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VERANDERING:: STRUCTUUR & MOTIVATIE 

'Tott mijn verbazing begint Lubbers te zeggen dat hij het met mij eens is. Ernst wil te 

hardd van stapel lopen. Er zijn diverse redenen om de functioneringsgesprekken niet nog 

voorr het kamerdebat (over de IRT, rvdn) te voeren. Staatkundige redenen: het ligt 

voorr de hand eerst het kamerdebat af te wachten; misschien moeten anderen (opvolgers) 

dee gesprekken wel overnemen. Er zijn ook fysieke redenen: de ziekte van de minister 

vann Justitie. De collega van Binnenlandse Zaken kan de gesprekken met het OM 

onmogelijkk van hem overnemen. Bovendien kan het gewenst zijn om tijdens het debat 

nogg iets achter de hand te hebben: het vervolgtraject. Ik haal opgelucht adem, maar echt 

begrijpenn doe ik het niet. Hoe zit het krachtenveld in elkaar? Lubbers en Hirsch Ballin 

zittenn niet op één lijn. Hoe loopt het onderling contact? Wat zijn de afspraken waard 

diee ik hier maak?' 

EiEi van Thijn, Retour den Haag, 1995, p 159. 
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VERANDERING, , 
STRUCTUURR & MOTIVATI E 

Eenn derde discours dat een rol speelt bij de inrichting van veranderingsprocessen, is de 

structuurr van de organisatie. Dit perspectief richt de aandacht op het primaire proces, 

besturingsprocessen,, de verdeling van taken en verantwoordelijkheden. Maar ook de 

wijzee waarop structuren gedrag kunnen bepalen en de cultuur kunnen beïnvloeden is 

hierr aan de orde, bijvoorbeeld de motivatie of vervreemding van medewerkers van hun 

werkk als gevolg van de organisatiestructuur. Dit hoofdstuk beoogt aan te geven op 

welkee aspecten en onderwerpen het structuurperspectief zich richt, wat de verschillen in 

werkehjkheidsdefinitiess tussen beide paradigmata hier zijn en tot welke verschillen in 

interventiess dit leidt. Uit deze ordening van wetmatigheden en heuristieken kan men 

dann putten bij de vormgeving van unieke, complexe en dynamische veranderings-

processenn (zie hoofdstuk 6). 

4.11 Organisatiestructuur: een definitie 
Organisatiestructurenn zijn geen statische gegevenheden maar processen van voort-
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DEE TAAL VAN VERANDERING 

durendee aanpassing en ontwikkeling. De inrichting van de structuur betreft enerzijds de 

vraagg naar de arbeids- en taakverdeling en anderzijds de verdeling van beslissings-

bevoegdhedenn en bevoegdheden in de organisatie (Keuning, 1991; Keuning & Eppink, 

1993).. Taken kunnen worden verdeeld op grond van hun samenhang in het 

productieproces,, maar ook de sociale samenhang of schaalgrootte kunnen van invloed 

zijnn op de verdeling. Wat betreft de verdeling van bevoegdheden, kan men organisaties 

centraall  willen leiden of bevoegdheden willen decentraliseren. Coördinatiemecha-

nismenn beogen eenheid aan te brengen in de verdeling in taken en bevoegdheden. 'It is 

thee glue that holds organizations together' (Mintzberg & Quinn, 1986, p 334). 

4.1.14.1.1 Taakverdeling en coördinatie 
Binnenn taken onderscheidt men een horizontale dimensie (de variatie in handelingen op 

hetzelfdee horizontale niveau) en een verticale dimensie {de mate waarin men controle 

heeftt over de eigen taken). Het gevolg van sterke horizontale taakspecialisatie is dat de 

bedrevenheidd in de taak toeneemt, tijdwinst kan worden geboekt, het leerproces 

eenvoudigerr is en de juiste persoon de werkplek kan bezetten. Keerzijde is dat het leidt 

tott herhaling en routinehandelingen, met als gevolg communicatie- en 

motivatieproblemen,, verspilling van menselijke talenten, lage kwaliteit van de arbeid en 

verkokeringg (Mintzberg, 1992; Lawrence & Lorch, 1967). Elke keuze voor een 

bepaaldee verdeling heeft specifieke consequenties. 

Hetzelfdee geldt voor de inrichting van de organisatiestructuur als geheel. Bekend is de 

indelingg in product, markt, functionele en geografisch georiënteerde organisaties. Aan 

elkee indeling zijn voor- en nadelen verbonden (Jagers & Jansen, 1991). Kleine en 

middelgrotee organisaties hebben vaak een functionele indeling, vanwege het 

efficiencyvoordeell  van deze structuur (Keuning, 1991). Nadelen zijn geringe flexibiliteit 

enn coördinatieproblemen. Gecentraliseerde functionele organisaties worden vaak 

gekenmerktt door een hiërarchische structuur, coördinatie aan de top en sturing via 

hiërarchischee lijnen. Steile structuren belemmeren de informatiestroom naar boven, met 

veell  vervorming van informatie als gevolg. Voordeel van verbijzondering naar produc-

tenn ligt in de doelmatigheid ('de beste producten leveren'), bij verbijzondering naar 

functiess in de bundeling van kennis en deskundigheid ('de inkoopafdeling weet alles van 

inkoop'),, bij verbijzondering naar markt dat men snel kan inspelen op wensen van 

doelgroepen.. De verbijzondering naar geografische gebieden levert logistieke voordelen 

opp waardoor de slagvaardigheid wordt vergroot (Jagers & Jansen, 1991; Heijnsdijk, 

2000;; Cummings & Worley, 2000). 

Coördinatiemechanismenn worden gebruikt om eenheid aan te brengen in de 

taakverdelingg en om veranderingen te initiëren of te consolideren. Men kan gewenst 

gedragg formaliseren om het uniform, voorspelbaar en controleerbaar te maken. 

'Formalizationn involves organizational control over the individual (Clegg and Dunkerly, 
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VERANDERING::  STRUCTUUR & MOTIVATIE 

1980).. Ook training en werving & selectie worden gebruikt voor de vastlegging van 

gewenstt gedrag. Interne training bestaat uit socialisatie en 'training on the job'. Andere 

coördinatiemechanismenn zijn: direct toezicht, wederzijdse aanpassing en standaardisatie. 

Standaardisatiee kan betrekking hebben op werkprocessen (voorschriften en instructies), 

opp de 'ouput' (prestatienormen), op kennis en vaardigheden van medewerkers en op 

normenn (standaardisatie van de cultuur) (Mintzberg, 1992). 

4.1.24.1.2 Verdeling van bevoegdheden en coördinatie 
Behalvee op taakverdeling en coördinatie richt het structuurperspectief zich op de 

verdelingg van bevoegdheden. Als de macht is geconcentreerd in één punt in de 

organisatiee dan is de structuur gecentraliseerd. Voordeel is dat dit tegemoetkomt aan de 

behoeftee van algehele coördinatie (Jagers & Jansen, 1991) of eenheid van leiding 

(Mintzberg,, 1979). Voordeel van decentralisatie is dat hogere echelons worden ondast 

vann beslissingen die niet op hun niveau liggen en dat besluiten worden genomen op 

grondd van lokale kennis (Kuipers & Van Amelsvoort, 1993). De verdeling van de 

bevoegdhedenn in de organisatie houdt nauw verband met wat men kan en wat men wil 

decentraliserenn (de besturingsfilosofie). Wat men kan decentraliseren hangt samen met 

dee omgevingsdynamiek, de 'span of control' van een manager en de zelfsturings-

mogelijkhedenn van medewerkers. Wat de beste span of control is, is niet eenduidig te 

beantwoordenn (Keuning, Opheij & Maas, 1993). Als de hiërarchie of direct toezicht het 

belangrijkstee coördinatiemechanisme is, kunnen de eenheden relatief klein zijn en is de 

organisatiestructuurr 'steil'. Naarmate meer gebruik wordt gemaakt van standaardisatie als 

coördinatiemechanisme,, worden de eenheden groter en organisaties 'platter'. Voor de 

begeleidingg van professionals zijn vaak kleine groepen vereist. Direct toezicht op 

ongeschooldd werk is minder complex, zodat de werkeenheid groter kan zijn. 

Coördinatie-Coördinatie-  Verdeling  Verbinding*-
VastleggingVastlegging  taak mechanismen  bevoegdheden  middelen 

 Individu 
-- horizontale specialisatie 
-- verticale specialisatie 

:: - formalisatie van gedrag 
-- training en indoctrinatie 

;  Afdeling 
-- groeperen en grootte 

vann eenheden 

;  Organisatie 
-- product 
-- markt 
-- functie 
-- geografisch 

 direct toezicht 

 standaardisatie 
-- van processen 
-- van output 
-- van vaardigheden 
-- van de norm 

 wederzijdse 
aanpassing g 

 horizontaal 

 verticaal 
-- selectief 
-- parallel 

 direct contact 

 liaison-posities 

 taakgroepen en 
vastee commissies 

 integratiefuncties 

 overlegstructuren 

 matrixorganisatie 

Tabel4.1.1Tabel4.1.1  Ontwerpparameters  (Mintzberg,  1992, l991;Galbraith,  1976) 
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Dee mate waarin men wil decentraliseren is onder andere afhankelijk van het mensbeeld 

vann de leiding (Hartog, 1992). Een besturingsfilosofie die decentralisatie voorstaat legt 

dee verantwoordelijkheid op het laagst mogelijke niveau. Wil men meer controle 

handhavenn dan zal men meer willen centraliseren. Andere redenen zijn de complexiteit 

vann het coördinatievraagstuk of een externe dreiging. Hiermee zijn de belangrijkste 

internee ontwerpparameters beschreven. In tabel 4.1.1 worden ze weergegeven. 

