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7. Relaties tussen dimensies van sturing en de 
resultaten en sociale output van organisaties 

7.1 Inleiding 

De relatie tussen de wijze van sturing en de output is op twee manieren onderzocht, door 
middel van de dimensiebenadering en door middel van de configuratiebenadering. In dit 
hoofdstuk worden de resultaten beschreven die door middel van de dimensiebenadering 
zijn gevonden. 

De centrale vraag in dit onderzoek is de vraag, welke wijze van sturing in de bestudeerde 
organisaties het meest succesvol is. De wijze van sturing is uiteengelegd in een zevental 
dimensies en er zijn verschillende indicatoren voor succes onderscheiden, zo wordt in 
hoofdstuk 3 beschreven. Vertaald in termen van de dimensiebenadering luidt de onder
zoeksvraag: zijn er significante relaties tussen de dimensies van sturing en de criteria voor 
succes? Getracht is dus een antwoord te vinden op de onderzoeksvragen door de relaties 
van de afzonderlijke dimensies met de afzonderlijke outputvariabelen te bestuderen. De 
resultaten van de correlatie- en regressieanalyses, waarmee naar dit antwoord is gezocht, 
worden beschreven in paragraaf 2. 

In hoofdstuk 2 is een aantal deelvragen afgeleid van de centrale onderzoeksvraag. Als we 
de vraag 'welke wijze van sturing is het meest succesvol' willen onderzoeken, is het zin
vol, zo wordt in hoofdstuk 2 gesteld, om verschillende soorten succes te onderscheiden en 
te onderzoeken of verschillende wijzen van sturing wellicht tot verschillend succes leiden. 
In dit onderzoek zijn verschillende resultaten onderscheiden en in de derde paragraaf van 
dit hoofdstuk wordt onderzocht of de relaties tussen de dimensies van sturing en de onder
scheiden outputmaten van elkaar verschillen. 
Niet alleen is het zinvol verschillende resultaatvariabelen te onderscheiden, het is ook 
zinvol een onderscheid te maken tussen resultaten van de organisatie en de mate waarin 
medewerkers tevreden zijn met hun werk, hun leidinggevenden en de organisatie. Door dit 
onderscheid te maken kan onderzocht worden, of de relaties tussen dimensies van sturing 
en de resultaten van de organisatie verschillen van de relaties tussen de dimensies van 
sturing en de sociale indicatoren. Ook deze vergelijking zal beschreven worden in para
graaf 3. 

Op basis van de klassieke contingentietheorie kan verondersteld worden dat een organisatie 
succesvol is, als de wijze van sturing is aangepast aan de kenmerken van de omgeving. 
Naast de sturings- en outputvariabelen wordt ook een tweetal 'contingentievariabelen' 
onderscheiden; de contingentievariabelen complexiteit en instabiliteit van de omgeving. In 
hoofdstuk 5 is al beschreven hoe de scores van de contingentievariabelen gedichotomiseerd 
zijn. Er kan in de dataset nu een onderscheid worden gemaakt tussen organisaties waarvan 
de omgeving in het perspectief van het management relatief eenvoudig is, organisaties 
waarvan de omgeving in het perspectief van het management relatief complex is, en orga-
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nisaties waarvan de omgeving in de ogen van het management stabiel of instabiel is. In 
paragraaf 4 is onderzocht wat de invloed is van de contingentievariabelen op de relatie 
tussen de dimensies van sturing en de output van de organisaties. Voor elk van de sub
groepen zijn apart correlaties berekend en onderzocht is of organisaties succesvoller zijn 
als ze voldoen aan de congruentievoorwaarde. 

Naast de congruentievoorwaarde wordt in hoofdstuk 2 de consistentievoorwaarde onder
scheiden. Verondersteld wordt dat organisaties succesvoller zijn naarmate ze intern 
consistenter zijn. Ideaaltypen zijn, zo werd al eerder gesteld, theoretisch volkomen intern 
consistent. In de vijfde paragraaf van dit hoofdstuk is onderzocht of er een relatie is tussen 
de mate waarin een organisatie afwijkt van een ideaaltype en de output van de organisaties. 
We beginnen, als gezegd, met een overzicht van de resultaten. De vraag 'hoe kan de vari-
antie in output verklaard worden?' zal voor iedere outputmaat afzonderlijk beantwoord 
worden. In de paragrafen 3 tot en met 5 zullen de resultaten per thema uitgewerkt worden. 

7.2 Een kort overzicht van de resultaten 

De zoektocht naar significante relaties tussen dimensies van sturing en de sociale output en 
resultaten van de organisaties bestond uit een aantal stappen. In de eerste instantie is ge
zocht naar significante correlaties tussen de sturingsvariabelen en de outputvariabelen (zie 
tabel 7.1). Met behulp van een aantal regressieanalyses is vervolgens onderzocht of, en 
hoeveel variantie van de resultaat- en sociale outputvariabelen verklaard kan worden door 
(een combinatie van) sturingsdimensies. 

Het is theoretisch mogelijk dat er relaties bestaan tussen de verschillende outputvariabelen 
onderling en dat een deel van de variantie in outputvariabelen verklaard kan worden door 
andere outputvariabelen. Het is ook mogelijk dat de relaties tussen sturingsvariabelen en 
outputvariabelen beïnvloed worden door de relaties tussen outputvariabelen onderling. Ook 
de relaties tussen outputvariabelen onderling zijn onderzocht. Door middel van regressie
analyses is uitgezocht of de relaties tussen de dimensies van sturing en output significant 
blijven als gecontroleerd wordt voor de verschillende outputvariabelen (zie tabel 7.2). 

7.2.1 Financiële resultaten 
De financiële resultaten correleren positief met de mate waarin creativiteit boven nauwkeu
righeid wordt gewaardeerd (r= .84, p=.001). Naarmate organisaties meer waarde hechten 
aan creativiteit, stijgen de financiële resultaten van de organisatie. 
De relatie tussen de dimensie flexibiliteit en de financiële resultaten is op het eerste gezicht 
niet significant. Bestudering van de scatterplot van deze relatie wijst uit, dat ze sterk beïn
vloed wordt door één case met een hoge score op de dimensie flexibiliteit en een lage score 
op de financiële output. Een correlatie waarin deze case niet wordt meegenomen blijkt wel 
significant (r= -.80, p<.006, n=10). Naarmate de flexibiliteit in een organisatie toeneemt, 
stijgt ook het financiële resultaat van organisaties. 
Naarmate organisaties dus hoger scoren op de twee flexibiliteitsdimensies van sturing 
hebben ze, zo blijkt uit deze correlaties, betere financiële resultaten. Samen verklaren de 
flexibiliteitsdimensies van sturing 48% van de variantie in de financiële resultaten (dimen-
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sie 3 'waardering voor creativiteit': b= 1.05, p=.03; dimensie 5 'flexibiliteit': b= -.95, 
pf.08)1. 
Eén kanttekening moet bij dit resultaat wel gemaakt worden. De organisaties waarvoor 
financiële gegevens zijn verzameld, scoren gemiddeld laag op de dimensie flexibiliteit2. 
Het is mogelijk dat de relatie tussen flexibiliteit en financiële resultaten minder positief en 
wellicht uiteindelijk negatief wordt, naarmate de score op de flexibiliteitsdimensie stijgt. 
Deze mogelijkheid kan echter met de data, verzameld in dit onderzoek, niet worden onder
zocht3. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Taakonzekerheid 1.00 

2. 
3. 

Groepseffectiviteit 
Individuele effectiviteit 

-.08 

-.03 

1.00 

-.03 1.00 

4. Financiële resultaten .44 1.00 

5. 
6. 

Waardering managers 
Vertrouwen hoogste lei

.16 

-.51 *** 

.10 

-.26 

.01 

.13 

.84 *** 

-.74 ** 

1.00 

-.49 *** 1.00 

7. 
dinggevenden 
Vertrouwen direct leiding
gevenden 

.03 -.20 -.31 * -.24 -.17 .08 1.00 

8. 
9. 

Ziekteverzuimfrequentie 
Stress 

-.27 

.03 

.22 

-.07 

-.38 ** 

-.33* .23 

-.30 

-.27* 

.23 

.27* 

.30* 

.32** 

1.00 

.36** 1.00 

10. Standaardisatie -.05 -.27 .23 -.41 -.32 ** .00 -.01 -.02 .07 

11. Centralisatie -.13 -.21 .25 -.14 .07 -.01 .00 -.06 -.23 

12. Waardering creativiteit .17 .02 .14 .61 *» .33** -.35 ** -.22 -.36 -.10 

13. Sociaal leiderschaps .07 -.24 .07 -.04 -.30 ** .44** .34** .07 .23 

14. 
gedrag 
Flexibiliteit -.43 *** .03 -.04 -.47 -.06 .16 -.23 -.06 -.03 

15. Oriëntatie op de groep -.28 ** - . 3 6 " .29 -.04 .00 .39** .27* -.04 -.06 

16. Participatie -.11 -.11 .11 .10 -.02 .02 .34** .13 -.12 

Tabel 7.1: Correlaties tussen dimensies van sturing en outputvariabelen (*: p<. 10, **: p<.05, :p<.001) 

7.2.2 Groepseffectiviteit 

Groepseffectiviteit correleert maar met één van de onderzochte variabelen. De mate waarin 
groepen in de onderzochte organisaties goed samenwerken en communiceren stijgt, naar
mate in een organisatie meer aandacht aan samenwerking en groepsprocessen wordt 
besteed (r= -.36, p<.05)4. Hoe meer groepsprocessen en samenwerking worden gestimu
leerd, hoe beter groepen als groep functioneren. 

