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8. Resultaten van de verschillende typen sturing 
vergeleken 

8.1 Inleiding 

Volgens aanhangers van de configuratiebenadering, zo werd al eerder beschreven, kan over 
de wijze van sturing in een organisatie alleen iets gezegd worden, als de elementen of 
dimensies van sturing in hun samenhang bestudeerd worden. Dat is precies wat in dit 
hoofdstuk wordt gedaan; de dimensies worden niet, zoals in het vorige hoofdstuk, apart 
bestudeerd, maar in hun samenhang. Niet de scores op de afzonderlijke dimensies zijn hier 
interessant, maar verschillende combinaties van scores op dimensies. Een combinatie van 
scores op verschillende dimensies wordt hier een type sturing genoemd. 

De eerste vraag die in dit hoofdstuk beantwoord zal worden is de vraag: is het mogelijk de 
wijze van sturing van de 52 organisaties samen te vatten in een beperkt aantal typen stu
ring, en zo ja, welke typen zijn dat dan? Om deze vraag te beantwoorden is in navolging 
van Ragin (1987) en Teulings (1993) gebruik gemaakt van Boole's algebra. Nagenoeg alle 
organisaties zijn onder te brengen in vier typen sturing. De afleiding van deze typen is 
beschreven in paragraaf 8.2. De tweede vraag die in dit hoofdstuk wordt beantwoord is de 
vraag: is één van de gevonden typen sturing succesvoller dan de andere? In paragraaf 8.3 
wordt onderzocht of de resultaten van de vier typen sturing significant van elkaar verschil
len. De veronderstelling dat een wijze van sturing vooral succesvol is, als ze past bij de 
kenmerken van de omgeving waarin een organisatie opereert, wordt onderzocht in de vier
de paragraaf. In deze paragraaf wordt de dataset weer, op basis van de scores op de 
contingentievariabelen, opgesplitst in subdatasets, en onderzocht zal worden welke wijze 
van sturing succesvol is in de verschillende subdatasets. Of organisaties succesvoller zijn 
naarmate de wijze van sturing intern consistenter is, zal in de vijfde paragraaf worden 
onderzocht. 

8.2 Typen sturing 

De samenhang tussen dimensies van sturing in de dataset kan op verschillende wijzen en 
op verschillende niveaus worden onderzocht. Centraal in de hierboven beschreven configu
ratie-benadering staat de veronderstelling, dat de resultaten van een organisatie te verklaren 
zijn door het patroon van scores op de verschillende dimensies. Gezocht moet dus worden 
naar de samenhang tussen scores op de verschillende dimensies op het niveau van de orga
nisatie. Hiervoor is gebruik gemaakt van het configuratiemodel. De configuratiemethode 
van analyse is een analysemethode waarin eerst de samenhang van dimensies voor iedere 
organisatie afzonderlijk wordt bepaald. Vervolgens wordt voor de gehele dataset vastge
steld in welke frequentie bepaalde combinaties voorkomen, en met behulp van 
bijvoorbeeld Boole's algebra kunnen deze combinaties worden teruggebracht tot een be
perkter aantal typen (Teulings 1996: 8). Boolean algebra "explicitly examines com
binations of characteristics and produces a logical minimal statement describing their 
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diversity" en is daarom, volgens Ragin (1987: 150), een bijzonder geschikte benadering om 
typologieën te ontwikkelen. 

8.2.1 De samenhang van dimensies voor de afzonderlijke organisaties. 

Een type onderscheidt zich van andere typen door een unieke combinatie van hoge scores 
op bepaalde dimensies en lage scores op andere dimensies. Voordat van een organisatie 
kan worden vastgesteld welke combinatie van scores zij heeft, zal eerst per dimensie moe
ten worden vastgesteld, wat hoog is en wat laag. Met het oog op de Boolean analyse is 
ervoor gekozen de scores op de dimensies van sturing te dichotomiseren1. Voor het dicho-
tomiseren is gebruik gemaakt van de 'natuurlijke grenzen' in de dataset. De meeste dimen
sies hebben een tweetoppige frequentieverdeling en de grens tussen deze twee toppen is 
gehanteerd als de grens tussen hoog en laag (zie bijlage 8.1). In alle gevallen is de grens
waarde een andere dan de mediaan. De verdeling over hoog en laag is dus voor geen van de 
dimensies gelijk. 
Als de grenswaarden tussen hoog en laag bepaald zijn, is het mogelijk om de wijze van 
sturing voor elke organisatie uit te drukken in een expressie. De scores op de dimensies 
worden weergegeven door letters. Een hoofdletter betekent een hoge score op een dimen
sie, een kleine letter een lage score. De expressie SCAbFgP is bijvoorbeeld de expressie 
van een organisatie met een hoge score op de dimensie standaardisatie (dimensie 1, weer
gegeven door de letter S) , een hoge score op de dimensie centralisatie (dimensie 2:C), een 
hoge score op de dimensie waardering voor creativiteit (dimensie 3:A), een lage score op 
de dimensie sociaal leiderschapsgedrag (dimensie 4:B), een hoge score op de dimensie 
flexibiliteit (dimensie 5:F), een lage score op de dimensie oriëntatie op de groep (dimensie 
6:G) en een hoge score op de dimensie participatie (dimensie 7:P). 

Dimensie van sturing weergegeven door de letter 
1. Standaardisatie S 
2. Centralisatie C 
3. Waardering voor creativiteit A 
4. Sociaal leiderschapsgedrag B 
5. Flexibiliteit F 
6. Oriëntatie op de groep G 
7. Participatie P  

Tabel 8.1 Letters gebruikt voor de expressies 

8.2.2 Afleiding van de typen 
Theoretisch zijn er 128 (27) combinaties mogelijk. In de dataset komen 23 van deze 128 
combinaties voor. Met behulp van Boole's algebra is nu gezocht naar een beperkt aantal 
grondtypen waarin deze 23 combinaties zijn samen te vatten. Uitgangspunt van de Boolean 

1 De analyse wordt aanzienlijk ingewikkelder als in plaats van twee categorieën, drie of vier categorieën 
worden gehanteerd. Als de zeven dimensies van sturing worden gedichotomiseerd zijn er theoretisch 128 (2 ) 
combinaties mogelijk. Zouden de scores op de dimensies in drieën worden gedeeld, dan zouden er theoretisch 
2187 (37) combinaties mogelijk zijn. 
2 Wat hier bedoeld wordt is 'een hoge mate van standaardisatie'. Een lage score op de dimensie standaardisatie 
betekent een hoge mate van standaardisatie; organisaties met een lage score op deze dimensie krijgen dus de 
score S. Om de tekst niet onnodig ingewikkeld te maken wordt gesproken van een hoge score op de dimensie 
standaardisatie. 
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analyse is de zogenaamde waarheidstabel (truth table). Deze tabel bevat alle 128 mogelijke 
combinaties. Elke combinatie krijgt een score: 1 betekent aanwezig in de dataset, 0 bete
kent niet aanwezig in de dataset. In de waarheidstabel van deze datasets krijgen dus 23 
combinaties een score 1. De score aan- of afwezig (1 of 0) wordt beschouwd als de uit
komst van een combinatie. Reductie van deze 'primitieve expressies' gaat volgens de 
volgende 'minimization rule': 
"If two Boolean expressions differ in only one causal condition yet produce the same out
come, then the causal condition that distinguished the two expressions can be considered 
irrelevant and can be removed to create a simpler, combined expression" (Ragin 1987: 
93)3. 

