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6. Relatie tussen sturing en output: 
twee benaderingen 

6.1 Inleiding 

De contingentietraditie is de afgelopen 30 jaar een inspiratie geweest voor veel, soms zeer 
verschillend empirisch onderzoek. De klassieke noties van de contingentietheorie zijn 
echter ook aanleiding geweest tot een aantal discussies in de literatuur. Een ervan is de 
discussie over de vraag, op welke wijze de relatie tussen de structuur (of wijze van sturing) 
van een organisatie en de resultaten het beste onderzocht kan worden. 

6.2 Dimensies of configuraties 

Hoe verschillend onderzoeken in de contingentietraditie ook zijn, de kernpropositie van al 
deze onderzoeken is, dat het functioneren van organisaties het resultaat is van de mate van 
'fit' tussen twee of meerdere factoren. Fit is een centraal concept in deze propositie en is, 
omdat in veel studies juist dit concept niet goed is uitgewerkt, ook het belangrijkste pro
bleem van de contingentietheorie (Schoonhoven 1981; Van de Ven en Drazin 1985). Van 
de Ven en Drazin (1985) beschrijven drie benaderingen van het concept fit en vatten met 
deze beschrijving een belangrijke discussie samen over de vraag, hoe de relatie omgeving 
=> structuur => effectiviteit het beste kan worden onderzocht. 

De eerste twee benaderingen, de selectiebenadering en de interactiebenadering, worden 
vaak beschouwd als klassieke contingentie benaderingen (bijvoorbeeld door Meyer, Tsui 
en Hinings 1993, en door Doty, Glick en Huber 1993). Het uitgangspunt van de 'selectie
benadering van fit' is dat, wil een organisatie overleven of effectief zijn, het design van een 
organisatie aangepast moet worden aan de omgeving. Fit is in deze benadering een 'un
questioned axiom' (Van de Ven en Drazin 1985: 336). De basis van deze assumptie werd 
door de vroege contingentieonderzoekers niet onderzocht. Alleen de omgeving => struc
tuur-relatie werd onderzocht, een analyse van het functioneren van een organisatie werd 
niet in het model betrokken. Meer recent is de veronderstelde relatie tussen prestaties en de 
fit tussen structuur en omgeving uitgewerkt als een natuurlijk selectie-argument in de 
populatie-ecologie theorie (Van de Ven en Drazin 1985; Doty e.a. 1993). 
De analyse van de prestaties van een organisatie wordt in de 'interactiebenadering van fit' 
wel in het model betrokken. Zou de vraag 'hoe beïnvloeden zon, regen en voedingsmidde
len in de bodem elkaar?' een onderzoeksvraag volgens de selectiebenadering zijn, de inter
actiebenadering zou de vraag 'hoe beïnvloeden zon, regen en voedingsmiddelen in de 
bodem de korenopbrengst?' centraal stellen (Van de Ven en Drazin 1985: 337-338). Van 
de Ven en Drazin beschrijven drie typen onderzoek in deze benadering: onderzoeken 
waarin correlaties tussen context- en design-variabelen in goed functionerende organisaties 
worden vergeleken met de correlaties in minder goed functionerende organisaties, onder
zoek waarin de interacties tussen context- en design-variabelen gerelateerd worden aan de 
resul-taten en onderzoeken waarin de afwijkingen van de ideale fit tussen context- en 
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design-variabelen gerelateerd worden aan de resultaten. In alle gevallen wordt een enkele 
context-variabele, vergeleken met een enkele design-variabele en de combinatie van deze 
twee gerelateerd aan output. Door deze empirische of theoretische reductie wordt een 
organisatie uiteengelegd in onafhankelijke elementen die ook onafhankelijk van elkaar 
worden bestudeerd. Door de kennis, op deze manier verzameld, te aggregeren ontstaat, 
volgens de (klassieke) contingentietheorie, begrip over het functioneren van de organisatie 
als geheel. 

Met name deze notie van de laatste benadering is aanleiding geweest tot veel kritiek en de 
ontwikkeling van de derde benadering; 'de systeembenadering van fit', door Van de Ven 
en Drazin beschouwd als variant van de contingentietheorie, door anderen (bijvoorbeeld 
Meyer, Tsui en Hinings 1993) beschouwd als aparte theorie: de configuratietheorie (ook 
Doty e.a. vergelijken de systeembenadering met de configuratietheorie, 1993: 1201)1. De 
systeembenadering of configuratietheorie is meer geïnteresseerd in het holistische patroon 
van interdependenties die in de sociale systemen gepresenteerd worden (Van de Ven en 
Drazin 1985: 348, Meyer, Tsui en Hinings 1993: 1177). Elementen van een sociale eenheid 
ontlenen veel van hun betekenis aan het feit dat ze deel uitmaken van een geheel. De confi
guratie-theorie zoekt een verklaring voor de sociale orde juist door te kijken naar de 
interacties tussen de verschillende delen (Meyer, Tsui en Hinings 1993 : 1178). Door het 
overall patroon van contingentie => structuur => interactie te reduceren tot lineaire relaties 
tussen paren van variabelen, verliest men volgens aanhangers van de configuratietheorie 
het zicht op het gehele systeem (Van de Ven en Drazin 1985: 345; zie ook Meyer e.a. 
1993). 