1 Zonder de eerdergenoemde case verklaren de flexibiliteitsdimensies 66% van de variantie (dimensie 3: 
b=.62, p=.15. dimensie 5: -1.66, p < .01, n=10). 
2 De scores van de 11 organisaties, waarin financiële gegevens zijn verzameld, zijn hier vergeleken met de 
scores van de overige organisaties in de dataset. 
3 Twee organisaties waarvan ook financiële gegevens zijn verzameld, hebben een hoge score op de dimen
sie flexibiliteit. Eén van de twee, de eerder genoemde case, heeft een zeer laag financieel resultaat, de andere 
organisatie heeft echter het hoogste financiële resultaat van alle organisaties in de dataset. 
4 Voor de dimensie oriëntatie op de groep geldt dat een lage score op deze dimensie betekent, dat de wijze 
van sturing in een organisatie georiënteerd is op de groep. Op de dimensie creativiteit na zijn alle dimensies, 
net als de dimensie oriëntatie op de groep, zó gecodeerd dat een lage score 'een hoge mate van ...' betekent. 
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7.2.3 Individuele effectiviteit 
Verschillende variabelen verklaren de variantie in individuele effectiviteit. De sturings-
variabele 'oriëntatie op de groep' (b=1.4, p<.05) en de sociale outputvariabele 'vertrouwen 
in de direct leidinggevenden' (b=-1.3, p<-01) verklaren 22 % van de variantie in individu
ele effectiviteit. De individuele effectiviteit van organisaties wordt hoger, als de mate 
waarin de wijze van sturing meer georiënteerd is op het individu en het vertrouwen dat 
medewerkers hebben in de direct leidinggevenden, stijgt. 

7.2.4 Waardering voor resultaten van de organisatie door managers 

De waardering van managers voor de resultaten van de organisatie, uitgedrukt in een rap
portcijfer, stijgt naarmate er meer sprake is van standaardisatie, naarmate medewerkers 
meer vertrouwen hebben in de hoogste leiding van de organisatie en naarmate medewer
kers minder stress ervaren. 
De sturingsdimensie 'standaardisatie' (b=-.27, p<.005), het vertrouwen dat medewerkers 
hebben in de hoogste leidinggevenden (b=-.58, p<001) en de mate waarin medewerkers 
stress ervaren (b=-.78, p<.05) verklaren 39 % van de variantie in de rapportcijfers, die 
managers de organisatie geven. In de 11 organisaties waarvoor ook financiële gegevens 
verzameld zijn is bovendien een hoge significante en positieve correlatie gevonden tussen 
de financiële resultaten en de waardering van de managers (r=.84, p=.00). Naarmate de 
financiële resultaten beter worden, stijgt het rapportcijfer dat managers de organisatie 
geven. Deze relatie zegt vooral iets over deze variabele als maat voor succes. Financiële 
resultaten zijn in de ogen van managers van de 11 organisaties, waarvoor financiële gege
vens verzameld zijn, een goede indicatie van de resultaten van een organisatie. 

7.2.5 Vertrouwen in de hoogste leidinggevenden 
Het vertrouwen in de hoogste leiding van de organisatie stijgt naarmate er minder sprake is 
van taakonzekerheid, naarmate er in de organisatie meer waardering is voor creativiteit, 
meer sprake is van sociaal leiderschapsgedrag, en de wijze van sturing meer georiënteerd is 
op de groep. Het vertrouwen van medewerkers in de top van de organisatie stijgt ook 
naarmate de top de resultaten van de organisatie beter beoordeelt. 
De sturingsdimensies 'waardering voor creativiteit' (b=-.20, p<.05), 'sociaal leiderschaps
gedrag' (b=.36, p<05) en 'oriëntatie op de groep' (b=.32, p<.05), de waardering van ma
nagers voor de resultaten van de organisatie (b=-.21, p<.05) en de mate waarin sprake is 
van taakonzekerheid (b=-.21, p<.05) verklaren samen 51% van de variantie in het ver
trouwen dat medewerkers hebben in het topmanagement van de organisatie. 
Het vertrouwen in het topmanagement stijgt dus naarmate men beter in staat is een on
gewenste, want onduidelijke situatie te voorkomen of te verhelpen. Het vertrouwen in het 
topmanagement stijgt ook naarmate de organisatie betere resultaten behaalt, of naarmate 
sturingsinstrumenten worden gehanteerd, waarvan verwacht wordt dat ze leiden tot betere 
resultaten. Als laatste blijkt het vertrouwen in leidinggevenden te stijgen als er een meer 
sociale wijze van sturing wordt gehanteerd. 
Het vertrouwen in de top van de organisatie wordt hoger naarmate het rapportcijfer, dat 
managers geven aan de organisatie, hoger is. Dit rapportcijfer, zo zagen we eerder, stijgt 
naarmate er meer sprake is van standaardisatie of naarmate de financiële resultaten beter 
zijn, bijvoorbeeld als gevolg van flexibiliteit. 
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7.2.6 Vertrouwen in de direct leidinggevenden 

Het vertrouwen in de direct leidinggevenden is hoger naarmate organisaties hoger scoren 
op de sociale sturingsdimensies, dus naarmate meer sprake is van sociaal leiderschapsge
drag, naarmate de wijze van sturing meer georiënteerd is op de groep, en naarmate er meer 
sprake is van participatie in organisaties. Het vertrouwen in de direct leidinggevenden 
wordt lager naarmate medewerkers meer stress ervaren en naarmate de individuele effecti
viteit van medewerkers lager wordt. 
De drie sociale sturingsdimensies, sociaal leiderschapsgedrag (b=.33, p<.01), oriëntatie op 
de groep (b=.35, p<.05) en participatie (b=.36, p<.05), de mate waarin medewerkers stress 
ervaren (b=.37, p=.08) en de individuele effectiviteit (b=-.13, p<.01), verklaren samen 55% 
van de variantie in het vertrouwen dat medewerkers hebben in de direct leidinggevenden. 

Ook uit deze resultaten blijkt dat het vertrouwen in leidinggevenden stijgt als een meer 
sociale wijze van sturing wordt gehanteerd. Ook het vertrouwen in de direct leidinggeven
den stijgt als de resultaten goed zijn en daalt als er een situatie ontstaat die ongewenst is. 
Opvallend is dat het vertrouwen in de direct leidinggevenden samenhangt met de meer 
persoonsgebonden items als individuele effectiviteit en de mate waarin medewerkers zelf 
stress ervaren, terwijl het vertrouwen in de top-leidinggevenden samenhangt met de meer 
organisatiegebonden items. Managers geven een rapportcijfer voor het functioneren van de 
organisatie als geheel, en ook de uitspraak van medewerkers over de mate van taak-
onzekerheid in een organisatie is een uitspraak over de situatie in de organisatie als geheel. 

7.2.7 Stress 
De mate waarin medewerkers stress ervaren daalt, als het vertrouwen in de direct leiding
gevende (b=.18, p<.05) en de waardering van managers voor de resultaten van de organi
satie (b=-.12, p<.05) stijgen. Samen verklaren deze variabelen 18% van de variantie in de 
mate van stress. Medewerkers voelen zich meer nerveus en gespannen als ze weinig ver
trouwen hebben in hun direct leidinggevende. Indirect wordt de mate van stress dus ook 
beïnvloed door de sociale dimensies van sturing. De stress daalt naarmate de organisatie in 
ieder geval in de ogen van het management betere resultaten behaalt. 

7.2.8 Ziekteverzuim frequentie 
Naarmate er in de organisatie meer waardering is voor creativiteit, naarmate er minder 
sprake is van taakonzekerheid en naarmate de individuele effectiviteit in organisaties hoger 
is, daalt het aantal keren dat medewerkers zich ziek melden. 