Volgens deze regel zijn 12 van de 23 primitieve expressies samen te vatten in vier grondty
pen. De wijze van sturing van 40 van de 52 organisaties past in een van deze vier grondty
pen (zie ook bijlage 8.2): 

1. SCAbg: gestandaardiseerde en gecentraliseerde organisaties, waarin creativiteit 
wordt gewaardeerd, de stijl van leidinggeven afstandelijk is en de wijze van 
sturing gericht is op het individu; 

2. sCAbf: gedestandaardiseerde maar gecentraliseerde organisaties, waarin creativiteit 
wordt gewaardeerd, de stijl van leidinggeven afstandelijk is en de wijze van 
sturing inflexibel; 

3. CABfgp: gecentraliseerde en autocratische organisaties, waarin creativiteit wordt 
gewaardeerd, waarin de stijl van leidinggeven ondersteunend is en de wijze 
van sturing inflexibel is en georiënteerd is op het individu; 

4. SCABfP: gestandaardiseerde, gecentraliseerde maar participatieve organisaties, waarin 
creativiteit wordt gewaardeerd, waarin de stijl van leidinggeven ondersteu
nend is en de wijze van sturing inflexibel. 

Type 1 dekt de wijze van sturing van 24 organisaties, alle behorend tot holding 1. Type 2 
dekt de wijze van sturing van 8 organisaties, waarvan er niet één behoort tot holding 1. 
Type 3 dekt de wijze van sturing van 4 organisaties. Type 4 dekt de wijze van sturing van 4 
organisaties, deze vier organisaties behoren alle tot holding 1. 

Er blijken nauwelijks significante verschillen te zijn tussen de resultaten en sociale output 
van de vier hier onderscheiden typen (zie bijlage 8.3). Het vertrouwen dat medewerkers 
hebben in hun direct leidinggevende is significant hoger in organisaties behorend tot type 4 
dan in organisaties behorend tot type 1. De waardering van de managers voor de resultaten 
van de organisatie is significant hoger voor organisaties behorend tot type 4 dan voor orga
nisaties behorend tot type 2. Scores op de overige outputmaten zijn voor de vier typen niet 
significant verschillend.4 

3 Voorbeeld (Ragin 1987: 85-102): een onderzoeker wil weten welke combinatie van kenmerken van een 
samenleving de kans op een revolutie vergroot. Hij onderzoekt 3 kenmerken (A, B en C) en bestudeert een groot 
aantal landen. De kenmerken van de landen waarin revoluties voorkomen kunnen samengevat worden in twee 
expressies: ABc en Abc. De twee situaties waarin een revolutie ontstaat verschillen alleen in de aan- of afwezig
heid van B. De aan- of afwezigheid van kenmerk B heeft kennelijk geen gevolgen voor het ontstaan van een re
volutie. Dit kenmerk is dus irrelevant als gezocht wordt naar het antwoord op de onderzoeksvraag. 
4 Naar significante verschillen is gezocht door middel van independent sample t-tests. 
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De centrale vraag in dit onderzoek is de vraag, welke wijze van sturing in de onderzochte 
organisaties het meest succesvol is. In termen van de configuratiebenadering luidt deze 
vraag, zoals al eerder is gesteld: 'is er een type sturing dat succesvoller is dan de andere?' 
Het antwoord op deze vraag is 'nee', als uitgegaan wordt van de hierboven onderscheiden 
typen. Er zijn nauwelijks significante verschillen gevonden tussen de 4 typen. Een reden 
daarvoor kan zijn dat de aantallen per type wel erg verschillen. Het feit dat twee typen 
uitsluitend organisaties bevatten die behoren tot holding 1 zou een andere reden kunnen 
zijn. Om toch een antwoord op de onderzoeksvraag te kunnen geven is onderzocht, of de 
combinaties in te delen zijn in andere grondtypen, waarvan de resultaten wel significant 
van elkaar verschillen. Voor deze zoektocht zijn de resultaten van de Boolean analyse als 
uitgangspunt genomen. De afleiding van deze typen is schematisch weergegeven in figuur 
8.1. 

flexibel (n=12) 

CAbFg CAbF 

sociaal/flexibel (n=3) 

CABF CABFP 

CA - P 

CAbfg CAbf 

kaal (n=21) 

CABf CABfP 

sociaal (n=8) 

Figuur 8.1: Afleiding typen sturing 

De hierboven beschreven grondtypen hebben met elkaar gemeen dat ze alle een hoge score 
hebben op de dimensies centralisatie en waardering voor creativiteit (CA). 

stap 1 SCAbg 
sCAbf 

CABfgp 
SCABfP 

De dimensie sociaal leiderschapsgedrag deelt vervolgens de vier grondtypen in tweeën. 
Men zou kunnen stellen dat CA de kern is van vrijwel alle organisaties en dat b<=>B de 
onderscheidende dimensie is. De organisaties zijn nu in te delen in organisaties met de 
expressie CAb en organisaties met de expressie CAB. 

stap 2 SCAbg 
sCAbf 

CABfgp 
SCABfP 
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Voor de tweede onderscheidende dimensie zijn we een stap teruggegaan in de minimali
sering. Het type SCAbg blijkt te bestaan uit twee subtypen: SCAbfg en SCAbFg. Ook de 
dimensie flexibiliteit lijkt een onderscheidende dimensie. De nu 5 typen kunnen worden 
ingedeeld in typen met de uitdrukking CABf, CAbf en CAbF. Ook het type CABF komt in 
de dataset voor en dekt de expressie van 3 organisaties die eerder afgevallen waren. 

