zijn. Voor de 11 hierbo
ven beschreven organisaties zijn op deze factor scores berekend . Deze scores zijn in 
verdere analyse als maat voor de financiële output gebruikt. De factor zegt dus iets over de 
financiële resultaten van de organisaties. 

5.3.1.2 Effectiviteit 

Voor de organisaties behorend tot holding 1 waren, als gezegd, geen bruikbare financiële 
gegevens beschikbaar. Wel stelde deze holding ons de resultaten beschikbaar van een on
derzoek naar de mate waarin klanten tevreden zijn met de geleverde producten en diensten. 
Uit de elf onderzochte items zijn de vier items geselecteerd die direct beïnvloed worden 
door het functioneren van de respondenten van de sturingsvragenlijst (de service-mon
teurs): het percentage klanten dat tevreden is over de storingsopheffing in het algemeen, het 
percentage klanten dat tevreden is over de wijze waarop en de mate waarin monteurs af
spraken 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. Ook hier is door middel van een 
factoranalyse onderzocht, of deze vier items samen te vatten zijn in één of meer onderlig
gende factoren. 

Factoranalyse 
Een principal component analyse met een varimax rotatie is uitgevoerd op deze vier items 
uit het marktonderzoek. De uitkomsten van het marktonderzoek worden uitgedrukt in 
percentages tevreden klanten. Als input voor deze PCA is de correlatiematrix van de scores 
van de 32 (holding l)organisaties op de 4 maten gebruikt . Door middel van plots is ge
zocht naar univariate en multivariate outliers. Deze zijn niet gevonden. Ook hier is bij geen 
van de variabelen sprake van een normale verdeling, ook hier is sprake van een 'positive 
skewness' en ook hier geldt weer dat een transformatie de interpretatie onnodig ingewik
keld zou maken. Onderzocht is of er een verschil is in scores tussen organisaties uit de 
grote steden, de randstad en de overige regio's. Dat bleek niet het geval te zijn. Klanten in 
grote steden bleken niet 'overall (on)tevredener' dan klanten in de regio. De correlatiema
trix is niet echt geschikt voor een PCA. Alhoewel de Bartlett's test significant is17, is 
'Kaiser's measure of sampling adequacy' laag18. 
Twee factoren zijn geselecteerd: 

Items Groeps- Individuele h2 

effectiviteit effectiviteit  
Monteur komt afspraken na 
Storing wordt op de juiste manier 'gereed gemeld'. 
Tevredenheid optreden monteur 
Algemene tevredenheid storingsopheffing 
Percentage verklaarde variantie 45.0% 29.5% 

Tabel 5.5 Factoranalyse klanttevredenheidsscores. Voor scree-plot zie bijlage 5.3. 

0.86 -0.04 .74 
0.75 0.13 .58 
•0.13 0.93 .88 
0.49 0.73 .77 

16 Voor deze analyse is geen gebruik gemaakt van Z-scores. De resultaten van een analyse met Z-scores 
waren identiek aan de hier gepresenteerde resultaten. 
17 Bartlett Test of Sphericity = 19.39583, Significance = .00354 
18 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = .49047 
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De factoren worden niet echt goed gedefinieerd door de variabelen: de laagste 'measures of 
sampling adequacy (MSA)' is 0.38, de hoogste is 0.69. De variabelen worden wel goed 
gedefinieerd door de factoren. De 'communality values (h2)' zijn hoog en ook de ladingen 
van de verschillende variabelen zijn hoog. Ook na een 'oblique rotatie' bleven de factoren 
bijna orthogonaal (correlatie: .15). Een orthogonale rotatie is hier dus adequaat. Als de, op 
basis van het factormodel geschatte correlatiematrix vergeleken wordt met de werkelijke 
correlatiematrix, blijken de verschillen groot. Er zijn 4 (66.0%) residuals die > 0.05 zijn. 
Voor de 32 (holding l)cases zijn voor bovenbeschreven factoren factorscores berekend. 
Deze scores zijn in verdere analyses gebruikt. 