4.1.34.1.3 Verbindingsmiddelen 
Somss zijn direct toezicht, wederzijdse aanpassing en de vier vormen van standaardisatie 

ontoereikendd om de vereiste kwaliteit van coördinatie tot stand te brengen. In dat geval 

maaktt men gebruik van extra verbindingsmiddelen (zie tabel 4.1.1). Volgens Galbraith 

(1976)) bepaalt de mate van taakonzekerheid welke verbindingmiddelen de organisatie 

nodigg heeft. Hoe groter de taakonzekerheid, hoe meer informatie door de 
7 7 

taakuitvoerendee werknemers moet worden verwerkt. In eenvoudige omstandigheden 

kann gebruik worden gemaakt van relatief eenvoudige verbindingsmiddelen zoals direct 

contactt tussen managers en verbindings- of'liaison'-posities. Meer omvattende middelen 

zijnn taakgroepen en vaste commissies, integratiefuncties, overlegstructuren van managers 
8 8 

enn de matrixorganisatie als meest complexe vorm (zie paragraaf 4.6.3). 

4.1.44.1.4 Contingentiefactoren 
Naastt het belang van interne consistentie tussen genoemde ontwerpparameters, wijst het 

discourss over organisatiestructuur op het belang van contingentiefactoren bij de 

inrichtingg van organisaties. Daaronder vallen de leeftijd van de organisatie, de omgeving 

(dee complexiteit, dynamiek en marktsegmentatie) en het technische systeem 

(Mintzberg,, 1991). Naarmate organisaties groter en ouder zijn, worden gedragingen 

immerss voorspelbaarder en kan men gedrag gemakkelijk vasdeggen in regels, functies en 

dergelijkee (Mintzberg, 1992). Op dezelfde wijze leiden ook technische systemen die 

routinegedragg bevorderen, tot verdergaande standaardisatie en formalisatie. Formalisatie 

vergroott de voorspelbaarheid, controleerbaarheid en efficiëntie van gedragingen. 

Bureaucratieënn functioneren goed in voorspelbare en stabiele omgevingen, maar niet in 

complexee en dynamische omgevingen. Daar zijn flexibele of 'organische' structuren 

gewenst.. In complexe en dynamische omgevingen is wederzijdse aanpassing het enige 

coördinatiemechanisme.. Verder is de diversiteit van de markt van invloed op de 

organisatiestructuurr (diversification breeds divisionalization) en leidt meer externe dreiging 

(bijvoorbeeldd door aandeelhouders of de overheid) tot een toenemende centralisatie en 

formalisatiee in de top. 

4.1.54.1.5 Configuraties 
Hett inrichten van een effectieve structuur vereist consistentie tussen interne 
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ontwerpparameterss en contingentiefactoren, aldus Mintzberg (1992). Dit leidt tot een 

aantall  structuurtypen die voor bepaalde omstandigheden het meest adequaat zijn. Deze 

opvattingg staat bekend als de configuration approach. Elementen waaruit een organisatie 

kann worden samengesteld zijn: een uitvoerende kern, strategische top, middenkader, 

technostructuurr (planning, controller, etc) en de ondersteunde structuur (juridisch, PR, 
9 9 

R&D) .. We bespreken achtereenvolgens de eenvoudige structuur, de machinebureau-

cratie,, de professionele bureaucratie, de divisiestructuur en de adhocratie. Elke structuur 

kentt eigen voor- en nadelen. 

Dee eenvoudige structuur wordt gekenmerkt door eenvoud: er is geen technostructuur, er 

zijnn geen ondersteunende diensten (Mintzberg, 1992). De arbeidsverdeling is 'los', met 

weinigg differentiatie tussen eenheden en een beperkte hiërarchie. De structuur is 

dynamischh en organisch. Er wordt sporadisch gebruik gemaakt van formalisatie, 

planning,, training en verbindingsmiddelen. Het primaire coördinatiemechanisme is 

directt toezicht en het 'elan'. Vaak bestaat de top uit slechts één leider. Deze neemt alle 

beslissingenn en is de spin in het web van de organisatie. Eenvoudige structuren vindt 

menn vaak bij kleine en jonge organisaties. Voordeel is de klantgerichtheid en 

flexibiliteit .. De omgeving van deze structuur is dynamisch en eenvoudig. Strategieën 

wordenn vaak intuïtief geformuleerd en reflecteren de persoonlijke opvattingen van de 

topmanager.. De keerzijde van het eenvoudige besluitvormingsproces is de 

afhankelijkheidd van die persoon. Deze kan plotseling wegvallen, de complexe omgeving 

niett meer overzien of anderszins een obstakel vormen voor verdere ontwikkeling. 

Inn de machinebureaucratie zijn taken verregaand opgesplitst en weinig bevoegdheden 

gedecentraliseerdd (Mintzberg, 1992). Formalisatie van gedrag en standaardisatie zijn in 

dee uitvoerende kern de belangrijkste coördinatiemechanismen. Traditionele grote 

productiebedrijvenn hebben deze vorm: vaak functioneel ingedeeld en centralistisch. 

Veell  macht is in handen van regelmakers (technostructuur) en de strategische top. Op 

onzekerheidd en conflicten reageert men met uitbreiding van beheersings- en controle-

systemen.. De machinebureaucratie is debet aan de massaproductie waarvan een groot 

deell  van de westerse welvaart afhankelijk is. Nadelen liggen in het hoge conflictgehalte, 

dee gebrekkige motivatie van het personeel, slechte coördinatie en het doorschuiven van 

onoplosbaree problemen naar 'boven' waardoor de leiding overbelast raakt. Er is een 

uitgebreidee controlestructuur van toezichthouders op toezichthouders. Het 

middenmanagementt vestigt zich vaak in koninkrijkjes, de scheiding van de 

strategieformuleringg in de top en de implementatie elders in de organisatie leidt tot 

coördinatieproblemenn en in de formele communicatie domineert vaak onbetrouwbare, 

tee rooskleurige informatie. 

Organisatiess kunnen bureaucratisch zijn zonder gecentraliseerd te zijn, zoals in de 
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professioneleprofessionele bureaucratie (Mintzberg, 1992). In deze structuur gaat het om stabiele, maar 

hoogstt ingewikkelde werkzaamheden en is de inbreng van deskundigen noodzakelijk. 

Hett coördinatiemechanisme is standaardisatie van vaardigheden. Ministeries, universi-

teitenn en ziekenhuizen hebben vaak een professionele structuur. De uitvoerende kern 

vormtt het hoofdbestanddeel, met weinig middenkader vanwege het geringe directe 

toezicht.. De top heeft slechts de bestuurlijke leiding en opereert op het snijvlak met de 

externee omgeving. De macht van de professionals wordt bepaald door hun kunde, 

kenniss en vaardigheden. Professionals zijn op het eigen werkveld georiënteerd, loyaal 

aann hun beroep en minder aan de organisatie. De professionele bureaucratie is 

democratischh en er is ruimte voor autonomie. Keerzijde is de geringe controle op 

werk-zaamheden.. Het moeilijke categorisatieproces (tot welk specialisme behoort deze 

vraag?)) leidt vaak tot machtsstrijd, waardoor het besluitvormingsproces traag en met veel 

intrigess verloopt. Verder leidt overadaptie van de professional aan routines tot obsoletie 

(Vann Assen, 1990) of 'skilled incompetence' (Schön, 1983). Men werkt slagvaardig, 

competent,, maar oplossingen zijn niet langer effectief. Samen met de weerstand van 

professionalss om met elkaar samen te werken, vertaalt dit zich in innovatieproblemen. 

Evenalss de professionele bureaucratie is de divisiestructuur geen hecht geïntegreerde 

structuur,, maar een verzameling quasi-autonome elementen (Mintzberg, 1992). In de 

divisiestructuurr zijn losse eenheden (divisies) naar verschillende markten gegroepeerd. 

Dee Raad van Bestuur verzorgt het portfoliomanagement en biedt de divisies grote 

vrijheidd van handelen (Heijnsdijk, 2000). Als alles goed gaat, controleert men alleen de 

resultaten.. Omdat dit achteraf plaatsvindt, moeten resultaten kwantitatief meetbaar 

zijn.. De divisiestructuur werkt goed in omgevingen die noch complex, noch dynamisch 

zijn.. Voordelen van de divisiestructuur boven de machinebureaucratie zijn: efficiëntere 

verdelingg van kapitaal, spreiding van risico over verschillende markten, strategisch 

flexibel.flexibel. Ook de delegatie van verantwoordelijkheden en de accountability van de 

divisiemanagerss worden tot de voordelen van de divisiestructuur gerekend (McCann & 

Galbraith,, 1981). Nadelen is dat 'het controlesysteem van de divisiestructuur (...) in het 

bestee geval weinig rekening houdt met sociale implicaties en in het ergste geval in 

sociaall  opzicht onverantwoordelijk is' (Mintzberg, 1992, p 260). De eenzijdige gericht-

heidd op economische resultaten gaat ten koste van aspecten als arbeidsomstandigheden, 

milieu,, innovatie, kwaliteit. Politiek gezien is de divisie beladen omdat de divisies eigen 

doelenn nastreven (Cummings & Worley, 2000). 

