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9. Samenvatting en conclusie 

9.1 Inleiding 

Over het algemeen wordt het organiseren van het gedrag van individuen met het oog op het 
bereiken van de gewenste doelen als één van de centrale taken van het management gezien. 
Om die reden, maar ook omdat medewerkers een steeds belangrijkere rol in het functio
neren van organisaties gaan spelen (Pfeffer 1994) en omdat de omgeving van organisaties 
verandert en de inrichting van organisaties mee zal moeten veranderen, blijft de vraag hoe 
gedrag van medewerkers het beste georganiseerd kan worden en welke wijze van sturing 
het meest succesvol is, een centrale vraag in managementliteratuur en -onderzoek. Ook in 
dit onderzoek heeft deze vraag centraal gestaan. 

In de tweede paragraaf van dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek samen
gevat. Op basis van de resultaten van dit onderzoek kan een aantal conclusies worden 
getrokken. Deze worden in de derde paragraaf nog een keer onder elkaar gezet. Met dit 
onderzoek is een aantal onderzoeksvragen beantwoord. De resultaten roepen echter ook 
weer nieuwe vragen op die in verder onderzoek bestudeerd kunnen worden. In de vierde 
paragraaf van dit hoofdstuk wordt een aantal van deze vragen besproken. Hypothesen, 
afgeleid van de contingentietheorie, zijn het uitgangspunt geweest van deze studie. Er is in 
het verleden veel kritiek geleverd op de wijze waarop de contingentie-hypothesen zijn 
onderzocht. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk wordt naar aanleiding van deze studie 
een aantal opmerkingen gemaakt over onderzoek naar contingentiehypothesen. , 

9.2 Samenvatting 

In 52 organisaties opererend in de elektrotechnische branche is de invloed van de wijze van 
sturing op de resultaten van de organisaties onderzocht. Sturing is een complex begrip, dat 
bestaat uit verschillende elementen. Om de invloed van sturing op resultaten van een orga
nisatie te onderzoeken, zullen de verschillende elementen van sturing (al dan niet in hun 
samenhang) onderzocht moeten worden. De wijze van sturing is voor dit onderzoek, met 
behulp van discriminant analyse uiteen gelegd in zeven dimensies: de mate van standaar
disatie, de mate van centralisatie, de mate waarin creativiteit boven nauwkeurigheid wordt 
gewaardeerd, de mate waarin sprake is van sociaal leiderschapsgedrag, de mate van flexi
biliteit, de mate waarin de wijze van sturing georiënteerd is op de groep en de mate van 
participatie. 

Naast gegevens over de wijze van sturing is in de 52 organisaties een aantal gegevens ver
zameld over de resultaten van de organisaties. In 32 van de 52 organisaties zijn gegevens 
verzameld over de effectiviteit van individuen (individuele effectiviteit) en het functione
ren van groepen (groepseffectiviteit). In 11 van de 52 organisaties zijn financiële gegevens 
verzameld (organisatie-effectiviteit). In alle organisaties is aan managers gevraagd het 
functioneren van de organisatie te waarderen met een rapportcijfer. In de organisaties zijn 
bovendien gegevens verzameld over een aantal sociale indicatoren, zoals het vertrouwen 
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van medewerkers in de leidinggevende, de mate waarin medewerkers stress ervaren en het 
ziekteverzuim. Om de organisaties in te kunnen delen op basis van de kenmerken van de 
omgeving, waarin ze opereren, zijn ook over de omgeving gegevens verzameld. 

De relatie tussen elementen van de wijze van sturing, resultaten en sociale indicatoren van 
de organisatie kan op twee manieren worden onderzocht. Volgens aanhangers van de di
mensiebenadering zal gekeken moeten worden naar de afzonderlijke elementen van de 
wijze van sturing en zullen de relaties tussen de elementen van sturing, de resultaten en 
sociale indicatoren apart moeten worden onderzocht. Nadeel van deze benadering is dat het 
inzicht in de organisatie als geheel verloren gaat. Om dit te voorkomen zullen de dimensies 
in hun samenhang bestudeerd moeten worden, zo stellen aanhangers van de configuratie-
benadering. Door elementen alleen in hun samenhang te bestuderen, gaat echter weer 
detailinformatie verloren. In dit onderzoek worden beide methoden naast elkaar gebruikt. 
In hoofdstuk 7 zijn de relaties tussen de verschillende dimensies van sturing, de resultaten 
en sociale indicatoren van organisaties onderzocht. In hoofdstuk 8 zijn de dimensies in hun 
samenhang bestudeerd. De resultaten van beide benaderingen ondersteunen elkaar en vul
len elkaar aan, zoals verderop zal blijken. 

9.2.1 De wijze van sturing in de 52 organisaties 
Zoals hierboven al beschreven is, is de wijze van sturing door middel van discriminant 
analyse uiteengelegd in zeven dimensies van sturing. Met de discriminant analyse is onder
zocht of met behulp van de zes dimensies van sturing die op basis van de theorie zijn 
geformuleerd, een goed onderscheid kan worden gemaakt tussen de 52 organisaties. De 
zeven 'empirische dimensies van sturing' komen voor een groot deel overeen met de zes 
'theoretische dimensies van sturing', maar verschillen op een aantal punten. Als gezocht 
wordt naar verschillen tussen de 52 organisaties in de dataset dan moet een onderscheid 
gemaakt worden tussen tactische beslissingen en operationele beslissingen. Ook de veron
derstelling dat standaardisatie en flexibiliteit twee uiteinden zijn van dezelfde dimensie 
wordt niet ondersteund. In de dataset komen organisaties voor die een hoge mate van stan
daardisatie hebben en toch flexibel reageren op veranderingen in de omgeving. 

De eerste twee dimensies, de dimensies 'standaardisatie' en 'centralisatie' komen overeen 
met de dimensies zoals geformuleerd in de Aston studies. Deze dimensies worden hier de 
structuur dimensies van sturing genoemd. De dimensies 'waardering voor creativiteit' en 
'flexibiliteit' zeggen iets over de mate waarin een organisatie reageert op veranderingen, of 
reacties op veranderingen en vernieuwingen waardeert. Deze dimensies zijn de flexibili-
teitsdimensies van sturing genoemd. De overige dimensies, de dimensies 'sociaal 
leiderschapsgedrag', 'oriëntatie op de groep' en 'participatie' bevatten vooral informatie 
over de sociale component van de wijze van sturing en worden de sociale dimensies van 
sturing genoemd. Zowel de flexibiliteitsdimensies van sturing als de sociale dimensies van 
sturing bevatten, meer dan de eerste twee dimensies, informatie over de wijze waarop het 
proces van de werkeenheden in de organisatie wordt aangestuurd; ze zouden als 'proces
dimensies' kunnen worden beschouwd. De eerste dimensies bevatten meer informatie over 
de wijze van sturing gericht op de organisatie als geheel. 

De wijze van sturing van bijna alle 52 organisaties is samen te vatten in vier typen sturing: 
de sociaal/flexibele wijze van sturing (organisaties met hoge scores op de flexibiliteits- én 
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sociale dimensies van sturing), de flexibele wijze van sturing (organisaties met hoge scores 
op de flexibiliteitsdimensies van sturing), de sociale wijze van sturing (organisaties met 
hoge scores op de sociale dimensies van sturing) en de kale wijze van sturing (organisaties 
met hoge scores op de structuurdimensies van sturing en lage scores op alle andere dimen
sies). De kale wijze van sturing komt verreweg het meeste voor in de dataset. Dit 
ondersteunt het idee dat organisaties in toenemende mate bureaucratisch zijn, tenzij ze zich 
er tegen verzetten (Teulings 1994). Het flexibele type sturing en het sociale type sturing 
zouden als mengvormen van sturing kunnen worden beschouwd. Het is echter ook denk
baar dat het hier om twee varianten van het organische organisatietype gaat, een extern 
gericht innovatieve variant en een intern gerichte variant. 

9.2.2 Externe congruentie of interne consistentie? 

Het idee dat één wijze van sturing onder alle omstandigheden succesvol is, wordt sinds de 
ontwikkeling van de contingentietheorie niet meer ondersteund. De centrale veronder
stelling van de contingentietheorie is dat een organisatie succesvol is als ze past bij de 
omgeving. De mate van 'fit' zal dus positief samenhangen met de resultaten van de organi
satie. Om deze veronderstelling te kunnen onderzoeken zal eerst vastgesteld moeten wor
den wanneer er sprake is van 'fit', tussen in dit geval de wijze van sturing van een 
organisatie en de contingenties van een organisaties. 

