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Bijlage 2.1: Alfabetisch overzicht beschouwingen 

Auteurs: 
Adler, P.S. and B. Borys (1996) 

Centrale thema: 

Hoe zijn de conflicterende resultaten en ideeën die in organisatieonderzoek naar het functioneren van bu
reaucratische organisaties worden gepresenteerd, te verklaren? 

Ideeën over organisatievormen en sturing: 
Organisatieonderzoek levert conflicterende resultaten en ideeën op m.b.t. het functioneren van bureau
cratische organisaties: 1) bureaucratische organisaties zorgen voor sturing en verschaffen duidelijkheid; ze 
zullen leiden tot effectiviteit en tevreden medewerkers 2) bureaucratische organisaties laten weinig ruimte 
voor creativiteit, demotiveren medewerkers en leiden tot een starre organisatie met ontevreden medewerkers. 
Deze verschillen kunnen verklaard worden, als een onderscheid gemaakt wordt tussen 'coercive formaliza
tion' en 'enabling formalization'. 'Coercive formalization' is ontworpen om tegenwerking en recalcitrantie van 
medewerkers tegen te gaan. 'Enabling formalization' is ontwikkeld om medewerkers te ondersteunen, zodat 
ze effectiever met contingenties om kunnen gaan. Procedures zijn hulpmiddelen bij het beoordelen van het 
proces en het nadenken over verbeteringen; ze geven informatie en feedback. Op basis van twee formalisa-
tiedimensies (hoeveelheid en soort) kunnen nu 4 typen organisaties worden onderscheiden: een organische 
organisatie (weinig enabling formalisatie), een enabling bureaucratie (veel enabling formalisatie), een me
chanische organisatie (veel coercive formalisatie) en een autocratie (weinig coercive formalisatie). De eerste 
twee organisatievormen hebben over het algemeen goede resultaten, de laatste twee zijn minder succesvol. 

Auteur: 
Aktouf,0.(1992) 

Centrale thema: 
Moderne managementtheorieën zullen alleen succesvol zijn als er ook een radicale switch plaatsvindt in as
sumpties. Aktouf integreert het neo-marxistische radicale humanisme in de moderne managementparadig-
ma's. 

Ideeën over organisatievormen en sturing: 
Moderne managementtheorieën hebben een belangrijke overeenkomst: de centrale plaats van de mens; de 
werknemer, zijn attitude en gedrag. In plaats van gehoorzame werknemers die steeds meer en sneller produ
ceren, zijn nu medewerkers nodig die initiatief nemen en creatief zijn. Deze radicale verandering kan alleen 
plaatsvinden als ook de context verandert. Een organisatie moet een plaats worden waar medewerkers zich
zelf kunnen ontplooien, waar ze persoonlijke verlangens en belangen, die overeen komen met de belangen 
van de organisatie, kunnen nastreven. Een organisatie zal meer een partnership moeten worden. Bijvoorbeeld 
(case Cascades) een organisatie zonder organisatieschema, functienamen, officiële posities, functieomschrij
vingen, hiërarchische niveaus, supervisor- of controlefunctie, maar met zelfmanagement, directe en 
informele relaties op alle niveau's, tolerantie voor menselijke fouten, een openboekbeleid m.b.t. alle (ook de 
financiële) gegevens, vrije toegang tot topmanagement voor alle medewerkers, winstdeling die niet gekop
peld is aan individuele prestaties. 
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Auteurs: 
S.R. Barley and G. Kunda (1992) 

Centrale thema: 
Beschrijving van de geschiedenis van de (Amerikaanse) theorieën, veronderstellingen en proposities over een 
van de belangrijkste problemen van management: wijze van sturing van complexe organisaties. 

Ideeën over organisatievormen en sturing: 
Het heersende idee dat managementideologieën zich ontwikkelen van 'coercive' naar 'rational' en uiteindelijk 
naar 'normative' sturing blijkt niet conform de ontwikkelingen. Met behulp van een beschrijving van de ge
schiedenis kan aangetoond en verklaard worden dat normatieve en rationele ideologieën elkaar afwisselen. 
Managementideologieën van 1980- heden: organisatiecultuur en kwaliteit. 
Grofweg zijn twee stromingen te onderscheiden: 1) theoretici: organisaties moeten gezien worden als sociaal 
geconstrueerde systemen van betekenis. Deze stroming is vooral beïnvloed door de antropologie en het symbo
lisch interactionisme. 2) consultants en onderzoekers: meer pragmatische benadering: symbolisch leiderschap, 
aandacht voor waarden van medewerkers kunnen de concurrentiepositie van een organisatie verbeteren. 
In een turbulente omgeving kan een organisatie alleen functioneren als ze betrokken en loyale medewerkers 
heeft. 'Goede' managers zijn in staat de organisatiecultuur te veranderen. 
Op basis van de beschrijving en analyse van de geschiedenis kan voorspeld worden dat er in de toekomst weer 
meer aandacht zal worden besteed aan rationalisme. 

Auteur: 
Drucker, P.F. (1993) 

Centrale thema: 
Analyse van ontwikkelingen op het gebied van economie, mensen en hun werkomgeving, managementcon
cepten en organisatievormen in het (recente) verleden en voorspellingen van ontwikkelingen voor de toekomst. 

Ideeën over organisatievormen en sturing: 
Kennisarbeid en service gaan een steeds grotere en belangrijkere plaats innemen. Teneinde de productiviteit van 
deze arbeid te verhogen : 
-zal een duidelijke missie geformuleerd moeten zijn, vertaald in operationele doelen die richtlijnen verschaffen 
voor effectieve activiteiten; 
- zal er een duidelijke definitie en omschrijving moeten zijn van wat men wil bereiken; 
- zullen hoge eisen moeten worden gesteld, maar daarbij ook de bijbehorende verantwoordelijkheden worden 
toegekend; 
- zullen medewerkers afgerekend moeten kunnen worden op de verantwoordelijkheden; er zal dus sprake 
moeten zijn van een betrouwbaar feedback-systeem; 
- zal management vooral 'by objective' moeten zijn en zal er veel ruimte moeten zijn voor self-control; 
- zullen medewerkers zorgvuldig geselecteerd moeten worden en daarna voortdurend (bij-)geschoold. 
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Auteur: 
Griesinger, D.W. (1990) 

Centrale thema: 
In dit paper wordt een assumptie over motivatie van mensen (betterment) toegevoegd aan het transactiekos
tenmodel. Met deze toevoeging kunnen ook transacties die meer interpersoonlijke aspecten bevatten in de 
analyse meegenomen worden 

Ideeën over organisatievormen en sturing: 
Williamson verdeelt relaties tussen medewerkers en organisaties met behulp van 2 dimensies: 1 ) mate waarin 
kennis of kunde van medewerkers organisatiespecifiek is en 2) de mate waarin individuele bijdragen gemak
kelijk te bepalen zijn. In de situatie waarin 1 laag en 2 hoog is (kennis niet organisatiespecifiek en individuele 
output makkelijk te bepalen) is economische beloning (vastgesteld door de markt) gebaseerd op prestaties, de 
beste sturingsmethode. Zijn beide laag, dan is het team de basiseenheid. Teams kunnen formeel worden 
aangestuurd; binnen de teams zal een informele, meer organische sturing moeten plaatsvinden. Is 1 hoog en 2 
laag, dan hebben beide partijen belang bij continuering van de relatie. Hierdoor worden niet alleen de effec
tieve, maar juist ook minder effectieve medewerkers vastgehouden. De behoefte aan controle en status 
vergroot het risico van een organisatie met regels en hiërarchie. Een oplossing voor dit probleem is het 
stimuleren van interpersoonlijke beloning, gekoppeld aan prestaties in plaats van senioriteit. In een situatie, 
waarin beide dimensies laag zijn, is een clansturing het meest effectief: zekerheid van werk, socialisatie, 
samenwerking en betrokkenheid met doelen van de organisatie. 

Auteurs: 
Hackman, J.R. and R. Wageman (1995) 

Centrale thema: 
Total Quality Management: bestaat het? Hoe is de relatie met output onderzocht? En wat ontbreekt nog? 

Ideeën over organisatievormen en sturing: 
De meeste aanhangers van de TQM-beweging delen een gezamenlijke filosofie die afwijkt van filosofieën van 
andere stromingen. TQM is geen verzamelnaam voor allerhande nieuwe ideeën, is geen nieuwe naam voor al 
bestaande stromingen: TQM bestaat. 
Er zijn 3 criteria voor unit effectiviteit: I) de mate waarin gedrag van medewerkers gericht is op de taak, 2) de 
mate waarin kennis en vaardigheden, nodig voor de taak, aanwezig zijn en 3) de mate waarin strategieën 
gericht zijn op het uitoefenen van de taak. Als TQM helemaal is ingevoerd zou een organisatie aan deze drie 
eisen moeten voldoen. De resultaten van onderzoek naar de relatie TQM-output zijn buitengewoon positief, 
maar allemaal gebaseerd op case-studies: TQM vermindert het aantal fouten, vermindert de tijd nodig voor 
het proces en bespaart kosten als gevolg van efficiency. TQM zou echter nog succesvoller zijn als een aantal 
dilemma's opgelost werd: 1) om werkvloermedewerkers echt te motiveren zou ook de motivatiestructuur 
moeten worden veranderd; 2) uitsluitend collectieve beloning is niet voldoende om medewerkers ook op 
lange termijn betrokken te houden, de beloningsstructuur zou veranderd moeten worden; 3) om het leerproces 
te stimuleren zou de structuur minder gericht moeten zijn op standaardprocedures; 4) medewerkers zijn pas 
echt 'empowered' als de top-down controlestructuur wordt aangepast. 
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Auteurs: 
Hamel, G. and C. Prahalad (1994) 

Centrale thema: 
Ondernemingsstrategieën voor de toekomst. 

Ideeën over organisatievormen en sturing: 
Denken over ondernemingsstrategieën kan niet los gezien worden van denken over organisatievormen en 
management van medewerkers. Centraal begrip is "strategie intent": langetermijndoelstelling voor de organi
satie, specifiek genoeg om consistent richting te geven aan de organisatie en breed genoeg om ruimte te laten 
voor experimenten. Deze doelstelling is voor alle medewerkers duidelijk. Activiteiten van individuele mede
werkers zijn gekoppeld aan de doelstellingen en worden in dit kader geëvalueerd. De-bureaucratisering, 
delegatie en empowerment zijn alleen succesvol, gecombineerd met "strategie intents". Empowerment is 
alleen succesvol als medewerkers inderdaad de vrijheid krijgen standaard procedures en werkwijzen te 
evalueren en eventueel te wijzigen. Daarnaast zullen medewerkers over de benodigde kennis; vaardigheden 
en informatie moeten beschikken om 'mee te kunnen denken'. Delegatie is succesvol als aandacht blijft voor 
synergie. 

Auteurs: 
Miles, E. and W.Creed (1995) 

Centrale thema: 
Causale verbanden tussen management-filosofieën en organisatievormen. 

Ideeën over organisatievormen en sturing: 
Nieuwe organisatievorm: de netwerkorganisatie: ontwikkeld om gedeelde goederen en bezittingen volledig te 
benutten. Leden van netwerken zijn van elkaar afhankelijk; om goed te functioneren is het nodig informatie te 
delen en samen te werken. 
Nieuwe managementfilosofie: human-investment philosophy. 
Verschuiving van 'control' naar 'trust', 'renewed interest in the concept of trust as a fundamental component of 
productivity'. Geloof in het ongelimiteerde menselijk potentieel en de mogelijkheid dit potentieel steeds weer 
en verder te ontwikkelen. 
De rol van de manager is het creëren van mogelijkheden voor individuen en groepen voor 'zelf-sturing'. 
Medewerkers hebben een brede verantwoordelijkheid. Taakstructuren zullen veranderen: van job- enlarge
ment (human relations) via job enrichment (human resources) naar job empowerment (human investment). 
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Auteur: 
Jacques, E. (1990) 

Centrale thema: 
Lofzang op hiërarchische structuren. 

Ideeën over organisatievormen en sturing: 
Hiërarchische structuren worden vaak gekoppeld aan inefficiency en verminderde productiviteit. Oorzaak: 
verkeerd gebruik van hiërarchieën. Bestudering van hiërarchieën en de ideeën van medewerkers over het 
functioneren van hiërarchieën laat zien dat er twee dimensies zijn waarop mensen cognitief hiërarchische 
lagen onderscheiden: 1) complexiteit van problemen en 2) termijn van de projecten waarvoor een manager 
verantwoordelijk is. Het aantal cognitieve lagen blijkt in verschillende organisaties en verschillende landen 
ongeveer gelijk. Een organisatie heeft gemiddeld 7 hiërarchische lagen nodig. Meer lagen zijn de oorzaak van 
problemen. Om problemen in de omgeving op te vangen hebben we niet een nieuwe 'plattere' organisatie 
nodig, we moeten beter leren begrijpen hoe hiërarchische structuren werken, hoe hiërarchie zich verhoudt tot 
complexiteit en hoe we hiërarchie kunnen aanwenden om effectiever met talent en energie om te gaan. 

Auteur: 
Miller, D.( 1992) 

Centrale thema: 
Succesvolle organisaties worden steeds 'eenvoudiger' (simplicity). Dit zal uiteindelijk leiden tot een afname 
van succes. 

Ideeën over organisatievormen en sturing: 
Het is een gangbaar idee dat organisaties minder succesvol zijn als ze te divers zijn en zich niet alleen bezig 
houden met 'what they do best'. Miller beweert het tegenovergestelde: In succesvolle organisaties leert het 
management niet van problemen. Men blijft zich richten op primaire (succesvolle) doelen. Centrale waarden 
worden versterkt en afdelingen die deze centrale waarden het best vertegenwoordigen krijgen steeds meer 
macht. Taken, structuren en processen worden geroutiniseerd en gespecialiseerd. Informatie-systemen leveren 
over een steeds beperkter gebied informatie (bv organisaties die succes behalen met uitstekende kwaliteit zijn 
meestal minder gericht op marktontwikkelingen). Doelen, strategieën, structuur en cultuur versterken elkaar. 
Simplicity, concentratie op een doel en strategie kunnen op korte termijn succesvol zijn, maar zullen op lange 
termijn het succes doen dalen. Organisaties zullen meer als machines en minder als organismen gaan func
tioneren; verrassing en toeval, de bron van veel kennis, zullen verloren gaan. De kans op simplicity is kleiner 
in een gedecentraliseerde organisatie, met participatief management. 
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Auteur: 
Morand, D.A. (1995) 

Centrale thema: 
Functies van formele en informele sociale relaties in verschillende organisatievormen. 