Dee organisatie die het meeste op innovatie is ingericht, is de adhocratie (Mintzberg, 

1992).. Het is een flexibele organisatiestructuur voor complexe en dynamische 

omgevingen.. In tegenstelling tot de eenvoudige structuur gaat het hier om 

geavanceerdee innovaties. In tegenstelling tot de professionele bureaucratie om unieke, 

niett gestandaardiseerde innovaties. Specialisten van de adhocratie werken voor de duur 

vann een project in kleine, projectgeoriënteerde groepen. Er is weinig onderscheid in 
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hiërarchiee en tussen lij n en staf. Wat telt is de inhoudelijke inbreng. Er is nauwelijks een 

technostructuur.. Het gevolg is een organische structuur, met weinig geformaliseerd 

gedrag,, een hoge mate van horizontale taakspecialisatie en .selectieve decentralisatie en 

veell  onderling overleg. Vanwege de losse structuur wemelt het van de managers en 

taakgroepen.. De strategie wordt gevormd tijdens de projectuitvoering. De top stelt zich 

minderr op als leiding, maar tracht met diplomatie conflicten in productieve banen te 

leidenn en onderhoudt de contacten met de omgeving. Voordelen zijn de wendbaarheid 

enn innovativiteit. Sommigen ervaren het gebrek aan (een duurzame) structuur als een 

nadeel.. Ook het gebrek aan efficiëntie (weinig standaardisatie; veel overleg) en een 

hoogg conflictgehalte zijn veelgenoemde nadelen. 

4.1.64.1.6 'One best structure?' 
Dee organisatiestructuur is in dit perspectief dus een complex samenhangend geheel van 

internee en externe ontwerpvariabelen. Om te komen tot een adequate organisatie-

structuurr moeten volgens de configuration approach de ontwerpparameters intern 

consistentt zijn en moet de structuur voldoen aan contingente eisen. De consequentie 

daarvann is dat in verschillende omstandigheden andere structuren effectief zijn. Er is niet 

éénn beste structuur, zoals Mintzberg (1992) laat zien. De equifinality-theorie gaat hierin 

nogg een stapje verder en laat zien dat onder dezelfde (contingente) omstandigheden 

verschillendee effectieve structuren mogelijk zijn. Men beoogt daarmee een rijkere vorm 

vann contingentie en meer keuzemogelijkheden. 'The concept of equifinality has come 

too mean that the final state, or performance of an organization, can be achieved through 

multiplee different organizational structures even if the contingencies the organizations 

facess are the same' (Gresov & Drazin, 1997, pp 1-2). De keuzemogelijkheden zijn 

afhankelijkk van het aantal ontwerpvariabelen waarover men kan beschikken (design 

latitude)latitude) en mate van conflict tussen functionele eisen (functional conflict) (Gresov & 

Drazin,, 1997) 

Veranderingsprocessenn vergen verschillende gradaties van structuuraanpassingen. 

Gewoonlijkk proberen organisaties eerst door kleine ingrepen tot verbeteringen te 

komen,, zoals het reorganiseren van werkzaamheden, het wijzigen of toevoegen van 

taken,, de inzet van nieuwe verbindingsmiddelen (Galbraith, 2000). Daarmee kunnen de 

zichh voordoende disfuncties (voorlopig) worden opgelost. Mocht de problemen zich 

blijvenn opstapelen of de omgevingseisen zich verder aanscherpen, dan zijn meer 

omvattendee ingrepen nodig. In zo'n geval worden hele groepen, afdelingen, divisies, 

directiess of organisaties gereorganiseerd. Het primaire proces wordt bijvoorbeeld 

opnieuww uitgelijnd, er worden nieuwe organisatieonderdelen in het leven geroepen, of 

err wordt een compleet nieuwe organisatiestructuur ingevoerd. De schaal van 

structuurveranderingstructuurverandering kan dus variëren van kleine, onmerkbare spontane aanpassingen tot 

enn met grootscheepse reorganisaties. Om te beginnen zullen we onze aandacht richten 
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opp organisatieveranderingen van 'lagere orde'. Hierbij gaat het om relatief geringe 

veranderingenn op het niveau van de individuele medewerker (paragraaf 4.4). De meer 

grootschaligee veranderingen van groepen en grotere delen van de organisatie komen 

aann het einde van dit hoofdstuk aan bod (paragrafen 4.5 en 4.6). Ook hier zullen we 

onderscheidd maken in ontwerp- en ontwikkelinterventies (paragraaf 4.3). Voordat we 

echterr hieraan toekomen zullen we ingaan op relatie tussen organisatiestructuren en 

veranderingsprocessen. . 

4.22 Structurel e belemmeringe n bi j veranderin g 
Dee belemmeringen die de organisatiestructuur kan vormen bij veranderingsprocessen 

zijnn tweeledig. Een bepaalde organisatiestructuur kan het veranderingsproces beïnvloeden. 

Inn sommige structuren zijn medewerkers bijvoorbeeld vervreemd en niet geïnteresseerd 

inn het realiseren van organisatiedoelen. 'Organizations that have been designed for 

stabilityy actually block the forces for change, and the behaviour patterns they shape stifle 

learning'' (Argyris & Schön, 1974). Daarnaast kan de structuur zelf inadequaat zijn, de 

processenn kunnen bijvoorbeeld niet goed uitgelijnd zijn, de technologie verouderd, de 

takenn en verantwoordelijkheden onvoldoende zijn gedefinieerd, de organisatie kan 

onvoldoendee aangepast zijn aan eisen van de omgeving. In dit geval is de structuur object 

vann verandering (Child, 1988; Pennings, 1992; Nadler & Tushman, 1988; Galbraith, 

2000).. In deze paragraaf zullen enkele structuurvariabelen behandelen die veranderings-

processenn negatief beïnvloeden. Vervolgens gaan we dieper in op de vraag wanneer een 

organisatiestructuurr object van verandering is. Ter illustratie zoomen we in op een 

klassiekk organisatietype waaraan veel problemen verbonden zijn: de bureaucratie. 

4.2.14.2.1 Structuurvariabelen als belemmering voor verandering 
Hett structuurperspectief laat de negatieve gevolgen zien wanneer ontwerpvariabelen 

zoalss differentiatie, formalisatie/standaardisatie en centralisatie te ver worden door-

gevoerd.. Sterke horizontale taakspecialisatie bijvoorbeeld leidt tot herhaling en 

geestdodendd werk. Gevolgen kunnen zijn: communicatie- en motivatieproblemen, 

verspillingg van menselijke talenten en lage kwaliteit van de arbeid. Bij veranderings-

processenn waarbij een appèl wordt gedaan op de inzet en motivatie van medewerkers, 

vormtt dit een belemmering om veranderingsdoelen te realiseren. Ook kan structurele 

differentiatiee leiden tot emotionele differentiatie: leden van verschillende afdelingen van 

éénn organisatie verschillen soms aanzienlijk qua attitude en gedrag en staat dit 

samenwerkingg in de weg (Senior, 1997; Lawrence & Lorsch, 1967). Volgens Mintzberg 

(1992)) leidt sterke taakverdeling tot conflicten en motivatieproblemen. 'Organizations 

thatt are complex in this way face the problem of integrating the diverse occupations and 

ideass deriving from the different organizational members' (Hall, 1991, p 61). Complexe 

organisatiess kennen meer integratieproblemen en meer conflicten. Hage & Aiken 
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(1967)) concluderen echter dat organisaties die gebruik maken van confrontatie als 

oplossingsmethodee voor deze 'integratieproblemen' de meest effectieve organisaties zijn 

(ziee verder paragraaf 5.6.5). 

Dee mate van formalisatie en standaardisatie beïnvloeden eveneens het verloop van 

veranderingsprocessen.. Indien organisatieleden zelfstandig tot de juiste afwegingen 

kunnenn komen, neemt een organisatie minder toevlucht tot regels. Is men daartoe niet 

inn staat, dan zal men regels ontwikkelen om het gedrag te reguleren. Een hoge mate van 

formalisatiee leidt echter vaak tot ontevredenheid onder werknemers en minder 

vernieuwing.. 'Formalization is negatively associated with the adoption of new 

programs.. The reduction of individual initiative in the more formalized setting is 

suggestedd as the major reason for this relationship' (Hall, 1991, p 66). De functie van 

vastleggingg is onzekerheid te reduceren, waardoor organisatieleden binnen bestaande 

kaderss blijven. Soms wordt het voldoen aan de regels belangrijker dan het realiseren van 

dee doelen waarvoor ze zijn ontworpen. 

Opp vergelijkbare wijze belemmert een hoge standaardisatiegraad werknemers niet-

geprogrammeerdee activiteiten effectief op te pakken. Kansen worden schematisch 

behandeldd of volledig verwaarloosd (Jagers & Jansen, 1991). Merton (1957) spreekt van 

'trainedd incapacity': aangeleerde vaardigheden kunnen in nieuwe situaties een 

belemmeringg vormen voor adequaat gedrag. Ook wordt een verband gelegd tussen 

technologie,, formalisatie en verandering (Perrow, 1967; Litwak 1961). Naarmate de 

technologiee meer geroutiniseerd is, maken organisaties meer gebruik van formalisatie en 

vastee organisatierollen (Pugh, Hickson, Hinning & Turner, 1969). Een andere factor die 

formalisatiee beïnvloedt is de traditie. Wanneer de oprichter veel gebruik maakt van for-

malisatie,, zal de organisatie vaker terugvallen op regels en procedures dan vergelijkbare 

bedrijven.. Volgens Hall (1991) en Miller (1967) bestaat een omgekeerde relatie tussen 

formalisatiee en professionalisering van de organisatie. 