Een van de eerste onderzoeken in de traditie van de contingentietheorie is het onderzoek 
van Burns en Stalker (1961). Burns en Stalker onderscheiden twee managementsystemen; 
het mechanische managementsysteem en het organische managementsysteem. Een mecha
nisch managementsysteem is volgens Burns en Stalker vooral geschikt voor organisaties 
die opereren in een omgeving met stabiele condities, waarin weinig veranderingen plaats
vinden. In een instabiele omgeving waarin veranderingen elkaar snel opvolgen, zal volgens 
hen het organische managementsysteem het meest succesvol zijn. Ook anderen na Burns en 
Stalker laten zien dat een mechanisch organisatietype succesvol is in een stabiele en een
voudige omgeving en een organisch organisatietype in een instabiele en complexe 
omgeving. 
Organisaties opereren echter steeds meer in een omgeving met verschillende contingenties, 
die soms snel veranderen en vaak tegengestelde eisen stellen aan de inrichting van een 
organisatie (Van de Ven en Drazin 1985; Gresov 1989; Miller 1992). De vraag is nu of een 
organisatie nog steeds succesvol is, als ze zich aanpast aan de omgeving, of dat er dan een 
organisatievorm ontstaat die niet succesvol is, omdat verschillende elementen elkaar tegen
werken. Deze vraag is in dit onderzoek in tweeën gesplitst: 'zijn organisaties succesvol als 
ze aangepast zijn aan de omgeving, als er sprake is van externe congruentie?' en 'zijn orga
nisaties succesvoller naarmate er meer sprake is van interne consistentie?' 

Externe congruentie (de contingentietheorie) 
Als we uitgaan van de veronderstelling dat iedere organisatie streeft naar succes, en als 
organisaties inderdaad succesvoller zijn als de wijze van sturing past bij de omgeving, dan 
zullen organisaties streven naar een wijze van sturing die past bij de omgeving. Een situa
tie, waarin sprake is van een fit tussen de wijze van sturing en de contingenties van een 
organisatie, zal vaker voorkomen dan een situatie waarin dat niet het geval is, zo zou ver
ondersteld kunnen worden. Dit blijkt maar ten dele het geval in de hier onderzochte 
dataset, zoals uit de onderstaande tabel blijkt. 
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Omgeving Wijze van sturing 

Instabiele omgeving Organisaties hebben over het algemeen lage scores op de sociale dimensies 
Organisaties behorend tot het kale type sturing hebben de hoogste scores op de 
dimensie instabiliteit 

Stabiele omgeving Organisaties hebben over het algemeen hoge scores op de sociale dimensies 
Organisaties behorend tot het sociale en sociaal/flexibele type sturing hebben de 
laagste scores op de dimensie instabiliteit 

Complexe omgeving Creativiteit wordt in organisaties meer gewaardeerd dan nauwkeurigheid 
Organisaties hebben over het algemeen lage scores op de sociale dimensies 
Organisaties behorend tot het kale type sturing hebben de hoogste scores op de 
dimensie complexiteit 

Eenvoudige omgeving Nauwkeurigheid wordt in organisaties meer gewaardeerd dan creativiteit 
Organisaties hebben over het algemeen hoge scores op de sociale dimensies 
Organisaties behorend tot het sociale en sociaal/flexibele type sturing hebben de 
laagste scores op de dimensie complexiteit 

Tabel 9.1 Wijze van sturing in verschillende contingenties 

In de contingentietheorie wordt een verklaring gegeven voor de mogelijkheid dat er geen 
significante relaties gevonden worden tussen de omgevingsvariabelen en de sturingsvaria
belen. Een aanpassing aan de omgeving kost tijd en het zou dus kunnen zijn dat een situatie 
is aangetroffen, waarin de organisatie nog niet is aangepast aan de omgeving. De kenmer
ken van de organisatie zullen de kenmerken van de omgeving volgen, zo stelt Mintzberg 
(1979). De omgeving zal, als ze verandert, naar alle waarschijnlijkheid instabieler en com
plexer worden. Bovenstaande kan dus een verklaring zijn voor het feit dat in een complexe 
en instabiele omgeving organisaties aangetroffen worden die behoren tot het kale type 
sturing. Het is echter geen verklaring voor het feit dat in een stabiele en eenvoudige omge
ving juist organisaties aangetroffen worden die behoren tot het sociale en sociaal/flexibele 
type. Het is ook geen verklaring voor het feit dat de gevonden relaties tussen de dimensies 
van sturing en de contingentievariabelen tegengesteld zijn aan de veronderstelde relaties. 
De gevonden resultaten dwingen ons de veronderstelde relaties nog eens te bestuderen. Is 
de hierboven beschreven combinatie inderdaad de juiste combinatie? Zijn er wellicht theo
rieën, waarin andere relaties verondersteld worden? Dat laatste is het geval, juist voor de 
dimensies waarvan de relaties tegengesteld zijn aan de veronderstelde relaties. Op basis 
van onderzoek naar de invloed van verschillende leiderschapsstijlen kan voorzichtig ge
concludeerd worden dat een meer mensgerichte (sociale) leiderschapsstijl het meest 
geschikt is voor organisaties die opereren in een stabiele en eenvoudige omgeving. In een 
instabiele en complexe omgeving kan een meer taakgerichte leiderschapsstijl de ambiguï-
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teit en stress, die deze situatie misschien voor medewerkers veroorzaakt, opheffen. De in 
dit onderzoek gevonden relaties ondersteunen deze veronderstellingen. 
Het verschil tussen de veronderstellingen uit de contingentietheorie en de veronderstellin
gen uit de leiderschapstheorie kan verklaard worden, als gekeken wordt naar het niveau 
waarop uitspraken worden gedaan. De uitspraken, gebaseerd op de contingentietheorie, 
gaan over processen op het niveau van de organisatie als geheel. Uitspraken, gebaseerd op 
de leiderschapstheorie, gaan veelal over processen op groepsniveau. Zoals verderop blijkt, 
zou dit een verklaring kunnen zijn voor het feit dat wel ondersteuning gevonden wordt 
voor veronderstellingen, gebaseerd op de leiderschapstheorie en niet voor veronderstellin
gen, gebaseerd op de contingentietheorie. 

De tweede vraag die beantwoord wordt, is de vraag: 'zijn organisaties inderdaad succes
voller als er sprake is van 'fit' tussen de wijze van sturing en de contingenties van de 
organisatie, zoals gedefinieerd kan worden op basis van de contingentietheorie?' Ook dat 
blijkt maar voor een deel het geval, zoals uit tabel 9.2 blijkt. 

Zoals op basis van de contingentietheorie te verwachten was, is een flexibele wijze van 
sturing succesvol in een instabiele omgeving. Juist het, om in termen van Lammers e.a. 
(1997) te spreken, innovatieve extern gerichte element van het organische organisatietype 
maakt dat dit type goed functioneert in een instabiele omgeving. 

Niet een kale wijze van sturing, maar een sociale wijze van sturing is succesvol in een 
stabiele omgeving. Dit resultaat ondersteunt niet de veronderstellingen die op basis van de 
klassieke contingentietheorie kunnen worden geformuleerd. In hoofdstuk 2 wordt echter, 
op basis van de theorie van Mintzberg (1979), een nuancering aangebracht in deze veron
derstelling. Mintzberg (1979) stelt dat een 'organisch organisatietype' het meest succesvol 
is in een instabiele omgeving, maar dat dit niet noodzakelijk betekent dat het mechanische 
organisatietype het meest succesvol is in een stabiele omgeving. In een stabiele omgeving 
kan een mechanische organisatie succesvol zijn, maar ook andere typen sturing kunnen in 
een stabiele omgeving succesvol zijn. Bijvoorbeeld een type sturing, waarmee medewer
kers het meest tevreden zijn, of waarin medewerkers de meeste autonomie ervaren. Ook de 
hoge groepseffectiviteit van organisaties die opereren in een eenvoudige omgeving en die 
behoren tot het flexibele of sociale type sturing, kan door de veronderstellingen van Mintz
berg verklaard worden. Met de theorie van Mintzberg (1979) kan het succes van een kale 
wijze van sturing in een complexe omgeving niet worden verklaard. Ook dit resultaat kan 
wel verklaard worden met behulp van de leiderschapstheorie, zoals hierboven wordt be
sproken. Sommige uitspraken, gedaan op basis van de contingentietheorie, kunnen 
kennelijk wel vertaald worden naar het niveau van het groepsproces en andere niet. Ook 
het type werk van de onderzochte groep respondenten zou hierop van invloed kunnen zijn. 
In de volgende paragraaf wordt dit uitgebreider besproken. 
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Omgeving Succesvolle wijze van sturing 

De omgeving van de elektro
technische branche is in ver
gelijking met de omgeving van 
andere branches instabiel en 
complex 

De financiële resultaten stijgen naarmate creativiteit meer gewaardeerd 
wordt en de scores op de dimensie flexibiliteit hoger zijn 
De waardering van managers voor het functioneren van de organisatie is 
hoger naarmate er meer sprake is van standaardisatie 
De groepseffectiviteit stijgt naarmate de wijze van sturing meer georiën
teerd is op de groep 
De individuele effectiviteit stijgt naarmate de wijze van sturing meer 
georiënteerd is op het individu 