stap 3 SCAbFg SCABFgP 
sCABFgp 

SCAbfg 
sCAbf 

SCABfP 
CABfgp 

In de meeste organisaties waarin sprake is van een afstandelijke stijl van leidinggeven is 
ook sprake van een wijze van sturing die georiënteerd is op het individu (g). In bijna de 
helft van de organisaties waarin sprake is van ondersteunend of sociaal leiderschapsgedrag 
is ook sprake van een hoge mate van participatie (P). 

stap 4 SCAbfg 
sCAbf 

CABfgp 
SCABfP 

SCAbFg SCABFgP 
sCABFgp 

De vier hoekpunten van figuur 8.1 kunnen als volgt getypeerd worden: organisaties beho
rend tot het type met de expressie CAbFg kunnen getypeerd worden als organisaties met 
een flexibele wijze van sturing; organisaties behorend tot het type met de expressie 
CABFP kunnen getypeerd worden als organisaties met een sociaal/flexibele wijze van 
sturing; organisaties behorend tot het type met de expressie CABfP kunnen getypeerd 
worden als organisaties met een sociale wijze van sturing; organisaties behorend tot het 
type met de expressie CAbfg kunnen getypeerd worden als organisaties met een kale wijze 
van sturing. 
De expressie van in totaal 44 van de 52 organisaties (84,6%) kan ingedeeld worden in een 
van de vier kwadranten die gevormd worden in figuur 8.1. Twaalf organisaties kunnen 
getypeerd worden als organisaties met een flexibele wijze van sturing (kwadrant 1), drie 
organisaties kunnen getypeerd worden als organisaties met een sociaal/flexibele wijze van 
sturing (kwadrant 2) en acht als organisaties met een sociale wijze van sturing (kwadrant 
3). De overige 21 organisaties behoren tot het type organisaties met een 'kale wijze van 
sturing' (kwadrant 4). 

8.2.3 Vier typen sturing 
De wijze van sturing van de 52 organisaties kan dus samengevat worden in vier typen 
sturing: het kale type sturing, het sociale type sturing, het flexibele type sturing en het 
sociaal/flexibele type sturing. Het kale type sturing lijkt het meest op de wijze van sturing 
die past bij het mechanische of bureaucratische5 organisatietype, het sociaal/flexibele type 
sturing lijkt het meest op de wijze van sturing die past bij het organische organisatietype. 
Opvallend is dat het kale type sturing verreweg het meeste voorkomt en dat er maar enkele 

5 Niet in alle organisaties behorend tot het kale type sturing is sprake van een hoge mate van standaardisatie en 
een hoge mate van centralisatie, de twee belangrijkste kenmerken van een bureaucratische organisatie. Het gaat 
hier dus niet om een 'zuiver' bureaucratisch type sturing. 
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organisaties zijn die een sociaal/flexibele wijze van sturing hebben. Dit resultaat onder
steunt de eerste wet van de configuratietheorie: "alle organisaties zijn in toenemende mate 
bureaucratisch, tenzij ze zich daartegen met kracht en volharding blijven verzetten. De 
bureaucratie is de natuurlijke staat van zonde van elke organisatie." (Teulings 1991; 1994). 

De overige twee typen zijn ook interessant. Deze typen zouden beschouwd kunnen worden 
als mengvormen van sturing; het zijn immers combinaties van een organisch en een me
chanisch type. Lammers e.a. (1997: 505 en verder, zie ook hoofdstuk 3) plaatsen een 
kanttekening bij het organische organisatietype. Volgens Lammers e.a. wordt er vaak voor
bijgegaan aan de spanning tussen de innovativiteit van een organisatie en het homogene 
cultuurpatroon, beide kenmerken die aan een organische organisatie worden toegedicht. Ze 
vragen zich af, of deze twee kenmerken wel verenigbaar zijn en of het niet zo is, dat er 
misschien twee varianten op de organische organisatie zijn: een variant gericht op veran
deringen en een variant waarin ontwikkelingen binnen het homogene cultuurpatroon blij
ven. Ook de hier onderscheiden mengvormen zouden getypeerd kunnen worden als een 
extern (op innovatie) gerichte organisatie en een intern gerichte organisatie. Deze twee 
typen zouden dus als mengvormen van sturing beschouwd kunnen worden; ze zouden ook 
beschouwd kunnen worden als 'varianten op de organische organisatievorm'. De pure orga
nische organisatievorm komt, zoals op basis van de kanttekening van Lammers e.a. 
verwacht kan worden, nauwelijks voor in de dataset. 

8.2.4 Typen die niet voorkomen 

Theoretisch zijn er 128 combinaties mogelijk, 23 daarvan komen daadwerkelijk voor in de 
dataset. Dat betekent dat 105 mogelijke combinaties niet voorkomen in de dataset. Volgens 
hetzelfde principe als hierboven is beschreven valt te onderzoeken of ook deze niet-voor-
komende typen in grondtypen zijn in te delen. Met behulp van de 'De Morgan's law' is het 
echter mogelijk de grondtypen van niet-bestaande combinaties af te leiden van de uitkomst 
van de wei-bestaande typen. Uitgangspunt van de 'De Morgan's law' is de vergelijking van 
de bestaande typen. Vervolgens worden twee regels toegepast (Ragin 1987: 99): 

"Elements that are coded present in the reduced equation are recoded absent and 
elements that are coded absent are recoded present' (Ab wordt aB) 
the logical AND is recoded to the logical OR, and the logical OR is recoded to the 
logical AND' (AB + cd wordt (a + b)*(C + D)) ". 

Met behulp van De Morgan's law zijn acht combinaties afgeleid die in de dataset niet voor
komen 67: 
sFP: de combinatie van destandaardisatie, flexibiliteit en participatie 
cF: de combinatie van decentralisatie en flexibiliteit 
Sa: de combinatie van standaardisatie en waardering voor nauwkeurigheid 
sABP: de combinatie van destandaardisatie, waardering voor creativiteit, ondersteunend 

leiderschapsgedrag en participatie 

Met dank aan Jaap Kamps, die deze typen met behulp van het logica programma OTTER heeft afgeleid. 
Als gebruik wordt gemaakt van de uitkomst van de wei-bestaande typen, dan worden de expressies die wel 

bestaan, maar niet mee zijn genomen om deze uitkomst af te leiden (bijvoorbeeld omdat het aantal cases met 
deze expressie klein is en de expressie niet terug te brengen is tot een van de grondtypen), als niet-bestaande 
expressies beschouwd. De uitkomst van de toepassing van de De Morgan's Law is hierop gecontroleerd. 
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ca: de combinatie van decentralisatie en aandacht voor nauwkeurigheid 
BGp: de combinatie van een ondersteunende maar autocratische leiderschapsstijl en een 

wijze van sturing die georiënteerd is op de groep 
SbGP: de combinatie van standaardisatie, een afstandelijke maar participatieve stijl van 

leidinggeven en een wijze van sturing die georiënteerd is op de groep en 
aG: een combinatie van waardering voor nauwkeurigheid en een wijze van sturing die 

georiënteerd is op de groep. 
De eerste twee combinaties zouden getypeerd kunnen worden als kenmerken van extreem 
flexibele organisaties, in vergelijking met de organisaties die wel in de dataset aangetroffen 
zijn. De derde combinatie zou, in vergelijking met de typen die wel in de dataset aangetrof
fen zijn, getypeerd kunnen worden als een extreem strakke sturing. Een organisatie die ken
merken zou hebben als in de vierde combinatie zou socialer zijn dan de gevonden typen 
sturing. De laatste vier combinaties lijken inhoudelijke tegenstrijdigheden te bevatten. 