Eenn andere structuurvariabele die veranderingen in de weg kan staan is de mate van 

centralisatie.. Naarmate een organisatie groter is en het aantal regels toeneemt, zal de 

drukk toenemen om te decentraliseren (Dornbusch & Scott, 1977). Bij duidelijke en 

voorspelbaree taken, worden opdrachten 'gedirigeerd'. Zijn taken complex en 
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onvoorspelbaar,, dan zal men 'delegeren'. Als regels het gedrag kunnen bepalen, is 

participatiee in de besluitvorming niet nodig (Hall, 1991). Eenvoudige taken kunnen 

wordenn geformaliseerd en gedirigeerd. Zijn opdrachten complex en onvoorspelbaar dan 

zall  men werkzaamheden en bevoegdheden delegeren en doet dit een beroep op de 

participatiee en professionaliteit van de werknemers. Dat proces verloopt moeizamer in 

sterkk gecentraliseerde organisaties waar men dit niet gewend is. 

4.2.24.2.2 Verandering van structuren: disfuncties van klassieke structuren 
Naastt de invloed van structuurvariabelen op veranderingsprocessen, kan de structuur 
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ookk object van verandering zijn (Galbraith, 2000). Veel van de genoemde structuur-

problemenn hebben betrekking op één organisatietype, namelijk de bureaucratie. 

Bureaucratieënn kunnen zich goed handhaven in stabiele, overzichtelijke omgevingen. 

Inn complexe en onvoorspelbare omstandigheden zijn organische structuren nodig. 

Sommigee auteurs zien de bureaucratie als het 'oude organisatie paradigma' waar een 

'nieuww paradigma' voor in de plaats moet komen (Boonstra, 1992; Kuipers & Van 

Amelsvoort,, 1993). 

KlassiekeKlassieke productiestructuren 
Kuiperss & Van Amelsvoort (1993) onderscheiden twee typen klassieke productie-

structuren:: de lijnproductie en de functionele organisatie. Een lijnproductie lijk t 

overzichtelijk.. Het is duidelijk te zien waar het product zich bevindt, het gereedkomen 

vann het product is goed voorspelbaar. In werkelijkheid wordt de lijnproductie 

gekenmerktt door hoge logistieke complexiteit. Kleine proces- en productinnovaties 

leidenn soms tot onoverkomelijke aanpassingsproblemen. Door de verregaande splitsing 

vann activiteiten dringen prikkels tot vernieuwing moeizaam door. Werknemers 

beschikkenn over gefractioneerde kennis en ervaring, die men moeilijk in verband kan 

brengenn met het totale proces. Als werknemers dan ook nog gevangen worden in een 

dwangbuiss van instructies en regels, is er nog minder speelruimte voor vernieuwende 

ideeën.. Kwaliteitsverbetering in een lijnorganisatie impliceert bijvoorbeeld een veelheid 

vann gedetailleerde instructies en controles die erop toezien dat de instructies zijn 

uitgevoerd.. Fouten in het ene station leiden onherroepelijk tot fouten in verder gelegen 

stations.. Het nadeel van al die formalisatie en korte cyclustijden is monotoon werk, 

demotivatiee van de werknemers en hoge verzuimcijfers. 'De relatie van uitvoerenden 

mett het management is er een van afstand, vervreemding, wantrouwen en soms heftige 

conflictenn die zich uiten in productiebeperkingen, sabotage en dergelijke' (Kuipers & 

Vann Amersfoort, 1993, p 82). 

Disfunctiess van een functionele structuur zijn minder extreem dan die van de 

lijnproductie.. De flexibiliteit is groter, er zijn technische verbeteringen mogelijk, maar 

vernieuwingenn zoals productverbeteringen komen evenmin vlot tot stand. Men 

redeneertt vanuit verschillende deelbewerkingen en niet vanuit het product als zodanig 

off  vanuit doelgroepen. De vaklieden beschikken over de kennis en ervaring om tot 

procesvernieuwingg te komen, maar kunnen moeilijk over de 'afdelingsmuren' kijken. 

Verderr is de planning een complexe zaak, met lange wachttijden en grote buffer-

voorraden.. Kenmerkend voor de functionele structuur is dat vaak via informele wegen 

afstenirningsproblemenn worden opgelost. Tezelfdertijd wordt de functionele organisatie 

vaakk gekenmerkt door belangentegenstellingen tussen groepen die voor een goede 

coördinatiee van elkaar afhankelijk zijn (Galbraith, 1993). 

l p p 
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TechnischTechnisch en sociaal systeem 
Dee Sitter (1982) wijst erop dat 'technische' disfuncties (lange wachttijden, storings-

veriiezen)) en het gebrek aan flexibiliteit , vernieuwing en motivatie niet van elkaar te 

scheidenn zijn. Er is een patroon waarin de disfuncties elkaar versterken. Een organisatie 

diee de weg heeft gekozen van scheiding, splitsing en bureaucratisering zal op eigen 

krachtt lang niet altijd in staat zijn dit pad te verlaten. Juist als de moeilijkheden zich 

opstapelenn bestaat de neiging om deze te bestrijden met nog meer scheiding, splitsing en 

bureaucratiseringg (De Sitter, 1982). Volgens Kuipers & Van Amelsvoort is terugdringing 

vann de arbeidsdeling een voorwaarde om de betrokkenheid van de werknemers bij het 

werkk te herstellen. 'Een van de meest wezenlijke capaciteiten van mensen, namelijk het 

vermogenn om de eigen relatie met de (sociale) omgeving zinvol te beïnvloeden wordt 

doorr de (verregaande, rvdn) arbeidsdeling geblokkeerd. Men kan geen zingevende 

betrekkingenn met de (sociale) omgeving onderhouden. Men heeft geen controle over 

zijnn eigen omstandigheden en kan problemen daarin niet zelf oplossen. Problemen zijn 

niett vervreemdend, integendeel. Vervreemdend is dat men niet over de attributen 

beschiktt om zelf die problemen op te lossen' (Kuipen & Van Amelsvoort, 1993, pp 

139-140). . 

4.2.34.2.3 Samenvatting structurele belemmeringen bij verandering 
Samengevatt wijst het structuurperspectief op belangrijke belemmeringen voor de 

betrokkenheidd van de werknemers bij veranderingsprocessen en biedt het vuistregels 

(heuristieken)) voor het adequaat functioneren van organisaties. De structuur kan 

wordenn beschouwd als een factor die het veranderingsproces negatief beïnvloedt. Als 

differentiatie,, centralisatie en formalisatie / standaardisatie te ver worden doorgevoerd, 

kunnenn werknemers vervreemd taken en wordt de betrokkenheid op de organisatie (-

doelen)) negatief beïnvloed. In extremis zien we deze problematiek bij klassieke 

structurenn zoals de lijnorganisatie en functionele bureaucratie. Zulke organisaties raken 

verstriktt in de vicieuze cirkel van regels en toezicht. Ook veranderingsprocessen 

wordenn langs deze lijnen vormgegeven, zoals de gedetailleerde vormen van 

kwaliteitszorgg in lijnorganisaties. Voor innovatieve oplossingen of double loop 

leerprocessenn is geen mogelijkheid. Dat werknemers in zulke structuren niet leren 

omgaann met dynamiek en complexiteit, is evident (Weick, 2000; Bennis, 2000; Argyris, 

2000).. Daarnaast kunnen structuuringrepen het object van verandering zijn. Hierop 

zullenn we de volgende paragrafen ingaan. We maken daarbij onderscheid in drie 

niveauss van de organisatie. In paragraaf 4.3 bespreken we ingrepen op het individuele 

taakniveauu van organisaties. In paragraaf 4.4 worden interventies op het niveau van 

groepengroepen besproken en in paragraaf 4.5 behandelen we interventies op het algehele 

organisatieniveau.. Doel is niet een volledige beschrijving van structuurinterventies, maar 

eenn illustratieve ordening van structuurinterventies naar hun achterliggende paradigma. 

W W 
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4.33 Structuurinterventie s in veranderingsprocessen : ontwer p en 
ontwikke l l 
Ookk bij organisatie-inrichting kan men een ontwerp- of een ontwikkelingsmodel 

hanteren.. Deze modellen noemen Koopman & Wierdsma (1992) respectievelijk het 

beheersings-- en het betrokkenheidsmodel (naar Walton, 1985). In het beheersings-

modell  worden werknemers gezien als uitvoerders van nauwkeurig omschreven, 

gefragmenteerdee taken. Minimumeisen zijn exact geformuleerd. De beloning is 

gekoppeldd aan individuele prestatie. Betrokkenheid bij hogere organisatiedoelen wordt 

niett verwacht en inspraak niet gestimuleerd. Arbeid wordt gezien als een variabele 

kostenpost.. Controle en efficiency zijn de dominante criteria. In het betrokkenheids-

modell  worden bredere taken ontworpen. Individuele verantwoordelijkheden 

veranderenn met wijzigende omstandigheden en zijn flexibel geformuleerd. Vaak zijn 

teamss verantwoordelijk voor een bepaald product. Oriëntatie op de markt en continue 

verbeteringg staan centraal. Voor coördinatie wordt meer vertrouwd op expertise en 

wederzijdss overleg, dan op controle van bovenaf. Het beloningsstelsel sluit aan bij 

gemeenschappelijkee verantwoordelijkheden en prestaties. Inspraak en betrokkenheid bij 

allerleii  deelterreinen wordt gestimuleerd. (Koopman & Wierdsma, 1992). Deze 

onderverdelingg sluit aan bij het onderscheid dat French & Bell (1984) maken in 

klassiekee Tayloriaanse benadering en OD-georiënteerde technieken zoals action research, 

team-buildingteam-building en organization survey. Volgens French & Bell richt de ontwerpbenadering 

zichh met name op de individuele taak en kan de benadering worden gekenschetst als 

eenn korte termijn, eenzijdige expertbenadering. De ontwikkelingsbenadering richt zich 

opp het faciliteren van het proces, participatie van groepen en de langere termijn (French 

&&  Bell, 1984). 