Instabiele omgeving De individuele effectiviteit stijgt naarmate creativiteit in de organisatie 
meer wordt gewaardeerd 
De groepseffectiviteit is het hoogst in organisaties die behoren tot het 
flexibele type sturing 

Stabiele omgeving De individuele effectiviteit stijgt naarmate nauwkeurigheid in de or
ganisatie meer wordt gewaardeerd 
De groepseffectiviteit is het hoogst in organisaties die behoren tot het 
sociale type sturing 

Complexe omgeving De individuele effectiviteit stijgt naarmate nauwkeurigheid in de or
ganisatie meer wordt gewaardeerd 
De groepseffectiviteit is het hoogst in organisaties die behoren tot het kale 
type sturing 

Eenvoudige omgeving De individuele effectiviteit stijgt naarmate creativiteit in de organisatie 
meer wordt gewaardeerd 
De groepseffectiviteit is het laagst in organisaties die behoren tot het kale 
type sturing, de scores van het flexibele type sturing zijn iets hoger dan de 
scores van het sociale type sturing 

Tabel 9.2 Succesvolle wijzen van sturing in verschillende contingenties 

Interne consistentie 
Het materiaal, verzameld voor dit onderzoek, ondersteunt dus voor een deel de veronder
stelling dat organisaties succesvol zijn, als de wijze van sturing is aangepast aan de 
omgeving. De vraag is nu, in hoeverre ook de veronderstelling wordt ondersteund dat de 
mate van interne consistentie een deel van het succes van organisaties kan verklaren. 

In hoofdstuk 3 van dit boek zijn twee ideaaltypen onderscheiden. Ideaaltypen, zo is gesteld, 
zijn per definitie intern volkomen consistent, het zijn immers theoretische constructen die 
als 'zuivere' organisatievormen geformuleerd zijn. De mate van interne consistentie kan op 
verschillende manieren gedefinieerd worden. In deze studie wordt de mate van interne 
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consistentie van een type sturing gedefinieerd als de mate, waarin een type lijkt op één van 
de twee ideaaltypen. Als deze definitie gehanteerd wordt, dan zijn het kale type sturing en 
het sociaal/flexibele type sturing intern consistenter dan de andere twee typen. Deze twee 
typen zijn, zo blijkt uit de resultaten, echter niet in alle opzichten succesvoller dan de ande
re twee typen. Op basis van de theorie van Mintzberg (1979) zou nog verondersteld kunnen 
worden dat interne consistentie vooral belangrijk is in een stabiele en eenvoudige omge
ving, maar juist in de subdatasets van organisaties, die opereren in een stabiele en 
eenvoudige omgeving, blijken 'mengvormen' van sturing het meest succesvol te zijn. 

Organisaties zijn succesvol als ze intern consistent zijn, omdat verschillende elementen van 
sturing elkaar in hun effect ondersteunen. Het gaat bij deze redenering vooral om de sa
menhang tussen elementen van sturing. Deze onderzoeksvraag kan dus het beste 
bestudeerd worden door middel van de configuratiemethode van analyse. Toch kunnen ook 
op basis van de dimensiebenadering enkele uitspraken gedaan worden over het succes van 
de mate van interne consistentie. Er zijn drie dimensies van sturing die significant correle
ren met de twee resultaatvariabelen, die beschouwd kunnen worden als een maat voor 
organisatie-effectiviteit. De twee flexibiliteitsdimensies correleren positief met de financi
ële resultaten van de organisatie; de mate van standaardisatie correleert positief met het 
rapportcijfer dat managers de organisatie geven. Een organisatie met een hoge score op 
deze drie dimensies zou volgens de hierboven beschreven definitie niet intern consistent 
zijn. De vraag is, of dit resultaat de veronderstelling van het succes van intern consistente 
organisaties tegenspreekt, of dat deze elementen van sturing elkaar toch ondersteunen, 
bijvoorbeeld omdat er in deze organisaties sprake is van wat Adler en Borys (1996) 'ena
bling formalisation' noemen. 
De veronderstelling, dat de mate van interne consistentie samenhangt met outputvariabe-
len, is ook onderzocht door verschilscores te berekenen van de mate, waarin de wijze van 
sturing in een organisatie afwijkt van een ideaaltypische wijze van sturing en vervolgens te 
onderzoeken, of deze verschilscores samenhangen met de outputvariabelen. Vooral de 
mate, waarin er sprake is van interne consistentie tussen de procesdimensies, hangt samen 
met de outputvariabelen. De financiële resultaten, de waardering van managers voor de 
resultaten van de organisatie en het vertrouwen dat medewerkers hebben in de hoogste 
leidinggevende stijgen, naarmate procesdimensies intern consistenter zijn. Deze relaties 
worden gevonden in de gehele dataset, maar er worden meer significante relaties aangetrof
fen en de correlaties zijn hoger in de subdatasets van organisaties met een stabiele en 
eenvoudige omgeving. 

9.2.3 Verschillende soorten succes 
Verschillende wijzen van sturing kunnen niet alleen succesvoller zijn als ze aangepast zijn 
aan de omgeving waarin een organisatie opereert, verschillende wijzen van sturing kunnen 
ook op een verschillende manier succesvol zijn, zo blijkt uit recent onderzoek en zo blijkt 
ook uit dit onderzoek (zie onderstaande tabel). Organisaties die ingedeeld kunnen worden 
in het sociale type sturing en waarin de wijze van sturing (dus) georiënteerd is op de groep, 
hebben over het algemeen een hoge 'groepseffectiviteit' en een lage 'individuele effectivi
teit'. De financiële resultaten van organisaties met een sociale wijze van sturing zijn 
gemiddeld ook lager dan de die van organisaties met een kale wijze van sturing. 



116 Hoofdstuk 9 

In organisaties, waarvan de wijze van sturing ingedeeld kan worden bij het sociale type 
sturing, zal de aandacht meer gericht zijn op groepseffectiviteit dan in organisaties die 
ingedeeld kunnen worden bij het kale type sturing. Wanneer men zich op het functioneren 
van groepen focust, zal dat inderdaad verbeteren, maar gaan ten koste van het functioneren 
van individuen. De prestaties van individuen worden minder zichtbaar als vooral aandacht 
wordt besteed aan het functioneren van groepen. In recent onderzoek is aangetoond dat 
medewerkers minder goed presteren als hun prestaties minder goed zichtbaar zijn. Dit zou 
wel eens extra kunnen gelden voor de onderzochte monteurs die op locatie werken. 

Resultaat -
variabelen 

Succes Weinig succes 

Financiële resultaten De financiële resultaten zijn hoger naarmate de 
scores op flexibiliteitsdimensies stijgen 
Het kale type sturing is het meest succesvol 

Het sociale type sturing is 
het minst succesvol 

Waardering managers 
voor de resultaten van de 
organisatie 

De waardering van managers voor de resultaten 
van de organisatie stijgt naarmate er meer sprake 
is van standaardisatie 
Het sociale type sturing is het meest succesvol 

De sociaal/flexibele en kale 
typen sturing zijn het minst 
succesvol 

Groepseffectiviteit De groepseffectiviteit stijgt naarmate de wijze 
van sturing meer georiënteerd is op de groep 
Het sociale type sturing is het meest succesvol 

Het kale type sturing is het 
minst succesvol 

Individuele effectiviteit De individuele effectiviteit stijgt naarmate de 
wijze van sturing meer georiënteerd is op het in
dividu 
Het kale type sturing is het meest succesvol 

Het sociale type sturing is 
het minst succesvol 

Tabel 9.3 Wijze van sturing en resultaat variabelen 

9.2.4 Effectiviteit en sociale output, beheersing versus autonomie versus duidelijkheid 
Een keuze voor een wijze van sturing heeft op meer elementen effect dan alleen op de 
resultaten van de organisatie. Ze beïnvloedt ook de mate waarin medewerkers tevreden zijn 
in en met de organisatie. De wijze van sturing, die een positief effect heeft op de resultaten 
van de organisatie, is niet per se de wijze van sturing waarmee medewerkers het meest 
tevreden zijn, zo wordt wel verondersteld. De resultaten van dit onderzoek ondersteunen 
deze veronderstelling, zoals blijkt uit de bovenstaande en onderstaande tabel. 

Het dilemma tussen effectiviteit van organisaties en tevredenheid van medewerkers wordt 
wel verklaard door het dilemma tussen autonomie (van medewerkers) en beheersing (van 
managers). Dit dilemma zou een verklaring kunnen zijn voor het feit dat het vertrouwen 
van medewerkers in de hoogste leidinggevenden het minst is in organisaties die behoren tot 
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het kale type sturing, terwijl de individuele effectiviteit en de financiële resultaten het 
hoogst zijn in dit type organisatie. De autonomie van medewerkers is in dit type lager dan 
in de andere typen, de mogelijkheid tot beheersing van managers van het proces hoger. 