De sturingsdimensie waardering voor creativiteit (b=-.43, p<.05) en de dimensies individu
ele effectiviteit (b=-. 11, p<.05) en taakonzekerheid (b=-.26, p=.05) verklaren 27% van de 
variantie in de ziekteverzuimfrequentie. Medewerkers melden zich dus vaker ziek in orga
nisaties waarin de resultaten minder goed zijn, en waarin een wijze van sturing wordt 
gehanteerd die medewerkers weinig vrijheid laat creatief te zijn en te handelen naar eigen 
goeddunken. Medewerkers melden zich ook vaker ziek in een situatie waarin het vaak 
voorkomt dat de standaardprocedures geen oplossing bieden voor de problemen die zich 
voordoen, een situatie waarin, zo zou men misschien kunnen stellen, sprake is van ondui
delijkheid. 
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b t adjR2 

Groepseffectiviteit (n=32) 
oriëntatie op de groep r = -.36 

Individuele effectiviteit (n=32) .22 
oriëntatie op de groep 1.4 2.62 
vertrouwen in de direct leidinggevenden -1.3 -2.69 

Financiële resultaten (n=l 1) .48 
waardering creativiteit 1.05 2.64 
flexibiliteit -.95 -1.98 

Waardering managers (n=l 1) 
financiële resultaten r = .84 

Waardering managers (n=52) .39 
standaardisatie -.27 -3.18 
vertrouwen in de hoogste leiding -.58 -3.56 
stress -.78 -2.46 

Vertrouwen in de hoogste leiding (n=52) .51 
taakonzekerheid -.21 -2.22 
waardering managers -.21 2.61 
waardering creativiteit -.20 -2.04 
sociaal leiderschapsgedrag .36 3.11 
oriëntatie op de groep .32 2.55 

Vertrouwen in de direct leidinggevenden (n=52) .55 
individuele effectiviteit -.13 -2.78 
sociaal leiderschapsgedrag .33 3.03 
oriëntatie op de groep .35 2.42 
participatie .36 2.78 
stress .37 1.83 

Stress (n=52) .18 
waardering managers -.12 -2.59 
vertrouwen in de direct leidinggevenden .18 1.98 

Ziekteverzuimfrequentie (n=32) .27 
taakonzekerheid -.26 -2.01 
individuele effectiviteit -.11 -1.96 
waardering creativiteit -.43 -2.19 

Taakonzekerheid (n=52) .26 
flexibiliteit -1.21 -3.75 
oriëntatie op de groep -.87 -2.62 

Tabel 7.2: Resultaten regressieanalyses 

7.3 Verschillende wijzen van sturing en verschillend succes 

7.3.1 Groepseffectiviteit versus individuele effectiviteit 
Op basis van recent onderzoek, zo is ook al eerder beschreven, kan verondersteld worden 
dat verschillende wijzen van sturing tot verschillende resultaten zullen leiden. In de litera
tuur wordt een aantal dilemma's beschreven. Een van die dilemma's is het dilemma tussen 
prestaties van individuen en prestaties van de groep. Wageman ( 1996, zie ook hoofdstuk 2) 
onderzoekt de relatie tussen het functioneren van groepen en de mate, waarin in deze groe
pen sprake is van taak- en beloningsinterdependentie. In groepen waarin medewerkers voor 
het uitoefenen van hun taak van elkaar afhankelijk zijn, waar dus sprake is van taakinter-
dependentie en waarin ook de beloning wordt gebaseerd op de prestaties van de groep, 
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wordt beter samengewerkt en gecommuniceerd, zo blijkt uit Wageman's onderzoek. De 
individuele prestaties van medewerkers zijn hoger in groepen waar de beloning is geba
seerd op individuele prestaties. 
Ook in dit onderzoek kan een onderscheid gemaakt worden tussen prestaties van indivi
duen en het functioneren van groepen. Als de veronderstelling juist is dat er sprake is van 
een dilemma tussen individuele effectiviteit en groepseffectiviteit, dan zullen er dimensies 
zijn die positief samenhangen met de een en negatief met de ander. Dat blijkt inderdaad het 
geval te zijn. De mate waarin de sturing in een organisatie georiënteerd is op de groep 
correleert positief met de groepseffectiviteit; de groepseffectiviteit van organisaties is hoger 
naarmate de sturing in organisaties meer georiënteerd is op de groep. De mate waarin de 
wijze van sturing in de organisatie georiënteerd is op de groep correleert echter negatief 
met de individuele effectiviteit; naarmate de wijze van sturing meer georiënteerd is op de 
groep is de individuele effectiviteit in organisaties dus lager. Ook in dit onderzoek wordt 
aangetoond dat aandacht voor groepsprocessen het functioneren van groepen verbetert, 
maar ten koste gaat van de individuele prestaties van medewerkers. 
Er zijn verschillende verklaringen mogelijk voor dit resultaat. Men zou kunnen stellen dat 
de keuze voor bepaalde elementen van sturing ingegeven wordt door het belang dat in een 
organisatie gehecht wordt aan bepaalde vormen van succes. Hofstede maakt in zijn onder
zoek (1980) een onderscheid tussen samenlevingen met een masculine of ego-cultuur en 
samenlevingen met een meer feminieme of sociale cultuur. Ook organisaties zouden op 
basis van deze cultuurdimensie van elkaar onderscheiden kunnen worden (zie Bijlsma-
Frankema 1997). Succes wordt volgens Hofstede in een meer masculine of ego-cultuur 
gedefinieerd in termen van persoonlijke erkenning en welvaart, Hofstede noemt dit 'ego-
accomplishment'. In de meer feminieme of sociale culturen wordt succes volgens hem 
gedefinieerd in termen van kwaliteit van onderlinge contacten; 'social-accomplishment'. In 
een organisatie met een meer feminieme of sociale cultuur zal de wijze van sturing eerder 
georiënteerd zijn op de groep dan in een organisatie met een meer masculine of ego-
cultuur. In een 'feminieme of sociale organisatie' zal meer waarde worden gehecht aan en 
meer gestreefd worden naar groepseffectiviteit dan in een 'masculine of ego-organisatie'. 
Als de aandacht in de organisatie vooral gericht is op het functioneren van groepen, bestaat 
de kans dat de bijdrage van een individu minder zichtbaar wordt. Ook dat zou een verkla
ring kunnen zijn voor dit resultaat. In verschillende onderzoeken (Wagner 1995, Robertson 
en Anderson 1993) is aangetoond dat de prestaties van individuen minder goed worden 
naarmate ze minder zichtbaar zijn . 

5 Robertson en Anderson onderzoeken de relatie tussen de wijze van sturing en de mate waarin verkopers 
'onethisch gedrag' (sjoemelen, de kantjes eraf lopen) vertonen. Verkopers zullen meer onethisch gedrag verto
nen, zo stellen Robertson en Anderson, als een wijze van sturing wordt gehanteerd waarbij het gedrag van de 
verkopers minder zichtbaar is (een "laissez faire" wijze van sturing). Het argument dat ze gebruiken is afge
leid van het rationele-keuze argument dat in de criminologie wordt gehanteerd: mensen zullen een kosten-
batenafweging maken: wat levert 'onethisch gedrag' me op en hoe groot is de kans dat ik betrapt word. Hoe 
minder zichtbaar gedrag is, hoe kleiner de kans dat de verkopers betrapt worden. Een management dat een 
laissez faire wijze van sturing hanteert, zo stellen Robertson en Anderson, zendt in de ogen van medewerkers 
ook de boodschap uit dat het niet zo erg is als ze onethisch gedrag vertonen; immers als het wel erg was 
geweest hadden ze er wel beter op gelet, zo is het argument (1993: 619-621). 
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7.3.2 Individuele en groepseffectiviteit versus organisatie-effectiviteit 

Naast de twee hierboven beschreven effectiviteitsmaten zijn ook twee resultaatvariabelen 
onderzocht die beschouwd zouden kunnen worden als indicator voor organisatie
effectiviteit, namelijk financiële resultaten en de waardering van managers voor de resul
taten van de organisatie. Of er ook dilemma's bestaan tussen individuele effectiviteit en 
organisatie-effectiviteit of tussen groepseffectiviteit en organisatie-effectiviteit kan in deze 
dataset niet onderzocht worden. De gegevens over individuele en groepseffectiviteit zijn 
immers alleen verzameld in de 32 organisaties behorend tot holding 1, terwijl financiële 
resultaten alleen verzameld zijn in 11 andere organisaties. Rapportcijfers van managers 
voor de resultaten van de organisatie zijn in alle organisaties verzameld. 
Als de relaties tussen de dimensies van sturing en de financiële resultaten vergeleken wor
den met de relaties tussen de dimensies van sturing en de twee effectiviteitsmaten, dan 
worden dus relaties in twee verschillende datasets, die ook nog verschillend van omvang 
zijn, met elkaar vergeleken. Met deze waarschuwing in het achterhoofd worden de relaties 
hieronder toch naast elkaar gezet. Wellicht dat de resultaten aanknopingspunten bieden 
voor verder onderzoek. 

De twee flexibiliteits-sturingsdimensies verklaren een groot deel van de variantie in de 
financiële resultaten, de organisatie-effectiviteit, zo zou je kunnen stellen. Er zijn geen 
significante relaties gevonden tussen deze sturingsdimensies en de groepseffectiviteit en de 
individuele effectiviteit. Omgekeerd geldt dat er geen significante relatie is gevonden 
tussen financiële resultaten en de mate waarin de sturing in de organisatie op de groep is 
georiënteerd. Heel voorzichtig zou misschien verondersteld kunnen worden dat bepaalde 
dimensies van sturing vooral invloed hebben op het functioneren van groepen en individu
en, en dai andere vooral het functioneren van de organisatie als geheel beïnvloeden. 

Ook de waardering van managers voor de resultaten van de organisatie hangt niet signifi
cant samen met de dimensies die correleren met groepseffectiviteit en individuele 
effectiviteit. 
De waardering van managers voor de resultaten van de organisatie stijgt naarmate er in de 
organisatie meer sprake is van standaardisatie6. 