Ideeën over organisatievormen en sturing: 
In bureaucratische organisaties, met een stabiele en voorspelbare omgeving en een cultuur die conservatisme en 
onpersoonlijkheid benadrukt, zullen sociale relaties relatief formeel zijn. In organische organisaties, met een 
instabiele en onvoorspelbare omgeving en een cultuur die communicatieve vaardigheden, innovativiteit en 
collegialiteit benadrukt, zullen sociale relaties relatief informeel zijn. Formele relaties leiden tot ratificatie en 
legitimatie van autoriteitsstructuren, tot routinisering van interactiepatronen, scheppen en behouden afstand 
tussen personen en maken onpersoonlijke (en objectieve) besluitvorming mogelijk, wekken bij conflict en 
onderhandeling de indruk van procedurele eerlijkheid en creëren de perceptie van hoge machtsafstand. Infor
mele relaties creëren een hoge dichtheid in het sociale netwerk, stimuleren creatief gedrag, genereren emotio
nele betrokkenheid van groepsleden bij elkaar en de groep, resulteren, als gevolg van relatieve chaos, in een 
dynamische configuratie en verminderen de perceptie van machtsafstand. 
Steeds meer organisaties verschuiven in de richting van innovatieve, meer organische organisaties. Hoewel 
bureaucratische en formele relaties een negatieve klank hebben, vervullen onpersoonlijkheid en formaliteit een 
belangrijke functie in organisaties. Formaliteit is niet inconsistent met 'high performance systemen', dat hangt af 
van het type performance dat men gebruikt. 

Auteur: 
Pfeffer, J. (1994) 

Centrale thema: 
De concurrentiekracht van werknemersbestand, de manier waarop het is georganiseerd en de manier waarop het 
wordt gemanaged. 

Ideeën over organisatievormen en sturing: 
16 'practices': 
1) werkzekerheid 2) selectief aannamebeleid 3) hoge lonen 4) incentive beloning 5) medewerkers mede
eigenaar 6) informatievoorziening voor medewerkers over resultaten 7) participatie en empowerment: decen
tralisatie en zelfmanagement 8) teams en groepstaken 9) training en ontwikkelen van kwaliteiten van 
medewerkers 10) roulatie van taken, training voor meerdere taken 11) symbolisch egalitarisme 
12) verticale en horizontale verschillen tussen lonen klein houden 13) interne promoties 14) langetermijnper-
spectief 15) feedback op beleid: voeren we het wel uit? 16) management filosofie. 
Zorg voor interne consistentie (tussen practices onderling) en externe consistentie (tussen practices en strategie). 
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Auteur: 
Spencer, B.A. (1994) 

Centrale thema: 
Koppeling van het concept Total Quality Management aan 3 gangbare modellen in de managementtheorie 
(mechanistic, organistic, cultureel model). 

Ideeën over organisatievormen en sturing: 
TQM is de laatste jaren bijzonder populair geworden, vooral onder consultants en managers. Een expliciete link 
tussen TQM en de meer wetenschappelijke managementtheorieën wordt zelden gelegd. 
Het grootste deel van de ideeën van TQM kan teruggevonden worden in het organistische organisatiemodel: 
kwaliteit gedefinieerd als kwaliteit ervaren door klanten, omgeving is een belangrijke variabele, coördinatie en 
controle door missies, actieve rol voor medewerkers, horizontale coördinatie en veranderingen en een lerende 
organisatie zijn nodig om te overleven. Toch is een aantal elementen van een mechanistisch organisatiemodel 
terug te vinden in TQM: 1) in de praktijk blijkt efficiency vaak een belangrijk doel van TQM, 2) ook in TQM 
wordt gebruikgemaakt van managementprincipes ('one best way to manage'), 3) controle en verbetering van het 
proces zijn in beide modellen belangrijk; verschil is dat controle en verbetering in het TQM-model uitgevoerd 
worden door medewerkers in plaats van door managers, 4) de eerste stap in het proces van innovaties is het 
stabiliseren en standaardiseren van processen; pas dan kunnen ervaren medewerkers verbeteringen signaleren 
(TQM: expliciet, mechanistisch: impliciet). 
Het culturele systeem onderstreept verschillen in waarden van verschillende organisatieleden. Dit kan een 
verklaring zijn voor verschil in interpretaties van TQM. 

Auteur: 
Waldman,D.A.(1994) 

Centrale thema: 
In dit artikel wordt een systeem-georiënteerd model ontwikkeld waarmee de prestaties en het verschil in presta
ties van individuele medewerkers kan worden verklaard. In het model is een aantal Total Quality Management 
concepten opgenomen. 

Ideeën over organisatievormen en sturing: 
Prestaties van individuen worden beïnvloed door persoonsfactoren (als kennis, vaardigheden en mogelijkheden 
van medewerkers en hun motivatie) en systeemfactoren. Systeemfactoren kunnen uiteengelegd worden in 
'person's enhancers' die de persoonsfactoren rechtstreeks beïnvloeden, en 'system constraints' die in relatie met 
persoonsfactoren prestaties beïnvloeden (fit). Kennis en vaardigheden worden vooral beïnvloed door opleiding 
en training, een belangrijk concept in TQM. Motivatie wordt vooral beïnvloed door het beloningssysteem (is de 
beloning in de ogen van medewerkers rechtvaardig en passend voor de verrichte prestaties?), de leiderschaps
stijl (motivatie is vooral hoog bij een transformatieve leiderschapsstijl: een stijl waarbij leidinggevenden het 
zelfvertrouwen en de doeltreffendheid van medewerkers stimuleren en de ontwikkeling van ideologische 
waarden bevorderen, een leiderschapsstijl die sterk lijkt op die van TQM) en functieontwerp (motivatie is 
vooral hoog als medewerkers veel autonomie en een 'verrijkte functie' hebben). System constraints kunnen 
worden uiteengelegd in 1) taak- en functie-eisen die gerelateerd aan individuele motieven de prestaties beïn
vloeden en 2) de organisatiecultuur die in relatie met de individuele cultuur de performance beïnvloedt. 
Systeemfactoren hebben niet alleen invloed op persoonsfactoren, het omgekeerde is ook het geval. De hier 
beschreven effecten worden sterker naarmate medewerkers hoger in de hiërarchie zitten en/of meer autonomie 
hebben. 
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Bijlage 2.2: Dimensies van sturing 

Formalisatie en standaardisatie 
- enabling formalization en coercive formalization (Adler en Borys 1996) 

standaardisatie van processen (Spencer 1994) 

Participatie en empowerment 
- inspraak van medewerkers in besluitvorming (Drucker 1993, Pfeffer 1994) 

invloed op de werkprocessen (Drucker 1993) 
- medewerkers zijn bevoegd procedures, regels en processen te veranderen (Hamel en Prahalad 1994, 

Spencer 1994) 
- informatievoorziening (Hamel en Prahalad 1994) 
- partnership tussen medewerkers en management (Aktouf 1992) 
- aandacht voor ideeën van medewerkers (Hackman en Wageman 1995), 
- feedback (Hackman en Wageman 1995, Spencer 1994) 

Stijl van leidinggeven/ controle 
- aantal hiërarchische lagen (Jacques 1990) 
- transformatieveen transactionele leiderschapsstijl (Waldman 1994) 
- symbolische leiderschapsstijl (Barley en Kunda 1992) 
- hoeveelheid gehanteerde controlemiddelen (Griesinger 1990) 
- controle door gelijken (Spencer 1994, Hackman en Wageman 1995, Pfeffer 1994) 
- gelijke verdeling van macht (Aktouf 1992) 

Beloning 
beloning als middel waarmee motivatie van medewerkers kan worden beïnvloed (Waldman 1994) 

- beloning voor gewenst gedrag (Hamel en Prahalad 1994, Hackman en Wageman 1995, Drucker 1993) 
- verdeling van beloning (Aktouf 1992, Hackman en Wageman 1995, Pfeffer 1994) 
- vorm van beloning (Griesinger 1990, Pfeffer 1994) 

Kenmerken van de functie 
- inhoud van de functie (Aktouf 1992, Pfeffer 1994, Waldman 1994) 
- verdeling van de taken over verschillende functies (Hackman en Wageman 1995, Spencer 1994, Pfeffer 

1994) 
- organisatie van het werk (Miles en Creed 1995) 
- roulatie van taken (Pfeffer 1994) 
- groepstaken, teamindeling (Pfeffer 1994) 

Koppeling werkzaamheden van het individu aan de resultaten van het geheel 
- koppeling taken individuen aan doelen organisatie (Drucker 1993) 
- doelstellingen (Drucker 1993, Hamel en Prahalad 1994) 

coördinatie door missie (Spencer 1994) 
- oriëntatie op teamwerk (Hackman en Wageman 1995) 

Omgangsvormen 
- afspraken en conventies over hoe men zich dient te gedragen (Morand 1995) 
- formele en informele relaties tussen verschillende hiërarchische lagen (Aktouf 1992, Pfeffer 1994) 

Training en opleiding 
- training en opleiding (Drucker 1993, Pfeffer 1994, Hackman en Wageman 1995, Spencer 1994) 
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Bijlage 2.3: Alfabetisch overzicht empirisch onderzoek 

Deel A: Verklaring effectiviteit en resultaten van de organisatie als geheel. 

Auteur 

Onderzoeksthema 

Organisatievariabelen 
en type onderzoek 

Sample en materiaal 

Resultaten 

Adler, P.S. (1993) 

Hoe is de enorme stijging van de productie, de kwaliteit van de productie en de mo
raal van de werknemers in de "New United Motor Manufacturing Inc.' te verklaren? 

Structuur, beleid en cultuur van de organisatie: Het productiesysteem, condities 
voor werknemers, relaties met het management, waarden, start van NUMMI, 
toekomst van NUMMI, resultaten. 

Een automobielfabriek in Californie (VS). De fabriek is een joint venture van 
General Motors en Toyota. Op de locatie was, tot voor twee jaar, een fabriek van 
GM gevestigd. Veel van de medewerkers die na sluiting van de GM fabriek ontsla
gen zijn, vormen nu het werknemersbestand van NUMMI. De managementfilosofie 
komt overeen met die van Toyota. Gegevens zijn verzameld door middel van 
interviews met management, medewerkers en vertegenwoordigers van vakbonden. 
Casestudie. 

De uitstekende resultaten van de NUMMI zijn voor een groot deel te verklaren door 
het managementsysteem als geheel, de structuur, het beleid en de cultuur, de fit 
tussen de managementstrategieën en de business- strategieën. NUMMI is een zeer 
bureaucratische organisatie (veel standaardisatie en formalisatie), ingericht volgens 
Tayloristische principes, maar wel democratisch geïnstalleerd, een 'lerende bureau
cratie' (zowel letterlijk -veel aandacht wordt besteed aan training-, als figuurlijk), 
anticiperend op de inzet van medewerkers (en niet op onverantwoordelijk gedrag en 
recalcitrantie) en met een cultuur die gekenmerkt wordt door 'consensus, samenwer
king en communicatie'. 

Auteur 

Onderzoeksthema 

Organisatievariabelen 
en type onderzoek 

Sample en materiaal 

Resultaten 

Arthur, J.B. (1994) 

De relatie van verschillende human resource systemen ('control system' en 'com
mitment system') met productiviteit, efficiency en verloop. De verschillen in de 
effecten van verloop voor productiviteit in verschillende human resource systemen. 

Human resource systemen: 0) Control: kostenreductie 1) Commitment: maximalise
ren van betrokkenheid. Productiviteit: aantal productieuren per ton staal, Efficien
cy: hoeveelheid ruw staal per ton staal. Verloop: vrijwillig en gedwongen. 

30 (v.d. 54) staalfabrieken in de VS (minimills). Data over human resource systeem 
en over output verzameld door middel van een vragenlijst gestuurd naar de 'human 
resource managers'. Paarsgewijze correlaties, controlsystemen krijgen score 0 en 
commitment-systemen score I. 

Commitment-systemen zijn significant gerelateerd aan hogere productiviteit en 

efficiency. 
Commitment-systemen hebben een significant lager verloop. De effecten van 
verloop voor productiviteit zijn significant en negatief in organisaties met com
mitment-systemen en niet significant in organisatie met control-systemen. 
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Verklaring effectiviteit en resultaten van de organisatie als geheel (2). 

Auteurs Calori, R. and P. Sarnin ( 1991 ) 

Onderzoeksthema Onderzoek naar de relatie tussen de organisatiecultuur en economische resultaten 
van organisaties, onder bepaalde contingentiefactoren. 

Organisatievariabelen Cultuur: 1) organisatiewaarden zoals ervaren door medewerkers (12 dimensies), 2) 
en type onderzoek managementpraktijken zoals ervaren door medewerkers (17 dimensies). Sterkte van 

de cultuur: homogeniteit in de antwoorden en intensiteit. Contingentie: land, soort 
bedrijf (aantal verschillende producten), industrie, strategie van de organisatie. 
Prestaties: Groei, ROS, ROl, netto omzet. 

Sample en materiaal 

Resultaten 

5 Franse bedrijven in verschillende industrieën. Onderzoek in twee fasen: Fase 1: 
ontwikkelen instrumenten (260 respondenten) Fase 2: toetsen van relaties (280 
respondenten). In fase 1 zijn gegevens verzameld door diepte-interviews en enquê
tes. In fase 2 zijn gegevens verzameld door middel van enquêtes uitgedeeld aan 
medewerkers. 
Gegevens in fase 2 geanalyseerd door middel van bivariate correlatieanalyse. 