Dwars op het dilemma autonomie versus beheersing staat het dilemma autonomie versus 
duidelijkheid. Medewerkers hebben niet alleen behoefte aan de vrijheid hun werk naar 
eigen goeddunken in te richten, maar ook aan duidelijkheid. Terwijl de (on)vrede met de 
mate van autonomie zich vooral uit in (gebrek aan) vertrouwen van medewerkers in de 
hoogste leidinggevenden, uit de (on)vrede met de mate van duidelijkheid zich vooral in 
(gebrek aan) vertrouwen in direct leidinggevenden en de mate waarin medewerkers stress 
ervaren. In vergelijking met andere typen sturing biedt het flexibele organisatietype het 
minste duidelijkheid voor medewerkers. Het vertrouwen van medewerkers in de direct 
leidinggevenden is minder in organisaties die tot dit type behoren dan in andere organisa
ties, en de mate waarin medewerkers stress ervaren hoger. In de literatuur wordt wel 
verondersteld dat vooral bureaucratische kenmerken van organisaties duidelijkheid voor 
medewerkers verschaffen (zie Stevens e.a. 1992). Op basis van deze veronderstelling zou 
men verwachten dat juist het kale type sturing hoge scores op deze sociale outputmaten zou 
genereren. Dat blijkt niet het geval. De scores zijn gemiddeld hoger in organisaties die 
behoren tot het sociale type sturing. Dit type sturing verschaft medewerkers kennelijk de 
zekerheid maar ook de autonomie, waar ze behoefte aan hebben. 

Sociale output 
variabelen 

Succes Weinig succes 

Vertrouwen in de 
hoogste lei
dinggevenden 

Het vertrouwen in de hoogste leidinggevenden stijgt naarmate 
de scores op de dimensie 'creativiteit' en de scores op de so
ciale dimensies hoger zijn 
Het sociaal-flexibele- en sociale type zijn het meest succesvol 

Het kale type is het 
minst succesvol 

Vertrouwen in de 
direct leidingge
venden 

Het vertrouwen in de direct leidinggevenden stijgt naarmate 
de scores op de sociale dimensies hoger zijn 
Het sociale type is het meest succesvol 

Het flexibele type is 
het minst succesvol 

Stress In het sociale en sociaal/flexibele type ervaren medewerkers 
de minste stress 

In het flexibele type 
ervaren medewer
kers de meeste 
stress 

Ziekteverzuim Het ziekteverzuimpercentage daalt naarmate de score op de 
dimensie creativiteit hoger is 
Het ziekteverzuim is in alle typen ongeveer even hoog 

Het ziekteverzuim is 
in alle typen onge
veer even hoog 

Tabel 9.4 Wijze van sturing en sociale outputvariabelen 



118 Hoofdstuk 9 

9.3 Conclusies op basis van de resultaten van dit onderzoek 

Welke conclusies kunnen nu, op basis van de gevonden resultaten, getrokken worden? 

9.3.1 Ondersteuning voor (een deel van) de contingentietheorie 
Net als Burns en Stalker (1961) en Mintzberg (1979), maar anders dan Doty e.a. (1993) en 
Miller (1992) kom ik in deze studie tot de conclusie dat de mate, waarin een organisatie
wijze past bij de kenmerken van de omgeving, wel van invloed is op de resultaten van een 
organisatie1. In een instabiele omgeving is een flexibele wijze van sturing het meest suc
cesvol. Deze innovatieve, extern gerichte variant van het organische organisatietype blijkt 
goed te functioneren in een omgeving, waarin veranderingen veel voorkomen en vaak 
onvoorspelbaar zijn. Dit resultaat ondersteunt een belangrijke veronderstelling van de 
klassieke contingentietheorie. Al in 1961 komen Burns en Stalker tot deze conclusie. Zij 
zijn in hun onderzoek vooral geïnteresseerd in het veranderingspotentieel van organisaties. 
Het organische organisatietype is volgens hen succesvoller in een instabiele omgeving, 
omdat het beter in staat is zich aan te passen aan de veranderende eisen van de omgeving. 
Ze refereren hier vooral aan de flexibele elementen van het organische organisatietype. 
Ook Mintzberg (1979) stelt in een samenvatting van de resultaten van een groot aantal 
onderzoeken in de contingentietraditie, dat een organisatie in een instabiele omgeving zó 
ingericht moet zijn dat ze flexibel kan reageren op de omgeving . 

9.3.2 Aanpassen aan de omgeving is echter niet altijd nodig 
In een instabiele omgeving blijkt een flexibele wijze van sturing het meest succesvol te 
zijn. In veel onderzoeken, waaraan de contingentietheorie ten grondslag ligt, wordt auto
matisch het 'omgekeerde' verondersteld: in een stabiele omgeving zal een mechanische of 
bureaucratische organisatievorm succesvol zijn (zie bijvoorbeeld Burns en Stalker 1961). 
Deze laatste veronderstelling wordt in dit onderzoek niet ondersteund. In een stabiele en 
eenvoudige omgeving blijken andere kenmerken dan de kenmerken van de omgeving het 
succes van de wijze van sturing te bepalen. De sociale wijze van sturing, de wijze van 
sturing waarmee medewerkers het meest tevreden zijn, is in een eenvoudige en stabiele 
omgeving het meest succesvol. Ook Mintzberg (1979) stelt dat een mechanische of bureau
cratische organisatie in een stabiele en eenvoudige omgeving succesvol kan zijn, tenzij 
andere (contingentie)variabelen om een ander type organisatie vragen. De resultaten van dit 
onderzoek ondersteunen dus Mintzberg's nuancering van de contingentiehypothesen. Re
sultaten van onderzoeken waarin het organische organisatietype in alle onderzochte 
omgevingstypen het meest succesvol is, zoals de resultaten van de onderzoeken van Huse-
lid (1995) en Arthur (1994), kan door de toevoeging van Mintzberg verklaard worden. 

In deze studie blijkt er echter wel een verschil te zijn tussen de wijze van sturing die suc
cesvol is in een instabiele omgeving en de wijze van sturing die succesvol is in een stabiele 
en eenvoudige omgeving. Beide zouden beschouwd kunnen worden als varianten van het 

1 De wijze waarop de relatie tussen de mate van fit en de resultaten van de organisatie is onderzocht in de 
onderzoeken van Doty e.a. en Miller zou een verklaring kunnen zijn voor het feit dat ondersteuning voor de 
congruentiehypothese uitblijft (zie hoofdstuk 2). 
2 Het onderzoek van Gresov (1990) is het enige in bijlage 1 opgenomen onderzoek dat hypothesen, afgeleid 
van de contingentietheorie, onderzoekt. Gresov onderzoekt echter vooral de relatie tussen de mate van fit 
tussen omgevingscomplexiteit en sturing en de resultaten van een organisatie(onderdeel). 
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organische organisatietype (zie ook Lammers e.a. 1997). Het flexibele type, het type dat het 
meest succesvol is in een instabiele omgeving, zou beschouwd kunnen worden als de 
extern gerichte variant van het organische organisatietype. Het sociale type, het type dat 
het meest succesvol is in een stabiele en eenvoudige omgeving, zou beschouwd kunnen 
worden als de intern gerichte variant van het organische organisatietype. 

Het bovenstaande zou als volgt samengevat kunnen worden: 

In een instabiele omgeving 
zijn omgevingseisen 
'dwingend' en zai een 
organisatie succesvol zijn als 
de wijze van sturing is 

£ aangepast aan de omgeving 

o 

In een stabiele en 
eenvoudige omgeving 
zijn omgevingseisen niet 
'dwingend'. Een intern 
gerichte sociale wijze van 
sturing is het meest 
succesvol 

l a a S hoog 

consistentievoorwaurde/ andere voorwaarden 

Figuur 9.1 Samenvatting resultaten 

Er zal in een organisatie een bewuste keuze moeten worden gemaakt tussen de verschillen
de alternatieve vormen van besturing. Deze keuze kan, zo wordt in de inleiding van deze 
studie gesteld, van invloed zijn op het succes van de organisatie. De keuzemogelijkheden 
zijn echter niet onbeperkt, zo blijkt uit het bovenstaande. Het succes van een vorm van 
besturing zal voor een deel afhangen van de mate, waarin de vorm van besturing past bij de 
kenmerken van de omgeving, waarmee een organisatie te maken heeft. De leiding van een 
organisatie zal dus, bij het maken van de keuze tussen alternatieve vormen van besturing, 
rekening moeten houden met de contingentiefactoren. Naast de contingentiefactoren zal de 
leiding van een organisatie bij het maken van de keuze ook rekening moeten houden met 
het volgende. 