7.3.3 Effectiviteit versus sociale output 

Een keuze voor een wijze van sturing is op meer elementen van invloed dan alleen op de 
resultaten van de organisatie. Ze beïnvloedt ook de mate waarin medewerkers tevreden zijn 
in organisaties. Over de vraag of een wijze van sturing die leidt tot succes ook leidt tot 
tevreden medewerkers, zijn al eerder in dit boek drie veronderstellingen geformuleerd: 
1. 'een effectieve wijze van sturing zal uiteindelijk ook leiden tot tevreden medewerkers'; 

Wagner probeert in zijn onderzoek een verklaring te vinden voor het verschijnsel "social loafing: the ten
dency to exert less effort when working with others than when working alone". Social loafing hangt samen 
met de mate waarin individueel gedrag zichtbaar is, zo is volgens Wagner in sociaal-psychologisch onderzoek 
aangetoond (1995: 157). Daarnaast toont Wagner aan dat de aanwezigheid van anderen in een groep sommige 
individuen het gevoel geeft dat zij niet echt verantwoordelijk zijn voor de prestaties van de groep; ze hebben 
het gevoel dat hun bijdrage weinig effect zal hebben op de prestaties van de groep en dat het dus ook niet 
uitmaakt of ze hun best doen of niet (1995: 158). 
6 Deze relatie is niet meer significant als alleen de 11 cases worden geselecteerd waarin financiële gegevens 
verzameld zijn; de relatie is echter wel negatief (r= -54, p=.12). 
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2. 'een wijze van sturing waarin medewerkers tevreden zijn zal uiteindelijk het meest effec
tiefzijn'; 
3. 'er zijn organisatievormen die effectief zijn en waarin de medewerkers ook tevreden 
zijn'. 
Om te onderzoeken welk van deze veronderstellingen door het materiaal uit dit onderzoek 
ondersteund wordt, is een antwoord gezocht op de vraag: is de wijze van sturing die een 
goed resultaat genereert dezelfde als de wijze van sturing waarmee medewerkers het meest 
tevreden zijn? In dit hoofdstuk is deze vraag vertaald in de vraag: 'hebben dimensies die 
een positieve relatie hebben met de resultaatvariabelen ook een positieve relatie met de 
sociale outputvariabelen?' 

Waardering van creativiteit boven nauwkeurigheid 
De mate waarin in een organisatie creativiteit boven nauwkeurigheid wordt gewaardeerd 
correleert positief met de financiële resultaten, positief met het vertrouwen dat medewer
kers hebben in de hoogste leiding en negatief met de ziekteverzuimfrequentie. Een 
organisatie waarin creativiteit wordt gewaardeerd boven nauwkeurigheid is dus niet alleen 
effectief, medewerkers zijn gemiddeld ook meer tevreden dan in organisaties waarin nauw
keurigheid wordt gewaardeerd boven creativiteit. 
Er zijn verschillende verklaringen te bedenken voor dit resultaat. Een organisatie waarin 
creativiteit wordt gewaardeerd boven nauwkeurigheid zou effectiever kunnen zijn, omdat 
deze wijze van sturing in de onderzochte organisaties, opererend in de relatief instabiele en 
complexe elektrotechnische branche, tot het beste resultaat leidt. Daarnaast, maar los daar
van, zou het zo kunnen zijn dat medewerkers over het algemeen meer tevreden zijn en 
meer vertrouwen hebben in hun leidinggevenden in een organisatie, waarin creativiteit 
wordt gewaardeerd, dan in een organisatie, waarin nauwkeurigheid wordt gewaardeerd. 
Voor de eerste verklaring kan ondersteuning gevonden worden in de contingentietheorie 
(zie ook verder). 
Over de relatie tussen de mate waarin creativiteit in een organisatie gestimuleerd wordt en 
vertrouwen van medewerkers in de leidinggevenden, is niet veel geschreven. Wel vinden 
bijvoorbeeld Oldham en Cummings (1996) een positieve relatie tussen de complexiteit van 
de functie en de productiviteit van medewerkers. Een complexe functie, zo beargumenteren 
zij, is voor medewerkers uitdagender en zal de intrinsieke motivatie van medewerkers 
verhogen. Ook werk in een omgeving waar creativiteit wordt gewaardeerd, kan voor me
dewerkers uitdagender zijn en de intrinsieke motivatie verhogen en zó ook misschien het 
vertrouwen in leidinggevenden, terwijl het ziekteverzuim omlaag gaat. 
De gevonden relatie tussen het vertrouwen en de tevredenheid van medewerkers en de 
mate waarin creativiteit wordt gewaardeerd, zou ook verklaard kunnen worden door de 
positieve relatie tussen deze dimensie van sturing en de resultaten van de organisatie. Aan
dacht voor creativiteit lijkt een adequate wijze van sturing voor een organisatie opererend 
in de elektrotechnische branche. Medewerkers hebben, zo zou verondersteld kunnen wor
den, vertrouwen in de leiding van de organisatie, als zij een wijze van sturing hanteert die 
succesvol lijkt te zijn. De relatie tussen de dimensie van sturing en deze sociale output-
variabele blijft echter significant, ook als gecontroleerd wordt voor de resultaatvariabelen. 
Of deze wijze van sturing ook daadwerkelijk succesvol is, heeft dus geen invloed op de 
positieve relatie tussen waardering voor creativiteit en het vertrouwen van medewerkers in 
de hoogste leiding van de organisatie. 
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Oriëntatie op de groep 
Hierboven is al beschreven dat de mate, waarin in een organisatie aandacht besteed wordt 
aan het functioneren van groepen, positief samenhangt met de groepseffectiviteit en nega
tief met de individuele effectiviteit. Er is ook een samenhang gevonden tussen deze 
dimensie van sturing en het vertrouwen dat medewerkers hebben in de leidinggevenden. 
Zowel het vertrouwen dat medewerkers hebben in de direct leidinggevende als het ver
trouwen in en de waardering voor de hoogste leiding van de organisatie stijgt, naarmate de 
wijze van sturing in de organisatie meer georiënteerd is op groepen in de organisatie. De 
relatie tussen deze dimensie van sturing en de sociale output is dus tegengesteld aan de 
relatie tussen deze dimensie van sturing en de (individuele) effectiviteit. 
Er is, zo zagen we eerder, ook een significante relatie gevonden tussen de individuele 
effectiviteit en het vertrouwen van medewerkers in de direct leidinggevenden. Deze relatie 
is positief; de individuele effectiviteit stijgt naarmate medewerkers meer vertrouwen heb
ben in hun direct leidinggevenden. 
De individuele effectiviteit wordt dus op twee manieren door de dimensie oriëntatie op de 
groep beïnvloed. Er is een directe negatieve relatie tussen deze dimensie en de individuele 
effectiviteit. De relatie tussen vertrouwen in de direct leidinggevenden en oriëntatie op de 
groep impliceert een indirecte positieve relatie tussen deze dimensie van sturing en de 
individuele effectiviteit. Naarmate de wijze van sturing meer georiënteerd is op de groep, is 
het vertrouwen in de direct leidinggevenden hoger en naarmate het vertrouwen in de direct 
leidinggevenden hoger is, is ook de individuele effectiviteit hoger. 
Dit resultaat ondersteunt de veronderstelling dat succes niet alleen bereikt wordt door een 
wellicht efficiënt, maar weinig sociaal regime, maar dat ook een organisatie ingericht op 
zodanige wijze, dat medewerkers tevreden zijn, tot succes kan leiden. De individuele ef
fectiviteit daalt naarmate een organisatie hogere scores heeft op de dimensies die positief 
samenhangen met de mate, waarin medewerkers vertrouwen hebben in de leidinggevenden. 
Wellicht is hier sprake van het eerder beschreven korte- en langetermijnsucces van sturing. 
Omdat, zoals blijkt uit de regressieanalyses, individuele effectiviteit niet alleen beïnvloed 
wordt door vertrouwen in de direct leidinggevende, maar deze sociale outputvariabele ook 
beïnvloedt, geldt ook het omgekeerde: een efficiënt maar wellicht weinig sociaal regime 
zal uiteindelijk leiden tot tevreden medewerkers als dit regime leidt tot succes. 