Individuele effectiviteit en groepseffectiviteit. 
Het verschil tussen de twee factoren kan het beste begrepen worden aan de hand van een 
beschrijving van de wijze waarop een gemelde storing wordt afgehandeld. Een klant maakt 
melding van een storing aan de apparatuur bij de 'service desk'. De medewerker van de 
service desk maakt een afspraak met de klant, neemt contact op met een monteur, meldt de 
storing en verschaft de monteur informatie over de storing. Monteurs werken in principe 
alleen, tenzij een storing zo gecompliceerd is dat ze niet door één monteur verholpen kan 
worden. De monteur bezoekt de klant dus alleen, verhelpt de storing of maakt een nieuwe 
afspraak met de klant voor verdere reparatie. Deze verdere reparaties zullen in sommige 
gevallen uitgevoerd worden door een andere monteur. Als de monteur klaar is, brengt hij 
verslag uit aan de service desk. Hij verschaft informatie over de aard van de storing, de 
door hem genomen maatregelen, eventuele nieuwe afspraken die gemaakt zijn met de 
klant, en zijn eigen werkschema. 
De tevredenheid van klanten over de mate waarin monteurs afspraken nakomen en het 
percentage klanten waaraan gemeld is dat, en hoe de storing is verholpen, kan maar tot op 
zekere hoogte beïnvloed worden door de individuele monteur. De mate waarin monteurs 
afspraken goed na kunnen komen, is afhankelijk van de informatie die verschaft wordt 
door de service desk en de afspraken gemaakt met klanten door andere monteurs. De ser
vice desk kan alleen goede informatie verschaffen zowel aan klanten als aan monteurs, als 
zij op tijd de juiste informatie ontvangt van de monteurs. Om een hoge score te kunnen 
genereren op dit item moeten de leden van de organisatie met elkaar samenwerken en 
communiceren; ze moeten werken als een team. 
Een individuele monteur kan wel invloed uitoefenen op de mate waarin de klanten tevreden 
zijn met het optreden en de prestaties van de monteur. De klant wordt gevraagd elke mon
teur die langs is geweest te evalueren. Mocht dat nodig zijn dan kan er een link gelegd 
worden tussen de evaluaties en individuele monteurs. 
De scores op factor 1 verschaffen informatie over de mate waarin een organisatie als groep 
effectief functioneert. Deze factor heeft de titel 'groepseffectiviteit' gekregen. De scores op 
factor 2 geven inzicht in de prestaties van de individuele monteurs van een organisatie. De 
tweede factor krijgt de titel 'individuele effectiviteit'. Het onderscheid tussen individuele 
effectiviteit en groepseffectiviteit is ook in andere onderzoeken gemaakt. Wageman (1995) 
onderzoekt de effecten van taakontwerp en beloningsstructuur op de prestaties van groe
pen. Individuele beloning leidt, zo toont zij aan, onder meer tot een verbetering van de 
persoonlijke prestaties. Interdependente taken leiden, volgens Wageman, tot wat eerder 
collectieve effectiviteit is genoemd (zie hoofdstuk 2, zie ook bijlage 2.1). 
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5.3.1.3 Waarderingcijfer managers 

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 gemid
deld cijfer berekend. 

Variable Mean Std Dev Minimum Maximum N Label 

SOP1 .02 .99 -2.361 1.829 32 groepseffectiviteit 
SOP2 .00 1.00 -1.897 1.938 32 individuele effectiviteit 
FINZ .00 1.00 -1.179 1.733 11 financiële ratio's 
WMNGR 7.21 .58 6.00 8.25 51 waarderingscijfers manager 

Correlations: SOP1 SOP2 FINZ WMNGR 

SOP1 1.0000 
SOP2 -.0319 1.0000 
FINZ 1.0000 
WMNGR .0957 .0051 .8428* 1.0000 

significantieniveau: * p<.001 

Tabel 5.6: Beschrijvende statistiek outputvariabelen 

5.3.2 Sociale output 
De relatie van medewerkers met de direct leidinggevende, het vertrouwen van medewer
kers in de leiding van de organisatie en de mate waarin medewerkers stress ervaren, is 
gemeten door middel van een vragenlijstje, voorgelegd aan de medewerkers. Deze gege
vens zijn dus gemeten op het microniveau van de individuele medewerker. Gegevens over 
de ziekteverzuim-frequentie zijn verzameld op het niveau van de organisatie, en alleen 
voor de organisaties die behoren tot holding-1. 