9.3.3 Dilemma's bij de keuze voor een vorm van besturing 
Kiezen voor een vorm van besturing is kiezen uit verschillende mogelijkheden die alle 
voor- en nadelen met zich meebrengen, zo blijkt uit de resultaten van dit onderzoek. Kie
zen voor een vorm van besturing is dus ook kiezen voor bepaalde voordelen en accepteren 
van bepaalde nadelen. De leiding van een organisatie is zich niet altijd van zowel de voor-
als de nadelen van de keuze bewust. Dit kan leiden tot onverwachte en onaangename ver
rassingen na verloop van tijd (zie ook van Hoof en van Nooit; 1996). Af en toe komt het 
voor dat de leiding van de organisatie alleen reageert op de ongewenste neveneffecten en 
daarop bijstuurt. De kans bestaat dan dat het oorspronkelijke doel door de wijziging van 
sturing niet meer bereikt wordt. Soms worden keuzen niet gemaakt en streeft een organisa-
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tie naar resultaten die nooit allemaal tegelijk te realiseren zijn. Eén van de in dit onderzoek 
bestudeerde holdings formuleerde verschillende doelstellingen voor de organisaties. Deze 
doelstellingen, zo blijkt uit de resultaten, kunnen samengevat worden in twee typen 
(individuele effectiviteit en groepseffectiviteit) en blijken op een heel verschillende wijze 
gerealiseerd te worden. Het realiseren van alle doelstellingen en zo voldoen aan de ver
wachtingen van de holding, blijkt voor de organisaties een onmogelijke taak. 

Uit verschillende andere onderzoeken blijkt ook dat zich bij de keuze voor een wijze van 
sturing dilemma's voordoen. Ostroff en Schmitt (1993) onderzoeken de relatie tussen 
verschillende kenmerken van sturing in organisaties en de efficiency en de effectiviteit van 
deze organisaties. In de meest efficiënte organisaties blijken andere kenmerken van sturing 
aanwezig te zijn dan in de meest effectieve organisaties. Overigens blijkt uit het onderzoek 
van Ostroff en Schmitt dat effectiviteit en efficiency elkaar niet hoeven uit te sluiten; er 
zijn ook organisaties aangetroffen die op beide maten hoog scoren. Shalley (1995) maakt 
een onderscheid tussen creativiteit, de mate waarin oplossingen die door medewerkers voor 
problemen bedacht zijn, vernieuwend zijn, en effectiviteit, het aantal oplossingen dat door 
medewerkers bedacht wordt. Het bedenken van creatieve oplossingen kost meer tijd dan 
het bedenken van standaardoplossingen; het aantal creatieve oplossingen zal volgens Shal
ley ten koste gaan van de effectiviteit. De resultaten van haar onderzoek ondersteunen deze 
veronderstelling. En ook de resultaten van het onderzoek van Wageman (1996), zo zal 
verderop blijken, ondersteunen de conclusie dat verschillende wijzen van sturing tot ver
schillende resultaten leiden. 

In veel onderzoeken, in bijvoorbeeld een groot deel van de onderzoeken beschreven in het 
overzicht in bijlage 2.1 en 2.3, wordt de relatie onderzocht tussen elementen van de wijze 
van sturing en een (of enkele vergelijkbare) resultaatvariabelen. In deze onderzoeken is niet 
gezocht naar mogelijke verschillende soorten resultaten van verschillende wijzen van 
sturing. Anders dan in deze onderzoeken is er in dit onderzoek voor gekozen de relatie 
tussen de wijze van sturing en verschillende resultaatvariabelen te onderzoeken. 

In de hierboven beschreven onderzoeken wordt aangetoond dat er een dilemma kan ont
staan tussen effectiviteit en efficiency, en effectiviteit en creativiteit of innovativiteit. In 
deze studie worden drie mogelijke dilemma's aangetoond: 

Dilemma 1: Aandacht aan het functioneren van groepen kan ten koste gaan van 
individuele prestaties en omgekeerd. 

In deze studie is een onderscheid gemaakt tussen groepseffectiviteit en individuele effecti
viteit. De groepseffectiviteit wordt beïnvloed door de mate waarin een team van 
medewerkers als groep goed functioneert. Individuele effectiviteit wordt beïnvloed door 
het gedrag van de individuele medewerker. In organisaties waarin aandacht wordt besteed 
aan groepseffectiviteit is de groepseffectiviteit hoog, maar de individuele effectiviteit laag. 
Voor organisaties waarin weinig aandacht wordt besteed aan groepseffectiviteit geldt het 
omgekeerde. In deze organisaties is de individuele effectiviteit hoog en de groepseffectivi
teit laag. Evenals Wageman (1995) kom ik tot de conclusie dat aandacht aan het 
functioneren van groepen de effectiviteit van groepen ten goede komt, maar soms ten koste 
gaat van de individuele prestaties. Als de nadruk in een organisatie wordt gelegd op het 
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functioneren van groepen, kunnen medewerkers individueel minder goede prestaties leve
ren, of doen medewerkers 'minder goed hun best'. 
In de voor deze studie beschreven literatuur worden voor het laatste verschijnsel vier mo
gelijke verklaringen gegeven. De eerste verklaring (Robertson en Anderson 1993) is dat 
mensen een kosten-batenafweging zullen maken, en zullen onderzoeken wat 'minder goed 
je best doen' hen oplevert en hoe groot de kans is dat ze 'betrapt' worden en dat het hen 
iets kost. Als de aandacht in een organisatie vooral gericht is op het functioneren van groe
pen, is de kans dat medewerkers 'betrapt' worden minder groot en zal de balans wellicht 
naar de batenkant uitslaan. Een tweede verklaring (Robertson en Anderson 1993) is dat de 
leiding van een organisatie ongewild misschien de boodschap uitzendt dat individuele 
prestaties minder belangrijk zijn dan groepsprestaties. Er wordt immers alleen aandacht 
besteed aan het laatste. Werken in een groep kan daarnaast bij sommige mensen het gevoel 
oproepen, niet verantwoordelijk te zijn voor het resultaat van de groep (Wagner 1995). Ze 
kunnen het idee hebben dat hun prestaties niet wezenlijk bijdragen aan het succes van de 
groep. Dat zou een reden zijn om zich minder in te zetten. Een vierde verklaring zou kun
nen zijn dat de tijd en energie, die besteed wordt aan het groepsproces, niet meer aan de 
individuele werkzaamheden besteed kan worden. De verklaring wordt dan niet gezocht in 
sociaal-psychologische processen, maar meer in de inrichting van organisatie- en werkpro
cessen. 

Dilemma 2: Een wijze van sturing die leidt tot tevredenheid, leidt niet altijd tot 
succes. 

Een keuze voor een wijze van sturing is op meer elementen van invloed dan alleen op de 
resultaten van een organisatie. Ze beïnvloedt ook de mate waarin medewerkers tevreden 
zijn in een organisatie. Over de vraag, of een wijze van sturing die leidt tot succes ook leidt 
tot tevreden medewerkers, worden in de literatuur grofweg drie veronderstellingen gefor
muleerd: 
1. Succes en dus continuïteit van een organisatie is ook in het belang van medewerkers. 

Een wijze van sturing die leidt tot succes zal misschien niet direct leiden tot tevreden 
medewerkers, maar als medewerkers duidelijk wordt dat deze wijze van sturing leidt 
tot succes, zullen ze er uiteindelijk tevreden mee zijn. 

2. Tevreden en gemotiveerde medewerkers zullen een positieve bijdrage leveren aan het 
succes van een organisatie. Een wijze van sturing die leidt tot tevreden medewerkers 
zal dus uiteindelijk leiden tot succes van een organisatie. 

3. Het is mogelijk een organisatie zo in te richten dat de organisatie succesvol is en dat 
medewerkers ook tevreden en gemotiveerd zijn. 

Uiteindelijk zal een wijze van sturing leiden tot effectiviteit en tevreden medewerkers, 
hetzij omdat effectiviteit leidt tot tevreden medewerkers, hetzij omdat tevreden medewer
kers leiden tot effectiviteit, maar in eerste instantie zal er een verschil zijn tussen de wijze 
van sturing waarmee medewerkers het meest tevreden zijn en de wijze van sturing die het 
meest succesvol is, zo zou je de eerste twee veronderstellingen kunnen samenvatten. 

In dit onderzoek is inderdaad een verschil gevonden tussen de wijze van sturing die leidt 
tot effectiviteit en een wijze van sturing die leidt tot tevredenheid. Belangrijk is dat hier 
wel een onderscheid wordt gemaakt tussen individuele effectiviteit en groepseffectiviteit. 
Medewerkers zijn het meest tevreden met de organisatie en hebben het meeste vertrouwen 
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in de leidinggevenden in organisaties met een sociale wijze van sturing. In deze organisa
ties is de individuele effectiviteit het laagst, maar de groepseffectiviteit het hoogst. De 
individuele effectiviteit is het hoogst in organisaties met een kale wijze van sturing. In deze 
organisaties is de groepseffectiviteit een stuk lager en zijn medewerkers het minst tevreden 
met de organisatie en hebben ze het minste vertrouwen in de leidinggevenden. 