8.3 Succesvolle typen 

Bijna alle 52 organisaties zijn nu ingedeeld in vier typen sturing en de vraag is nu 'is één 
type sturing succesvoller dan alle andere typen?' Om een antwoord op deze vraag te kunnen 
geven zijn voor elk van de vier onderscheiden typen gemiddelde outputscores berekend. 
Door middel van 'independent sample t-tests' is onderzocht, of de gemiddelde scores8 op 
de outputmaten van de vier groepen significant van elkaar verschillen. Dat blijkt voor een 
aantal scores het geval te zijn. De gemiddelde scores worden hieronder in de tabellen 8.2 
tot en met 8.9 weergegeven. Daar waar scores significant van elkaar verschillen, is dat 
onder de tabel aangegeven. 

groepseffectiviteit 
F 

-.01 
S/F(n=l) 

-.22 
K 

-.15 
S 

.31 
min: 
max: 

-.2.50 
2.50 

waarderin % manager 
F 

7.3 
S/F 

7.2 
K 

7.2 
S 

7.5 

individuele effectiviteit 
F 

-.02 
S/F(n=l) 

.11 
K. 

.28 
S 

-.60 
min: -.2.50, max: 2.50 
verschil tussen K en S: p<.05 

financiële resultaten 
F S/F(n=l) 

1.70 
K 

0.36 
S 

-0.06 
min: 6.00, max: 8.50 

Tabel 8.2- 8.5 Verschillen in residtaatvariabelen tussen typen 

min:-2.00, max:2.00 

8 Voor groepseffectiviteit, individuele effectiviteit en financiële resultaten zijn factorscores gebruikt. Voor de 
waardering van de managers zijn gemiddelden gebruikt van de rapportcijfers die managers hun organisatie 
gaven. 
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De groepseffectiviteit blijkt het hoogst in organisaties met een sociale wijze van sturing en 
het laagst in organisaties met een kale wijze van sturing.9 Ook de waardering van managers 
voor de resultaten van de organisatie blijkt hoger te zijn in de organisaties met een sociale 
wijze van sturing dan in de organisaties met een kale wijze van sturing. De individuele 
effectiviteit blijkt echter lager in organisaties met een sociale wijze van sturing dan in 
organisaties met een kale wijze van sturing. En ook de financiële resultaten zijn lager in 
organisaties met een sociale wijze van sturing dan in organisaties met een kale wijze van 
sturing. 
Het vertrouwen van medewerkers in de hoogste leiding van de organisatie is het grootst in 
organisaties met een sociaal/flexibele wijze van sturing, significant groter dan het vertrou
wen dat medewerkers hebben in de hoogst leidinggevenden in organisaties met een kale 
wijze van sturing. Ook in de organisaties met een sociale wijze van sturing is het vertrou
wen van medewerkers in de hoogste leiding van de organisatie significant groter dan dat 
van medewerkers in organisaties met een kale wijze van sturing. Organisaties met een 
sociale en sociaal/flexibele wijze van sturing hebben dus de hoogste score op deze output-
maat, organisaties met een kale wijze van sturing de laagste. 

vertrouwen hoogste leiding 
F 

-.00 
S/F 

-.38 
K 

.17 
S 

-.13 
min: -.2.00, max: 2.00 
verschil tussen K en S, p=.08 
verschil tussen S/F en K, p=.08 

vertrouwen direct leidinggevende 
F 

.20 
S/F 

.09 
K 

.06 
S 

-.15 
min: -.2.00, max: 2.00 
verschil tussen F en S, p=.007 
verschil tussen S/F en S, p=.009 
verschil tussen K en S, p=.06 

stress 
F 

.11 
S/F 

-.11 
K 

.01 
S 

-.06 
min:-1.50, max: 1.50 
verschil tussen F en K p=.05 
verschil tussen F en S/F p=.09 

ziekteverzuimfrequentie 
F 

2.16 
S/F 

2.10 
K 

2.00 
S 

2.14 
min: 1.50, max: 3.00 

Tabel 8.6-8.9 Verschillen in sociale output tussen typen 

Het vertrouwen van medewerkers in de direct leidinggevenden blijkt in organisaties met 
een sociale wijze van sturing significant groter dan in alle andere organisaties. Organisaties 
met een flexibele wijze van sturing hebben de laagste score op deze outputmaat. Mede
werkers in een organisatie met een flexibele wijze van sturing ervaren significant meer 
stress dan medewerkers in organisaties met een sociale en sociaal/flexibele wijze van stu-

Drie organisaties uit de dataset behoren tot het sociaal/flexibele type. Één daarvan behoort tot holding 1 ; voor 
deze organisatie zijn gegevens over groeps- en individuele effectiviteit verzameld. Een van de twee andere 
behoort tot de groep organisaties waarvoor financiële gegevens zijn verzameld. Voor organisatie nr 3 zijn alleen 
gegevens verzameld over de waardering van managers en de sociale output. In de vergelijking van de resultaten 
van de organisatie (groeps- en individuele effectiviteit en financiële resultaten) is, omdat het steeds maar één 
organisatie betreft, dit type buiten beschouwing gelaten. 
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ring. Hoge scores op de sociale dimensies lijken de mate waarin medewerkers stress erva
ren dus te verminderen. De ziekteverzuimfrequentie is voor alle typen ongeveer gelijk. 
In figuur 8.2 worden deze resultaten nog eens schematisch weergegeven. 
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Figuur 8.2: Succesvolle typen 