De volgende waarden relateren positief met de groei van de organisatie: zelfverwer
kelijking, luisteren naar anderen, teamgeest, verantwoordelijkheid, vertrouwen, 
openheid naar de omgeving, aanpassing, anticipatie, entrepreneurschap, kwaliteit, 
consistentie, en de aan deze waarden verbonden managementpraktijken (o.a.; zorg 
voor medewerkers, baas informeert medewerkers, bijdrage van medewerkers aan de 
organisatie is duidelijk, weinig verschil in status, iedereen is op de hoogte van de 
doelen, functies zijn duidelijk gedefinieerd, nieuwe ideeën worden uitgeprobeerd). 
Maar weinig waarden hebben een positieve relatie met winst van organisaties. ROl 
en ROS relateren slechts met 5 waarden waaronder flexibiliteit. Nettoresultaat 
relateert positief met culturele intensiteit en culturele homogeniteit. 

Auteur 

Onderzoeksthema 

Organisatievariabelen 
en type onderzoek 

Sample en materiaal 

Resultaten 

Damanpour, F. (1991) 

Een meta-analyse van resultaten van empirisch onderzoek naar de relatie tussen 
organisatievariabelen en innovaties. 

Organisatievariabelen: Specialisatie, functionele differentiatie, professionalisatie, 
formalisatie, centralisatie, houding van management ten opzichte van veran
deringen, lengte dienstverband managers, technische kennis middelen, admi
nistratieve intensiteit, middelen surplus, externe en interne communicatie, verticale 
differentiatie. Modificatie variabelen: 1) type organisatie 2) type innovatie 3) 
stadium van de innovatie en 4) omvang van de innovatie. 

23 empirische studies gepubliceerd tussen 1960 en 1988 

Specialisatie, functionele differentiatie, professionalisatie, houding van het ma
nagement t.o.v. veranderingen, technische kennis, administratieve intensiteit, 
middelen surplus en externe en interne communicatie correleren positief met inno
vatie. Centralisatie correleert negatief met innovatie. Formalisatie en verticale dif
ferentiatie hebben geen significante relatie met innovatie. Type organisatie speelt 
een rol. In productiebedrijven heeft formalisatie een positieve relatie met innovatie 
en verticale differentiatie een negatieve. In serviceorganisaties is dit precies an
dersom. Relaties zijn sterker in studies waarin meerdere innovaties een rol spelen. 
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Verklaring effectiviteit en resultaten van de organisatie als geheel (3) 

Auteurs 

Onderzoeksthema 

Organisatievariabelen 
en type onderzoek 

Sample en materiaal 

Resultaten 

Doty, D.H., W.H. Glick and G.P. Huber (1993). Studie 1; 'The Structuring of Or
ganizations' 

Kan effectiviteit in organisaties verklaard worden met behulp van de theorie van 
Mintzberg (1979, 1983)? Formaliseren en empirisch toetsen van de theorie van 
Mintzberg. 

Organisatie-effectiviteit, contingentiefactoren (omgeving, omvang en leeftijd or
ganisatie, technologie) en structuur (coördinatiemechanismen, centrale deel van de 
organisatie, decentralisatie). Ideaaltypen: simple structure, machine bureaucracy, 
professional bureaucracy, divisionalized form and adhoccracy. Fit: classificatie en 
deviatie scores. 

Meting op twee tijdstippen. Dataset is onderdeel van een grotere dataset. 128 (t=l) 
en 104 (t=2) organisaties uit diverse branches in de VS. Interviews met en vragen
lijsten voorgelegd aan topmanagement (1 manager per organisatie). Confi-
guratieonderzoek. Fit-analyse. 

Theorie van Mintzberg wordt niet ondersteund: 
* Het overgrote deel van de organisaties heeft zich niet aangepast aan de kenmerken 
van de omgeving. 
* Er is geen verschil in effectiviteit tussen de organisaties waarvan het organi-
satieontwerp bij de omgeving past en organisaties waarbij dat niet het geval is. 
* De mate van consistentie en fit met de context blijken geen voorspellers voor 
effectiviteit. 

Auteurs 

Onderzoeksthema 

Organisatievariabelen 
en type onderzoek 

Sample en materiaal 

Resultaten 

Doty, D.H., W.H. Glick and G.P. Huber (1993), Studie 2; 'Strategy, Structure and 
Proces' 

Kan effectiviteit in organisaties (beter) verklaard worden met behulp van de theorie 
van Miles en Snow (1978)? Formaliseren en empirisch toetsen van de theorie van 
Miles en Snow. 

Organisatieeffectiviteit, contingentiefactoren (omgeving, omvang en leeftijd or
ganisatie, technologie) en structuur (decentralisatie, formalisatie, specialisatie, 
oriëntatie op de omgeving, verticale differentiatie). Ideaaltypen: prospector, analy
zer, defender, reactor. Fit: classificatie en deviatie scores. 

(zie ook studie l).Meting op twee tijdstippen. Dataset is onderdeel van een grotere 
dataset. 128 (t=l) en 104 (t=2) organisaties uit diverse branches in de VS. Inter
views met en vragenlijsten voorgelegd aan topmanagement (1 manager per orga
nisatie). Configuratieonderzoek. Fit-analyse. 

De interpretatie dat de 3 ideaaltypen een continuüm vormen met 'prospector' en 
'defender' als uiteinden en 'analyzer' ertussenin (en reactor als residu-type) verklaart 
de variantie in effectiviteit (vooral in 'managing human resources') het beste (24%). 
Ideaaltypen zijn het meest effectief, hybride typen zijn ook effectief, maar zijn dat in 
mindere mate. Contextuele factoren beperken de keuze van een organisatie voor 
een organisatietype niet, meerdere typen kunnen effectief zijn, los van de omge-
vings criteria. 



142 Bijlage 

Verklaring effectiviteit en resultaten van de organisatie als geheel (4). 

Auteur Gresov, C. (1990) 

Onderzoeksthema De invloed van de mate waarin een werkeenheid afhankelijk is van andere eenheden 
en taakonzekerheid op de structuur van een eenheid. Invloed van fit tussen structuur 
van een werkeenheid en de mate waarin een eenheid afhankelijk is van andere af
delingen en de mate van taakonzekerheid op de performance van de eenheid. 
Verschillen in fit tussen succesvolle en minder succesvolle eenheden. 

Organisatievariabelen 
en type onderzoek 

Sample en materiaal 

Resultaten 

Structurele dimensies: 1) standaardisatie, 2) supervisor discretie, 3) medewerkers 
discretie, 4) specialisatie. Proces dimensies: 1 ) interne afhankelijkheid, 2) horizon
tale communicatie (met gelijken buiten de eenheid 3) verticale communicatie (met 
hoger geplaatsten buiten de eenheid). Output: Efficiency (output per Fte). Overall 
design: gemiddelde van de gestandaardiseerde scores van de 7 dimensies. 

230 werkeenheden van een 'employment security agency' in Wisconsin, VS. 
Vragenlijsten voorgelegd aan medewerkers en managers (gemiddelde medewerkers 
+ score manager = score unit). Regressieanalyse. Fit-analyse. Canonische cor
relatieanalyse. 

Afhankelijkheid, en met name de horizontale afhankelijkheid, moet gezien worden 
als een belangrijke contingentiefactor in theorieën over structuren van werkeenhe
den en performance. De fit tussen structuur en de horizontale afhankelijkheid is een 
belangrijke voorspeller van performance. 
Meer organische organisatievormen stimuleren een snelle informatieuitwisseling die 
nodig is in een situatie met een hoge taakonzekerheid. 

Auteurs 

Onderzoeksthema 

Organisatievariabelen 
en type onderzoek 

Sample en materiaal 

Gupta, P.P., M.W. Dirsmith and T.J. Fogarty (1994) 

Hoe worden professionals in een institutionele omgeving gecoördineerd en aange
stuurd en welke krachten beïnvloeden de wijze van sturing en coördinatie? Ver
klaring vanuit de contingentietheorie en het institutionalisme. 

Bureaucratische, sociale of groeps 'control' en coördinatie, taakvariatie, taakcom-
plexiteit en taakafhanklijkheid (van leden en van supervisoren). 
Omvang (aantal mensen, aantal locaties), Audit efficiency (tijdsbestek). Institutio
nele omgeving (empirisch geoperationaliseerd). 

96 audit teams van de 'United States General Accounting Office' (overheid toezicht 
orgaan). 299 respondenten (medewerkers). Gegevens zijn verzameld door middel 
van interviews met CEO en enquêtes voor medewerkers. Analysemethode: LIS-
REL. 

Resultaten De resultaten ondersteunen het institutionalisme: professionele en overheidsor
ganisaties in een institutionele omgeving adopteren bureaucratische sturing. De 
rationele bureaucratische elementen zorgen vooral voor legitimiteit, ze hebben geen 
relatie met de effectiviteit van de units. Minder zichtbaar wordt sociale en persoon
lijke coördinatie en sturing gebruikt. De aanwezigheid van deze vormen van sturing 
hebben een positief uitwerking op de effectiviteit van de units. 
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Verklaring effectiviteit en resultaten van de organisatie als geheel (5). 

Auteur 

Onderzoeksthema 

Organisatievariabelen 
en type onderzoek 

Sample en materiaal 

Resultaten 

Huselid, MA. (1995) 

1) Effecten van 'High Performance Work Practices' op verloop, productiviteit van 
medewerkers en financiële resultaten van de organisatie. 2) Effecten van interne fit 
(consistentie van gehanteerde 'Work Practices') en externe fit (fit tussen gehanteerde 
'Work Practices' en organisatie strategie en omgeving) op verloop, productiviteit 
van medewerkers en financiële resultaten van de organisatie. 

High Performance Work Practices: 
1) Kwaliteiten van medewerkers en organisatiestructuur 
2) Motivatie van medewerkers 
Verloop (vrijwillig en gedwongen). Productiviteit van medewerkers (verkoop per 
medewerkers). Financiële performance (Tobin's q, Gross Rate on Return on Sales). 

986 bedrijven in de VS, uit alle sectoren. Financiële gegevens afkomstig uit open
bare jaarverslagen. Overige gegevens zijn verzameld door middel van een vragen
lijst voorgelegd aan de 'Senior Human Resource Managers'. Paarsgewijze cor
relaties, Interactie-effecten (doormiddel van regressieanalyse). Fit-analyse. 

De aanwezigheid van 'High Performance Work Practices' leidt tot een lager verloop, 
hogere productiviteit van medewerkers en, deels als gevolg van een lager verloop 
en hogere productiviteit van medewerkers, tot een beter financieel resultaat. 
Er is slechts een bescheiden effect van interne fit op de afhankelijke variabelen ge
vonden. Er is geen relatie gevonden tussen de externe fit en de afhankelijke varia
belen. 

Auteurs 

Onderzoeksthema 

Organisatievariabelen 
en type onderzoek 

Sample en materiaal 

Resultaten 

Marcoulides G.A. and R.H. Heek (1993) 

Invloed van organisatiecultuur' (uiteengelegd in 5 dimensies) op functioneren van 
de organisatie. Demonstratie van het gebruik van de applicatie van 'LISREL mode
ling methodology' om een model te formuleren en te testen. 

Organisatie 'performance' (winst ten opzichte van kosten) 
Organisatiecultuur (zoals ervaren en zoals gewenst). Exogene variabelen: 1) organi
satiestructuur en doel, 2) organisatiewaarden, endogene variabelen: 3) 
organisatieklimaat, 4) taak organisatie 5) doelen en attitudes van medewerkers. 

329 participanten uit 26 organisaties verspreid over verschillende branches in de 
VS. Gegevens verzameld door interviews en follow-up vragenlijsten voorgelegd 
aan medewerkers. Model getest met behulp van een 'Structural Equation Model'. 

Alle variabelen waarin 'cultuur' uiteen is gelegd hebben direct (de endogene varia
belen) of indirect (de exogene variabelen) invloed op de performance. Attitude van 
werknemers en taakorganisatie hebben de grootste invloed op performance. Er is 
ook een groot effect tussen organisatiewaarden en organisatieklimaat en tussen 
organisatiewaarden en attitude van medewerkers. 

' De operationalisering van ons begrip sturing komt overeen met de door Marcoulides en Heek geformuleerde culruurdimensie 'structuur 
en doel als ervaren'. 
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Verklaring effectiviteit en resultaten van de organisatie als geheel (6). 

Auteur Miller, D.( 1992) 

Onderzoeksthema 

Organisatievariabelen 
en type onderzoek 

De onverenigbaarheid van externe fit (tussen structuur, proces en omgeving) en 
interne fit (tussen structuurvariabelen onderling, procesvariabelen onderling en 
structuur- en procesvariabelen). 

Kenmerken van omgeving (onzekerheid en diversiteit). Structuurvariabelen (Aston 
schalen). Control-variabelen en variabelen over 'liaison devices.' 
Misfit: som van gestandaardiseerde verschillen tussen 'ideale structuur en proces 
scores' in en 'werkelijke structuur en proces scores' uitgerekend voor mate van 
onzekerheid van de omgeving en mate van diversiteit van de omgeving. Financiële 
resultaten (groei verkoop, winst en ROI (5 jaar) absoluut en relatief (ten opzichte 
van concurrenten). 

Sample en materiaal 

Resultaten 

97 kleine (simpele) bedrijven, verdeeld over verschillende industrieën in Canada. 
Vragenlijst voorgelegd aan CEO (procesvariabelen) en gegevens verzameld door 
middel van interviews met andere leidinggevenden (structuur- en omgevingsvaria
belen). Correlaties tussen variabelen. Fit-analyse. 