Het dilemma tussen effectiviteit van de organisatie en tevredenheid van medewerkers 
wordt ook wel verklaard door het dilemma tussen beheersing (van managers) en autonomie 
(van medewerkers). De mogelijkheid van het management het proces te beheersen wordt 
minder groot in een organisatie, waarin medewerkers de vrijheid hebben hun werk naar 
eigen goeddunken aan te pakken. Dit gaat, zo wordt door sommigen verondersteld, ten 
koste van de efficiency van een organisatie. Medewerkers zullen echter tevreden zijn met 
een zekere mate van autonomie. De autonomie van medewerkers is in het kale type sturing 
lager dan in de andere typen sturing. De mogelijkheid voor managers om het werkproces te 
beheersen is in dit type sturing hoger dan in de andere typen sturing. Het feit dat de 
(individuele) effectiviteit in organisaties met een kale wijze van sturing hoger is dan in de 
andere typen en de tevredenheid van medewerkers lager, zou verklaard kunnen worden 
door het dilemma tussen autonomie en beheersing. In de meer recente managementlitera
tuur krijgt vooral de veronderstelling, dat het mogelijk is een organisatie zo in te richten dat 
ze effectief is en dat medewerkers tevreden en gemotiveerd zijn, veel ondersteuning. Dat is 
niet in tegenspraak met de hier gevonden resultaten. In de moderne productiemethoden 
wordt het werken in groepen steeds belangrijker. 

Dilemma 3: Medewerkers hebben behoefte aan autonomie, maar ook aan duidelijk
heid 

In veel literatuur wordt verondersteld dat medewerkers in organisaties het meest tevreden 
zijn, als ze een zeker mate van vrijheid hebben om hun werk naar eigen goeddunken aan te 
pakken. Medewerkers zijn meer tevreden en meer gemotiveerd, als ze een zeker mate van 
autonomie in hun werk ervaren (Waldman 1994), als er in een organisatie sprake is van een 
zekere mate van 'empowerment' van medewerkers (Pfeffer 1994, Miles en Creed 1995, 
Aktouf 1992). Een bureaucratische organisatie, waarin weinig ruimte is voor creativiteit, 
demotiveert medewerkers, zo vatten Aider en Borys (1996) de resultaten van veel onder
zoek naar het functioneren van bureaucratieën samen. Naast behoefte aan autonomie 
hebben medewerkers ook behoefte aan duidelijkheid, en juist bureaucratische kenmerken 
van een organisatie kunnen deze duidelijkheid verschaffen (Stevens e.a. 1992). 
In organisaties met een kale wijze van sturing hebben medewerkers minder vrijheid om 
hun werk naar eigen goeddunken aan te pakken dan in organisaties met een andere wijze 
van sturing. Medewerkers in deze organisaties hebben minder vertrouwen in de hoogste 
leidinggevenden en de organisatie als geheel dan medewerkers in de organisaties waarin 
een andere wijze van sturing wordt gehanteerd. Dit resultaat ondersteunt vooral de eerste 
veronderstelling. 
In vergelijking met de andere typen sturing biedt het flexibele type sturing medewerkers 
het minste duidelijkheid. Het vertrouwen dat medewerkers hebben in de direct leidingge
venden is in dit type sturing laag en de mate waarin medewerkers stress ervaren is hoger 
dan in organisaties met een ander type sturing. Dit resultaat ondersteunt vooral de laatste 
veronderstelling. 
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Een gebrek aan autonomie uit zich vooral in onvrede met de organisatie als geheel en met 
de hoogste leidinggevenden in de organisatie. Een gebrek aan duidelijkheid uit zich vooral 
in onvrede met de directe werkomgeving, zoals de direct leidinggevenden, en in stress. 
Het sociale type sturing biedt medewerkers zowel duidelijkheid als autonomie, zo zou je op 
basis van de resultaten kunnen veronderstellen. Medewerkers zijn met dit type sturing dan 
ook het meest tevreden. 

De leiding van een organisatie zal een bewuste keuze moeten maken tussen de verschil
lende alternatieve vormen van besturing. Deze keuze kan van invloed zijn op het succes van 
de organisatie. De keuzemogelijkheden zijn voor de organisatie niet onbeperkt. Bij het 
maken van de keuze zal de leiding van de organisatie met het volgende rekening moeten 
houden: 
• Ze zal rekening moeten houden met de kenmerken van de omgeving. Het succes van een 

besturingsvorm is voor een deel afhankelijk van de omgeving waarin een organisatie 
opereert. Dat geldt vooral voor organisaties die opereren in een instabiele omgeving, 
waarin veranderingen elkaar snel opvolgen en vaak onvoorspelbaar zijn. 

• Niet alle besturingsvormen leiden tot dezelfde soorten resultaten. Voordat de leiding 
van een organisatie een keuze maakt voor een bepaalde besturingsvorm, zal ze eerst 
moeten bepalen welke doelstellingen ze wil bereiken. 

• Niet alle besturingsvormen die tot effectiviteit leiden, leiden ook tot tevreden medewer
kers. Er zal gezocht moeten worden naar een besturingsvorm die leidt tot het gewenste 
resultaat, maar die daarnaast medewerkers voldoende autonomie en duidelijkheid 
biedt. 

9.4 Vragen voor verder onderzoek 

Met dit onderzoek is een aantal onderzoeksvragen beantwoord. De resultaten van dit on
derzoek roepen echter ook nieuwe vragen op voor verder onderzoek. 

Interne consistentie: Typen sturing zijn niet succesvoller naarmate ze meer lijken op 
ideaaltypen 
De consistentieveronderstelling wordt niet ondersteund door de resultaten van dit onder
zoek. Ook hier is het zinvol de veronderstelling en de wijze, waarop deze is onderzocht, 
nog eens nader te bestuderen. Een kale wijze van sturing en een sociaal-flexibele wijze van 
sturing zijn volgens de in dit onderzoek gehanteerde definitie intern consistenter dan de 
flexibele en de sociale wijze van sturing. Lammers e.a. (1997), zo is al eerder beschreven, 
plaatsen echter kanttekeningen bij het organische ideaaltype. Zij vragen zich af, of innova-
tiviteit van een organisatie en een homogeen cultuurpatroon, twee kenmerken van een 
organische organisatie, wel met elkaar verenigbaar zijn. Anders geformuleerd: is een orga
nisch ideaaltype wel intern consistent? Zijn de varianten van de organische organisatie, een 
extern georiënteerde innovatieve en flexibele wijze van sturing en een intern georiënteerde 
sociale wijze van sturing, niet intern consistenter? 
Als het inderdaad zo is dat er twee varianten zijn van de organische organisatie en dat deze 
varianten intern consistenter zijn dan het 'pure' organische organisatietype, dan zijn drie 
van de vier in dit onderzoek onderscheiden typen intern consistent. Een uitspraak over de 
consistentiehypothese is dan niet meer goed mogelijk, ook omdat het aantal onderzochte 
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organisaties met een sociaal-flexibele wijze van sturing daarvoor te laag is. Dit thema zou 
in een eventueel volgend onderzoek verder uitgewerkt kunnen worden. 

Flexibiliteit dankzij standaardisatie? 
Een wijze van sturing is intern consistent, zo wordt door Teulings verondersteld, omdat 
elementen van sturing elkaar in hun effect ondersteunen. Over het algemeen en ook in deze 
studie wordt ervan uitgegaan dat dat niet het geval is bij een combinatie van bureaucra
tische en organische kenmerken van sturing. Adler en Borys (1996) zijn het met deze laat
ste veronderstelling niet eens, en ook de resultaten van dit onderzoek doen vermoeden dat 
er sprake kan zijn van intern consistente mengvormen van sturing. 

Door middel van discriminant analyse is gezocht naar dimensies, waarmee de verschillen 
tussen de 52 onderzochte organisaties het beste kunnen worden beschreven. Anders dan in 
eerste instantie op basis van de theorie verondersteld is, wordt de dimensie met standaardi
satie als het ene en flexibiliteit als het andere uiterste niet onderscheiden. Er blijken in de 
dataset organisaties voor te komen die in hoge mate gestandaardiseerd zijn, maar ook een 
hoge score op de dimensie flexibiliteit hebben. In de literatuur wordt af en toe een onder
scheid gemaakt tussen verschillende typen standaardisatie of formalisatie. Adler en Borys 
(1996) beschrijven twee typen formalisatie: een type formalisatie dat ontworpen is om 
medewerkers te ondersteunen ('enabling formalization') en een type formalisatie dat ont
wikkeld is om tegenwerking en recalcitrantie van medewerkers tegen te gaan ('coercive 
formalization'). Het tweede type formalisatie zal de flexibiliteit van een organisatie be
lemmeren, maar het eerste type formalisatie zal de flexibiliteit van een organisatie juist 
ondersteunen, zo veronderstellen Adler en Borys. Bureaucratische kenmerken, zoals stan
daardisatie en formalisatie, vergroten de mogelijkheden voor de leiding van een organisatie 
om het proces in een organisatie te beheersen. Bureaucratische elementen verschaffen 
medewerkers daarnaast duidelijkheid, zo wordt verondersteld (zie Stevens e.a. 1992), maar 
verminderen de autonomie van medewerkers in organisaties. Vooral het laatste leidt ertoe 
dat medewerkers minder tevreden zijn in een organisaties met een hoge mate van standaar
disatie en formalisatie. Het zou interessant zijn in een volgende studie een onderscheid te 
maken tussen typen formalisatie of standaardisatie en te onderzoeken, of de veronderstel
ling van Adler en Borys wordt ondersteund. Ook zou het interessant zijn te onderzoeken, in 
hoeverre verschillende typen formalisatie of standaardisatie verschillen in de mate, waarin 
ze samenhangen met de mogelijkheid tot beheersing van het proces door het management, 
de mate, waarin ze medewerkers duidelijkheid verschaffen, en de autonomie van mede
werkers. 