De relatie tussen sociale output en resultaten van de organisatie. 
Aan de veronderstelling dat een wijze van sturing leidt tot effectiviteit, als medewerkers er 
tevreden mee zijn, ligt de veronderstelling ten grondslag dat de relatie tussen de wijze van 
sturing en effectiviteit loopt via de tevredenheid van medewerkers. Als dat zo is dan zal er 
een relatie gevonden worden tussen de sociale output en de resultaten van de organisatie. 
De variantie in de individuele effectiviteit kan voor een significant deel verklaard worden 
door het vertrouwen dat medewerkers hebben in de direct leidinggevende. Het regressie
gewicht heeft een negatief teken (b =-1.3 p< .05) en in geval van deze twee variabelen 
betekent dat, dat de individuele effectiviteit stijgt naarmate medewerkers meer vertrouwen 
hebben in de direct leidinggevenden. 
Het vertrouwen in de hoogste leiding van de organisatie verklaart een significant deel van 
de variantie in de rapportcijfers die managers geven voor de resultaten van de organisatie. 
Ook hier is het teken van het regressiegewicht negatief (b= -.58 p< .001) en hier betekent 
een negatief gewicht, dat de rapportcijfers van managers voor de prestaties van de organi-
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satie stijgen, naarmate medewerkers meer vertrouwen hebben in de hoogste leiding van de 
organisatie. 
Ook stress verklaart een deel van de variantie in de rapportcijfers van managers (b= -.78, 
p<05). Naarmate de stress in een organisatie toeneemt, neemt de waardering van managers 
voor de resultaten van de organisatie af. In de waardering van de resultaten van hun organi
satie nemen managers het 'welbevinden' van medewerkers mee, zo zou verondersteld 
kunnen worden. 
Overige gevonden relaties tussen sociale outputvariabelen en resultaatvariabelen blijken 
niet meer significant te zijn, als de resultaatvariabele als afhankelijke variabele in het mo
del werd opgenomen en voor overige variabelen wordt gecontroleerd. 

Er blijkt een significante relatie te zijn tussen de ziekteverzuimfrequentie en de individuele 
effectiviteit. De resultaten van regressieanalyse laten zien dat de variantie in individuele 
effectiviteit niet significant verklaard kan worden door het ziekteverzuim; een deel van de 
variantie in het ziekteverzuim kan wel verklaard worden door de individuele effectiviteit 
(b= -.11, p< 05). Naarmate de individuele effectiviteit hoger wordt, wordt de ziektever
zuimfrequentie in organisaties lager. 

7.3.4 Beheersing versus autonomie versus duidelijkheid 
De resultaten van dit onderzoek ondersteunen de veronderstelling dat er sprake kan zijn 
van een dilemma tussen tevredenheid van medewerkers en (individuele) effectiviteit. Een 
hieraan verwant thema dat deels als verklaring voor de gevonden resultaten zou kunnen 
dienen, is het dilemma tussen autonomie (van medewerkers) en beheersing (door het ma
nagement). 
Over het algemeen, zo werd al eerder gesteld, wordt in de literatuur uitgegaan van het idee 
dat autonomie de motivatie en tevredenheid van medewerkers positief beïnvloedt. Beheer
sing zal de autonomie van medewerkers inperken en daarom door medewerkers minder 
gewaardeerd worden. Daarnaast wordt echter verondersteld dat beheersing (bijvoorbeeld 
door standaardisatie) een positief effect heeft op de effectiviteit van een organisatie. Dit 
dilemma zou, zo stellen enkelen, de oorzaak kunnen zijn van het feit dat organisatievormen 
die leiden tot een hoge effectiviteit (door een hoge mate van beheersing) tot minder tevre
den medewerkers leiden en omgekeerd. 
De vraag is nu, of het verschil tussen de wijze van sturing die leidt tot individuele effecti
viteit en de wijze van sturing die leidt tot tevreden medewerkers, te verklaren is door het 
dilemma tussen autonomie en beheersing. Een situatie waarin medewerkers veel autonomie 
ervaren, is echter over het algemeen ook onduidelijker dan een situatie waarin medewer
kers weinig autonomie hebben, maar waarin bijvoorbeeld sprake is van beheersing. 
Onderzoek heeft aangetoond dat medewerkers tevreden zijn als er sprake is van duidelijk
heid, zo werd al eerder gesteld. 

De eerste vraag die hieronder is onderzocht, luidt: 'zijn medewerkers vooral tevreden in 
een situatie waarin veel sprake is van autonomie, of zijn medewerkers juist tevreden in een 
situatie waarin sprake is van duidelijkheid?' 
Medewerkers blijken in dit onderzoek inderdaad meer tevreden te zijn naarmate de wijze 
van sturing meer ruimte laat voor eigen invulling. De mate waarin in een organisatie crea
tiviteit boven nauwkeurigheid wordt gewaardeerd, zo werd hierboven al beschreven, 
correleert positief met het vertrouwen dat medewerkers hebben in de hoogste leiding en 
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negatief met de ziekteverzuimfrequentie. Echter, het vertrouwen daalt, en het ziektever
zuim stijgt naarmate de onzekerheid in de organisatie toeneemt. Het vertrouwen van me
dewerkers in het topmanagement van de organisatie daalt naarmate de taakonzekerheid in 
de ogen van medewerkers stijgt ( b= -.21, p<05)7. Het ziekteverzuim stijgt naarmate de 
taakonzekerheid stijgt (b=-.26, p=.05). 
Het is echter de vraag of een organisatie waarin aandacht wordt besteed aan creativiteit, 
zoveel onduidelijker is dan een organisatie waarin dat niet gebeurt. De onzekerheid lijkt 
bijvoorbeeld toe te nemen naarmate de wijze van sturing minder flexibel wordt. Twee 
significante relaties zijn gevonden tussen taakonzekerheid en de dimensies van sturing. De 
mate waarin de wijze van sturing gericht is op de groep, en ook de flexibiliteit van een 
organisatie, nemen af naarmate het vaker voorkomt dat van standaardprocedures afgewe
ken moet worden. Deze uitkomst ondersteunt de veronderstelling uit de contingentietheorie 
niet. Deze relatie zou echter ook andersom begrepen kunnen worden, zo is al eerder be
schreven: naarmate de wijze van sturing minder flexibel is en naarmate de sturing meer 
gericht is op het individu, ontstaan in de ogen van medewerkers vaker situaties, waarin af
geweken moet worden van de standaardprocedures. Een regressieanalyse laat zien dat 26% 
van de variantie in taakonzekerheid verklaard kan worden door de mate van flexibiliteit en 
oriëntatie op de groep (respectievelijk b=-1.21, p <.001 en b= -.87, p < .01). 
De relatie tussen de mate van taakonzekerheid en ziekteverzuim kan nu op twee manieren 
begrepen worden. Het kan zijn dat medewerkers meer ziek zijn in een situatie met een hoge 
mate van taakonzekerheid, omdat ze de onduidelijkheid van veel situaties waarin stan
daardprocedures niet voorzien, vervelend vinden. Het kan ook zijn dat ze meer ziek zijn, 
omdat ze het vervelend vinden om te moeten afwijken van de standaardprocedures. In het 
laatste geval is weerstand tegen een onduidelijke situatie geen verklaring voor deze resul
taten. 

De mate van standaardisatie correleert met een van de resultaatvariabelen, maar niet met de 
sociale indicatoren. Medewerkers zijn niet meer of minder ontevreden en hebben niet 
minder vertrouwen in leidinggevenden in een organisatie met een hoge mate van standaar
disatie dan in een organisatie met een lage mate van standaardisatie. 
Er is een dimensie van sturing die positief correleert met 'vertrouwen in de leiding
gevenden' en negatief met (individuele) effectiviteit, namelijk de dimensie 'oriëntatie op de 
groep'. De individuele effectiviteit stijgt naarmate de sturing in een organisatie meer geori
ënteerd is op het individu. Een verklaring voor dit resultaat zou kunnen zijn, dat gedrag van 
individuen in die situatie beter controleerbaar en (door het management) beheersbaar is. 
Dat betekent misschien ook dat medewerkers dus minder ruimte en autonomie hebben. In 
een situatie waarin de sturing vooral gericht is op de groep, zal voor individuen, zo zou je 
kunnen veronderstellen, meer bewegingsvrijheid zijn. Aan de andere kant is het ook voor
stelbaar dat werken in een groep een bepaalde vorm van duidelijkheid biedt. In ieder geval 
kunnen de risico's die gelopen worden in een onduidelijke situatie verdeeld worden over 
een aantal mensen, waardoor de onduidelijke situatie misschien als minder bedreigend 
ervaren wordt. 
Sturing, gericht op groepen, zou wel eens de oplossing kunnen zijn voor het dilemma 
tussen autonomie en duidelijkheid. De resultaten van dit onderzoek spreken deze veronder
stelling in ieder geval niet tegen. 

Een lage score op deze variabele betekent 'veel taakonzekerheid' 
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7.4 Wijze van sturing en omgeving 

Het succes van een wijze van sturing, zo werd al eerder beschreven, is volgens de aanhan
gers van de contingentietheorie afhankelijk van de mate, waarin de wijze van sturing past 
bij de kenmerken van de omgeving van de organisatie. Als deze veronderstelling juist is, 
dan zullen organisaties, waarvan inderdaad de wijze van sturing is aangepast aan de om
geving, succesvoller zijn dan organisaties, waarin dat niet het geval is. Als we uitgaan van 
de veronderstelling dat iedere organisatie streeft naar succes, dan zou je kunnen verwach
ten dat organisaties streven naar een juiste combinatie van sturing en omgeving. Een situ
atie waarin sprake is van de juiste combinatie zal dan vaker voorkomen dan een situatie 
waarin dat niet het geval is. Contingenties zullen de structuur van een organisatie dus 
beïnvloeden en een structuur of wijze van sturing zal uiteindelijk aangepast worden aan de 
kenmerken van de omgeving (Donaldson 1996). Doty e.a. (1993: 1207) formuleren op 
basis van de theorie van Mintzberg ( 1979) dan ook de hypothese, dat de door Mintzberg 
geformuleerde ideaaltypen zullen samenhangen met de contextconfiguraties die volgens 
Mintzberg bij elk van deze ideaaltypen past. 
Wat precies de juiste combinatie is, is natuurlijk een belangrijke vraag. Eerder in dit boek 
is op basis van de ideeën van een aantal klassieke aanhangers van de contingentietheorie 
verondersteld, dat er in een instabiele en complexe omgeving sprake is van een juiste com
binatie, als de organisatie een 'organische wijze van sturing' hanteert. Vertaald in dimensies 
uit dit onderzoek zijn dat organisaties met een hoge score op de dimensies 'waardering 
voor creativiteit', 'sociaal leiderschapsgedrag', 'flexibiliteit', 'oriëntatie op de groep' en 
'participatie', en met een lage score op de dimensies 'standaardisatie' en 'centralisatie'. In 
een stabiele en eenvoudige omgeving zal er sprake zijn van een juiste combinatie, als de 
organisatie een mechanische wijze van sturing hanteert. De scores op de dimensies zijn dan 
tegenovergesteld aan de hierboven beschreven scores. 