Organisaties met een hoge fit tussen structuur, proces en omgevingsonzekerheid 
hebben een significant lagere interne fit (geldt vooral voor fit tussen structuur- en 
procesvariabelen en procesvariabelen onderling) dan organisaties met een lage fit 
tussen structuur, proces en omgevings-onzekerheid. Er is geen significant verschil 
tussen de interne fit van organisaties met een hoge fit tussen structuur, proces en 
omgevingsdiversiteit en organisaties met een lage fit tussen structuur, proces en 
omgevingsdiversiteit. 
Er is geen significante relatie tussen de mate van externe fit (zowel voor onzeker
heid als voor diversiteit) en de financiële resultaten van de organisatie. 
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Verklaring effectiviteit en resultaten van de organisatie als geheel (7). 

Auteur 

Onderzoeksthema 

Organisatievariabelen 
en type onderzoek 

Sample en materiaal 

Resultaten 

Nelson, R.E. ( 1993) 

Onderzoek naar de relatie tussen typen gezag, organisatievormen, sociale omgeving 
en effectiviteit van 3 multinationale kerken. 

Typen gezag : rationeel-legaal gezag, traditioneel gezag, charismatisch gezag. 
Organisatievormen: verdeling van taken, wijze van besluitvorming, sturing van 
gedrag, 'geheugen van de organisatie', criteria voor selectie en promotie, relatie 
functie versus individu. Sociale omgeving: Verenigde Staten en Brazilië. Effectivi
teit: groei, uniformiteit binnen en tussen nationale eenheden, frequentie schandalen. 

3 congregaties die zowel in de VS als in Brazilië eenheden hebben: een bureau
cratische, een charismatische en een traditionele. Materiaal verzameld door docu
ment- analyse en een enkel interview voor aanvullende informatie. Vergelijkende 
casestudie. 

In de bureaucratische VS blijkt de bureaucratische organisatievorm, met rationeel
legaal gezag (formele verdeling van taken, besluiten worden hiërarchisch genomen, 
gedrag wordt gestuurd door regels en procedures, competentie is het criterium voor 
selectie en promotie en individu en functie zijn gescheiden) het meest succesvol. 
Deze organisatievorm is in het traditionele Brazilië minder succesvol (lage groei). 
In Brazilië is de traditionele organisatievorm, met traditioneel gezag (geen strikte 
verdeling van taken maar taakroulatie, consensus, uitgebreide socialisatie, anciën
niteit en individu en functie zijn niet gescheiden) succesvol. De charismatische 
organisatievorm met charismatisch gezag heeft in beide landen een enorme groei, er 
is echter geen eenheid en de frequentie van schandalen is in beide landen hoog. 
Deze organisatievorm wordt gekenmerkt door: brede maar fluctuerende verant
woordelijkheden (dus veel concurrentie), besluiten worden genomen door de leider, 
gedrag wordt gestuurd door loyaliteit en gehoorzaamheid, roeping is het criterium 
voor selectie en leider promoveert (en degradeert) ondergeschikten, functie is niet 
belangrijk. 
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Verklaring effectiviteit en resultaten van de organisatie als geheel (8). 

Auteurs 

Onderzoeksthema 

Organisatievariabelen 
en type onderzoek 

Sample en materiaal 

O'Leary, A.M., J.J. Martocchio and D.D. Frink (1994) 

Invloed van groepsdoelstellingen op groepsprestaties. 

Groepsdoelstellingen: 1 ) specificiteit (duidelijk of onduidelijk) 2) moeilijkheid 3) 
bron (door participatief overleg tot stand gekomen of door management toe
gewezen). Taken: interdependent of independent. Onderzoeksgroep en setting: stu
denten of organ isatieleden, experimenteel onderzoek of veldonderzoek. Groepsty-
pe: gecreëerd of al bestaand. Tijd: één meting of meerdere metingen. 

26 studies naar effecten van groepsdoelstellingen op groepsoutput, gepubliceerd in 
psychologische onderzoeks- literatuur en in de 'American Business Index.'. Kwan
titatieve analyse (10 studies) en kwalitatieve analyse (26 studies). Meta-analyse van 
al bestaande onderzoeken. 

Resultaten In 83% van de studies wordt een positief effect van groepsdoelstellingen op 
groepsprestaties aangetoond. Studies waarin een negatief of mixed effect wordt aan
getoond zijn longitudinale veldstudies waarin leden van al bestaande groepen hen 
toegewezen doelen proberen te bereiken. Specifieke doelen hebben een duidelijk 
positief effect. 

Auteurs 

Onderzoeksthema 

Organisatievariabelen 
en type onderzoek 

Sample en materiaal 

Resultaten 

OstroffC. and N. Schmitt (1993) 

Relatie tussen de verschillende kenmerken van organisaties (middelen, omgeving, 
regels en voorschriften, doelen, klimaat, informele systemen) en effectiviteit en effi
ciency van organisaties. 

4 Performance maten voor effectiviteit: 1) prestaties van studenten (kwalitatieve 
output), 2) tevredenheid studenten, 3) ideeën studenten over eigen kunnen, 4) 
efficiency van de school (ratio input/output, gemeten door andere onderzoekers). 
Efficiency. 
Structurele kenmerken: 1) student-docent ratio 2) executive verloop 3) hiërarchie en 
autoriteit 4) regels 5) participatie 6) aanpassingen aan de omgeving 7) doelen: 
gericht op effectiviteit of efficiency. Interne proces: klimaat. 

176 middelbare scholen in VS en Canada. Gegevens zijn verzameld door middels 
van vragenlijsten uitgedeeld onder leraren en studenten. Interviews met hoofd van 
de school. Efficiency: gemeten door externe onderzoekers. Met behulp van discri
minant analyse zijn verschillen tussen 4 groepen (ingedeeld op basis van scores op 
effectiviteit en efficiency) onderzocht. 

* Verschillende configuraties van organisatiekenmerken relateren met verschillende 
output. 
* Weinig nadruk op structurele kenmerken, een hoge score op 'klimaatperspectie
ven', en vooral hoge participatie in besluitvorming kenmerken organisaties die 
effectief zijn maar niet efficiënt. 
* Een hoge score op 'klimaatperspectieven', gemiddelde scores op participatie en 
gemiddelde scores op structuurkenmerken karakteriseren organisaties die zowel ef
fectief als efficiënt zijn. 



Alfabetisch overzicht empirisch onderzoek 147 

Verklaring effectiviteit en resultaten van de organisatie als geheel (9). 

Auteur 

Onderzoeksthema 

Organisatievariabelen 
en type onderzoek 

Sample en materiaal 

Resultaten 

Snell, S.A. (1992) 

Onderzoek naar de relatie tussen de strategische context van een organisatie en het 
gebruik van bureaucratische 'Human Resource Control mechanismen'. 

Strategische context: productmarktvariatie, taak- interdependentie en omvang. 
Administratieve informatie: 1) kennis van het proces en 2) duidelijke standaarden 
voor prestaties. Human Resource Management control (door topmanagement): 
gedrags-control (standaardprocedures, directe supervisie), output-control (evaluatie 
en beloning van gewenst gedrag) en input-control (formele selectie en training). 
Industriële omgeving: dynamiek, complexiteit en moeilijkheid. 

102 bedrijven in verschillende industrieën. Gegevens verzameld door middel van 
enquêtes voorgelegd aan de president en (minimaal 1) vice-president per orga
nisatie. 
Analyse: hiërarchische multi-regressieanalyse. 

Er is een positieve relatie tussen de productmarktvariatie en het gebruik van ge
drags-control. De proceskennis van het management en de mate waarin duidelijke 
outputmaten kunnen worden vastgesteld, zijn in deze relatie middelende variabelen. 
Er is een negatieve relatie tussen de taakinterdependentie en het gebruik van output-
control. De mate waarin duidelijke output-maten kunnen worden vastgesteld, is in 
deze relatie een middelende variabele. 
Er is een positieve relatie tussen omvang van een organisatie en het gebruik van 
input-control. Deze relatie is niet afhankelijk van andere variabelen. 

Auteur 

Onderzoeksthema 

Organisatievariabelen 
en type onderzoek 

Sample en materiaal 

Resultaten 

Wageman, R. (1995) 

1) Functioneren groepen in een situatie met een interdependente taakstructuur en 
groepsbeloning anders dan groepen met independente taakstructuren en individuele 
beloning? 
2) Hoe effectief zijn hybride groepen? 

Taakontwerp en beloningssysteem. 
Relatie variabelen met output. 
Relatie 'combinatie' variabelen met output. 

150 teams van monteurs van Xerox. 

Individuele beloning leidt tot: 1 ) sterk gevoel voor persoonlijke verantwoordelijk
heid, 2) toename werkmotivatie en verbetering persoonlijke performance. 
Groepstaakverdeling leidt tot: I) hoge kwaliteit sociale processen. 2) hoge 'group-
learning' kwaliteit. 3) collectieve verantwoordelijkheid voor de output. 4) sterke 
normen: hoge mate van coöperatie. 
Hybride structuren: Organisaties met individuele of groepsstructuren scoren beter 
dan organisaties met hybride structuren. Organisaties met een hybride taakstructuur 
of beloningsstructuur scoren slechter dan organisaties met combinatie van individu
ele taak- (belonings-) structuur en een groepsbelonings-(taak)structuur. Een hybride 
taakstructuur scoort hoger dan een hybride beloningsstructuur. 
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Verklaring effectiviteit en resultaten van de organisatie als geheel (10). 

Auteurs Welsh, D.H.B., F. Luthans and S.M. Sommer (1993) 

Onderzoeksthema Wat is het effect van drie, in de VS succesvolle managementtechnieken (extrinsieke 
beloning, gedragsmanagement en participatie) op de prestaties van medewerkers in 
een textielfabriek in de republiek Rusland? 

Organisatievariabelen 1) Extrinsieke beloning: prestatiebeloning, 2) gedragsmanagement: managen van 
en type onderzoek gedrag door belonen, complimenteren, feedback en corrigeren, 3) participatie: 

bijdrage van medewerkers aan herstructurering functies. Output: hoeveelheid 
topkwaliteit katoen. 

Sample en materiaal 

Resultaten 

Organisatie: Grootste textielfabriek in Rusland. Experiment werd uitgevoerd onder 
99 medewerkers (ondersteuning van de lopende-bandmedewerksters). 
Methode: A-B-A experiment: A) uitgangssituatie, B) interventie: toevoegen onaf
hankelijke variabele, C): interventie: onttrekken onafhankelijke variabele. 
Experiment uitgevoerd in 3 groepen, in elke groep werd 1 onafhankelijke variabele 
gebruikt. 

De hoeveelheid topkwaliteit katoen neemt toe als extrinsieke beloning (groep 1) of 
gedragsmanagement (groep 2) wordt toegepast. In beide groepen neemt de hoe
veelheid topkwaliteit katoen weer af als de interventie gestaakt wordt. Het effect 
van gedragsbeloning heeft een vertraging van 3 dagen. De hoeveelheid top-kwaliteit 
katoen neemt af tijdens de interventieperiode in groep 3: participatie. Deze hoe
veelheid stijgt weer als de interventie gestaakt wordt. Meerdere verklaringen zijn 
mogelijk: de cultuur van Russische werknemers (erg loyaal ten opzichte van elkaar 
en van de supervisor, participatie is een soort verraad) en de geschiedenis van het 
bedrijf (in het verleden heeft participatie nooit iets opgeleverd). 
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Verklaring gedrag van individuele medewerkers ( 1 ). 

Auteur 

Onderzoeksthema 

Organisatievariabelen 
en type onderzoek 

Sample en materiaal 

Barker, J.R. (1993) 

Onderzoek naar de overgang van een bureaucratisch control- systeem naar een sys
teem van zelfsturende groepen. 

Control, artefacten (regels, voorschriften), gedrag van medewerkers, perceptie van 
medewerkers. 

Data verzameld in een klein productiebedrijf in de VS. Produceert goederen voor de 
telecommunicatie-industrie. Data verzameld door middel van observaties in de 'zelf
sturende teams' en gesprekken met medewerkers en management. Etnografisch 
onderzoek. 

Resultaten Overgang wordt in 3 fasen beschreven: 1 ) Team ontwikkelt een (gedeeld) waarden
systeem m.b.t. performance 2) Waarden worden gedragsnormen 3) Normen worden 
regels, ze rationaliseren het gedrag, ze worden geformaliseerd (zodat er ook beter 
gecontroleerd kan worden en er objectieve maatstaven zijn voor sancties) In dit sta
dium vindt ook specialisatie plaats. Het derde stadium is vergelijkbaar met een bu
reaucratische organisatie met dit verschil dat de beoordelingen van prestaties en de 
belonings- en sanctiebevoegdheid bij het team blijft en niet een taak wordt van de 
coördinator. Medewerkers ervaren nu een veel sterkere controledruk dan in de oude 
(bureaucratische) situatie. 

Auteurs 

Onderzoeksthema 

Organisatievariabelen 
en type onderzoek 
Sample en materiaal 

Resultaten 

Browner, C.H. and K. Kubarski (1991) 

Beschrijving van control -strategieën gebruikt door een multinationale onderneming 
in de VS, om gedrag en productiviteit van administratieve medewerkers te beïn
vloeden, en de reacties van medewerkers op deze mechanismen. 

Control-strategieën van de organisatie. Reacties van medewerkers. 

Observaties van en formele en informele interviews met management en admini
stratieve medewerkers van de Klanten Service Divisies van een Amerikaanse 
multinational in communicatie- technologie. Etnografisch onderzoek. 

Twee soorten control-strategieën worden gehanteerd: een systeem van formele re
gels en kwantitatieve en kwalitatieve outputdoelen en 'normatieve control-
strategieën' als socialisatie, koppeling van persoonlijke doelen aan organisatiedoe
len, stimulering van sociale controle (door groepsdoelstellingen) maar ook onder
linge competitie. De sturing heeft het gewenste effect. Medewerkers die de organi
satie niet binnen een jaar hebben verlaten (verloop is hoog) laten loyaliteit blijken 
door een consistente en hoge productie. Door een combinatie van de twee strategie-
en is (dure) supervisie nauwelijks nodig. Slechts af en toe wordt door medewerkers 
met outputgegevens gesjoemeld. 
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Verklaring gedrag van individuele medewerkers (2). 