9.5 Onderzoek naar de contingentiehypothesen 

Er is in het verleden veel kritiek geleverd op dê wijze waarop de contingentiehypothesen 
zijn onderzocht. Het feit dat de contingentiehypothesen in sommige onderzoeken niet 
ondersteund worden, heeft volgens enkelen vooral methodologische oorzaken (zie bijvoor
beeld Schoonhoven 1981 en Van de Ven en Drazin 1985). In de literatuur worden 
verschillende methodologische kanttekeningen geplaatst, en een aantal daarvan wordt door 
de resultaten van dit onderzoek ondersteund. Mintzberg (1979, 1983) legt het begrip 'om
geving' uiteen in twee dimensies; de dimensie 'stable versus dynamic' en de dimensie 
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'simple versus complex'. Als men de invloed van contingentiefactoren op de relatie tussen 
organisatiekenmerken en resultaten wil onderzoeken, is het belangrijk dit onderscheid te 
maken, zo stelt Mintzberg, omdat de twee dimensies deze relatie niet op dezelfde manier 
beïnvloeden. De 'eisen' die de mate van complexiteit aan de inrichting van een organisatie 
stelt, zijn anders dan de 'eisen' die de mate van instabiliteit aan de inrichting van een orga
nisatie stelt. Ook in dit onderzoek is een onderscheid gemaakt tussen deze twee dimensies. 
De resultaten van dit onderzoek ondersteunen Mintzberg's veronderstelling. Vervolgens 
veronderstelt Mintzberg (1979) dat de 'eisen', die door contingentiefactoren aan de inrich
ting van een organisatie worden gesteld, niet altijd 'dwingend' zijn. Een bureaucratische 
organisatie kan succesvol zijn in een stabiele en eenvoudige omgeving, maar dat geldt ook 
voor andere organisatiewijzen. Als deze veronderstelling juist is, en de resultaten van dit 
onderzoek ondersteunen deze veronderstelling, dan zal, om de fit-hypothese te onderzoe
ken, een onderscheid moeten worden gemaakt tussen organisaties op basis van de 
kenmerken van de omgeving. Immers in een stabiele en eenvoudige omgeving kunnen ook 
organisaties, waar volgens de klassieke contingentietheorie sprake is van 'misfit', succesvol 
zijn. Het uitblijven van ondersteuning voor de fit-hypothese kan in sommige onderzoeken 
verklaard worden door het feit dat dit onderscheid niet gemaakt is (zie hoofdstuk 2). 

In de opzet van dit onderzoek is verondersteld dat de uitspraken, die gedaan worden op 
basis van de contingentietheorie, niet alleen gelden voor het niveau van de organisatie als 
geheel, maar ook te vertalen zijn naar het niveau van groepen binnen organisaties. De 
resultaten laten zien dat deze veronderstelling niet juist is geweest. De veronderstelling dat 
een flexibele organisatie het meest succesvol is in een instabiele omgeving wordt wel 
ondersteund door het materiaal. De 'eisen' die door de mate van instabiliteit aan een organi
satie worden gesteld kunnen dus in deze dataset wel vertaald worden naar het niveau van 
de processen op de werkvloer. De omgevingsvariabele instabiliteit is in dit onderzoek 
gedefinieerd als de mate waarin veranderingen voorkomen, waarop de organisatie moet 
reageren, en de voorspelbaarheid van deze veranderingen. De snelheid, waarmee een orga
nisatie kan reageren op deze veranderingen, is in een instabiele omgeving een belangrijke 
verklaring voor verschillen in de mate van succes. De reactie van de organisatie zal plaats 
moeten vinden op de plek waar de veranderingen zich manifesteren, in het organisatiedeel 
dat het meest in contact staat met de omgeving. In dienstverlenende organisaties, en dat 
zijn de in dit onderzoek bestudeerde elektrotechnische bedrijven, is dat de werkvloer. Het 
is de vraag of de 'eisen', die door de mate van instabiliteit van de omgeving aan een organi
satie worden gesteld ook vertaald kunnen worden naar processen op de werkvloer in 
productiebedrijven, waar de werkvloer juist wordt afgeschermd van de omgeving. In een 
complexe omgeving blijkt een kale wijze van sturing het meest succesvol. Dit resultaat is 
in tegenspraak met de uitspraken die op basis van de contingentietheorie worden gedaan. 
De 'eisen' die door de mate van complexiteit aan een organisatie worden gesteld, kunnen in 
deze dataset niet vertaald worden naar het niveau van de werkvloer. De complexiteit van de 
omgeving beïnvloedt de ingewikkeldheid van de problemen, waarmee een organisatie als 
geheel te maken krijgt. In een complexe omgeving zijn problemen zó ingewikkeld dat ze 
niet meer door één persoon (in de top van de organisatie) opgelost kunnen worden, omdat 
deze persoon niet over alle informatie beschikt, zo stelt Mintzberg (1979). In een dergelijke 
omgeving zal de besluitvorming gedecentraliseerd moeten worden, maar het is de vraag of 
beslissingen dan op de werkvloer genomen moeten worden. De geïnterviewde managers 
van de onderzochte bedrijven vertellen, dat de monteurs niet altijd de impact van beslis-
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singen, problemen of gebeurtenissen kunnen overzien, ook omdat ze niet altijd een duide
lijk beeld hebben van de doelstellingen van de organisatie3. Andere theorieën, bijvoorbeeld 
leiderschapstheorieën, richten zich wel op het aansturen van groepen medewerkers, en 
onderzocht is, of de gevonden resultaten met behulp van deze theorieën te interpreteren 
zijn. Dat blijkt het geval. Een complexe omgeving kan voor medewerkers een ambigue 
situatie opleveren die stress veroorzaakt. Juist in een dergelijke situatie, zo stellen House 
en Mitchell (1983, in Koene 1993), kan een taakgerichte leiderschapsstijl zorgen voor 
structuur en zo de ambiguïteit en stress voor medewerkers verminderen. Een meer mens
gerichte leiderschapsstijl is volgens House en Mitchell vooral geschikt in een eenvoudige 
omgeving. 

Niet alleen is de kale wijze van sturing het meest succesvol in organisaties met een, in de 
ogen van de managers complexe omgeving, een kale wijze van sturing komt in een com
plexe omgeving ook het meeste voor. Dat laatste ondersteunt dan weer de veronderstelling 
dat organisaties de wijze van sturing uiteindelijk aan zullen passen aan de omgeving. 

9.5.1 Dimensiebenadering en configuratiebenadering 

In dit onderzoek zijn twee onderzoeksmethoden naast elkaar gebruikt, die in de literatuur af 
en toe lijnrecht tegenover elkaar worden gezet, maar waarvan hier verondersteld is dat ze 
elkaar aan kunnen vullen. Deze veronderstelling wordt ondersteund. De resultaten van de 
twee analyses ondersteunen elkaar en vullen elkaar op een aantal punten aan. De groepsef-
fectiviteit stijgt naarmate de wijze van sturing in een organisatie meer georiënteerd is op de 
groep, zo blijkt uit de resultaten van de dimensiebenadering. Als de dimensies van sturing 
in hun samenhang worden bestudeerd, blijkt dat de groepseffectiviteit hoog is in organisa
ties met een sociale wijze van sturing. Men zou kunnen stellen dat de groepseffectiviteit 
hoog is in een organisatie met een 'sociale wijze van sturing', vooral omdat deze wijze van 
sturing georiënteerd is op de groep. Op dezelfde manier vullen de resultaten met betrekking 
tot de individuele effectiviteit elkaar aan. De waardering van managers voor de resultaten 
van de organisatie stijgt naarmate de score op de dimensie standaardisatie hoger wordt. 
Worden de dimensies echter in hun samenhang bestudeerd, dan blijkt het gemiddelde 
rapportcijfer dat managers de organisatie geven, toch het hoogst te zijn in organisaties met 
een 'sociale wijze van sturing'. De waardering van managers stijgt als de mate van stan
daardisatie hoger wordt, maar niet als ook alle andere dimensies 'bureaucratischer' worden. 