Zowell  French & Bell alsook Koopman & Wierdsma presenteren ons inziens de para-

digmataa te veel als een ideologische controverse (en de ontwikkelingsbenadering als het 

beteree alternatief). In veranderingtrajecten kan volgens ons gebruik worden gemaakt 

vann zowel ontwerp- alsook van ontwikkelingsinterventies, afhankelijk van de specifieke 

vraagstellingg en de specifieke context. De onderliggende paradigmata zijn niettemin in 

beidee typeringen duidelijk herkenbaar. In de volgende paragrafen zullen we nader in 

gaann op de verschillen tussen beide paradigmata in dit discours en laten zien tot welke 

verschillenn in werkelijkheidsopvattingen en interventiestrategieën dit leidt. We maken 

daarbijj  onderscheid tussen individuele, groeps- en organisatiegerichte interventies. 

Voorbeeldenn van individuele ontwerpinterventies zijn taakontwerp, goalsetting en 

loopbaanontwikkeling.. Coaching, intervisie, intercollegiale consultancy kan men zien 

alss ontwikkelingsgerichte interventies op het individuele niveau (paragraaf 4.4). In 

paragraaff  4.5 behandelen we interventies op groepsniveau en in paragraaf 4.6 nemen we 

hett algehele organisatieniveau als uitgangspunt en behandelen we ontwerpinterventies 

alss verplatting en downsizing van organisaties, reengineering, de invoering van project- en 

-tt4 4 
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matrixorganisatiess en ontwikkelingsbenaderingen van organisaties zoals netwerken. 

4.44 Structuurinterventie s op individuee l nivea u 
Err is veel onderzoek verricht naar de relatie tussen de inrichting van het werk en de 

tevredenheidd en prestaties van werknemers. Als voorbeeld beschrijven we The high 

performanceperformance cycle van Locke & Latham (1990). Het model laat goed zien tot welke 

werkelijkheidsdefinitiee het ontwerpparadigma leidt en welk type interventies men 

hanteert. . 

Demands s 
Challengee high 
goalss on, 
meaningful, , 
growthfacilt--
tatingg tasks or 
seriess of taste 

Moderators s 

Ability y 
Commitment t 
Feedback k 
Expectancy,, Self-Efficacy 
Taskk Complexity 

A A 
Performance e 
(Hardd or soft 
measures) ) 

/ / 
Mediators s 

Direction n 
Effort t 
Persistence e 
Taskk Specific Strategies 

Rewards s Satisfaction n 

-- Non-contingent 
rewards s 

-- Contingent rewards 
(internal/external; ; 

Consequences s 

Commitmentt to 
organizationn and 
willingnesss to accept 
futuree challenges 

FiguurFiguur  4.4.1 High Performance Cycle (Locke & Latham, 1990) 

4.4.14.4.1 'The High Performance Cycle' 
Hett model is achtereenvolgens opgebouwd uit eisen die aan werknemers worden 

gesteld,, zogenaamde modererende en mediërende variabelen, de invloed van beloning-

enn op het gedrag en de tevredenheid die men met het werk ervaart. 

Eisen Eisen 
Hett model start met de eisen die men stelt aan medewerkers. De theoretische basis 

daarvoorr is de goal setting-theorie. Volgens deze theorie leiden specifieke en uitdagende 

doelendoelen tot betere prestaties dan gemakkelijk te bereiken doelen of vage doelen. Men kan 

doelenn uitdagend maken door hoge productieaantallen te formuleren, gedrags-

kenmerkenn te eisen, meer verantwoordelijkheid te geven of een deadline of budget die 

niett overschreden mogen worden. 

115 5 
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ModererendeModererende variabelen 
Off  men erin slaagt het doel te bereiken, is afhankelijk van moderators zoals de vaardig-

heid,, betrokkenheid, feedback, verwachting, zelfeffectiviteit van de medewerker en 

complexiteitt van de taak (Locke & Latham, 1990). Het behoeft weinig betoog dat 

vaardighedenvaardigheden de taakprestaties beïnvloeden. Betrokkenheid wordt bepaald door uitdagende 

doelenn te stellen, participatie bij het doelen stellen; door groepsdruk; door peermodels die 

opp hoog niveau presteren en door de waarde van opbrengsten en de kans dat de 
14 4 

prestatiee kan worden geleverd. Behalve betrokkenheid is feedback een belangrijke 

moderator.. Goal setting met feedback leidt tot hogere resultaten dan elk apart (Reber & 

Wallin,, 1984). Het gezamenlijke effect kan worden toegeschreven aan hun comple-

mentairee functies: doelen geven richting en sporen aan tot actie. Feedback geeft 

duidelijkheidd over de vorderingen ten aanzien van het doel. 

VerwachtingVerwachting en zei/effectiviteit {expectancy en self-efficacy) spelen een pregnante rol in de 

performancee cycle. 'Self-efficacy indicates how well one can execute courses of action 
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requiredd to deal with prospective situations.' Positieve verwachting en zelfeffectiviteit 

leidenn tot betrokkenheid op het doel. De laatste moderator is de complexiteit en 

volledigheidd {wholeness) van de taak. Een taak is bevredigend als ze betekenisvol is, 

ruimtee laat voor eigen verantwoordelijkheid, voldoende feedback wordt verschaft en 

bestaatt uit een afgeronde eenheid (Hackman & Oldman, 1980). 

MediërendeMediërende variabelen 
Alss een doel uitdagend is, en de modererende variabelen maken het doel bereikbaar, 

langss welke mechanismen beïnvloeden doelen dan het gedrag? Deze mechanismen 

noemenn Wood & Locke (1986) mediators. Specifieke doelen richten de aandacht 

{attention){attention) beter dan globale of vage doelen. De inspanning {effort) is gerelateerd aan de 

moeilijkheidsgraad:: hoe moeilijker het doel, hoe groter de inspanning (indien men het 

doell  accepteert). En ten derde beïnvloeden doelen de volharding (persistance): mensen 

werkenn langer en harder voor hogere doelen dan voor gemakkelijke doelen. 

Uitdagendee doelen leiden tot het gebruik van bekende taakstrategieën of -als deze niet 

voldoen-- tot de ontwikkeling van nieuwe taakstrategieën. 

Prestatie Prestatie 
'Too the degree that the demands are challenging, the facilitating moderators are present, 

andd the mediators are operative, task performance wil l be high on whatever dimensions 
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thee goal specifies as important (quantity, quality, etc.)'. Harde doelen zijn prestatie-

normen,, kwaliteit, geld, tijd. Zachte doelen zijn gedragskenmerken als klantvriendelijk-

heid,, een relatiegerichte stijl. De kwaliteit van de prestatie kan worden geoperationali-

seerdd door er criteria of indicatoren aan toe te kennen (zie: Kaplan & Norton, 2000). 
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Beloning Beloning 
Gedragg wordt bepaald door beloningen uit het verleden, maar ook door verwachtingen 

vann toekomstige opbrengsten, observatie van modellen, interne standaarden en de zelf-

effectiviteitt (Bandura, 1986). 'Past rewards can be an incentive to act under certain 

conditionss but they are not controlling.' Tevredenheid of satisfactie wordt bepaald 

doorr de instrumentaliteit, de mate waarin met het bereikte doel (geld, status, erkenning) 

anderee doelen (op langere termijn) bereikt kunnen worden (Vroom, 1964; Lawler, 

1968).. Er wordt meer satisfactie ervaren als het succes aan het eigen gedrag kan worden 

toegeschrevenn (Wiener, 1986) en erkenning speelt een belangrijke rol. Sommige organi-

satiess maken veelvuldig gebruik van tokens zoals badges, buttons en dergelijke (Peters & 

Waterman,, 1982). Naast contingente beloningen (gerelateerd aan de prestatie) 

ontvangenn werknemers non-contingente beloningen variërend van het salaris, veilig-

heid,, collegialiteit, flexibele werktijden, reputatie van de organisatie, goede leiding. 

Satisfactie Satisfactie 
Alss de beloning overeenkomst met wat men wenst of verwacht, ervaart men satisfactie 

mett het werk. Satisfactie is het resultaat van een positieve waardering van het werk 

tegenn de eigen standaard. Thus, if the job is appraised as a fulfillin g or facilitating the 

attainmentt of one's values, satisfaction is experienced; if the job is appraised as blocking 
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orr negating one's values, dissatisfaction is experienced.' 