Auteurs 

Onderzoeksthema 

Organisatievariabelen 
en type onderzoek 

Sample en materiaal 

Resultaten 

Cordery, J.L., W.S. Mueller and L.M. Smith (1991) 

Vergelijking van werkattitudes van medewerkers van autonome taakgroepen en me
dewerkers van traditionele taakgroepen. 

Werkattitudes: ervaren intrinsieke kenmerken van de functie, ervaren autonomie in 
besluitvorming, extrinsieke en intrinsieke satisfactie, betrokkenheid bij de or
ganisatie, vertrouwen in het management, vrijwillig verloop, ziekteverzuim. 

Onderzoek uitgevoerd in 2 fabrieken behorend tot hetzelfde (Amerikaanse) bedrijf. 
Fabriek 1 is nieuw en bestaat vooral uit autonome taakgroepen, fabriek 2 bestaat al 
langer en is opgebouwd uit traditionele taakgroepen. 130 medewerkers in fabriek 1 
en 172 medewerkers in fabriek 2 vulden op twee tijdstippen (8 en 20 maanden na 
start fabriek 1 ) een enquête in. Daarnaast hebben diepte-interviews en observaties 
plaatsgevonden. Multivariate- analyse van variantie. 

Werknemers in de autonome taakgroepen scoren hoger op de hoeveelheid intrinsie
ke kenmerken van de functie, intrinsieke en extrinsieke satisfactie en betrokkenheid 
bij de organisatie dan medewerkers in traditionele taakgroepen. Er is geen verschil 
in het vertrouwen in het management. In autonome taakgroepen is het ziekteverzuim 
en verloop ook hoger dan in traditionele taakgroepen. Er is geen betrouwbare ver
gelijking mogelijk van de resultaten van de groepen. Opvallend is wel dat de nieuwe 
fabriek (met autonome taakgroepen) beter functioneert dan de andere fabrieken 
(met traditionele taakgroepen). 
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Verklaring gedrag van individuele medewerkers (3). 

Auteur 

Onderzoeksthema 

Organisatievariabelen 
en type onderzoek 

Sample en materiaal 

Resultaten 

Edwards, J. R. ( 1996) 

Relatie tussen fit van mogelijkheden voortkomend uit de omgeving (supplies) en 
waarden of voorkeuren van medewerkers (values) en stress. 
Relatie tussen fit van eisen gesteld door de omgeving (demands) en mogelijkheden 
van medewerkers (abilities) en stress. 

Stressyobdissatisfactie, spanning. Gepercipieerde mogelijkheden omgeving, eisen 
omgeving, voorkeuren medewerkers, mogelijkheden medewerkers. Belang dat 
medewerkers hechten aan bepaalde taken. 

428 eerstejaarsstudenten van een business-school in de VS. Alleen studenten met 
werkervaring (gemiddeld 5 jaar) in leidinggevende functies zijn geselecteerd. 
Variabelen zijn gemeten met behulp van vragenlijsten, ingevuld door de respon
denten. Regressieanalyse, Fit-analyse. 

Misfit van ervaren mogelijkheden en voorkeuren hangt samen met dissatisfactie, 
terwijl misfit tussen eisen en mogelijkheden van medewerkers samenhangt met 
spanning. 
Jobdissatisfactie is hoger als er sprake is van misfit tussen ervaren mogelijkheden en 
voorkeuren en hoger als op beide dimensies laag gescoord wordt (en dus geen 
sprake is van misfit) dan wanneer op beide dimensies hoog gescoord wordt. 
Als eisen toenemen stijgt de spanning. De spanning daalt daarna als de mogelijkhe
den toenemen. Toch blijkt spanning overall te stijgen als mogelijkheden toenemen. 
Als het belang dat medewerkers hechten aan bepaalde taken stijgt wordt de 
(negatieve) relatie tussen dissatisfactie en mogelijkheden van medewerkers sterker. 
Ook de relaties tussen mogelijkheden als ervaren, voorkeuren en dissatisfactie 
worden sterker. 
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Verklaring gedrag van individuele medewerkers (4). 

Auteur 

Onderzoeksthema 

Organisatievariabelen 
en type onderzoek 

Sample en materiaal 

Resultaten 

Griffin, R.W. (1991) 

Wat zijn de langetermijneffecten van herstructurering van functies op de perceptie 
van medewerkers van de functie, tevredenheid met en betrokkenheid bij het werk, 
prestaties, ziekteverzuim en verloop? 

Perceptie van medewerkers, tevredenheid met het werk, betrokkenheid bij het werk, 
resultaten, ziekteverzuim (aantal dagen), verloop. 

Medewerkers (tellers) van een bank in de VS. Perceptie, tevredenheid en betrok
kenheid van medewerkers gemeten door middel van enquêtes. Prestaties gemeten 
door middel van evaluaties van supervisors. Gegevens over ziekteverzuim en 
verloop verkregen van personeelsmanager. Aantal respondenten: 526. Correlatieon
derzoek, verschil analyse uitgevoerd op 4 tijdstippen: vóór de verandering, 6, 24 en 
48 maanden na de verandering. 

Herstructurering van de functies verandert de perceptie van medewerkers vrijwel 
onmiddellijk in de gewenste richting. Gedurende de rest van de studieduur (48 
maanden) verandert de perceptie niet meer. Motivatie en betrokkenheid nemen 
vrijwel direct toe. Na 24 maanden is de motivatie en betrokkenheid al gedaald en 
aan het eind van de studie zijn de scores gelijk aan de beginscores. De resultaten 
blijven gedurende de eerste periode gelijk. Pas aan het eind van de studie stijgen 
ook de resultaten. 
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Verklaring gedrag van individuele medewerkers (4). 

Auteurs Oldman, G.R. and A. Cummings (1996) 

Onderzoeksthema Welke bijdrage leveren persoonlijkheidskenmerken van individuele medewerkers 
en kenmerken van de organisatie-context aan de hoeveelheid creatieve output van 
medewerkers? 

Organisatievariabelen 
en type onderzoek 

Sample en materiaal 

Resultaten 

Creativiteit van individuen (relevante persoonlijkheids- variabelen) 
Organisatie-context: complexiteit van de functie, stijl van leiderschap 
(ondersteunend, controlerend). Hoeveelheid creatieve output van medewerkers, 
overall functioneren van medewerkers (beoordeeld door de supervisor) en de 
intentie tot verloop. 

171 medewerkers verdeeld over 2 fabrieken. Persoonlijkheidsvariabelen en organi
satiekenmerken zijn gemeten met behulp van een enquête, uitgezet onder 
medewerkers. Output is gemeten met behulp van enquêtes voor de supervisors en 
gegevens verzameld door de HR-manager. Correlatie- en regressieanalyse 

Medewerkers functioneren overall beter en het verloop is lager naarmate de functie 
complexer is, de stijl van leidinggeven meer ondersteunend en minder controlerend. 
Een complexe functie en een ondersteunende en weinig controlerende stijl van 
leidinggeven lijken kenmerken van ideale omstandigheden voor creatieve output. 
Medewerkers met veel creatieve persoonlijkheidskenmerken hebben onder deze 
ideale omstandigheden een hele hoge creatieve output. Zijn de omstandigheden niet 
ideaal dan hebben ze een gemiddelde creatieve output. Medewerkers met weinig 
creatieve persoonlijkheidskenmerken hebben onder de ideale omstandigheden ech
ter een zeer lage creatieve output. Zijn de omstandigheden niet ideaal (een eenvou
dige functie, een weinig ondersteunende en controlerende supervisor) dan hebben 
deze medewerkers een 'iets minder dan gemiddelde' creatieve output. 

Auteurs 

Onderzoeksthema 

Organisatievariabelen 
en type onderzoek 

Sample en materiaal 

Resultaten 

Robertson, D.C. and E. Anderson (1993) 

Effecten van sturingssytemen en taakomgeving in een organisatie op de mate waarin 
verkopers onethische beslissingen nemen. 

(On-) Ethisch gedrag (gemeten met projective vignettes). Sturingssysteem 
(bureaucratisch of laissez faire), strakke supervisie of niet, veel of weinig contact 
met manager, evaluatie en beloningssystemen (input en gedrag of proces). Taakom
geving (belang van een verkoop, gemak van een verkoop, tijdsperspectief, isolatie). 
Persoonsgegevens (senioriteit en opleiding). 

487 respondenten (verkoop medewerkers en managers) verdeeld over een range van 
bedrijven. Enquêtes zijn voorgelegd met 'vignettes' en vragen over sturing, taakom
geving en persoonsgegevens. Correlatie en regressieanalyse. 

Verkoopmedewerkers die werken in een organisatie met een gestructureerd stu
ringssysteem, met strakke supervisie, zijn minder geneigd onethische beslissingen te 
nemen dan verkoop- medewerkers die werken in een organisatie met 'losse sturing', 
en een minder strakke supervisie. 
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Verklaring gedrag van individuele medewerkers (5). 

Auteurs 

Onderzoeksthema 

Organisatievariabelen 
en type onderzoek 

Sample en materiaal 

Resultaten 

Scott, S.G. and R.A Bruce (1994) 

Effecten van leiderschaps- stijl, intra-groepsrelaties, individuele kenmerken en 
'organisatieklimaat' op het innovatieve gedrag van individuen. 

Innovatief gedrag van individuen. Verwachtingen van leidinggevenden over het 
gedrag van ondergeschikten. 
Probleemoplossingsstijl (systematisch of intuïtief), LMX (Leader membership ex
change) kwaliteit, TMX (Team membership exchange) kwaliteit. 
Innovatief organisatieklimaat: 2 dimensies: stimulering van innovatie en beschik
baarheid van middelen voor innovatie. Functiekenmerken, carrièrestadium en 
opleidingsniveau. 

Technici, onderzoekers, ingenieurs van grote, gecentraliseerde R&D afdelingen in 
grote Amerikaanse bedrijven. 
Interviews met directeuren van R&D-afdelingen, semi-gestructureerde interviews 
met 22 medewerkers van R&D-afdelingen. Enquêtes: medewerkers uiteindelijk 172 
bruikbare. Enquêtes: managers 26. Pad- analyse (LISREL VI). 

Innovatief gedrag van individuen relateert positief met: goede relaties tussen 
leidinggevenden en ondergeschikten, stimulering van innovatie, rolverwachtingen 
van leidinggevenden en het carrièrestadium waarin een individu zich bevindt. 
Innovatief gedrag relateert negatief met een systematische probleemoplossingsstijl. 

Auteur 

Onderzoeksthema 

Organisatievariabelen 
en type onderzoek 

Sample en materiaal 

Shalley, CE. (1995) 

Effecten van werken in aanwezigheid van anderen, verwachting van evaluatie van 
resultaten en formuleren van 'creativiteitsdoelstellingen', op de creativiteit en 
productiviteit van medewerkers. 

Onafhankelijke variabelen: 
1 ) taak uitgeoefend in aanwezigheid van anderen of alleen 2) medewerker verwacht 
een beoordeling van resultaten of niet 3) wel of geen creativiteitsdoel geformuleerd. 
Afhankelijke variabelen: 
creativiteit (bedenken van nieuwe en geschikte oplossingen voor problemen) en 
productiviteit (aantal problemen waarvoor een oplossing is bedacht). 

Deel 1: 84 studenten. Deel 2: 136 studenten. Experiment onderzoek. Paarsgewijze 
correlaties. Interactie-effecten. 

Resultaten Creativiteit is hoger als mensen alleen werken. Creativiteit is hoger als mensen een 
'créativitéitsdoe 1ste 11 ing' hebben. Productiviteit is lager als mensen een 'creativiteits-
doelstelling' hebben. 
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Verklaring gedrag van individuele medewerkers (6). 

Auteur Spreitzer, G.M. ( 1996) 

Onderzoeksthema Relatie tussen sociaal- structurele kenmerken van workunits en 'feelings of empo
werment'. 

Organisatievariabelen 
en type onderzoek 

Empowerment: intrinsieke motivatie uiteengelegd in 4 dimensies: betekenisgeving, 
competentie, self-determination and impact. Sociaal-structurele kenmerken: 
Rol ambiguïteit, span of control, sociaal-politieke steun, toegang tot informatie, 
middelen en klimaat. 

Sample en materiaal 

Resultaten 

393 middenmanagers van diverse units van de 'Fortune 50 organizations' in de VS. 
Data verzameld door middel van vragenlijsten voorgelegd aan middenmanagers. 
Paarsgewijze correlaties. 

Rol ambiguïteit correleert negatief met 'feelings of empowerment'. Een brede 'span 
of control', sociopolitieke ondersteuning, de beschikking over informatie en een 
'participatief klimaat' correleren positief met 'feelings of empowerment'. Tegen 
verwachting is geen significante relatie gevonden tussen beschikbaarheid van 
middelen en 'feelings of empowerment'. 

Auteurs 

Onderzoeksthema 

Organisatievariabelen 
en type onderzoek 

Sample en materiaal 

Resultaten 

Stevens, F., H. Philipsen and J. Diederiks (1992) 

Zijn (structuur)-kenmerken van een organisatie en professionele attitudes voorspel
lers van de arbeidssatisfactie van professionals? 

Satisfactie: 1) Tevredenheid met werkdruk, 2) Tevredenheid met werkomgeving 3) 
Tevredenheid met patiënteisen. Structuur: 1) Standaardisatie van werk (formele 
procedures) 2) Omvang. Professionele attitude: 1) Voorkeur voor autonomie, 2) 
Voorkeur voor teamwork, 3) Voorkeur voor collegiale feedback, 4) Voorkeur voor 
service, vakmanschap of geld. 

121 Internisten (specialisten en assistenten) van 13 afdelingen behorend tot 2 
academische ziekenhuizen in Nederland. 40% is geïnterviewd over de structuur en 
het functioneren van hun afdeling. 70% heeft een enquête ontvangen met vragen 
over professionele attitude, voorkeuren en arbeidssatisfactie. Correlatieanalyse, re
gressieanalyse. 