8.3.1 Verschillende wijzen van sturing en verschillend succes 

Het antwoord op de vraag 'is één type sturing succesvoller dan de andere?' is nee. Ook als 
elementen van sturing in organisaties in hun samenhang worden onderzocht, blijkt dat 
verschillende wijzen van sturing leiden tot een verschillend succes. 
De resultaten van de analyse door middel van de configuratiebenadering ondersteunen het 
dilemma tussen groepseffectiviteit en individuele effectiviteit dat in het vorige hoofdstuk al 
is aangetoond. De groepseffectiviteit is het hoogst in een organisatie met een sociale wijze 
van sturing, de individuele effectiviteit is in dit type organisatie het laagst. Omgekeerd is de 
individuele effectiviteit het hoogst in organisaties met een kale wijze van sturing, terwijl de 
groepseffectiviteit in dit type organisatie het laagst is. 
Het belangrijkste onderscheid tussen het sociale type sturing en het kale type sturing is de 
hoge score op de dimensie 'sociaal leiderschapsgedrag' van organisaties, behorend tot het 
eerste type, en de lage scores op deze dimensie van organisaties, behorend tot het tweede 
type. Een hoge mate van participatie in het sociale type sturing en een oriëntatie op het 
individu in het kale type sturing zijn de twee andere onderscheidende dimensies. 
In het vorige hoofdstuk zijn verschillende verklaringen gegeven voor het gevonden dilem
ma. In een organisatie met een meer sociale of feminieme cultuur zal succes gedefinieerd 
worden in termen van groepseffectiviteit, terwijl succes in een meer ego- of masculiene 
cultuur gedefinieerd zal worden in termen van individuele effectiviteit. De wijze van stu
ring zal in een organisatie met een sociale of feminieme cultuur ook anders zijn dan in een 
organisatie met een ego- of masculiene cultuur, zo wordt in het vorige hoofdstuk veronder
steld. Met de wijze van sturing die past bij een sociale cultuur zal gestreefd worden naar 
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groepseffectiviteit. In een organisatie met een sociale- of feminieme cultuur zal eerder 
sprake zijn van een sociale wijze van sturing dan van een kale wijze van sturing.10 In deze 
organisatie zal gestreefd worden naar groepseffectiviteit en organisaties met een sociale 
wijze van sturing blijken ook juist op deze outputmaat hoog te scoren. Er wordt dus, zo kan 
verondersteld worden, in een organisatie met een sociale wijze van sturing meer aandacht 
besteed aan groepseffectiviteit dan aan individuele effectiviteit. Als aandacht besteed wordt 
aan de ene vorm van effectiviteit, zo blijkt uit de resultaten, gaat dat ten koste van de ande
re vorm van effectiviteit. 
Een tweede verklaring die in het vorige hoofdstuk gegeven wordt voor het gevonden re
sultaat is het feit, dat prestaties van individuen minder worden naarmate ze minder 
zichtbaar en controleerbaar zijn of gecontroleerd worden. In organisaties waarin de wijze 
van sturing georiënteerd is op de groep zijn prestaties misschien minder zichtbaar dan in 
organisaties waarin de wijze van sturing georiënteerd is op het individu, zo wordt in het 
vorige hoofdstuk gesteld. De wijze van sturing is in het kale organisatietype georiënteerd 
op het individu. In organisaties met een kale wijze van sturing wordt gedrag van medewer
kers ook meer gecontroleerd dan in organisaties met een sociale wijze van sturing. Een 
gebrek aan controle of aan aandacht voor individuele prestaties kan medewerkers het idee 
geven dat individuele prestaties minder belangrijk zijn. Bovendien valt het niet op als 
medewerkers af en toe 'de kantjes eraf lopen'. Als de aandacht vooral gericht is op 'groeps
effectiviteit' kan het voor medewerkers ook onduidelijk worden welke bijdrage zij als 
individu leveren aan het geheel. Individuen kunnen het gevoel krijgen dat hun bijdrage er 
niet zo veel toe doet, en ook dat kan de individuele prestaties verminderen. 

De twee flexibiliteitsdimensies verklaren een groot deel van de variantie in de financiële 
resultaten, zo is in het vorige hoofdstuk aangetoond. Geen van de organisaties waarvoor 
financiële resultaten zijn verzameld, behoort echter tot het flexibele organisatietype, omdat 
de scores op de dimensie flexibiliteit van deze organisaties in vergelijking met de andere 
organisaties laag zijn. De enige organisatie in deze dataset die behoort tot het sociaal/-
flexibele type heeft hogere financiële resultaten dan alle andere organisaties. Het verschil 
tussen het sociaal/flexibele type en het financieel minder succesvolle sociale type is de 
hoge score op de dimensie flexibiliteit. 
Opvallend is dat het kale type sturing succesvoller is dan het sociale type sturing. De me
dewerkers van de organisaties, waarvan ook financiële gegevens zijn verzameld, werken in 
projecten op locatie. Een goede samenwerking en een goede communicatie tussen de pro
jectieden komt de kwaliteit van het werk ten goede, zo stellen de managers tijdens de 
interviews. Het gedrag van individuele monteurs heeft echter vaak directe financiële con
sequenties. Dit is, zo blijkt uit de interviews met managers van deze organisaties, een 

Een sociale wijze van sturing past beter bij een sociale cultuur. Het komt echter in organisaties voor dat er 
sprake is van een misfit tussen de cultuur van de organisatie en de wijze van sturing (Bijlsma-Frankema 1997) 
11 Een fout van een monteur kan grote financiële gevolgen hebben. Maar ook goedbedoelde initiatieven kunnen 
verkeerd uitpakken. Monteurs die op eigen initiatief een extra leiding aanleggen om aan de wensen van de klant 
te kunnen voldoen zorgen soms ongewild voor een negatief financieel resultaat. Door de klant tevreden te stellen 
lost een monteur soms ook een voor hem zelfvervelende situatie op (de lastige klant is niet meer lastig en weer 
tevreden over de monteur). Voldoen aan de wensen van de klant is makkelijker dan uitleggen waarom, binnen de 
begroting, niet aan zijn wensen kan worden voldaan. Als de extra kosten, die hiermee gepaard gaan, niet direct 
terug te leiden zijn naar de monteur zelf, is de verleiding groter om de klant tevreden te stellen dan als er een 
kans is dat de monteur als 'schuldige' wordt ontmaskerd. 
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reden om monteurs duidelijke instructies te geven, waar ze in principe niet vanaf mogen 
wijken. Individuele effectiviteit heeft, zo zou op basis van de interviewgegevens kunnen 
worden geconcludeerd, een groter effect op de financiële resultaten dan groepseffectiviteit, 
in ieder geval een effect dat direct zichtbaar is. Omdat er in de dataset geen organisaties 
zijn waarin beide resultaatvariabelen gemeten zijn, kan deze veronderstelling niet getoetst 
worden in dit onderzoek. 