ConsequentiesConsequenties van satisfactie en dissatisfactie 
Eenn groot probleem op het onderhavige onderzoeksterrein was vast te stellen wat er 

gebeurtt als een werknemer (on-)tevreden is. Aanvankelijk werd verondersteld dat een 

tevredenn werknemer beter zou presteren, uit dankbaarheid voor de werkgever. Maar 

dezee opvatting blijkt niet altijd juist. Tevredenheid versterkt in het algemeen wel de 

betrokkenheidd van de werknemer op de organisatie. 'In sum, individuals who are bodi 

satisfiedd with and thus committed to the organization should be more likely to stay widi 

thee organization (Locke & Latham, 1990, p 17). 

Dee wijze waarop prestaties en tevredenheid in dit model worden weergegeven (de 

werkehjkheidsdefinitie)) doet mechanistisch en lineair aan. Het model legt prestaties 

uiteenn in diverse afzonderlijke, beheersbare componenten. Door losse componenten te 

beïnvloedenn kan de gewenste prestatie worden verkregen en tevredenheid worden 

beïnvloed,, is de veronderstelling. Er bestaat een hoge verwachting ten aanzien van de 

maakbaarheidd van veranderingsprocessen en van betekenisverlening in het bijzonder. 

Ditt zijn ons inziens kenmerken van de ontwerpbenadering. 

4.4.24.4.2 Interventies uit de 'High Performance Cycle' 
Uitt Locke & Lathams model kunnen diverse interventiestrategieën worden afgeleid. 
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Bijvoorbeeldd door de eisen te specificeren of aandacht voor de juiste moderatoren, zoals 

trainingg en de benodigde middelen. Verder kan men de groepssamenstelling 

beïnvloedenn en zorg dragen voor de terugkoppeling van resultaten. Ook het behalen 

vann (kleine) successen is van belang voor de betrokkenheid van medewerkers op 

veranderdoelen.. Dergelijke (ontwerp-)interventies volgen als 'vanzelf uit het model. 

Hieronderr behandelen we meer in detail individuele ontwerpinterventies die kunnen 

bijdragenn aan de verandering en zullen we ook enkele ontwikkelingsinterventies 

bespreken. . 

4.4.34.4.3 'Goalsetting' 
Dee goalsetting theorie stelt dat werknemers gemotiveerd worden door juiste doelen. 

Hierdoorr reguleren en motiveren mensen zichzelf (Orlemans e.a., 1993). Om dit te 

bereikenn moet het doel concreet, meetbaar zijn en is het van belang dat het doel een 

persoonlijkee uitdaging vormt. Rekening houdend met de kennis en vaardigheden, kan 

menn dan steeds hogere eisen stellen en de prestaties vergroten. Grote, onoverzichtelijke 

off  complexe projecten dient men in kleinere klussen op te delen. Overzichtelijke korte 

termijnn doelen bevestigen het zelfvertrouwen en worden als uitdagend ervaren (Van 

Dam-Baggenn & Kraaimaat, 1993). Verder geldt dat gestelde doelen als haalbaar moeten 

wordenn ingeschat. Specifieke doelen bevorderen de taakuitvoering op drie manieren: zij 

gevenn richting aan de aandacht en de actie, zij mobiliseren de inspanning die men levert 

enn zij bieden ondersteuning aan het doorzettingsvermogen. Dit kan worden vertaald in 

hett zes eisen model bij een goalsetting procedure: 

-- Specificeer de taken of het prestatiedoel 

Weess helder over doelen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, aan wie 

verantwoordingg moet worden afgelegd, etc. 

-- Specificeer de wijze waarop prestaties worden gemeten 

Bijvoorbeeldd door fysieke eenheden, door tijd, in financiële termen. 

-- Specificeer de norm die gehaald moet worden 

Datt kan zijn een productiecijfer, een deadline of een marktaandeel. Een norm moet 

realistischh zijn — met enige inspanning haalbaar. 

-- Specificeer het tijdsbestek voor de opdracht 

Tee veel of te weinig tijd voor de uitvoering van een opdracht demotiveren beide. 

Normenn kan men ondenen aan gemiddelden of tijdsbesteding aan aanverwante taken. 

-- Specificeer de rangorde van de doelen 

Bijj  complexe en onoverzichtelijke taakopdrachten, is het van belang doelstellingen te 

prioriteren. . 

-- Specificeer de samenwerking 

Alss het bereiken van de gestelde doelen afhankelijk is van de medewerking van andere 

mensen,, dient men de samenwerking te coördineren (De Moor, 1992). 

''M.rïrlW ''M.rïrlW 
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Ookk de goalsetting theorie kan worden gerekend tot de ontwerpbenadering. Hoewel 

goalsettingg een bruikbare techniek is om te motiveren, heeft het een tamelijk veralge-

meniserendd en mechanistisch karakter (social engineering) en kan het eenzijdig voor 

productieverhogingsdoeleindenn worden ingezet ten koste van menselijke aspecten. 

4.4.44.4.4 Taakverbetering 
Taakverbeteringg is erop gericht werk zinvoller te maken door de taakinhoud te laten 

aansluitenn bij de mogelijkheden en ontplooiingsbehoeften van de werknemer. Uit 

onderzoekk büjkt dat motiverende taken gevarieerde activiteiten zijn, zowel wat betreft 

vaardighedenn als wat betreft bekwaamheden; er is sprake van een zinvolle werkeenheid, 

inn plaats van repeterende handelingen; er is een zekere mate van autonomie en de 

resultatenn zijn duidelijk gekoppeld aan de eigen prestaties (Hackman & Oldham, 1974). 

Vormenn van taakverbetering zijn: taakroulatie (systematische overplaatsing naar een 

anderr takenpakket); taakverruiming (nieuwe taken in een bestaande functie) en 

taakverrijkingg (meer ruimte voor individuele verantwoordelijkheid en initiatief, 

controlee over middelen en eigen beslissingsbevoegdheid). 

Ookk deze interventies kunnen als ontwerpstrategieën worden gekenschetst. De meeste 

interventiess worden top-down geïmplementeerd zonder participatie van betrokkenen. 

Dee traditionele taakverrijkingsaanpak van Herzberg moest zelfs top-down worden opge-

legd:: 'So far as the process of job enrichment itself is concerned, experimental 

constraintss in the studies dictate that there could be no participation by job-holders 

themselvess in deciding what changes were tot be made in their jobs. The changes 

neverthelesss seemed to be effective' (Paul, Robertson & Herzberg, 1969, p 75). 

4.4.54.4.5 Ontwikkeling van kerncompetenties 
Eenn moderne loot is de aandacht voor de ontwikkeling van kerncompetenties in 

organisaties.. Bij de ontwikkeling van kerncompetenties worden organisatiedoelen 

vertaaldd naar lagere echelons, zoals afdelingsdoelen en stelt men de vraag over welke 

(kern-)) competenties medewerkers van deze unit moeten beschikken om de doelen te 

kunnenn realiseren. Vervolgens worden de competenties ontwikkeld in trainings- en 

opleidingsprogramma's,, ervan uitgaande dat daarmee aan de voorwaarden is voldaan om 

dee doelen te kunnen realiseren. Bij de 'ontwikkeling' van kerncompetenties herkennen 

wee een twftmpbenadering, immers: het doel is bekend, de stappen ernaartoe moeten 

éénn voor één worden gezet, waarmee de doelen worden bereikt. 

Menn veronderstelt dat kerncompetenties te leren zijn door het volgen van trainingen. 

Dezee opvatting doet weinig recht aan de opvatting dat de kerncompetentie van een 

organisatiee (per definitie) een weinig 'maakbare' en moeilijk te imiteren eigenschap is 

(Hamell  & Prahalad, 1994). Behalve 'training' van separate kennis of codificeerbare 

vaardighedenn zijn tal van organisatorische variabelen van invloed op de toepassing en 
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ontwikkelingg van kerncompetenties, waaronder de technologie, de cultuur, de visie van 

dee leiding en de politiek in de organisatie. Van deze aspecten wordt in de implemen-

tatiestrategiee geen rekenschap gegeven. Competenties worden als separate individuele 

vaardighedenn beschouwd (en getraind) los van de context waarin ze uitgevoerd dienen 

tee worden. Bij de ontwikkeling van competenties gaat het niet zozeer om separate 

vaardighedenn maar om een dynamisch geheel (dat meer is dan de som der delen). 

Verderr worden de (neven-) effecten van de begeerde strategische kerncompetenties als 

vitaliteit,, creativiteit, in de vorm van bijvoorbeeld meer conflicten, eigenzinnigheid of 

dee eis om hogere salarissen door de organisatie vaak niet begrepen en geduld. Men wil 

well  de lusten, maar niet de lasten van bepaalde competenties. Tenslotte wordt de 

ontwikkelingg van kerncompetentie vaak ingevoerd door een eenmalige lineaire actie, in 

plaatss van een cyclisch en complex leerproces van betrokkenen waarin hindernissen in 

hett leerproces slechts moeizaam worden geïdentificeerd en kunnen worden aangepakt. 

Ditt getuigt van een beperkte en mechanistische opvatting over de implementatie van 

kerncompetentiess (Van den Nieuwenhof, 2002b). 