De mate van standaardisatie is een positieve voorspeller voor de tevredenheid met 
de werkomstandigheden, omvang een negatieve. Professionele attitudes als oriënta
tie op service en vakmanschap zijn positieve voorspellers van tevredenheid met 
patiënteneisen. Standaardisatie heeft een positief effect op de tevredenheid met de 
werkdruk van specialisten en een negatief effect op de tevredenheid met de werk
druk van de assistenten. 
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Verklaring gedrag van individuele medewerkers (7). 

Auteur Wagner, J.A. (1995) 

Onderzoeksthema Wordt samenwerking in groepen beïnvloed door de groepsgrootte, de mate waarin 
groepsleden het idee hebben dat hun bijdrage zichtbaar is en het gevoel dat groeps
leden hebben verantwoordelijk te zijn voor de resultaten? Worden de relaties tussen 
deze variabelen en samenwerking in groepen beïnvloed door de mate van collecti
visme of individualisme van groepsleden? 

Organisatievariabelen Samenwerking van groepsleden. Groepsgrootte, de mate waarin groepsleden het 
en type onderzoek idee hebben dat hun bijdrage zichtbaar is, de mate waarin groepsleden zich persoon

lijk verantwoordelijk voelen voor (een deel van) de resultaten. Collectivisme versus 
individualisme. 

Sample en materiaal 

Resultaten 

492 collegestudenten in de VS. Gegevens verzameld door middel van vragenlijsten 
uitgedeeld onder studenten. Experiment. Regressieanalyse. 

Studenten in kleine groepen, met een zichtbare bijdrage, persoonlijke verantwoor
delijkheden en een hoge score op 'de mate waarin ze zich afhankelijk voelen van 
anderen' (collectiviteitsmaat), werken goed samen. 
De variabelen groepsgrootte en zichtbaarheid hebben meer invloed op individualis
tische studenten dan op collectivistische studenten. Tegen de verwachting in heeft 
collectiviteit geen invloed op de relatie russen verantwoordelijkheid en samenwer
king. Het belang dat gehecht wordt aan persoonlijk succes (collectiviteitsdimensie 
2) beïnvloedt de relatie tussen de zichtbaarheid van de bijdrage en samenwerking. 
De waarde die gehecht wordt aan alleen werken (dimensie 3) beïnvloedt de relatie 
tussen groepsgrootte en samenwerking. In beide gevallen geldt: hoe collectiever de 
score, hoe minder sterk de relatie. 
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Bijlage 2.4: Onderscheid onderzoeken naar systemen en onderzoeken naar dimensies 

Organisatieniveau: systemen 

* Adler (1993): 
casestudie, 'de lerende bureaucratie' 

* Arthur (1994): 
human resource systems; control-systeem, commitment-systeem 

* Doty, Glick en Huber (1993): 
1) typologie Mintzberg: simple structure, machine bureaucracy, professional bureaucracy, divisi-
onalized form, adhoccracy 
2) typologie Miles en Snow: prospector, analyzer, defender, (reactor) 

* Gresov (1990): 
mechanische organisatie, organische organisatie 

* Gupta (1994): 
bureaucratische sturing, groepssturing, persoonlijke sturing 

* Huselid (1995): 
onderzoekt de mate waarin in organisaties sprake is van een systeem 'high performance [human 
resource] practices'. Hij vergelijkt dit systeem met Arthurs 'commitment-system'. Huselid onder
scheidt wel twee dimensies: (practices waarmee) Employee skills and organizational structure 
(bevordert en georganiseerd worden) en (practices waarmee) Employee motivation (bevorderd 
wordt). In zijn onderzoek onderzoekt hij zowel relaties tussen dimensies en output als de relatie 
tussen systeem en output 

* Miller (1993): 
Organisaties aangepast aan externe onzekerheid, organisaties aangepast aan interne onzekerheid 

* Nelson (1993): 
bureaucratische organisatie, charismatische organisatie, traditionele organisatie 

* Snell (1992): 
behavior-control, output-control, input-control 

Organisatieniveau: dimensies 

Calori en Sarnin (1991): 
managementwaarden zoals door medewerkers wordt ervaren: onder meer inspraak, duidelijk om
schreven functies, extrinsieke beloning, bijdrage medewerkers aan resultaat van de organisatie als 
geheel, statusverschillen, aandacht aan de behoeften van medewerkers, (ambitieuze) doelstellingen, 
toegang tot informatie 
Damcmpour (1991): 
participatie, formalisatie, centralisatie 
Marcoulides en Heek (1993): 
dimensies van cultuur onder meer 'workers attitude': belang dat het management hecht aan punctua
liteit (social amenities), aan toewijding en betrokkenheid (commitment) de mate waarin mede
werkers deelnemen aan besluitvorming (involvement) en 'task organization': (onder meer:) de mate 
waarin managers persoonlijk belang hechten aan de prestaties en het welzijn van medewerkers 
(mentoring) 
O'Learry-Kelly, Martocchio en Frink (1994): 
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(groeps) doelstellingen 
- moeilijkheid, specificiteit en participatie 

* Ostroffen Schmitt (1993): 

student/docent-ratio, hiërarchie en autoriteit, regels, participatie, aanpassing aan de omgeving, 
doelen: effectiviteit of efficiency, de mate waarin het organisatieklimaat bijdraagt aan het welzijn 
van medewerkers 

* Wageman (1995): 
beloningsin(ter)dependentie, taak in(ter)dependentie 

* Welsch, Luthans en Sommer (1993): 
extrinsieke beloning, gedragsmanagement, participatie 

Individueel niveau: systemen 

* Barker (1993): 
casestudie: zelfsturende groepen 

* Browner en Kubarski (1991): 
casestudie: formele en kwantitatieve sturing en normatieve sturing 

* Cordery, Mueller en Smith (1991): 
autonome taakgroepen 

* Robertson en Anderson (1993): 
behavior-control, output-control 

Individueel niveau: dimensies 

* Griffin (1991): 

complexiteit van de functie in het perspectief van medewerkers 
* Oldman en Cummings (1996): 

complexiteit van de functie, stijl van leidinggeven (supportive en noncontrolling) 
* Scott en Bruce (1994): 

verwachtingen van leidinggevenden over het gedrag van medewerkers (innovatief of niet), 
kwaliteit van de relatie tussen manager en medewerker 
kwaliteit van de relatie tussen medewerkers onderling 
innovatief klimaat 

* Shalley (1995): 

taak uitgeoefend in aanwezigheid van anderen of niet 
verwachte evaluatie 
formulering 'creativiteitsdoelen' 

* Spreitzer (1996): 

rol ambiguïteit, span of control, sociaal-politieke steun, toegang tot informatie en middelen, klimaat 
(participative, creation and liberation, of nonparticipative, control, order and predictability) 

* Stevens, Philipsen en Diederiks (1992): 
standaardisatie 

* Wagner (1995): 
groepsgrootte, mate waarin de bijdrage van groepsleden zichtbaar is, de mate waarin groepsleden 
zich persoonlijk verantwoordelijk voelen voor de resultaten 
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Bijlage 2.5: Dimensies van sturing 

standaardisatie 
- functies van eenheden zijn duidelijk gedefinieerd (Calori en Sarnin 1991 ) 
- formalisatie (Damanpour 1991) 
- belang dat het management volgens medewerker hecht aan punctualiteit (Marcoulides en Heek 1993 ) 
- aanwezigheid regels (Ostroff enSchmitt 1993) 
- weinig rolambiguïteit (Spreitzer 1996) 
- klimaat: 'participative, creation and liberation' of 'nonparticipative, control, order and predictability' 

(Spreitzer 1996) 
- standaardisatie (Stevens, Philipsen en Diederiks 1992) 

sociaal leiderschap 
- kleine statusverschillen (Calori en Sarnin 1991 ) 
- gedragsmanagement (Welsch, Luthans en Sommer 1993) 
- ondersteunende en non-controlerende stijl van leidinggeven (Oldham en Cummings 1996) 
- kwaliteit van de relatie tussen manager en medewerker (Scott en Bruce 1994) 
- span of control (Spreitzer 1996) 

de mate waarin managers persoonlijk belang hechten aan de prestaties en het welzijn van medewerkers, 
mentoring (Marcoulides en Heck 1993) 
mate waarin de bijdrage van groepsleden zichtbaar is (Wagner 1995) 

participatie/decentralisatie 
inspraak, toegang tot informatie (Calori en Sarnin 1991 ) 

- participatie, decentralisatie (Damanpour 1991 ) 
mate waarin medewerkers deelnemen aan besluitvorming (Marcoulides en Heek 1993) 
participatie in vaststellen (groeps)doelstellingen (O'Learry-Kelly, Martocchio en Frink 1994) 

- participatie (Ostroff enSchmitt 1993) 
- participatie (Welsch, Luthans en Sommer 1993) 
- toegang tot informatie (Spreitzer 1996) 

koppeling werkzaamheden van het individu aan de resultaten van het geheel 
- bijdrage medewerkers aan het resultaat van de organisatie als geheel (Calori en Sarnin 1991) 
- (groeps) doelstellingen (O'Learry-Kelly, Martocchio en Frink 1994) 
- groepsleden voelen zich verantwoordelijk voor de resultaten (Wagner 1995) 

beloning 
- extrinsieke beloning (Calori en Sarnin 1991 ) 
- beloningsin(ter)dependentie(Wageman 1995) 
- extrinsieke beloning (Welsch, Luthans en Sommer 1993) 
- verwachte evaluatie (Shalley 1995) 

aandacht aan de behoeften van medewerkers 
- aandacht aan de behoeften van medewerkers (Calori en Sarnin 1991 ) 
- de mate waarin het organisatieklimaat bijdraagt aan het welzijn van medewerkers (Ostroff en Schmitt 1993) 
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verwachte inzet medewerkers: 
- ambitieuze doelstellingen (Calori en Sarnin 1991 ) 
- belang dat het management volgens medewerkers hecht aan toewijding en betrokkenheid (Marcoulides en 

Heek 1993) 
- moeilijkheid doelstellingen (O'Learry-Kelly, Martocchio en Frink 1994) 
- effectiviteitsdoelstellingen en efficiency doelstellingen (Ostroff enSchmitt 1993) 
- verwachtingen van het management van innovatief gedrag (Scott en Bruce 1994) 
- formulering creativiteitsdoelen (Shalley 1995) 

kenmerken functie 
- taakinterdependentie (Wageman 1995) 
- complexiteit van de functie (Griffin 1991 ) 
- complexiteit van de functie (Oldham en Cummings 1996) 



Bijlagen bij hoofdstuk 3 

Bijlage 3.1: Operationalisering van de dimensies van sturing 

Voor het invullen van de dimensies is gebruik gemaakt van vragen uit de onderzoeken van 
Hage en Aiken (1967) en Denison (1990). Daarnaast is veelvuldig gebruik gemaakt van de 
resultaten van cultuuronderzoek uitgevoerd door de projectgroep 'cultuur in veranderende 
organisaties'. In deze onderzoeken wordt onder meer aandacht besteed aan fricties tussen de 
wijze van sturing, zoals medewerkers zouden wensen en de wijze van sturing, zoals mede
werkers ervaren. Ze bieden veel inzicht in de termen, waarin medewerkers in organisaties 
over de in dit onderzoek gebruikte begrippen spreken, en welke items zij van belang achten. 
Veel vragen zijn min of meer afgeleid van de interviewvragen die in deze onderzoeken wor
den gehanteerd. 

Centralisatie 
Voor dit onderzoek is gezocht naar items die op intervalniveau gemeten kunnen worden. Van 
Hage en Aiken (1976) is de maat van participatie in besluitvorming overgenomen (items 19, 
20 en 21). Deze maat is aangevuld met een item waarmee ook besluitvorming op het niveau 
van het werk zelf kan worden gemeten. 
Hofstede (1980) operationaliseert zijn dimensie Power Distance onder meer met twee items 
die gebaseerd zijn op vier typen leiderschapsstijlen, die zijn afgeleid van het model van Tan
nenbaum en Schmidt (1958). Deze vier typen leiders laten in toenemende mate participatie 
van medewerkers toe. De door Hofstede gehanteerde vragen zijn wel in de vragenlijst opge
nomen maar, omdat ze een nominaal meetniveau hebben, niet opgenomen in de multivariate 
analyses. De vragen dienen als ondersteuning van de dimensie. 

Centralisatie 

antwoordcategorieën: Bijna altijd 12 3 4 5 Nooit 

19 In hoeverre neemt u deel aan besluitvorming over aanname personeel? 

20 In hoeverre neemt u deel aan besluitvorming over promotie van personeel 

21 In hoeverre neemt u deel aan besluitvorming over het invoeren van grote veranderingen en ver

nieuwingen 

22 Hoe vaak wordt u betrokken bij overleg, waarin problemen die met uw werk te maken hebben, 

worden opgelost? 

1 Deze projectgroep is een onderdeel van de sectie Organisatie en beleid van de vakgroep Sociologie van de 
Universiteit van Amsterdam. Katinka Bijlsma-Frankema is projectleider van deze projectgroep. 
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Power distance (Hofstede) 

Leidinggevende 1: Neemt over het algemeen snel zijn beslissingen en deelt ze duidelijk en zonder er 

doekjes om te winden mee aan de medewerkers. Verwacht van u dat u deze beslis

singen volgens afspraak uitvoert, zonder moeilijkheden te maken. 

Leidinggevende 2: Neemt over het algemeen snel beslissingen, maar probeert ze eerst volledig aan zijn 

medewerkers toe te lichten alvorens verder te gaan. Geeft de reden voor de beslis

singen en beantwoordt alle vragen. 

Leidinggevende 3: Vraagt over het algemeen de medewerkers om advies voor de beslissing te nemen. 

Luistert naar uw raad, weegt het voor en tegen af en maakt dan de beslissing be

kend. Verwacht daarna dat iedereen -ook de medewerkers die een andere mening 

hadden- de beslissing volgens afspraak uitvoert. 