De waardering van managers voor het functioneren van de organisatie is het hoogst in het 
sociale organisatietype. Op basis van de gevonden relatie tussen de mate van standaardisa
tie en de rapportcijfers die managers hun organisatie geven, zou misschien verondersteld 
kunnen worden dat managers in organisaties met een kale wijze van sturing het functione
ren van hun organisatie het hoogst zouden waarderen. Als dimensies echter in hun samen
hang worden bekeken, blijkt dit type sturing toch minder succesvol dan het sociale type 
sturing. 

8.3.2 Effectiviteit versus sociale output 

De organisaties waarin medewerkers het meeste vertrouwen hebben in hun leidinggeven
den en waarin ze het minste stress ervaren zijn organisaties met een sociale (of in geval van 
vertrouwen in de hoogste leidinggevenden sociaal/flexibele) wijze van sturing. In dit orga
nisatietype is de groepseffectiviteit hoger en de individuele effectiviteit lager dan in de 
andere organisatietypen. Ook als de dimensies in hun samenhang worden bekeken blijkt er 
een dilemma tussen individuele effectiviteit en sociale output. Ook de financiële resultaten 
zijn lager in het organisatietype dat hoog scoort op de sociale outputmaten dan in de andere 
organisatietypen. Een longitudinaal onderzoek zou uitsluitsel kunnen geven over de vraag, 
of een organisatietype waarin medewerkers tevreden zijn, uiteindelijk ook op andere terrei
nen succesvol zal zijn, of dat medewerkers uiteindelijk tevreden zullen zijn in een 
organisatietype dat goede resultaten behaalt. 

8.3.3 Autonomie en beheersing 

Eerder in dit boek is gesuggereerd dat het dilemma tussen autonomie (van medewerkers) 
en beheersing (van managers) mogelijk een verklaring zou kunnen zijn voor een situatie, 
waarin de wijze van sturing, waarmee goede resultaten worden behaald, niet dezelfde is als 
een wijze van sturing, waarin de sociale output het hoogst is. In het vorige hoofdstuk is 
vastgesteld dat de sociale output hoger is naarmate de wijze van sturing medewerkers meer 
vrijheid laat om hun werk naar eigen goeddunken in te vullen. Als de vier onderscheiden 
typen met elkaar vergeleken worden, laat het sociaal/flexibele type medewerkers de meeste 
vrijheid. Het vertrouwen in de hoogste leidinggevenden is het grootst in organisaties die 
behoren tot dit organisatietype. In organisaties met een kale wijze van sturing hebben me
dewerkers de minste autonomie en is de mogelijkheid voor managers het proces te 
beheersen het grootst. Het vertrouwen van medewerkers in de hoogste leidinggevenden is 
in dit organisatietype het minst, de individuele effectiviteit en de financiële resultaten, als 
gezegd, het hoogst. 

Niet alleen autonomie, maar ook duidelijkheid wordt door medewerkers gewaardeerd, zo 
werd al eerder gesteld. In vergelijking met de situatie in andere typen sturing is de situatie 
in organisaties, waarvan de wijze van sturing behoort tot het flexibele type sturing, het 
minst duidelijk. Het vertrouwen in de direct leidinggevenden is in dit organisatietype min-
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der dan in alle andere typen; medewerkers ervaren in dit organisatietype ook het meeste 
stress. Anders dan op basis van de literatuur misschien verondersteld zou kunnen worden, 
hebben niet organisaties met een kale wijze van sturing de hoogste scores op deze twee 
sociale outputmaten, maar organisaties met een sociale wijze van sturing. Net als in het 
vorige hoofdstuk zou ook op basis van deze uitkomst verondersteld kunnen worden dat een 
sociale wijze van sturing de duidelijkheid verschaft, waar medewerkers behoefte aan heb
ben. Het feit dat medewerkers weinig stress ervaren in het sociaal/flexibele type sturing, 
dat verschilt van het flexibele en voor medewerkers kennelijk stressvolle type sturing door 
de hoge scores op de sociale dimensies, ondersteunt deze veronderstelling. 

Net als in het vorige hoofdstuk blijkt ook hier dat de (on)vrede met de mate waarin mede
werkers autonomie ervaren zich vooral uit in (on)vrede met elementen op 
organisatieniveau, terwijl de (on)vrede met de mate van duidelijkheid zich uit in (on)vrede 
met elementen op het niveau van het werk van de medewerker. 

8.4 Typen sturing en omgeving 

De veronderstelling dat een wijze van sturing succesvol is als zij past bij de kenmerken van 
de omgeving is, zo is al eerder beschreven, de centrale veronderstelling van de contingen
tietheorie. Als deze veronderstelling juist is, dan zou dat kunnen betekenen dat bepaalde 
typen sturing succesvoller zijn in bepaalde typen omgeving. Een meer 'organische wijze 
van sturing' zou in de contingentietraditie in een complexe en instabiele omgeving succes
voller zijn dan een meer 'mechanische wijze van sturing' (zie ook hoofdstuk 2). Mintzberg 
(1979), zo werd al eerder beschreven, veronderstelt zelfs dat organisaties zich, om te over
leven, uiteindelijk zullen aanpassen aan de kenmerken van de omgeving. Beide 
veronderstellingen zijn onderzocht. 

