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VOORWOORD D 

Dezee dissertatie start met de fictieve avonturen van Overtoom bv. Ik schreef dit verhaal als 
managerr Project Operations zo'n tien jaar geleden ter illustratie van de logistieke knelpunten 
vann Philips Telecommunicatie & Informatiesystemen (PTIS) in Den Haag. Voor velen binnen 
dezee organisatie was de geschetste situatie zeer herkenbaar. De logistieke verwerking van 
zowell  gestandaardiseerde orders als maatwerkorders middels een en hetzelfde organisatie-
conceptt leidde in de dagelijkse praktijk tot tal van moeilijk oplosbare problemen. Beide or-
derstromenn zouden van elkaar worden gescheiden, maar dit proces was in de loop van 1991 
nogg in ontwikkeling toen Philips in het kader van de operatie Centurion besloot de compu-
tertakk integraal af te stoten. 

Tochh werd niet daar, maar in feite al enkele jaren eerder de kiem voor dit proefschrift gelegd. 
Vanuitt de stafafdeling Organisatie & Efficiency was ik nauw betrokken bij de strategieont-
wikkelingg van enkele marktgroepen van PTIS. Met behulp van de binnen Philips ontwikkelde 
techniekk van de Strategische Oriëntatie Ronde werden strategische analyses gemaakt, discus-
siess gevoerd en plannen opgesteld. Ondanks het enthousiasme van alle deelnemers aan het 
proces,, verliep de implementatie in de praktijk, als gevolg van veranderende marktomstan-
digheden,, steeds geheel anders dan gepland. Niettemin had niemand het gevoel dat de analy-
sess zinloos waren geweest, er waren visies ontwikkeld en uitgewisseld die hun uitwerking op 
dee verdere strategieontwikkeling niet misten. Die gedachte heeft me nooit meer losgelaten. 

Watt me ook niet meer losliet was de contingentietheorie zoals Henry Mintzberg deze uit-
werktee in zijn Structuring of Organizations, een van de beste boeken die mijns inziens over 
organisatiess en organiseren zijn geschreven. Met name de toepassing van dit denkmodel tij -
denss de voorbereidingen voor een reorganisatie, ook weer bij PTIS, gaf mij enerzijds de 
overtuigingg dat organisaties alleen werkelijk begrepen kunnen worden in samenhang met hun 
context,, en anderzijds dat niets inderdaad zo praktisch is als een goede theorie. 

Enkelee jaren later, inmiddels op de Universiteit van Amsterdam, vielen de stukjes van de 
puzzell  op hun plaats. De kennismaking met de Strategische Functie Typologie van Maarten 
Simon,, gaf hierbij de doorslag. Het idee dat het soort activiteiten dat een organisatie voor 
haarr afnemers uitvoert een fundamentele invloed heeft op het denken en handelen van een 
organisatie,, legde een directe link met Overtoom. Door deze typologie verder uit te werken 
mett behulp van het concept commitment van Ghemawat, kon de centrale, theoretische ge-
dachtelijnn van deze dissertatie worden afgerond. Als organisatiekenmerken contextafhanke-
lij kk zijn, zou dat ook moeten gelden voor strategievorming, en als functietypen hierop een 
directee invloed uitoefenen, dan vormen zij een goede basis voor het definiëren van de diverse 
contexten. . 
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Dezee gedachtelijn heeft in de loop van enkele jaren door middel van het VOC-onderzoek 
steedss vastere vorm gekregen. In de eerste plaats wil ik alle studenten die hieraan in diverse 
fasenn een bijdrage hebben geleverd, danken voor hun vaak kritische en altijd enthousiaste 
inbreng.. Zonder al het theoretische en empirische materiaal dat zij hebben verzameld, zou dit 
proefschriftt er niet liggen. Daarnaast ben ik dank verschuldigd aan mijn begeleiders, Wout 
Buitelaarr en Bert Piest, die met tussenpozen een aanzienlijk deel van hun spaarzame tijd op-
offerdenn om mijn teksten door te werken en van hun to-the-point opmerkingen te voorzien. 
Ookk alle geïnterviewden van de meer dan vijfti g organisaties, die in het kader van het totale 
onderzoekk werden bezocht, dank ik voor de tijd die zij beschikbaar hebben gesteld en voor de 
reactiess op de concepten die wij hen toestuurden. Mijn broer Paul dank ik voor zijn adviezen 
mett betrekking tot de statistische verwerking van een deel van de onderzoeksgegevens en last 
butt not least, dank ik Len 'for turning it all into music'. 

Amsterdam, Amsterdam, 
Augustuss 2000 
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