Leidinggevende 4: Roept over het algemeen de medewerkers bijeen als er een belangrijke beslissing 

genomen moet worden. Legt de problemen aan de groep voor en moedigt een dis

cussie aan. Accepteert de mening van de meerderheid als een beslissing. 

14a. Welke van deze typen leidinggevenden lijkt het meeste op uw eigen direct leidinggevende? 

Antwoord categorieën: Leidinggevende 1 t/m leidinggevende 4, geen van deze vier 

14b. Onder welke leidinggevende zou u het liefste willen werken? 

Antwoord categorieën: Leidinggevende 1 t/m leidinggevende 4, geen van deze vier 

Sociaal leiderschapsgedrag 
Hofstede heeft in zijn onderzoek (1980) ook de dimensie 'mensgericht leiderschap' gemeten. 
Het centrale item waarmee deze dimensie gemeten wordt is de stelling: 'my manager is con
cerned with helping me get ahead'. Een van de items waarmee Denison (1990) 'Supervisor 
Work Facilitation' meet is de vraag: 'Does your boss provide help, training and guidance so 
that you can improve your performance'? , een vraag die aansluit bij het item zoals geformu
leerd door Hofstede. Het item 'aanmoedigen inzet (33)' wordt door Denison gebruikt voor de 
dimensie 'Supervisory Work Facilitation'. Om sociaal leiderschapsgedrag te meten zijn deze 
twee vragen van Denison vertaald en opgenomen. Ook deze dimensie wordt ondersteund 
door de leiderschapsstijlen van Hofstede. 

Sociaal leiderschapsgedrag 

antwoordcategorieën: Helemaal mee eens 12 3 4 5 Helemaal mee oneens 

13 Mijn direct leidinggevende biedt me hulp en begeleiding zodat ik mijn prestaties kan verbeteren. 

33 Op onze afdeling worden mensen aangemoedigd om zich volledig in te zetten voor het bedrijf. 
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Standaardisatie 
Hofstede operationaliseert de 'Uncertainty Avoidance' onder meer met het item 'oriëntatie op 
regels'. Aan dit item is het concept 'rule observation' van Hage en Aiken toegevoegd. Op 
basis van de onderzoeken van de projectgroep is de vraag opgenomen, in hoeverre voor 
medewerkers sprake is van een duidelijke en welomschreven werksituatie. Denison gebruikt 
een aan deze vraag verwante vraag: 'is het duidelijk wat van u verwacht wordt in uw werk', 
als item waarmee 'Job Clarity' gemeten wordt. 
Op basis van de eerdere cultuuronderzoeken zijn aan deze vragen de vraag naar de frequentie 
van de controle, de mate waarin een handboek wordt gebruikt en de mate waarin sprake is 
van preciese functieomschrijvingen, toegevoegd. Om flexibiliteit te meten is de vraag naar de 
snelheid, waarmee werkwijzen worden aangepast, toegevoegd; deze vraag is afkomstig uit 
het onderzoek van Denison. 

Standaardisatie 

antwoordcategorieën: Helemaal mee eens 12 3 4 5 Helemaal mee oneens 

43 Bedrijfsregels zijn er om op te volgen, zelfs als een medewerker meent dat het in het belang van het 

bedrijfis een regel te overtreden 

38 In deze organisatie wordt voortdurend gecontroleerd of medewerkers zich aan de regels houden 

4 Ik werk in een welomschreven werksituatie waarin duidelijk is wat van mij wordt verwacht 

6 Ik heb een functieomschrijving waarin mijn taken precies zijn omschreven 

34 Voor mijn afdeling wordt een handboek gebruikt waarin de belangrijkste te volgen procedures staan 

antwoordcategorieën: Iedere dag 12 3 4 5 6 7 Nooit 

10 Hoe vaak vindt controle [op het werk] plaats? 

antwoordcategorieën: Helemaal mee eens 12 3 4 5 Helemaal mee oneens 

42 In deze organisatie worden verbeteringen in de werkwijzen snel doorgevoerd 

Autonomie 
De vraag naar het belang dat een respondent hecht aan de mogelijkheid zijn werk naar eigen 
goeddunken aan te pakken laadt in het onderzoek van Hofstede hoog op de dimensie indivi
dualiteit. Van deze vraag is voor dit onderzoek de vraag afgeleid in welke mate medewerkers 
de mogelijkheid hebben hun werk naar eigen goeddunken aan te pakken. Deze vraag is uitge
splitst naar 'individuele autonomie' en 'groepsautonomie'. 

Autonomie 

antwoordcategorieën: Helemaal mee eens 12 3 4 5 Helemaal mee oneens 

7 Ik heb een grote vrijheid mijn werk naar eigen goeddunken in te richten 

35 Als afdeling hebben we de vrijheid om ons werk naar eigen goeddunken in te richten zolang we de 

doelstellingen voor onze afdeling halen 
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Oriëntatie op de groep 
Denison operationaliseert het concept 'Supervisor Team Building' onder meer met het item 
'does your boss encourage people who work in the group to work as a team'? 
Naast deze vraag is een vraag opgenomen naar het belang van samenwerken voor een goed 
functioneren. 
Ook de organisatie als geheel kan beschouwd worden als een groep. Als sturing gericht is op 
de groep, zal veel aandacht besteed worden aan de doelstellingen van de organisatie en zullen 
medewerkers inzicht hebben in het succes van de organisatie. Om dit te meten zijn aan de 
hierboven beschreven items nog twee items toegevoegd. 

Oriëntatie op de groep 

antwoordcategorieën: Helemaal mee eens 12 3 4 5 Helemaal mee oneens 

5 Om mijn werk goed te kunnen doen moet ik met anderen samenwerken 

15 Mijn direct leidinggevende moedigt samenwerken aan 

23 Zonder inzicht in de doelstellingen van mijn afdeling is het voor mij moeilijk om mijn werk goed te 

doen 

36 Ik vind dat ik een duidelijke bijdrage lever aan het succes van deze organisatie 

Gewenst gedrag 
In hoofdstuk 3 wordt aangetoond dat er een verschil is in gedrag dat van medewerkers wordt 
verwacht in de verschillende typen sturing. In een mechanische of bureaucratische organisatie 
wordt van medewerkers nauwkeurigheid, gehoorzaamheid verwacht, terwijl in een organi
sche organisatie creativiteit, zelfstandigheid wordt verwacht. De vragen zijn afgeleid van de 
cultuuronderzoeken. 

Gewenst gedrag 

antwoordcategorieën: Helemaal mee eens 12 3 4 5 Helemaal mee oneens 

37 Iemand die zijn eigen beslissing wil nemen wordt in deze organisatie niet gewaardeerd 

40 Nauwkeurigheid wordt in deze organisatie meer gewaardeerd dan creativiteit 
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Bijlage 3.2 Operationalisering contingentievariabelen 

Perspectief op omgevingscomplexiteit 

Heterogeniteit 
Heterogeniteit keuze klant 
4. Als een klant op deze afzetmarkt een keuze maakt tussen uw product en dat van uw 

concurrent, wat weegt dan het zwaarst: prijs, kwaliteit of service? En daarna? 
Prijs krijgt waarde 1, kwaliteit waarde 2 en markt waarde 3. Variabele wordt berekend door 
de verschillen in scores tussen diverse markten bij elkaar op te tellen 
Heterogeniteit informatie 
7. Heeft u, om deze problemen op te kunnen lossen, voldoende informatie over: 
a de wensen en behoeften van uw klanten? 
b het handelen van uw concurrenten? 
c het handelen van uw toeleveranciers? 
d nieuwe productiemethoden? 
e nieuwe producten in de markt? 
Antwoordcategorieën: meer dan voldoende 1.2.3.4 zeer onvoldoende. Variabele wordt bere
kend door de verschillen in scores tussen diverse markten bij elkaar op te tellen. 

Onzekerheid 
Onzekerheid keuze klant 
4. Als een klant op deze afzetmarkt een keuze maakt tussen uw product en dat van uw 

concurrent, wat weegt dan het zwaarst: prijs, kwaliteit of service? En daarna? 
De mate van onzekerheid is hoger, als de klant op basis van service in plaats van kwaliteit, en 
op basis van kwaliteit in plaats van prijs een keuze. Prijs krijgt waarde 1, kwaliteit krijgt 
waarde 3 en service krijgt waarde 4. Het item dat het zwaarst weegt wordt vermenigvuldigd 
met 3, het item dat het minst zwaar weegt met 1. De som van de waarden * de gewichten, 
gedeeld door het aantal markten, levert de score op deze variabele 
Onzekerheid informatie 
7. Heeft u, om deze problemen op te kunnen lossen voldoende informatie over: 
a de wensen en behoeften van uw klanten? 
b het handelen van uw concurrenten? 
c het handelen van uw toeleveranciers? 
d nieuwe productiemethoden? 
e nieuwe producten in de markt? 
Antwoordcategorieën: meer dan voldoende/voldoende (waarde 1 ), onvoldoende (waarde 3), 
zeer onvoldoende (waarde 4). De scores van de markten worden bij elkaar opgeteld en ge
deeld door het aantal markten. 
Onzekerheid feedback 
9. Hoe lang duurt het gemiddeld voordat de resultaten van de werkzaamheden van de 

monteurs of productiemedewerkers op de 'productieafdeling' zichtbaar zijn? 
Antwoordcategorieën: een dag 1.2.3.4.5.6 verschillende jaren. De scores van de markten 
worden bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal markten. 
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Externe afhankelijkheid 
Aantal toeleveranciers 
10. Met hoeveel toeleveranciers onderhoudt uw bedrijf een relatie (bij benadering)? 
Antwoordcategorieën: < 10 5.4.3.2.1 > 40. De scores van de markten worden bij elkaar op
geteld en gedeeld door het aantal markten. 
Afhankelijkheid toeleveranciers 
11. Is dat relatief veel of relatief weinig vergeleken met andere bedrijven in de branche? 
Antwoordcategorieën: erg veel 1.2.3.4.5 erg weinig. De scores van de markten worden bij 
elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal markten. 
Perspectief op afhankelijkheid toeleveranciers 
15. In welke mate bent u afhankelij k van uw toeleveranciers? 
Antwoordcategorieën: sterk afhankelijk 5.4.3.2.1 sterk onafhankelijk. De scores van de 
markten worden bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal markten. 
Afhankelijkheid informatie 
7. Heeft u, om deze problemen op te kunnen lossen, voldoende informatie over: 
c het handelen van uw toeleveranciers? 
Berekening variabele: zie eerder 
Afhankelijkheid afnemers 
16. In welke segmenten vallen uw afnemers? 

Consumenten % (1) 
Detailhandel % (2) 
Groothandel % (3) 
Bedrijven % (4) 
Overheid en instellingen % (4) 

De verschillende segmenten van de afzetmarkt verschillen van elkaar in grootte en dus aantal. 
Het segment consumenten bevat veel kleine eenheden. De afhankelijkheid van een enkele 
consument is dus laag. De segmenten bedrijven en overheid/instellingen grotere en dus min
der eenheden. De afhankelijkheid van bedrijven of instellingen zal dus groter zijn. Het 
segment consumenten krijgt de waarde 1, het segment bedrijven/instellingen de waarde 4. De 
percentages worden vermenigvuldigd met de waarden, dit cijfer gedeeld door 100 is de score 
op deze variabele. 
Perspectief op de mate van afhankelijkheid 
19. In welke mate bent u afhankelijk van individuele afnemers? 
Antwoordcategorieën: sterk afhankelijk 5.4.3.2.1 sterk onafhankelijk. 
Afhankelijkheid informatie 
7. Heeft u, om deze problemen op te kunnen lossen, voldoende informatie over: 
a de wensen en behoeften van uw klanten? 
Berekening variabele: zie eerder 
Afhankelijkheid concurrenten 
1. Heeft u, om deze problemen op te kunnen lossen voldoende informatie over: 
b het handelen van uw concurrenten? 
Berekening variabele: zie eerder 
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Perspectief op omgevingsinstabiliteit 

Perspectief op de mate van veranderlijkheid 
Frequentie benodigde aanpassingen 
20. Komt het wel eens voor dat zich situaties voordoen die een, eventueel tijdelijke, 

aanpassing van de werkwijze vereisen? (Als ja:) hoe vaak gemiddeld per jaar? 
Antwoordcategorieën: dagelijks 5.4.3.2.1 elk jaar. 
Waardering veranderlijkheid 
23. Als u deze veranderingen overziet, hoe veranderlijk zou u dan de omgeving in de 

laatste 5 jaren noemen? 
Antwoordcategorieën: zeer veranderlijk 5.4.3.2.1 zeer onveranderlijk 

Perspectief op onvoorspelbaarheid veranderingen 
Mate waarin veranderingen te voorzien zijn 
20. Komt het wel eens voor dat zich situaties voordoen die een, eventueel tijdelijke, 

aanpassing van de werkwijze vereisen? Kunt u deze situaties over het algemeen voor
zien? 