Door middel van een factoranalyse is onderzocht, of de items waarmee de relatie van me
dewerkers met de direct leidinggevende en het vertrouwen van medewerkers in de leiding 
van de organisatie gemeten zijn, inderdaad samen te vatten zijn in twee onderliggende 
factoren. Hiervoor is een principal component analyse met een varimax rotatie uitgevoerd 
op de vier items waarmee de relatie van medewerkers met de direct leidinggevende en de 
tevredenheid van medewerkers met de organisatie is gemeten19. Het item 'stress' past theo
retisch niet in een factormodel waarin deze vier items zijn opgenomen. Een factoranalyse 
van alle items levert drie factoren op; op de derde factor laadt dan slechts één variabele, 
namelijk de variabele stress. 

19 Gekozen is voor een factoranalyse. Bij deze items is niet de vraag 'op welke dimensies van sociale output 
zijn organisaties van elkaar te onderscheiden?' maar 'kunnen de items waarmee sociale output is gemeten 
samengevat worden in een aantal onderliggende factoren?' belangrijk. Zou de eerste vraag belangrijk zijn 
geweest, dan zou discriminant analyse gebruikt zijn. 
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Als input is de correlatiematrix gebruikt van de gestandaardiseerde (Z)scores van de 1532 
medewerkers die de enquête hebben ingevuld20. Ook hier is door middel van plots gezocht 
naar univariate en multivariate outliers, ook hier zijn deze niet gevonden. De correlatie
matrix is geschikt voor een PCA. De Bartlett's test is significant21 en de 'Kaiser's measure 
of sampling adequacy' redelijk hoog . 

Alhoewel maar één factor een eigenwaarde groter dan 1 heeft, is op basis van het theoreti
sche onderscheid dat tussen de items kan worden gemaakt, gekozen om 2 factoren te selec
teren. 

Items vertrouwen 
hoogste leiding 

vertrouwen 
direct leiding 
gevenden 

Vertrouwen hoogste leiding organisatie 
Waardering organisatie als werkgever 
Medewerker durft meningsverschil met chef te bespreken 
Vertrouwen direct leidinggevenden 
Percentage verklaarde variantie  

.88 -.00 .78 
-.69 -.36 .61 
.01 .90 .81 
.41 .67 .61 

48.2% 22.0% 

Tabel 5.7 Factoranalyse 'vertrouwen leidinggevenden ' 

De factoren worden goed gedefinieerd door de variabelen: de laagste 'measures of sam
pling adequacy (MSA)' is .68. De variabelen worden ook goed gedefinieerd door de 
factoren. De 'communality values (h2)' zijn hoog als ook de ladingen van de verschillende 
variabelen. 

Variable Mean Std Dev Minimum Maximum N Label 

5001 .03 .42 -.675 .835 51 vertrouwen in organisatie 
5002 .07 .30 -.473 .765 51 vertrouwen in direct leidinggevenden 
ZVF 2.10 .35 1.50 2.80 32 ziekteverzuim frequentie 
ZVR12 .01 .25 -.399 1.031 52 stress 

S002 ZVF ZVR12 Correlations: SOOl 
5001 1.0000 
5002 .0760 1.0000 
ZVF .2279 .3026* 1.0000 
ZVR12 .2710* .3161** .3634** .0000 

significantieniveau *:p<.10, **:p<,05 

Tabel 5.8 Beschrijvende statistiek sociale outputvariabelen 

20 De antwoordcategorieën van vraag 16 en vraag 12 zijn gehercodeerd zodat ze in lijn lagen met de andere 
variabelen. Dat is niet gebeurd met vraag 48. 
21 Bartlett Test of Sphericity = 717.30272, Significance = .00000 
22 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = .68180 
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5.4 Omgeving 