Als de veronderstelling van Mintzberg juist is, dan zal de gemiddelde score op de dimen
sies complexiteit en instabiliteit significant hoger zijn in organisaties met een flexibele 
wijze van sturing dan in organisaties met een kale wijze van sturing. Dat blijkt echter niet 
het geval te zijn. Juist de organisaties met een kale wijze van sturing hebben de hoogste 
score op zowel complexiteit als instabiliteit (zie voor de gemiddelden bijlage 8.4). De 
omgeving van deze organisaties is, in de ogen van de managers, complexer en instabieler 
dan de omgeving in het perspectief van managers van flexibele en sociale organisaties. Het 
kan zijn dat een omgeving juist voor managers en medewerkers in organisaties met een 
kale wijze van sturing onzeker, veranderlijk en onvoorspelbaar is, en dat managers en 
medewerkers in organisaties met een meer sociale en flexibele wijze van sturing beter in 
staat zijn te reageren op de omgeving, en de omgeving dus als minder 'bedreigend' ervaren. 
Mintzberg geeft, zo zagen we eerder, nog een andere mogelijke verklaring. Hij stelt dat een 
situatie, waarin het organisatietype precies past bij de omgevingsconfiguratie, alleen voor
komt, als beide onveranderlijk zijn. Dat is zelden het geval. Hij veronderstelt vervolgens 
dat organisaties de veranderingen van de omgeving zullen volgen. Veel vaker zal dus 
volgens Doty ea, die deze veronderstelling van Mintzberg onderzoeken, de situatie voor
komen dat de wijze van sturing op tijdstip 2 past bij de omgevingskenmerken van tijdstip 
1. De sturings- en contingentievariabelen zijn, anders dan Doty e.a. voorstellen, in dit 
onderzoek op een en hetzelfde tijdstip gemeten. 
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Als de omgeving verandert, zal ze hoogstwaarschijnlijk instabieler en complexer worden. 
Het feit dat in een instabiele en complexe omgeving organisaties voorkomen met een kale 
wijze van sturing, zou door de factor tijd kunnen worden verklaard. Het feit dat in een 
stabiele en eenvoudige omgeving organisaties voorkomen met een sociale of flexibele 
wijze van sturing kan echter niet verklaard worden door de factor tijd, tenzij de omgeving 
stabieler of eenvoudiger is geworden, of de omgeving toch door een organisatie aangepast 
zou kunnen worden aan de wijze van sturing die gehanteerd wordt. Dat laatste is niet erg 
waarschijnlijk. 

Om te onderzoeken of bepaalde typen sturing succesvoller zijn in bepaalde typen omge
ving, is gebruik gemaakt van de gedichotomiseerde scores op de twee contingen
tievariabelen complexiteit en instabiliteit. Omdat de vier typen sturing nu ook nog verdeeld 
worden over steeds twee typen omgeving, is het aantal cases per categorie vaak erg klein en 
soms zelfs nul. Of verschillen tussen categorieën ook significant zijn, kan om deze reden 
soms niet goed worden onderzocht. 
Er zijn nauwelijks verschillen in sociale output tussen de categorieën. Het vertrouwen in de 
hoogste leiding is kleiner in organisaties met het kale type sturing dan in de andere organi
saties, en het vertrouwen van medewerkers in de direct leidinggevende is groter in organi
saties met het sociale type sturing dan in andere organisaties, ongeacht de omgeving, 
waarin de organisaties opereren. Hetzelfde geldt voor individuele effectiviteit. De indivi
duele effectiviteit is het hoogst in de organisatie met een kale wijze van sturing en het 
laagst in de organisatie met een sociale wijze van sturing, ongeacht de omgeving waarin de 
organisaties opereren. De categorieën van organisaties, waarvan financiële resultaten zijn 
gemeten, zijn te klein om goed met elkaar vergeleken te kunnen worden. 
Alleen de groepseffectiviteit verschilt voor typen in een verschillende omgeving. In een 
complexe omgeving is de groepseffectiviteit het hoogste in een organisatie met een kale 
wijze van sturing. In een eenvoudige omgeving is de groepseffectiviteit het hoogste in een 
organisatie met een flexibele wijze van sturing en juist het laagst in een organisatie met een 
kale wijze van sturing. In een stabiele omgeving is de groepseffectiviteit van organisaties 
met een sociale wijze van sturing en van organisaties met een kale wijze van sturing onge
veer gelijk; de groepseffectiviteit van de organisaties met een flexibele wijze van sturing is 
beduidend lager. Organisaties met een flexibele wijze van sturing zijn daarentegen weer 
succesvol in een instabiele omgeving. In een instabiele omgeving is de groepseffectiviteit 
van organisaties met een flexibele wijze van sturing het hoogst en van organisaties met een 
kale wijze van sturing het laagst. 
In een complexe omgeving, waarin benodigde informatie soms moeilijk te verkrijgen is, en 
waarin de invloed van andere partijen op de beslissingen van de organisatie groot is, is een 
strakke, individueel gerichte wijze van sturing succesvol. In een instabiele omgeving, 
waarin veranderingen veelvuldig voorkomen en vaak onverwachts zijn, is een organisatie 
met een flexibele wijze van sturing succesvol. In een eenvoudige omgeving is een strakke, 
individueel gerichte wijze van sturing het minst succesvol, in een stabiele omgeving gene
reert een flexibele wijze van sturing de laagste scores. Op basis hiervan zou men kunnen 
stellen dat een sociale wijze van sturing in een stabiele omgeving, waarin veranderingen 
meestal voorspelbaar zijn en zich niet vaak •uitzonderingssituaties' voordoen, het meest 
succesvol is. Organisaties met een complexe en instabiele omgeving komen, zo zagen we 
al eerder, in de dataset nauwelijks voor. 
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8.5 Interne consistentie 
Er blijft nu nog één vraag over: zijn typen succesvoller naarmate ze intern consistenter 
zijn? Een ideaaltype, zo is al eerder verondersteld, is per definitie intern consistent. Het is 
een theoretisch construct, een pure vorm. In de werkelijkheid komen ideaaltypen zelden 
voor en zal er altijd in meer of mindere mate sprake zijn van combinaties van elementen uit 
verschillende ideaaltypen. Juist die combinatie, zo is al eerder verondersteld, maakt een or
ganisatie minder consistent. Naarmate een wijze van sturing meer lijkt op een ideaaltype 
zal ze intern consistenter zijn. Van de vier hier gevonden typen sturing lijken het sociaal-
flexibele type en het kale type het meest op de twee onderscheiden ideaaltypen (respec
tievelijk op het organische en mechanische ideaaltype). Uit het voorgaande blijkt dat deze 
typen sturing niet in alle opzichten succesvoller zijn dan de andere typen. Ook organisaties 
met een flexibele wijze van sturing en helemaal organisaties met een sociale wijze van 
sturing, beide te kenmerken als hybride typen, zijn op een aantal aspecten succesvoller dan 
de overige typen. Ook de veronderstelling dat de consistentievoorwaarde wellicht belang
rijk is voor organisaties in een stabiele en eenvoudige omgeving, omdat in een dergelijke 
omgeving de omgevingseisen minder dwingend zijn, wordt door het materiaal niet onder
steund. In een complexe omgeving is het kale type sturing het meest succesvol, terwijl in 
een eenvoudige omgeving het flexibele type sturing het meest succesvol is. In een stabiele 
omgeving blijkt het sociale, maar ook het kale type sturing succesvol te zijn. 