4.4.64.4.6 'Coaching' 
Dee aandacht voor coaching, intervisie en intercollegiale consultancy in organisaties die 

opererenn in complexe en dynamische omstandigheden is groeiende (Van den 

Nieuwenhof,, 2002, 2002b). Professionals staan voor de taak complexe en ambigue 

probleemsituatiess tot een succesvolle oplossing te brengen. Wat een 'goede oplossing' 

inhoudt,, is vaak niet a-priori gegeven maar het resultaat van een gemeenschappelijke 

zoektocht.. Coaching is vaak gericht op de ontwikkeling van een professionele identiteit 

enn kan worden gezien als een ontwikkelingsinterventie. Vaak worden in coaching 

socratische,, explorerende vraagtechnieken gebruikt. Het explorerende gesprek is doel 

enn middel van coaching tegelijk. Het proces dient bovendien congruent te zijn aan het 

doel.. Dit geldt meer naarmate coaching is gericht op het identificeren van meer 

persoonlijkee vragen van de medewerker (Crits-Christoph & Barber, 1991). 'We 

accumulatee skills and information, not in the abstract as ends in themselves, but in 

servicee of an identity' (Wenger, 1998, p 215). Bij coaching gaat het om het herkennen 

vann onbewuste patronen, het verkrijgen van inzicht in gedrag, gedachten en emoties, 

hett experimenteren met nieuwe perspectieven en het toegroeien naar een nieuwe 

toestand.. Bij coaching op taakgerelateerde aspecten vervult de coach meer de rol van 

trainer,, mentor of docent (Van den Nieuwenhof, 2002). 

Nadeell  van coaching is de onduidelijke doel-middel relatie. Coaching is kostbaar (tijd 

enn geld) en van tevoren is onduidelijk wat de opbrengst ervan is. Het effect is 

afhankelijkk van onduidelijke variabelen als de kwaliteit van de coach, de inzet van de 

medewerkerr en de kwaliteit van de werkrelatie. Verder is coaching vaak voorbehouden 

aann de bovenlaag van de organisatie, aan de hogere echelons. Het effect op de 
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organisatiee (uitzonderingen daargelaten) is vaak gering. 

4.4.74.4.7 Samenvatting: structuurinterventies op individueel niveau 
Samengevatt worden individuele ontwerpinterventies gehanteerd om medewerkers te 

motiverenn en beter te laten presteren in een veranderingsproces. De doelen van en 

middelenn voor het veranderingsproces zijn in principe bekend en deze dienen op de 

juistee wijze aan betrokkenen te worden overgedragen. Helderheid van doelen, 

feedback,, beloning, duidelijke taakafbakening en dergelijke zijn daarbij van groot 

belang.. Een planmatige benadering biedt uitkomst. De te leveren prestaties zijn van 

tevorenn geoperationaliseerd, en geven meer richting aan het gedrag naarmate de doel-

middell  verhouding voor de medewerker begrijpelijk (overzichtelijk) en hanteerbaar 

blijft . . 

Bijj  de ontwikkelingsbenadering zijn de nagestreefde doelen ambiguer en interventies 

moeilijkerr te specificeren (i.e. 'flexibele opstelling', 'openheid voor externe signalen', 

'beterr klantcontact') en is de exploratieve methode vaak doel en middel tegelijkertijd. 

Waarr tijd in de ontwerpbenadering een lineair, chronologisch karakter heeft, heeft het 

inn de ontwikkelingsbenadering een cyclisch karakter: persoonlijke thema's keren steeds 

weer,, in gemodificeerde gedaantes, terug en de onderliggende betekenis van thema's 

wordtt slechts tentatief en 'a-proportioneel' benaderend. Nadeel van coaching is dat de 

opbrengstt niet van tevoren kan worden gespecificeerd. 

4.55 Structuurinterventie s op groepsnivea u 
Naastt interventies op individueel niveau, zijn groepsinterventies mogelijk om 

betrokkenheidd van werknemers bij veranderingsprocessen te verkrijgen. Zijn veel 

individuelee interventiestrategieën afkomstig uit de ontwerpbenadering, op het groeps-

niveauu is de ontwikkelingsbenadering qua interventies uitgebreider vertegenwoordigd. 

Wee zullen in deze paragraaf ingaan op onder meer de rol van teams in organisaties, 

kwaliteitscirkels,, het managen van teams en zelforganiserende teams. 

4.5.14.5.1 Werken met teams in organisaties 
Err is een gestaag groeiende belangstelling voor teams. Door de toenemende dynamiek 

enn complexiteit in de omgeving wordt van organisaties steeds meer flexibiliteit verlangd. 

Onderr druk van ontwikkelingen op de afzetmarkt, de arbeidsmarkt e.d. worden 

nieuwe,, lerende, organische organisatieconcepten toegepast. Het werken in teams kan 

hiertoee worden gerekend. Sommige auteurs spreken van 'teams as the basic building 

blockss of organizations and vital in rejuvenating them' (Tjosvold, 1991). 

Teamworkk kan opgevat worden als een nieuw leidend principe bij het streven naar 

flexibelee en innovatieve organisaties (Kampermann, 1992; Katzenbach & Smith, 1993). 

Alss organisaties flexibel moeten kunnen reageren, zoals in dynamische omgevingen, is 



DEE TAAL VAN VERANDERING 

coördinatiee door standaardisatie van processen niet goed mogelijk en verschuift het 

zwaartepuntt naar de hiërarchie. In complexe omgevingen kan ook de leiding het geheel 

niett meer overzien. Men moet op zoek naar nieuwe kennis of genoegen nemen met 

hett interpreteren van onvolledige en onzekere informatie. Men kan slechts zorgen voor 

eenn breed arsenaal aan kennis en specialistische vaardigheden, om daarop een beroep te 

kunnenn doen als dat zinvol lijk t (Hastings, e.a., 1990). Betrokkenen met specifieke 

deskundighedenn moeten overeenstemming (zien te) bereiken over de meest adequate 

interpretatiee van de situatie waarmee men wordt geconfronteerd en de meest kansrijke 

aanpak.. 'In zulke situaties zijn multifunctionele of multidisciplinaire teams nodig die 

flexibelflexibel kunnen inspelen op nieuwe en bijgestelde vraagstellingen' (Kapteyn, 1992, p 

33).. In relatief eenvoudige en stabiele omgevingen kan men de coördinatie vormgeven 

doorr standaardisatie van processen. Neemt de dynamiek toe, dan zal het zwaartepunt 

vann de coördinatie verschuiven naar de hiërarchische leiding. Neemt daarnaast ook de 

complexiteitt nog toe, dan kan ook de leiding het geheel niet meer overzien en is 

teamworkk noodzakelijk. 

Stabiel Stabiel 

Dynamisch Dynamisch 

Eenvoudig Eenvoudig Complex Complex 

Standaardisatiee van 
processen n 

Directt toezicht 

Standaardisatiee van 
kenniss en vaardigheden 

Wederzijdsee aanpassing 
Teamwerk k 

1 1 
% % 

TabelTabel  4.5.7 Situaties voor teamwerk (Kapteyn, 1992} 

4.5.24.5.2 Management van parallelle structuren 
Err zijn teams in diverse vormen en gedaanten: probleemoplossingteams, taakgroepen, 

(semi-)permanentee samenwerkingsverbanden tussen verschillende belangengroepen, et 

cetera.. Mohrman (1993) hanteert drie dimensies waarmee zij aangeeft hoe verschillende 

teamss verschillend gemanaged dienen te worden. 

Tenn eerste is er de bijdrage van het team aan het productieproces van de organisatie. Een 

'werkteam'' wordt afgerekend op de directe bijdrage die het levert aan de productie. 

Vormenn van werkteams zijn (semi-)autonome taakgroepen, zelfsturende teams, 

productieteams,, managementteams. Participatie in het team is primair de verantwoor-

delijkheidd van de teamleden. Andere teams, zoals kwaliteitscirkels zijn erop gericht 

processenn te verbeteren. Deze werkzaamheden zijn meestal niet de hoofdtaak van de 

deelnemers.. Qua management is het verschil met het werkteam significant (Lawler & 

m m 
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Mohrman,, 1987). Zo worden in het verbeterteam geen ingrijpende besluiten genomen 

zonderr goedkeuring van de hiërarchie (Cohen, 1993). Ten tweede kunnen teams 

tijdelijktijdelijk  of permanent zijn samengesteld. Voorbeelden van tijdelijke teams zijn 

kwaliteitscirkelss en taakgroepen. Productieteams en customer-service teams hebben een 

permanentt karakter. De dynamiek en het management van deze teams zijn verschillend. 

Tijdelijkee teams kennen een begin-, midden- en eindfase, wat de groepsdynamiek en 

werkzaamhedenn beïnvloedt. Het succes van het team is afhankelijk van één resultaat 

waarvoorr het team is opgezet. Permanente teams vallen onder de plannings- en control-

systematiekk van de organisatie. Hier wordt het normale systeem van doelen, targets en 

prestatie-indicatorenn gebruikt om het teamfunctio-neren te beoordelen. Ten derde 

kunnenn teams al dan niet onderdeel uitmaken van de hiërarchie. Het productieteam 

maaktt onderdeel uit van de hiërarchische structuur. De verbetergroep of 

productontwikkelingsgroepp staat buiten de hiërarchie. Ook dit heeft gevolgen voor het 

managementt van teams. Buitenstaande teams moeten leren omgaan met vraagstukken 

vann ambiguïteit, leiding en prioriteitstelling. Hierbij kunnen conflicterende doelen en 

belangenn optreden. Het bereiken van consensus is een vereiste voor goede samen-

werking. . 
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Werkteamss zijn volgens Mohrman (1993) qua management niet complex (sic!). Over 

hett succesvol managen van verbeterteams, tijdelijke teams en teams die buiten de 

hiërarchiee staan, is veel minder bekend, zo stelt Mohrman. Het ontwerpparadigma dat 

Mohrmann hanteert lijk t leidend bij deze beoordeling. Bij het managen van minder 

complexee teams hanteert men met name ontwerpachtige interventies. Daar is sprake 

vann sturing. Complexe teams dienen in veel gevallen gemanaged te worden met behulp 

vann ontwikkelingsinterventies die bijvoorbeeld zijn gericht op de groepsdynamiek, de 

kwaliteitt van probleemverkenning en probleemoplossing, de creativiteit van diverse 

specialisten,, de synergie tussen de betrokkenen en dergelijke. Daarmee hebben 

organisatiess over het algemeen meer moeite, zoals ook de opkomst en teloorgang van 

kwaliteitscirkelss in organisaties laat zien. 