3 Er zijn ook andere verklaringen voor dit resultaat te bedenken. De mate van complexiteit is gemeten door 
middel van interviews, gehouden met managers van de onderzochte organisaties. Het zou kunnen zijn dat de 
managers bij het beantwoorden van de vragen vooral de omgeving op 'organisatieniveau' voor ogen hebben 
gehad, terwijl de monteurs vooral te maken hebben met de omgeving op 'operationeel niveau'. De omgeving 
op organisatieniveau zou wel eens veel complexer kunnen zijn dan de omgeving op operationeel niveau. 
Een andere verklaring kan gezocht worden in de wijze, waarop het begrip omgeving is onderzocht. Weick 
(1976) en ook Mintzberg (1979: 225) wijzen heel terecht op het onderscheid dat gemaakt moet worden tussen 
de contingentievariabelen zelf en de perceptie van het management van deze contingentievariabelen. In veel 
onderzoeken, en ook in dit onderzoek, wordt het management gevraagd de contingentievariabelen te waarde
ren. Gemeten wordt dan dus het perspectief van het management op de contingentiefactoren en dit hoeft niet 
per se overeen te komen met de contingentiefactoren, zoals bijvoorbeeld door een onderzoeker waargenomen 
zou worden. Het uitblijven van ondersteuning voor de contingentietheorie zou verklaard kunnen worden door 
het feit, dat managers de omgeving anders percipiëren dan ze in 'werkelijkheid' is. 
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De hoogste rapportcijfers worden dus gegeven voor organisaties waarin de wijze van stu
ring 'sociaal' is, maar waar ook een zekere mate van 'beheersing door het management' is. 
De relatie tussen dimensies van sturing en het vertrouwen van medewerkers in leiding
gevenden levert, onderzocht door middel van twee verschillende methoden, dezelfde re
sultaten op. Het vertrouwen in de leidinggevenden is hoger naarmate organisaties hogere 
scores hebben op de sociale dimensies en blijkt ook het hoogst te zijn in organisaties met 
een sociale wijze van sturing. Het vertrouwen in de hoogste leidinggevenden blijkt ook te 
stijgen als de mate, waarin creativiteit gewaardeerd wordt boven nauwkeurigheid, hoger 
wordt. Het vertrouwen in de hoogste leidinggevenden is dan ook hoog in organisaties met 
een sociaal-flexibele wijze van sturing. 

De in de literatuur beschreven voor- en nadelen van de beide benaderingen zijn ook in dit 
onderzoek terug te vinden. Er worden positieve relaties gevonden tussen de flexibiliteits-
dimensies en de financiële resultaten. Al in de bespreking van de resultaten van de dimen
siebenadering wordt opgemerkt, dat de scores op deze dimensies van de organisaties 
waarvoor financiële gegevens zijn verzameld, in vergelijking met de scores van andere 
organisaties, niet zo hoog zijn. Geen van deze organisaties kan ook getypeerd worden als 
een organisatie met een flexibele wijze van sturing. Organisaties met een kale wijze van 
sturing hebben de hoogste financiële resultaten. Door het dichotomiseren van de dimensies 
en het indelen van organisaties op basis van deze tweedeling is de informatie over de rela
tie van de financiële resultaten met de flexibiliteitsdimensies verloren gegaan. Hetzelfde 
geldt voor de relatie tussen de ziekteverzuimfrequentie en de mate, waarin creativiteit in 
organisaties gewaardeerd wordt boven nauwkeurigheid. Bijna alle organisaties hebben een 
score hoger dan de (natuurlijke) grenswaarde op deze dimensie (zie hoofdstuk 5); de wei
nige organisaties met lage scores op deze dimensie vallen buiten de vier typen. Er zijn geen 
significante relaties gevonden tussen de afzonderlijke dimensies van sturing en stress. Als 
de dimensies in hun samenhang worden bekeken, blijkt er echter wel degelijk een relatie te 
zijn tussen de wijze van sturing en de mate waarin medewerkers stress ervaren. Hier vult 
de configuratiebenadering de dimensiebenadering aan. 

Voor de contingentietheorie wordt in onderzoek lang niet altijd ondersteuning gevonden. 
Dit heeft geleid tot twijfel aan de waarde van de contingentietheorie. Het uitblijven van 
ondersteuning voor de contingentietheorie heeft in veel gevallen echter vooral een metho
dologische oorzaak, zo wordt hierboven gesteld. Om deze methodologische oorzaken 
zoveel mogelijk uit te sluiten zal, in onderzoek naar de contingentiehypothesen, het volgen
de moeten worden meegenomen: 
• Er zal een onderscheid moeten worden gemaakt tussen verschillende dimensies van het 

begrip omgeving. De relatie tussen bijvoorbeeld vormen van besturing en succes wor
den door de verschillende dimensies niet op dezelfde wijze beïnvloed. 

• De fit-hypothese kan het beste onderzocht worden in subdatasets, die zijn gevormd op 
basis van de 'scores van organisaties op de dimensies van de omgeving'. De relatie 
tussen sturing en succes blijkt in de verschillende subdatasets soms tegengesteld. Het 
uitblijven van ondersteuning voor de fit-hypothesen kan in sommige onderzoeken ver
klaard worden door het feit, dat dit onderscheid niet is gemaakt. 

• De factor tijd speelt een belangrijke rol in de contingentietheorie en zal in een onder
zoek meegenomen moeten worden. Uitblijven van ondersteuning voor de fit-hypothesen 
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kan soms verklaard worden door het feit, dat maar op één moment in de tijd is geme
ten. 

• Het is zinvol om de (klassieke) dimensiebenadering en de configuratiebenadering naast 
elkaar te gebruiken. De beide benaderingen ondersteunen elkaar en door ze naast el
kaar te gebruiken gaat zo min mogelijk informatie verloren. 

9.6 Tot slot 
Resultaten van organisaties, vertrouwen en tevredenheid van medewerkers, worden uiter
aard door veel factoren beïnvloed, en in dit onderzoek zijn slechts enkele factoren 
onderzocht. Inzicht in ook andere factoren zou de variantie in resultaten en sociale output 
beter en misschien voor een groter deel hebben kunnen verklaren. Informatie over de stra
tegie van de organisatie bijvoorbeeld zou het dilemma tussen individuele en groepseffec-
tiviteit hebben kunnen verhelderen. Inzicht in de voorkeuren van medewerkers voor een 
bepaalde wijze van sturing zou de relaties tussen de wijze van sturing en de sociale output, 
maar ook de resultaten hebben kunnen verduidelijken. 

Ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van informatie- en communicatietechnologie, 
zullen voor nieuwe factoren zorgen die de variantie in resultaten van organisaties verklaren 
of de wijze van sturing en de effecten daarvan op de resultaten van de organisatie beïn
vloeden. De vraag 'hoe kunnen medewerkers in organisaties het beste aangestuurd worden' 
zal dus altijd actueel en onderwerp van studie (moeten) blijven. 
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Bijlagen bij hoofdstuk 2 
Voor dit onderzoek is literatuur bestudeerd, waarin de relatie tussen (elementen van) de 
wijze van sturing en de resultaten van organisaties centraal staat. Van recente literatuur 
over dit onderwerp is een overzicht gemaakt. Voor dit overzicht is een selectie gemaakt uit 
artikelen, verschenen tussen 1990 en 1996 in een van de vier toonaangevende tijdschriften 
op het gebied van organisatie en management: Administrative Science Quarterly (ASQ), 
Academy of Management Review (AMR), Academy of Management Journal (AMJ), en 
Organization Studies (OS). Deze selectie is aangevuld met een aantal relevante boeken en 
artikelen, verschenen in andere tijdschriften, waaronder de Harvard Business Review en 
Organisation Science. Aanvullende literatuur is door middel van literatuurverwijzing in de 
primaire literatuur geselecteerd. 
Het overzicht bestaat uit een aantal tabellen. Bijlage 2.1 is een alfabetisch overzicht van 
recente 'beschouwingen' over organisatievormen en de wijze, waarop medewerkers aange
stuurd zouden moeten worden. In bijlage 2.2 worden de in deze beschouwingen 
onderscheiden dimensies van sturing op een rijtje gezet. 
Bijlage 2.3 is een alfabetisch overzicht van empirisch onderzoek. Er is een onderscheid 
gemaakt tussen onderzoek, waarmee een verklaring gezocht is voor de resultaten van de 
organisatie als geheel en onderzoek, waarmee een verklaring is gezocht voor het gedrag 
van medewerkers. 
Deze onderzoeken kunnen ingedeeld worden in onderzoek, waarin elementen van sturing 
afzonderlijk zijn onderzocht (de dimensiebenadering) en onderzoek, waarin elementen van 
sturing in hun samenhang zijn onderzocht (de systeembenadering). In bijlage 2.4 worden 
de onderzoeken naar benadering ingedeeld. Bijlage 2.5 is weer een overzicht van de in de 
onderzoeken gehanteerde dimensies van sturing. 