8.6 Conclusie 

De wijze van sturing van de 52 onderzochte organisaties kan worden ingedeeld in vier 
typen sturing, het kale type sturing, het sociale type sturing, het flexibele type sturing en het 
sociaal/flexibele type sturing. Het kale type sturing dat het meest lijkt op het mechanische 
of bureaucratische organisatietype, komt verreweg het meeste voor in de dataset. De ver
onderstelling dat het bureaucratische organisatietype "de natuurlijke staat van zonde is van 
elke organisatie" (Teulings 1994) wordt door deze dataset ondersteund. 
Het sociale type sturing en het flexibele type sturing zouden als mengvormen van sturing 
kunnen worden beschouwd. Het zijn immers combinaties van de twee onderscheiden ide
aal-typen. De twee typen zouden ook beschouwd kunnen worden als varianten van het 
organische organisatietype. Het sociale type sturing zou goed passen bij de door Lammers 
e.a. (1997) onderscheiden 'intern gerichte variant van de organische organisatie' en het 
flexibele type sturing zou goed passen bij de meer 'extern gerichte innovatieve variant van 
de organische organisatie'. 

Ook als de dimensies van sturing in hun samenhang worden bestudeerd, blijkt dat er geen 
wijze van sturing is die succesvoller is dan alle andere. Als de gegevens volgens de confi
guratiemethode worden geanalyseerd, ondersteunen de resultaten de veronderstelling dat 
verschillende wijzen van sturing leiden tot een verschillend succes. 

Het dilemma tussen groepseffectiviteit en individuele effectiviteit wordt in dit hoofdstuk 
aangetoond. Ook nu blijkt een meer sociale wijze van sturing samen te hangen met een 
hoge groepseffectiviteit en een kale wijze van sturing met een hoge individuele effectivi
teit. Ook de financiële resultaten zijn beter in organisaties met een kale wijze van sturing. 
Uit de interviewgegevens blijkt dat managers de monteurs duidelijke instructies meegeven, 



Resultaten van de verschillende typen sturing vergeleken 107 

als ze op locatie werkzaam zijn. Het niet opvolgen van deze instructies heeft soms directe 
negatieve financiële gevolgen. Dat zou een verklaring kunnen zijn voor het feit dat financi
ële resultaten beter zijn in organisaties met een kale wijze van sturing dan in organisaties 
met een sociale wijze van sturing. De aard van het werk zou ook de hoge individuele ef
fectiviteit in organisaties met een kale wijze van sturing kunnen verklaren. 

Ook nu blijkt dat organisaties die hoog scoren op de resultaatvariabele individuele effecti
viteit tot een ander type sturing behoren dan de organisaties die hoog scoren op de sociale 
outputvariabelen. Samenvattend zou men kunnen stellen dat medewerkers het meeste 
vertrouwen hebben in hun hoogste leidinggevende als er in de organisatie een wijze van 
sturing wordt gehanteerd, waarin voor medewerkers sprake is van autonomie. De indivi
duele effectiviteit en de financiële resultaten zijn het hoogst in organisaties die behoren tot 
een type, waarin in vergelijking met andere typen het meeste sprake is van beheersing door 
het management. Het dilemma tussen autonomie en beheersing wordt wel gezien als de 
verklaring voor het dilemma tussen tevredenheid van medewerkers en effectiviteit van 
organisaties en zou mogelijk ook in dit onderzoek een verklaring kunnen zijn. (On)vrede 
met de mate van autonomie wordt door medewerkers vooral geuit in (on)vrede met de 
organisatie als geheel. 

Ook een ander dilemma, het dilemma tussen autonomie en duidelijkheid, is in het materiaal 
terug te vinden. Vergeleken met de andere typen sturing verschaft een organisatie met een 
flexibele wijze van sturing medewerkers het minste duidelijkheid. Juist in organisaties 
behorend tot dit type is het vertrouwen in de direct leidinggevenden het minste en de mate 
waarin medewerkers stress ervaren het hoogst. (On)vrede met de mate waarin sprake is van 
duidelijkheid, zo zou je kunnen stellen, uit zich vooral in (on)vrede met aspecten die meer 
te maken hebben met het eigen werk. Ook nu lijkt vooral de sociale component de gewen
ste duidelijkheid te verschaffen. 

De veronderstelling dat organisaties om te overleven de wijze van sturing aan zullen passen 
aan de kenmerken van de omgeving, lijkt niet ondersteund te worden door het materiaal. 
Juist in een complexe of instabiele omgeving is sprake van een kale wijze van sturing. 
Mintzberg (1979) en Doty e.a. (1993) op basis van de theorie van Mintzberg, stellen, dat 
een situatie waarin een wijze van sturing past bij de omgeving alleen wordt aangetroffen, 
als beide al enige tijd constant zijn. Is dat niet het geval dan zal, zo stelt Mintzberg, de 
organisatie de kenmerken van de omgeving nog niet gevolgd zijn. De omgeving van orga
nisaties zal, als ze verandert, zeer waarschijnlijk instabieler en complexer worden. Het feit 
dat vooral organisaties met een kale wijze van sturing aangetroffen worden in dit type 
omgeving kan door de theorie van Mintzberg verklaard worden. Dat de andere typen vooral 
in een stabiele en eenvoudige omgeving voorkomen kan niet door de theorie van Mintzberg 
verklaard worden. In dit onderzoek is echter het perspectief van managers op de omgeving 
gemeten; ook de veronderstelling dat managers in een organisatie met een kale wijze van 
sturing minder het gevoel hebben greep te hebben op de omgeving kan een verklaring zijn 
voor het gevonden resultaat. 

In een instabiele omgeving blijkt de groepseffectiviteit het hoogst in organisaties met een 
wijze van sturing die behoort tot het flexibele type sturing. In een stabiele omgeving blij
ken organisaties met een sociale wijze van sturing de hoogste score op de variabele groeps-



108 Hoofdstuk 8 

effectiviteit te hebben. Deze resultaten ondersteunen de veronderstellingen van de contin
gentietheorie. Zoals ook al in het vorige hoofdstuk is aangetoond, blijken de 
veronderstellingen van de contingentietheorie niet op te gaan in een complexe omgeving. 
Ook nu blijkt de kale wijze van sturing het meest succesvol in een complexe omgeving, in 
een eenvoudige omgeving blijkt de flexibele wijze van sturing het meest succesvol te zijn. 

Er wordt geen ondersteuning gevonden voor de veronderstelling dat organisaties succes
voller zijn naarmate de wijze van sturing intern consistenter is. De twee mengvormen van 
sturing, het sociale type en het flexibele type, zijn niet minder succesvol dan de twee ande
re typen die meer overeenkomen met de eerder geformuleerde ideaaltypen. Het blijkt zelfs 
niet zo te zijn dat interne consistentie succesvoller is in organisaties die opereren in een 
stabiele of eenvoudige omgeving. 