De eerste vraag die in deze paragraaf is onderzocht is de vraag: 'worden de scores op de 
dimensies 'organischer' naarmate de omgeving complexer en instabieler wordt?'. Er is 
inderdaad een positieve relatie gevonden tussen de mate van complexiteit en de waardering 
voor creativiteit (r= .26, p=.08). Hoe complexer de omgeving is in de ogen van managers, 
hoe meer het management creativiteit bc/en nauwkeurigheid waardeert. Naarmate de 
omgeving in de ogen van managers complexer wordt, is er echter minder sprake van so
ciaal leiderschapsgedrag (r= .26., p=.08.). Sociaal leiderschapsgedrag neemt ook af, 
naarmate de omgeving volgens managers instabieler wordt (r=.38., p<.01). Niet alleen 
sociaal leiderschapsgedrag neemt dan af, ook de mate waarin in een organisatie de sturing 
gericht is op de groep (r=.28, p<.05). 

Voor de veronderstelling dat de sturing of structuur van organisaties samen zal hangen met 
de contextconfiguraties, is in het verleden niet veel empirische ondersteuning gevonden. 
Een mogelijke verklaring is de factor tijd. Zowel Donaldson (1996) als Mintzberg (1979) 
wijzen erop dat een fit tussen structuur en contingentie alleen dân plaatsvindt, als beide al 
enige tijd constant zijn. Een aanpassing van de structuur van organisaties aan de contin
genties verloopt via een aantal stadia en is een langetermijnproces. De kans dat een fit 
tussen structuur of wijze van sturing en de contingenties gevonden wordt als beide op 
hetzelfde moment gemeten worden, is dus zeer klein (Donaldson 1996: 66). Toch verklaart 
dit niet de gevonden resultaten. Immers, als in dit onderzoek sprake zou zijn geweest van al 
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veranderde contingenties en een nog niet aangepaste wijze van sturing, dan zouden contin
genties en sturing niet met elkaar gecorreleerd hebben; dan zouden er, als in eerdere 
onderzoeken (Donaldson 1996: 66), dus geen significante relaties aangetroffen zijn. De 
resultaten laten echter wel significante relaties zien, relaties die tegengesteld zijn aan de 
relaties die op basis van de literatuur verondersteld kunnen worden. 
De op basis van de literatuur veronderstelde relaties worden dus niet ondersteund en over 
deze relaties zal opnieuw nagedacht moeten worden. Is er wel sprake van een fit, als in een 
organisatie die opereert in een instabiele en complexe omgeving een sociale stijl van lei
dinggeven wordt gehanteerd? Zijn er wellicht theorieën waarin andere relaties 
verondersteld worden? 
Er is veel onderzoek gedaan naar de invloed van verschillende leiderschapsstijlen op de 
resultaten van organisaties (zie voor een overzicht Bass 1990 en van der Vlist 1994). In een 
aantal van deze onderzoeken wordt ook de situatie, waarin de leidinggevende zich bevindt, 
in beschouwing genomen (zie bijvoorbeeld Fieldler 1967). House en Mitchell (1983, in 
Koene 1993) en Koene e.a. (1992, in Koene 1993) laten zien dat een mensgerichte leider
schapsstijl ('consideration') medewerkers kan motiveren in een eenvoudige situatie, terwijl 
een taakgerichte leiderschapsstijl ('initiating structure') zorgt voor structuur in een com
plexe situatie en zo ambiguïteit en stress voor medewerkers vermindert . Op basis van deze 
onderzoeken zou je veronderstellen dat 'sociaal leiderschapsgedrag' en 'oriëntatie op de 
groep' een wijze van sturing is, die vooral past bij een stabiele en eenvoudige omgeving. 
Het verschil tussen de veronderstellingen uit de contingentietheorie en de veronderstel
lingen uit de leiderschapstheorie kan verklaard worden, als gekeken wordt naar het organi
satieniveau waarop uitspraken worden gedaan. De uitspraken, gebaseerd op de 
contingentietheorie, gaan over processen van de organisatie als geheel. Uitspraken, geba
seerd op de leiderschapstheorie, gaan veelal over processen op groepsniveau. Wellicht dat 
dit onderscheid ook in de hier onderzochte dimensies gemaakt moet worden. 

De tweede vraag die in deze paragraaf beantwoord wordt is de vraag: 'zijn organisaties 
inderdaad succesvoller als er sprake is van 'fit' tussen de wijze van sturing en de contingen
ties van de organisaties?'. De onderzochte organisaties opereren allemaal in de electrotech-
nische branche, een branche met een, vergeleken met andere branches, complexe en 
instabiele omgeving. Het feit dat de financiële output van organisaties in deze branche 
stijgt, naarmate de organisaties hoger scoren op de twee flexibiliteitsdimensies, ondersteunt 
de contingentietheorie. 
Als de veronderstelling van de contingentietheorie, dat een wijze van sturing succesvol is 
als ze past bij de kenmerken van de omgeving juist is, dan zou het zo kunnen zijn dat 
relaties tussen dimensies van sturing en de outputvariabelen in de gehele dataset niet signi
ficant zijn, omdat de relaties die voorkomen in een dataset van organisaties met een 
verschillende omgeving tegen elkaar wegvallen. Om dit te onderzoeken is de dataset op 
basis van de scores van de organisaties op de contingentievariabelen verdeeld in steeds 
twee subdatasets (eenvoudig en complex, stabiel en instabiel). De relaties tussen dimensies 
van sturing en de outputvariabelen zijn onderzocht voor de afzonderlijke subdatasets. 
Gezocht is naar relaties tussen dimensies van sturing en de outputvariabelen die significant 

8 House e.a. komen wel tot de conclusie dat vooral complexe taken zich lenen voor een participatieve 
leiderschapsstijl (Van der Vlist 1994: 104-105). Het is echter de vraag of een complexe omgeving leidt tot 
complexe taken. 
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zijn in een van de twee subdatasets, maar niet significant zijn in de totale dataset, omdat de 
relatie in de andere subdataset een tegengesteld teken heeft. 

De relatie tussen de dimensie creativiteit en de individuele effectiviteit is, als onderzocht 
voor de gehele dataset, niet significant, maar blijkt dat wel te zijn in een aantal subdatasets. 
In organisaties met een eenvoudige omgeving wordt een significante positieve correlatie 
gevonden tussen de mate waarin creativiteit gewaardeerd wordt en de individuele effecti
viteit (r =. 42, p=.09, n=9). Naarmate creativiteit in een organisatie meer gewaardeerd 
wordt, stijgt de individuele effectiviteit. In organisaties in een complexe omgeving is deze 
relatie omgekeerd. Naarmate nauwkeurigheid meer wordt gewaardeerd, stijgt de individu
ele effectiviteit (r=-.44, ns, n=17). Eerder zagen we dat de mate van creativiteit positief 
correleert met de mate van complexiteit van de omgeving. Organisaties waarvan de mana
gers de omgeving als complex typeren, hebben gemiddeld een hogere score op de dimensie 
creativiteit. Net als eerder gesuggereerd werd met betrekking tot de relatie tussen de di
mensie flexibiliteit en de financiële resultaten van organisaties, zou ook hier sprake kunnen 
zijn van een curve lineaire relatie tussen deze twee variabelen. De scatterplot geeft echter 
geen indicatie voor deze veronderstelling. 
Ook als de dataset wordt gesplitst in organisaties met een stabiele omgeving en organisaties 
met een instabiele omgeving, wordt een significante relatie gevonden tussen de dimensie 
'waardering van creativiteit' en de individuele effectiviteit. De relatie is positief in een 
instabiele omgeving (r=.48, p<.05, n=17) en negatiefin een stabiele omgeving (r= -.37, ns, 
n=13). In een instabiele omgeving stijgt de individuele effectiviteit, als creativiteit wordt 
gewaardeerd boven nauwkeurigheid. In een stabiele omgeving is het net andersom en stijgt 
de individuele effectiviteit, als nauwkeurigheid wordt gewaardeerd boven creativiteit. 