In hoofdstuk 3 is uitgebreid beschreven op welke wijze het begrip omgeving is geoperatio
naliseerd. Gegevens zijn verzameld door middel van interviews met managers. Op basis 
van antwoorden van managers zijn scores berekend. De wijze waarop de scores berekend 
worden, wordt beschreven in bijlage 3.2, waarin ook de interviewvragen worden beschre
ven. Per organisatie is een gemiddelde score voor het perspectief van managers op de 
omgevingscomplexiteit en -stabiliteit berekend. De correlatiematrix in tabel 5.9 laat zien 
dat er geen significante relaties zijn tussen de contingentievariabelen. Een complexe omge
ving is dus niet altijd instabiel. 

Variable Mean StdDev Minimum Maximum N Label 

ZOMG1 
ZOMG2 

.00 1.00 

.00 1.00 
-1.7 
-2.0 

3.0 
1.9 

46 complexiteit 
50 instabiliteit 

ZOMG1 ZOMG2 
ZOMG1 1.0000 
ZOMG2 -.0087 1.0000 

geen significante correlaties 

Tabel 5.9 Beschrijvende statistiek: omgevingsvariabelen 

Om verschillende typen contingenties te kunnen onderscheiden zijn de scores van de con
tingentievariabelen gedichotomiseerd. Hiervoor is gebruik gemaakt van de natuurlijke 
grenzen in de dataset23. Organisaties waarvan de omgeving door de managers als complex 
en instabiel wordt getypeerd, komen in de dataset nauwelijks voor, zo blijkt uit tabel 5.10. 

eenvoudige omgeving complexe omgeving 
stabiele omgeving 11 14 
instabiele omgeving 16 5 

Tabel 5.10 Organisaties ingedeeld op basis van (gepercipieerde) kenmerken van de omgeving. Missing 
values zijn niet in de tabel opgenomen. 

Naast de omgevingsvariabelen complexiteit en stabiliteit is de interne contingentievariabele 
taakonzekerheid gemeten. Voor het meten van deze variabele is gebruik gemaakt van het 
item waarmee Van de Ven en Ferry (1980, zie ook hoofdstuk 3) deze variabele gemeten 
hebben: 'hoe vaak komt het in een normale werkweek voor dat zich situaties voordoen 
waarin standaardprocedures geen oplossing bieden?' 

In hoofdstuk 7 worden de relaties beschreven tussen sturingsvariabelen en contingentieva
riabelen. De gevonden relaties tussen de mate van taakonzekerheid en de 
sturingsvariabelen doen echter vermoeden, dat taakonzekerheid vooral door de wijze van 
sturing beïnvloed wordt en niet als onafhankelijke contingentievariabele beschouwd kan 

zomgl < -.225 => complexiteit = eenvoudig, zomg2 < .050 => instabiliteit = stabiel. 
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worden. Naarmate de taakonzekerheid in organisaties hoger wordt, daalt de mate waarin de 
wijze van sturing ruimte laat voor flexibiliteit en is de sturing meer georiënteerd op het 
individu. Deze resultaten zijn tegengesteld aan wat op basis van de contingentietheorie 
verwacht zou kunnen worden. Het omgekeerde kan echter ook verondersteld worden: 
naarmate de wijze van sturing minder flexibel wordt en meer georiënteerd is op het indivi
du, zal er, in het perspectief van medewerkers, vaker afgeweken moeten worden van 
standaardprocedures. 
Als situaties waarin vaak afgeweken moet worden van standaardprocedures vaak voorko
men, kan dat verschillende oorzaken hebben: er kunnen zich veel 'uitzonderlijke situaties' 
voordoen (een externe oorzaak, die wijst op een hoge mate van taakonzekerheid); het kan 
ook zo zijn dat men in de organisatie te veel heeft willen 'afdekken' met standaardproce
dures. Dat laatste lijkt hier het geval te zijn: 26% van de variantie in taakonzekerheid wordt 
verklaard door de mate waarin de wijze van sturing ruimte laat voor flexibiliteit en de mate 
waarin de sturing georiënteerd is op de groep. Deze variabele is als contingentievariabele 
niet meer meegenomen in de verder analyses. 