Antwoordcategorieën: bijna altijd 1.2.3.4.5 vrijwel nooit 
Mate voorspelbaarheid 
24a. Hoe voorspelbaar vond u de omgeving de afgelopen 5 jaar? 
Antwoordcategorieën: zeer voorspelbaar 1.2.3.4.5 zeer onvoorspelbaar 
Mogelijkheid te anticiperen 
24b Hoe moeilijk was het te anticiperen op de veranderingen in de omgeving? 
Antwoordcategorieën: heel moeilijk 5.4.3.2.1 heel makkelijk 
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Bijlagen bij hoofdstuk 5 

Bijlage 5.1 Bijlagen bij de discriminant analyse 

Geselecteerde variabelen 

Bijlage 

Summary Ts ible 

Action Vars Wilks' 

Step Entered Removed In Lambda Sig. Label 

1 ZVR6 1 .75014 .0000 ZSCORE: vraag 6 

2 ZVR34 2 .62942 .0000 ZSCORE: vraag 34 

3 ZVRIOA 3 .54129 .0000 ZSCORE: vraag 10A 

4 ZVR38 4 .47717 .0000 ZSCORE: vraag 38 

5 ZVR33 5 .43085 .0000 ZSCORE: vraag 33 

6 ZVR20 6 .39161 .0000 ZSCORE: vraag 20 

7 ZVR19 7 .35479 .0000 ZSCORE: vraag 19 

8 ZVR13 8 .32500 .0000 ZSCORE: vraag 13 

9 ZVR22A 9 .30009 .0000 ZSCORE: vraag 22A 

10 ZVR42 10 .27780 .0000 ZSCORE: vraag 42 

11 ZVR35 11 .25896 .0000 ZSCORE: vraag 35 

12 ZVR43 12 .24238 .0000 ZSCORE: vraag 43 

13 ZVR7 13 .22750 .0000 ZSCORE: vraag 7 

14 ZVR4 14 .21398 .0000 ZSCORE: vraag 4 

15 ZVR40 15 .20145 .0000 ZSCORE: vraag 40 

16 ZVR15 16 .19000 .0000 ZSCORE: vraag 15 

17 ZVR21 17 .17993 .0000 ZSCORE: vraag 21 

18 ZVR23 18 .17120 .0000 ZSCORE: vraag 23 

19 ZVR36 19 .16370 .0000 ZSCORE: vraag 36 
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ZVR4 
ZVR5 
ZVR6 
ZVR7 
ZVR10A 
ZVR13 
ZVR15 
ZVR19 
ZVR20 
ZVR21 
ZVR22A 
ZVR23 
ZVR33 
ZVR34 
ZVR35 
ZVR36 
ZVR37 
ZVR38 
ZVR40 
ZVR42 
ZVR43 

ZVR4 

1.00000 

.13223 

.52972 

.16658 

.12715 

.27695 

.23037 

.05575 

.05398 

.03901 

.11560 

-.01312 

.25848 

.25075 

.07393 

.16037 

-.16129 -

.12771 

.08366 

.25024 

.03727 

ZVR5 ZVR6 ZVR7 ZVR10A ZVR13 ZVR15 

1.00000 

.13089 

.10805 

.01280 

.11486 

.20738 

.12632 

.16058 

.12115 

.13586 

.19125 

.14551 

.07823 

.08637 

.11948 

.07360 • 

.05130 

.02954 

.05844 

.03529 

1.00000 

.10188 

.10008 

.22558 

.19034 

.03453 

.08371 

.02105 

.05118 

.00973 

.24719 

.27565 

.10391 

.14457 

.07339 

.17779 

.11499 

.21137 

.05909 

1.00000 

-.07475 

.09933 

.15457 

.08151 

.09419 

.11734 

.15594 

.01031 

.16239 

.04836 

.29464 

.14816 

-.19474 

-.04557 

.02203 

.12715 

-.01488 

1.00000 

.14073 

.03406 

.00515 

-.01707 

-.00068 

.03978 

.03810 

.05848 

.15212 

-.03650 

.00776 

.00849 

.17028 

.03671 

.08526 

-.01879 

1.00000 

.39417 

.08570 

.07033 

.08066 

.18859 

.12414 

.27118 

.22465 

.12362 

.07143 

-.16558 

.04312 

.08100 

.25007 

.04249 

1.00000 

.10125 

.10509 

.09387 

.19620 

.12577 

.32967 

.18554 

.19611 

.12816 

-.21090 

.05371 

.09673 

.24230 

.03292 

ZVR19 

ZVR20 

ZVR21 

ZVR22A 

ZVR23 

ZVR33 

ZVR34 

ZVR35 

ZVR36 

ZVR37 

ZVR38 

ZVR40 

ZVR42 

ZVR43 

ZVR19 

1.00000 

.69923 

.45057 

.22270 

.09283 

.10678 

.04179 

-.01773 

.06583 

-.10845 

-.00067 

-.03933 

.07193 

-.02497 

ZVR20 ZVR21 ZVR22A ZVR23 ZVR33 ZVR34 

1.00000 

.50955 

.29578 

.14188 

.14364 

.06168 

-.00539 

.11662 

-.14545 

.02904 

-.01870 

.08811 

-.08019 

1.00000 

.33786 

.12156 

.10431 

.05618 

.03858 

.09462 

-.13821 

-.00005 

-.05790 

.13609 

-.06524 

1.00000 

.10498 

.20341 

.12252 

.07822 

.09913 

-.20975 

-.01255 

-.03864 

.17412 

-.03178 

1.00000 

.08317 1.00000 

.05829 .29688 

.04190 .17908 

.08498 .23087 

-.07417 -.13276 

.01151 .16164 

-.01721 .08775 

.03161 .31399 

-.00883 .05785 

1.00000 

.08692 

.18842 

-.02740 

.22177 

.11939 

.23060 

.07069 
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ZVR35 ZVR36 ZVR37 ZVR38 ZVR40 ZVR42 ZVR43 
ZVR35 1.00000 
ZVR36 .19484 1.00000 
ZVR37 -.14464 -.17234 1.00000 
ZVR38 .00319 .05941 .19258 1.00000 
ZVR40 .06303 .06479 .10609 .18250 1.00000 
ZVR42 .18566 .09890 -.10563 .16262 .09500 1.00000 
ZVR43 .05417 .01602 .03037 .07648 .08362 .13034 1.00000 
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Bijlage 5.2 Vergelijking theoretische dimensies met empirische dimensies 

In paragraaf 5.2.1 en in bijlage 3.1 is beschreven, hoe de theoretische dimensies ingevuld zijn 
met items. De items blijken echter niet altijd te laden op de dimensies waarvoor ze waren 
geselecteerd. De onderstaande tabel geeft deze verschillen weer. 

Het item oriëntatie op regels (43) laadt hoog op de dimensie 'centralisatie' en niet op de 
dimensie 'standaardisatie'. Regels worden ontwikkeld en ingesteld door het management van 
de organisaties. De vraag 'of regels er zijn om opgevolgd te worden' is niet alleen een vraag 
naar het opvolgen van regels, maar ook een vraag naar het opvolgen van door het manage
ment geformaliseerde richtlijnen. De mate, waarin medewerkers de mogelijkheid hebben af te 
wijken van richtlijnen van het management, als ze denken dat het in het belang is van de 
organisatie, blijkt een kenmerk van de mate van centralisatie. 

Het item noodzaak inzicht doelstellingen (23) laadt hoog op de dimensie 'participatie' en niet 
op de dimensie 'oriëntatie op de groep'. Ook in de literatuur wordt participatie soms gekop
peld aan inzicht in missie of doelstellingen van de organisatie. Hamel en Prahalad (1994) en 
Drucker (1992, zie ook bijlage 2.1) stellen dat participatie leidt tot chaos, als niet duidelijk is 
wat de missies en de doelstellingen van de organisatie zijn. In organisaties, waarin sprake is 
van een hoge mate van participatie, is het voor medewerkers moeilijk hun werk goed te doen 
zonder inzicht in de doelstellingen van de afdeling. 

Het item inzicht bijdrage succes organisatie (36) laadt hoog op de dimensie 'waardering voor 
creativiteit'. Dit item blijkt niet te laden op de dimensie 'oriëntatie op de groep'. De nadruk 
wordt hier door respondenten meer gelegd op de bijdrage die geleverd wordt aan het succes 
van de organisatie dan op de koppeling tussen individuele werkzaamheden en de resultaten 
van de organisatie. 

De dimensie 'autonomie' is opgesplitst. De items van deze dimensie laden op andere dimen
sies zoals al besproken is in de tekst van paragraaf 5.2.2. 

Waarom het item duidelijkheid verwachtingen eigen werk laadt op de dimensie 'oriëntatie op 
de groep' en niet op de dimensie 'standaardisatie', duidt er misschien op dat de veronderstel
ling dat werken in een groep voor medewerkers duidelijkheid biedt, juist is. 

Twee items blijken niet significant te discrimineren en zijn niet in de tabel opgenomen. Het 
betreft de items 'noodzaak samenwerken '(5) en 'waardering autonomie '(37). 
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Bijlage 5.3: Scree-plot bij factoranalyse 

Resultaten marktonderzoek 

F A C T O R A N A L Y S I S 

E 1.799 -f * 

I I 
G ! 

E I 
N 1.179 -f-

v ! 
A | 

L | 

ü .654 -f 

E .368 + 

S I 

.000 

1 2 3 4 

PC Ex t r ac t ed 2 f a c t o r s . 

De financiële resultaten zijn samen te vatten in één factor, een scree-plot van deze afleiding is niet interessant. 
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Bijlagen bij hoofdstuk 8 

Bijlage 8.1 Dichotomisering van de discriminant functies 

Functie 1 : cases met een score lager of gelijk aan .287 krijgen de score 1 ' 

Functie 2: cases met een score hoger of gelijk aan .52 krijgen de score 0 

Functie 3: cases met een score hoger of gelijk aan -.76 krijgen de score 1 

Functie 4: cases met een score hoger of gelijk aan -.17 krijgen de score 0 

Functie 5: cases met een score hoger of gelijk aan -.17 krijgen de score 0 

Functie 6: cases met een score lager of gelijk aan -.310 krijgen de score 1 

Functie 7: cases met een score hoger of gelijk aan -.012 krijgen de score 0 

1 Een lage score op deze dimensie betekent een hoge mate van standaardisatie. Hetzelfde geldt, behalve voor 
dimensie 3, voor alle dimensies. 
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S C A B F G P 

cases (n=52) Fl F2 F3 F4 F5 F6 F7 Expressie Reductie n 

1,11,13,16,23,2 

5 

H H H L H L H SCAbFgP SCAbg 6 

2,10,29,15,30 H H H L H L L SCAbFgp SCAbg 5 

7,8,9,17,19,20,2 

1,24, 

H H H L L L L SCAbfgp SCAbg 8 

14,22,26,32,49, H H H L L L H SCAbfgP SCAbg 5 

3,6,31 H H H H L L L SCABfgp CABfgp 3 

35 L H H H L L L sCABfgp CABfgp 1 

34,44 L H H L L L L sCAbfgp sCAbf 2 

43,45 L H H L L H L sCAbfGp sCAbf 2 

39,42,52 L H H L L L H sCAbfgP sCAbf 3 

33 L H H L L H H sCAbfGP sCAbf 1 

5,27 H H H H L H H SCABfGP SCABfP 2 

12,18 H H H H L L H SCABfgP SCABfP 2 

28 H H H H H L H SCABFgP SCABFgP 1 

38,50 L H H H H L L sCABFgp sCABFgp 2 

46 L H H L H H L sCAbFGp sCAbFGp 1 

40 L L H L L L L scAbfgp Abfg 1 

51 H L H L L L L ScAbfgp Abfg 1 

4 H L H L L L H ScAbfgP Abfg 1 

47 L L H L L L H scAbfgP Abfg 1 

48 L H L H L L L sCaBfgp sCaBfg 1 

37 L H L H L L H sCaBfgP sCaBfg 1 

36 L L H H L H H scABfGP scABfGP 1 

41 L H L L H L L sCabFgp sCabFgp 1 

aant. H's 34 47 49 15 15 6 24 



176 Bijlage 

Bijlage 8.3: Verschillen in resultaten van de afgeleide grondtypen 

Financiële 

resultaten 

Groepseffectivi-

teit 

Individuele 

effectiviteit 

Waardering 

manager 

.08 -.08 .14 7.2 6.9 

.46 .43 .22 -.60 -.61 7.4 7.9 

min: -2.00 , max: 2.0 a ï Tiin:-2.50 Tiax:2.50 min:-2.50 max 2.50 min:6.00 max:8.50 

Vertrouwen 

hoogste leiding 

.11 .02 

-.22 -.03 

Vertrouwen 

direct leiding

gevende 

.16 -.07 

-.03 -.26 

Stress 

.02 .07 

-.03 -.07 

Ziekteverzuim 

2.1 

2.3 2.1 

min:-2.00 max: 2.00 min:-2.00 max: 2.00 min:-1.50 max 1.50 min: 1.50 max 3.00 
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Bijlage 8.4. Resultaten gecombineerd met omgevingsscores 

Gemiddelde omgevingsscores per type sturing 

• Complexiteit  
.03 (F) -.40 (S/F) 

•16 (K) -.23 (S) 
min: -1.7, max: 3.0 

Instabiliteit 
.03 (F) -.64 (S/F) 
.53 (K) -.50 (S) 

min: -2.0, max: 1.9 

Output scores van verschillende typen sturing in subdatasets geselecteerd op basis van de 
scores op de dimensie complexiteit. 

groepseffec-
tiviteit 

individuele 
effectiviteit 

financiële 
resultaten 

vertr. Hoog
ste leiding 

vertr. direct 
leidingge
vende 

Flex Eenvoudig • 17(4) .06 .(0) -.12(5) .17 

Complex .38(5) -.19 .(0) .09 (5) .14 

Sociaal Eenvoudig -.17(5) .-.64 .(0) .11(5) -.19 

Complex • (0) -.06 (3) -.57(1) .05 

Kaal Eenvoudig -.51 (7) .25 .43 (1) .11 (10) .08 

Complex .71 (3) .51 .32 (2) -.03 (8) .02 

verschil: p=.15 (aantal cases) 

Output scores van verschillende typen sturing in subdatasets geselecteerd op basis van de 
scores op de dimensie instabiliteit. 

groepseffec-
tiviteit 

individuele 
effectiviteit 

financiële 
resultaten 

vertr. hoog
ste leiding 

vertr. direct 
leidingge
vende 

Flex Stabiel .01 (6) .06 .(0) -.16(7) .15 

Instabiel •53 (4) -.33 .(0) .12(4) .30 

Sociaal Stabiel .60 (4) -.82 -.06(3) -.39(5) -.10 

Instabiel -.04 (3) -.30 .33 (3) -.21 

Kaal Stabiel .70(3) .51 .33 (2) -.03 (7) -.07 

Instabiel -.41 (8) .24 -42(1) .16(12) .08 

(aantal cases) 