Al eerder is aangetoond dat, hoewel ze in de literatuur vaak aan elkaar worden gekoppeld, 
de omgevingsdimensies complexiteit en stabiliteit van elkaar gescheiden moeten worden. 
Bovenstaande resultaten ondersteunen dit idee en laten bovendien zien, dat eisen die door 
een complexe omgeving aan een organisatie worden gesteld, niet altijd dezelfde zijn als de 
eisen, die door een instabiele omgeving aan een organisatie worden gesteld. In een com
plexe omgeving is een organisatie succesvol als nauwkeurigheid wordt gewaardeerd boven 
creativiteit. In een instabiele omgeving is waardering voor creativiteit juist wel succesvol. 

7.5 Interne consistentie 

Eerder in dit boek is verondersteld dat een organisatie intern consistenter is naarmate ze 
meer lijkt op een van de geformuleerde ideaaltypen. Daarnaast wordt in de literatuur van 
sommige auteurs verondersteld dat een organisatie succesvoller is naarmate ze intern con
sistenter is. Een organisatie is succesvol als ze intern consistent is, zo is de redenering, 
omdat de verschillende elementen van sturing elkaar dan in hun effect ondersteunen. Het 
gaat dus in deze redenering vooral om de samenhang tussen elementen van sturing. De 
vraag of een organisatie inderdaad succesvoller is als ze intern consistenter is, kan dus 
eigenlijk niet beantwoord worden, als gekeken wordt naar relaties tussen afzonderlijke 
dimensies van sturing en resultaatvariabelen. 
Toch worden deze relaties hieronder met elkaar vergeleken, omdat deze vergelijking mis
schien aanknopingspunten biedt voor verder onderzoek. De relaties tussen de verschillende 
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sturingsdimensies en de outputvariabelen worden naast elkaar gezet en de vraag is dan, of 
de combinatie van dimensies en de richting van de verschillende relaties dezelfde zijn als 
welke voorspeld zouden kunnen worden op basis van de veronderstelling van het succes 
van interne consistentie. Als er significante relaties zijn gevonden tussen verschillende 
dimensies en een outputmaat, geldt dan voor al deze relaties dat de score op de outputmaat 
hoger is, naarmate de scores op de dimensies bureaucratischer (of organischer) worden? 
Er is maar één sturingsdimensie die samenhangt met groepseffectiviteit, en hetzelfde geldt 
voor individuele effectiviteit. Een vergelijking van verschillende relaties tussen dimensies 
van sturing en deze resultaatvariabelen kan dus niet gemaakt worden. 
Twee dimensies hangen samen met financiële resultaten: de financiële resultaten van een 
organisatie stijgen naarmate creativiteit meer gewaardeerd wordt dan nauwkeurigheid en 
naarmate er in de organisatie ruimte is voor flexibiliteit. Beide kenmerken, zo zou op basis 
van de beschrijvingen uit hoofdstuk drie kunnen worden geconcludeerd, zijn kenmerken 
van een organische organisatie. 
Er is ook maar één significante relatie gevonden tussen een sturingsdimensie en de waarde
ring van managers voor de resultaten van de organisatie. Deze waardering stijgt, naarmate 
er meer sprake is van standaardisatie in de organisatie. Er kan geen vergelijking gemaakt 
worden tussen verschillende relaties van sturingsdimensies met deze resultaatvariabele. 
De waardering van managers voor de resultaten van de organisatie zou echter, net als de 
financiële resultaten, beschouwd kunnen worden als een maat voor organisatie-effectiviteit. 
Als we nu de relaties vergelijken tussen de dimensies van sturing en de twee maten voor 
organisatie-effectiviteit dan zien we dat de organisatie-effectiviteit stijgt naarmate er ener
zijds sprake is van waardering voor creativiteit en flexibiliteit en anderzijds sprake is van 
standaardisatie. De organisatie-effectiviteit stijgt dus naarmate er sprake is van een combi
natie van organische en bureaucratische elementen van sturing. Natuurlijk kan deze 
uitspraak niet zo stellig gedaan worden als hierboven. Alhoewel beide resultaatvariabelen 
beschouwd kunnen worden als maten voor organisatie-effectiviteit, blijven het twee zeer 
verschillende variabelen. Financiële resultaten zijn objectieve maten en de waardering van 
managers voor de resultaten van de organisatie is een subjectieve maat. In deze waardering 
wordt misschien ook de mate, waarin managers het gevoel hebben greep te hebben op de 
interne organisatie, meegenomen. Dat zou wellicht de positieve relatie tussen de mate van 
standaardisatie en de waardering van managers voor de resultaten van de organisatie kun
nen verklaren. 
Onderzoek naar de effecten van standaardisatie en formalisatie op de resultaten van een 
organisatie leveren tegenstrijdige resultaten op. Standaardisatie en formalisatie staan vol
gens Hackman en Wageman (1995) innovaties in de weg en beïnvloeden de resultaten van 
een organisatie om die reden negatief. Formalisatie leidt volgens Adler en Borys (1996) 
echter tot routinisering van werkzaamheden, routinewerkzaamheden kunnen volgens hen 
efficiënter uitgevoerd worden dan non-routinewerkzaamheden; dus formalisatie verhoogt 
de efficiency van de organisatie. Daarnaast vergemakkelijkt formalisatie volgens hen de 
coördinatie van projecten. Geformaliseerde processen bevatten volgens Adler en Borys 
lessen uit het verleden en dragen dus bij aan een verbetering van de resultaten. Ook Calori 
en Sarnin (1991) en Marcoulides en Heek (1993) vinden een positieve relatie tussen de 
mate waarin in de ogen van medewerkers sprake is van standaardisatie en de financiële 
resultaten van de organisaties. 
Adler en Borys verklaren deze tegenstrijdige resultaten door een onderscheid te maken 
tussen 'coercive-formalization' en 'enabling-formalization', zo wordt al in hoofdstuk 2 
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beschreven. Enabling-formalization is vooral ontwikkeld om medewerkers te ondersteunen 
en zou, zo wordt gesteld in hoofdstuk 2, organische elementen van sturing kunnen onder
steunen. Anders dan in het onderzoek van Adler en Borys wordt in dit onderzoek geen 
onderscheid gemaakt tussen typen standaardisatie. Het feit dat zowel standaardisatie als de 
twee flexibiliteitsdimensies positief samenhangen met maten voor organisatie-effectiviteit 
zou misschien kunnen betekenen, dat in organisaties in dit onderzoek vooral ondersteunen
de standaardisatie aangetroffen wordt. 

Er zijn ook verschillende relaties gevonden tussen sturingsdimensies en de sociale output-
maten. Het vertrouwen in de hoogste leiding van de organisatie stijgt naarmate er in de 
organisatie meer waardering is voor creativiteit, naarmate er meer sprake is van sociaal 
leiderschapsgedrag, en de wijze van sturing meer georiënteerd is op de groep. Het vertrou
wen in de direct leidinggevenden is hoger naarmate organisaties hoger scoren op de sociale 
sturingsdimensies, dus naarmate meer sprake is van sociaal leiderschapsgedrag, naarmate 
de wijze van sturing meer georiënteerd is op de groep, en naarmate er meer sprake is van 
participatie in organisaties. Het vertrouwen in de leidinggevenden stijgt, zo zou men kun
nen stellen, naarmate de organisatie meer kenmerken van een organische organisatie heeft. 
Er zijn geen significante relaties gevonden tussen dimensies van sturing en stress en maar 
één significante relatie tussen een dimensie van sturing en het percentage ziekteverzuim, 
namelijk de mate waarin creativiteit gewaardeerd wordt. Voor deze twee sociale output-
maten kan dus geen vergelijking gemaakt worden. 