Over de vraag hoe de relatie tussen kenmerken van organisaties, omgeving en resultaten 
het beste kan worden onderzocht, bestaan dus samengevat twee opvattingen. Volgens de 
(klassieke) contingentietheorie zal gekeken moeten worden naar afzonderlijke delen en de 
relatie tussen afzonderlijk delen. Door samenvatting van elementen van de organisatie in 
organisatietypen gaat zoveel informatie verloren dat onnodig aan verklaringskracht wordt 
ingeboet. Volgens aanhangers van de configuratietheorie zal juist de samenhang tussen 
verschillende elementen moeten worden bestudeerd. Door afzonderlijke delen van de orga
nisatie apart te bestuderen gaat het inzicht in de organisatie als geheel verloren. 
Hoewel deze visies in de discussie tegenover elkaar worden gezet, is volgens Meyer e.a. 
(1993) sprake van een continuüm, waarvan beide theorieën de uiteinden vormen. De beide 
theorieën zijn volgens Meyer e.a. ook aanvullend: "By synthesizing broad patterns from 
contingency theory's fragmented concepts and grounding them in rich, multivariate descrip-

1 Een andere, maar wel verwante discussie, is de discussie over de vraag hoe te komen tot een allesom
vattende indeling in organisatietypen. De meningen over de vraag of dat überhaupt mogelijk is, en wat daar
voor de meest geschikte methode is (het inductief ontwikkelen van typologieën of het deductief ontwikkelen 
van taxonomieën), lopen bijzonder uiteen. Lammers (1989:122) stelt dat "de conclusie gewettigd is dat er 
zeker langs puur inductief statistische weg geen kans bestaat om tot een alomvattende indeling in organisa
tietypen te komen". Typologieën hebben volgens Lammers (1978) vooral nut als oriënteringsideeën en als 
inspiratie voor empirisch onderzoek. Rich (1992) ziet typologieën (hij maakt pas later in zijn artikel een 
onderscheid tussen typologieën en taxonomieën en doelt hier dus op beide) als een middel om organisaties te 
ordenen, te vergelijken en te clusteren in categorieën zonder het zicht op de onderliggende rijkdom en diver
siteit van dit type te verliezen. Doty en G lick (1994) gaan nog verder en beschouwen typologieën als een 
bijzondere vorm van theorievorming. 
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tions, the configurational theory may help consolidate the past gains of contingency theory" 
(1993: 1177). Omgekeerd zou verondersteld kunnen worden dat het inzicht, dat de confi
guratie-benadering verschaft in de grote lijnen, ingevuld kan worden met gedetailleerdere 
inzichten die de dimensiebenadering oplevert. En, zo stelt Lammers (1993: 190), onderzoe
kers die vooral geïnteresseerd zijn in het totaalbeeld van een organisatie zullen, om dit 
beeld goed te kunnen beschrijven, toch gebruik moeten maken van variabelen, omdat typen 
gekarakteriseerd worden door een combinatie van kenmerken (scores op variabelen). Daar
naast zullen onderzoekers die de verschillen tussen organisaties gemeten hebben door 
middel van een aantal variabelen, ook geïnteresseerd zijn in de samenhang tussen deze 
variabelen. 
In dit onderzoek is ervoor gekozen beide benaderingen naast elkaar te hanteren. De relatie 
tussen de wijze van sturing en de output van de organisaties is op twee manieren onder
zocht, door middel van de dimensiebenadering en door middel van de configura
tiebenadering. In hoofdstuk 7 worden de relaties tussen dimensies van sturing en succes
criteria onderzocht, zowel in de totale dataset als in subdatasets die gevormd zijn op basis 
van kenmerken van de omgeving. In hoofdstuk 8 worden de dimensies van sturing in hun 
samenhang bestudeerd. Onderzocht is of de wijze van sturing samen te vatten is in een 
aantal typen en of een van deze typen succesvoller is dan de andere. Ook in dit hoofdstuk is 
deze vraag beantwoord voor de gehele dataset en voor verschillende subdatasets. 