Verschilscores 
Een andere manier om te onderzoeken of de mate van interne consistentie samenhangt met 
de outputvariabelen is door verschilscores te berekenen en de relatie tussen deze scores en 
de output variabelen te onderzoeken. Een organisatie met hoge (lage) scores op de sociale 
en flexibele dimensies van sturing en lage (hoge) scores op de structuur-dimensies van 
sturing lijkt het meest op een 'organische organisatie' (mechanische organisatie), zo wordt 
in hoofdstuk 3 beschreven. Een verschilscore is dan een score die aangeeft, in hoeverre het 
scorepatroon van de organisatie afwijkt van het 'ideaaltypische' scorepatroon. Hoe meer het 
scorepatroon van een organisatie afwijkt van het ideaaltype, hoe hoger de verschilscore 
wordt, hoe minder intern consistent een organisatie is. Als de veronderstelling juist is dat 
de mate van interne consistentie positief samenhangt met de outputvariabelen, dan zouden 
er dus negatieve relaties gevonden moeten worden tussen de verschilscores en de output-
maten. Voordeel van deze methode is dat nu ook aandacht besteed wordt aan de samen
hang tussen de dimensies. Er is, zoals in het kadertje wordt beschreven, een onderscheid 
gemaakt tussen de twee structuurdimensies standaardisatie en centralisatie en de overige 
vijf procesdimensies. Vooral de mate van consistentie tussen de procesdimensies blijkt te 
correleren met de outputvariabelen. De financiële resultaten van de organisatie en de waar
deringscijfers van managers voor de resultaten van de organisatie stijgen naarmate de 
sturing intern consistenter is. Ook het vertrouwen van medewerkers in de hoogste leiding
gevenden stijgt naarmate de sturing intern consistenter is. 
Het vertrouwen van medewerkers in de hoogste leidinggevenden stijgt ook naarmate de 
structuurdimensies en de procesdimensies beter bij elkaar passen. 
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Er is een aantal verschilscores berekend. In de eerste score die berekend is, zijn alle dimensies meegenomen . 
Er zijn geen significante relaties gevonden tussen deze verschilscore en de outputvariabelen. Daarna is een 
onderscheid gemaakt tussen de twee structuurvariabelen (standaardisatie en centralisatie) en de overige 
procesdimensies (zie ook eerder). Onderzocht is of de verschillen tussen structuurdimensies en procesdimen
sies, tussen structuurdimensies onderling, en tussen procesdimensies onderling significant correleerden met de 
outputvariabelen. Vooral de verschilscores tussen de procesdimensies correleren significant met de output
variabelen. De mate van inconsistentie in procesdimensies correleert negatief met de financiële resultaten 
(r=-.72, p=.01) en negatief met de waardering van managers voor de resultaten van de organisatie (r= -43, p= 
00). De verschilscore correleert ook negatief met het vertrouwen van medewerkers in de hoogste leidingge
venden (r= .55, p= 00; hoe lager de score op de factor 'vertrouwen hoogste leiding', hoe hoger het vertrouwen 
van medewerkers is). 
Ook de verschilscore tussen proces- en structuurdimensies correleert significant en positief met het vertrou
wen dat medewerkers gemiddeld hebben in de hoogste leidinggevenden (r=.32, p.02). 

7.6 Interne consistentie en externe congruentie 

In hoofdstuk 2 wordt, op basis van de theorie van Mintzberg, verondersteld dat omgevings-
eisen niet altijd dwingend zijn en dat de congruentievoorwaarde vooral in een complexe en 
instabiele omgeving belangrijk is. In een eenvoudige en stabiele omgeving zouden andere 
voorwaarden, zoals bijvoorbeeld de consistentievoorwaarde, belangrijk kunnen zijn. Hier
onder is de dataset weer ingedeeld in verschillende subdatasets, op basis van de scores op 
de omgevingsvariabelen. Onderzocht is of de relatie tussen de hierboven afgeleide ver
schilscores en de outputmaten inderdaad verschilt, als een onderscheid wordt gemaakt 
tussen type omgeving. Als de bovenstaande veronderstelling klopt, dan zouden er meer 
significante relaties moeten zijn tussen de mate van interne consistentie en output in de 
dataset van bedrijven met een stabiele en eenvoudige omgeving dan in de dataset van 
bedrijven met een instabiele en complexe omgeving. 
Dat blijkt inderdaad het geval, alhoewel het steeds maar enkele relaties betreft. In alle 
subdatasets wordt een significante relatie gevonden tussen de mate waarin sprake is van 
consistentie van procesdimensies en het vertrouwen dat medewerkers hebben in de hoogste 
leidinggevenden. Deze relatie is in alle gevallen, net als in de totale dataset, positief. 
In de dataset van bedrijven met een instabiele omgeving zijn naast deze relatie geen signi
ficante relaties gevonden tussen verschilscores en outputvariabelen. Echter, in de dataset 
van bedrijven met een stabiele omgeving daalt niet alleen het vertrouwen van medewerkers 
in de hoogste leidinggevenden (r= .50, p=.00), maar daalt ook het financiële resultaat 
naarmate er minder sprake is van consistentie van de procesdimensies (r= -.71, p=. 02). 
In de dataset van organisaties met een complexe omgeving is de relaties tussen de mate van 
inconsistentie (van procesdimensies) en de individuele effectiviteit zelfs positief (r=.72, 
p=.03). De individuele effectiviteit wordt in deze dataset zelfs hoger naarmate er meer 
sprake is van inconsistentie. Dit resultaat kan verklaard worden als men uitgaat van de 
veronderstelling dat externe congruentie ten koste gaat van interne consistentie. In een 

9 Voor de verschilscore tussen structuur- en procesdimensies is de volgende formule gebruikt: 
S [[fl-0] + [f2-f3]-[fl-f4]-[f2-f4]-[fl-f5]-[f2-f5]-[fl-f6]-[f2-f6]-[fl-f7]-[f2-f7]], waarbij f staat voor functie 
en fl de score op functie 1 betekent. De andere verschilscores zijn op dezelfde wijze berekend. In deze 
berekeningswijze zit de veronderstelling dat een organisatie ook intern consistent is, als alle scores op dezelf
de wijze afwijken van de ideaaltypische scores. 
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complexe omgeving, zo is in hoofdstuk 2 gesteld, is externe congruentie een voorwaarde 
voor succes. Interne consistentie zal dan negatief samenhangen met succes in een complexe 
omgeving. 
In de dataset van organisaties met een eenvoudige omgeving wordt weer een significante 
positieve relatie aangetroffen tussen de mate van interne consistentie en de financiële re
sultaten (r= -.94, p= 05). 

7.7 Conclusie 

Het idee dat één wijze van sturing onder alle omstandigheden en altijd succesvol is, wordt 
allang niet meer ondersteund. Verondersteld wordt bijvoorbeeld dat verschillende wijzen 
van sturing kunnen leiden tot verschillend succes, en deze veronderstelling wordt door de 
resultaten ondersteund. Naarmate de wijze van sturing in een organisatie meer georiënteerd 
is op de groep stijgt de groepseffectiviteit, maar daalt de individuele effectiviteit. Naarmate 
de wijze van sturing meer georiënteerd is op de groep stijgt ook het vertrouwen van mede
werkers in de leidinggevenden. De relatie tussen deze dimensie van sturing en vertrouwen 
van medewerkers is dus tegengesteld aan de relatie tussen de dimensie van sturing en de 
individuele effectiviteit, maar dezelfde als de relatie tussen deze dimensie en de groepsef
fectiviteit. 
De veronderstelling dat het mogelijk is een organisatie zo in te richten dat ze niet alleen 
effectief is, maar dat medewerkers ook tevreden zijn en vertrouwen hebben in de leiding
gevenden, wordt door het materiaal ondersteund als het gaat om groepseffectiviteit, en niet 
ondersteund als het gaat om individuele effectiviteit. In een organisatie waarin de sturing 
vooral georiënteerd is op de groep zijn prestaties van individuen minder goed zichtbaar. 
Dat kan leiden tot een daling van individuele prestaties; het kan medewerkers ook een 
gevoel van autonomie geven. Het dilemma tussen autonomie (van medewerkers) en be
heersing (van het management) zou een verklaring kunnen zijn voor de hier gevonden 
resultaten. 
De centrale veronderstelling van de contingentietheorie is dat een organisatie succesvol is 
als haar structuur of wijze van sturing past bij de kenmerken van de omgeving. In de data
set zijn inderdaad verschillende resultaten in verschillende typen omgeving gevonden. In 
een instabiele omgeving blijkt een organisatie waarin waarde wordt gehecht aan creativiteit 
succesvol, terwijl een organisatie waarin nauwkeurigheid wordt gewaardeerd succesvol is 
in een stabiele omgeving. Deze laatste organisatie blijkt echter ook succesvol in een com
plexe omgeving, terwijl creativiteit juist succesvol blijkt in een eenvoudige omgeving. 
Deze laatste resultaten ondersteunen de contingentietheorie niet. De wijze van sturing is in 
dit onderzoek onderzocht door middel van vragenlijsten, voorgelegd aan medewerkers, 
gemeten is dus de wijze waarop medewerkers worden aangestuurd. De contingentietheorie 
is eigenlijk vooral een theorie over de organisatie als geheel. Het is de vraag of dezelfde 
veronderstellingen ook opgaan voor sturing van medewerkers op de werkvloer. 

Eerder in dit boek is gesteld dat de veronderstellingen uit de contingentietheorie vooral 
opgaan in een instabiele en complexe omgeving en dat in een stabiele en eenvoudige om
geving andere 'eisen' belangrijk worden, bijvoorbeeld de consistentie-eis. Vooral 
consistentie tussen de vijf procesdimensies blijkt belangrijk te zijn. Naarmate de proces
dimensies intern inconsistenter zijn, dalen de financiële resultaten en de waardering van 
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managers voor deze resultaten en daalt ook het vertrouwen dat medewerkers hebben in de 
leidinggevenden. In een stabiele en eenvoudige omgeving blijken iets meer significante 
relaties gevonden te worden tussen de mate van interne consistentie en de resultaatvaria
belen dan in een instabiele en complexe omgeving. Dit resultaat lijkt de veronderstelling 
van Mintzberg (zie eerder) te ondersteunen. 

In het volgende hoofdstuk wordt de relatie tussen de wijze van sturing en de output van 
organisaties onderzocht door middel van de configuratiebenadering. Als de veronderstel
ling uit het vorige hoofdstuk juist is, dan zullen de resultaten van de analyse door middel 
van de configuratiebenadering bovenstaande resultaten ondersteunen en aanvullen. 