4.5.34.5.3 Kwaliteitscirkels 
Kwaliteitscirkelss bestaan uit medewerkers van één of meerdere units die vrijwilli g 

deelnemenn aan bijeenkomsten waarin verbetervoorstellen worden gedaan. De klassieke 

werkwijzee bestond uit statistische probleemoplossingmethodieken in combinatie met de 

ontwikkelingg van sociale vaardigheden. Sommige successen met kwaliteitscirkels zijn 

indrukwekkend:: het moreel stijgt en de besparingen bedragen in enkele gevallen 

tientallenn miljoenen dollars (Goldhaber, 1990). Maar parallelle structuren conflicteren 

mett de staande organisatie als tijd en capaciteit schaars zijn of men op eikaars 

verantwoordelijkheidsgebiedenn dreigt te komen. 'Successful parallel structures are those 

thatt have clearly stated organizational objectives, related to accepted business goals, 

ty y 
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utilizess systematic and effective process analysis and group problem solving, and build 

rich,, two-way links tot the regular organization. In short, the parallel structure must be 

welll  integrated into the regular organization' (Galbraith, 1993, p 95). 

VolvoVolvo Car BV Nieuwe stijl 
'Dee Raad van Bestuur bijt (...) de spits af. Want 'top down', dat was de route die het project 
(Volvoo Nieuwe Stijl) door het bedrijf zou moeten volgen. De Raad van Bestuur en de echelons 
daarr vlak onder moesten een belangrijke voorbeeldfunctie vervullen. 'Als het van boven regent, 
wordtt de vloer vanzelf nat.' Zei een Volvo-directeur daarover. Uiteindelijk -men schatte dat het 
zo'nn vier a vijfjaar in beslag zou nemen- zou heel Volvo Car BV doordrongen moeten zijn van 
dee kwaliteitsgedachte. ledere afdeling zou dan werken in een klant-leverancier verhouding. De 
werkvloerr zou bruisen van de ideeën en de motivatie, en het management zich alleen nog maar 
bezighoudenn met het scheppen van de randvoorwaarden. Het 'hoe' kan met een gerust hart 
wordenn overgelaten aan de mensen die het het beste weten, de uitvoerenden, door Deleye 
(toenmaligg president van Volvo Car, rvdn) ooit getypeerd als 'die geweldige bron van tot nu toe 
ongebruiktee energie die we ter beschikking hebben'. 

Scepsis Scepsis 
Maarr de materie bleek weerbarstiger dan men ooit had kunnen vermoeden. De eerste projecten, 
voorall  gericht op procesmatige verbeteringen als vooiTaadveirninderingen, just in time' 
aanlevering,, sneller opvullen van vacatures en dergelijke verliepen vlot. En leverden vele 
miljoenenn op. Daar lagen ook niet de grootste problemen. 
Jirii  Pesak, hoofd ondememingskwaliteit bij Volvo Car BV: 'In 1985 hebben we een enquête 
gehoudenn onder zevenhonderd leidinggevenden die inmiddels een basistraining hadden 
ontvangen.. Daaruit bleek dat qua methoden en technieken er veel was verbeterd, maar dat we de 
werkvloerr niet hadden bereikt'. 
Bijj  de 'direct productieven1 sloeg het aanvankelijke enthousiasme om in scepsis toen verbeteringen 
inn arbeidsomstandigheden uitbleven. Hen was slimmer werken beloofd, maar wat ze vooral 
merktenn was dat er, door allerlei aanpassingen in het productieproces, harder gewerkt moest 
worden.. En toen ze ook nog merkten dat met name door het middenmanagement Nieuwe Stijl 
alleenn met de mond werd beleden, was voor hen het project al een mislukking voordat het goed 
enn wel was begonnen. 
Pesak:: 'Ik kon me die kritiek wel voorstellen. Want al was er voor hen wel degelijk wat 
veranderd,, het is ons niet gelukt dat duidelijk te maken. Communicatie speelt een belangrijke rol 
enn daarvan zijn we ons te weinig bewust geweest.' 

KaderKader  4.5.1 Volvo Car BV Nieuwe Stijl (Hage, 1990) 

Hett goed functioneren van kwaliteitscirkels vergt meer dan de instelling van een 

structuur,, het aanleren van statistische methoden en technieken of het verzorgen van de 

formelee communicat ie. Vaak staan menselijke (en politieke) verhoudingen optimaal 

werkendee kwaliteitscirkels in de weg. H et gevolg is dat de meeste bedrijven geen 

effectievee kwaliteitscirkels van de grond krijgen (Lawler & Mohrman, 1985). De 
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belangrijkstee obstakels zijn: het middenmanagement biedt weerstand, men verwerpt de 

ideeënn uit de kwaliteitscirkels of implementeren de ideeën niet met als gevolg verlies 

aann geloofwaardigheid van het programma en het management. Dit verlegt de aandacht 

vann structuren 'an sich' naar de gevolgen van structuren voor sociale processen in 

organisatiess (Goldhaber, 1990). Naarmate medewerkers in kwaliteitscirkels meer 

participerenn in besluitvorming, men werkt aan gezamenlijk gedefinieerde probleem-

situaties,, gebruik wordt gemaakt van facilitators en aandacht wordt besteed aan sociale 

processenn in en om de taakgroep, is de aanpak meer congruent met de ontwikkelings-

benadering. . 

4.5.44.5.4 'Teambuilding' 
Eenn team is meer dan de som der delen. In vergelijking met individuele besluitvorming 

komenn teams tot betere resultaten. In teams kan men eikaars denkfouten en blinde 

vlekkenn corrigeren als er sprake is van open, kritische communicatie (Johnson & 

Johnson,, 1991). Nadelen kunnen zijn dat de individuele inzet in een groep minder is 

dann in de situatie waarin men individueel voor een opdracht staat, groepen roekeloos 

gedragg kunnen vertonen (risky shift) of 'groupthink' kan optreden als groepsleden zich te 

veell  conformeren aan de heersende mening (Kapteyn, 1992). Voor effectief teamwork 

iss het niet voldoende mensen bij elkaar te brengen en hen de taak op te dragen (Prein, 

1992).. Om tot goede resultaten te komen moeten de groepsleden gemeenschappelijke 

doelenn formuleren, een groepsidentiteit ontwikkelen, adequate werkstructuren 

(communicatie-- en besluitvormingsprocedures) ontwerpen en in de praktijk brengen en 

goedee werkrelaties tussen de leden bevorderen. Individuele leden moeten leren hoe ze 

hunn activiteiten op elkaar kunnen afstemmen, hoe ze fricties in hun samenwerking 

kunnenn opsporen, hoe ze met controverses moeten omgaan en hoe ze conflicten 

positieff  kunnen aanwenden ter bevordering van de creativiteit, van de kwaliteit van de 

besluitvormingg en de betrokkenheid van ieder bij de uitvoering van de beslissingen 

(Prein,, 1992). Kortom, werken in teams heeft organisatorisch voordelen, maar team-

ledenn moeten daarvoor wel beschikken over voldoende sociale vaardigheden (zie ook 

hoofdstukk 5). Een aanpak om hiertoe te komen is teambuilding. 

Teambuildingg 'is an inward look by the team at its own performance, behaviour, and 

culturee for the purpose of dropping out dysfunctional behaviours and strengthening 

functionall  ones' (French & Bell, 1990, p 129). Het team analyseert haar performance, 

dee sterke punten en tekorten en formuleert strategieën om het functioneren te 

verbeteren.. Bij taakgeörienteerde teamontwikkeling worden teamdoelen, werkwijzen, 

taak-uitvoering,, organisatie van het werk, samenwerking, overleg en besluitvorming 

vastgesteldd en verbeterd (Rubin, Plovnick & Fry; 1977). Het onderzoek kan gericht 

zijnn op bijvoorbeeld resultaatverbetering of planningsverbetering, verbetering van de 

klantgerichtheidd of interne doelstellingen zoals 'komen tot betere samenwerking' 

TB B 
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(Cummingss & Worley, 2001). Teaminterventies kunnen ook betrekking hebben op 

rollenn of op groepen die elkaar negatief bejegenen. De rolanalysetechniek is erop 

gerichtt wederzijdse rolverwachtingen en —verplichtingen te expliciteren om daarmee de 

teameffectiviteitt te verhogen. De rol negotiation technique (Harrison, 1972) is een 

gestructureerdee onderhandelingstechniek waarin men de ander om een gedrags-

veranderingg vraagt om het eigen werk beter te kunnen uitvoeren, in ruil voor een eigen 

gedragsveranderingg waaraan de ander voordeel heeft. Technieken om met groepen om 

tee gaan die elkaar vijandig bejegenen zijn intergroup team building en organizational minor 

(Frenchh & Bell, 1990). Deze technieken berusten op het expliciteren van de negatieve 
22 2 

gevoelenss en gedachten, om deze vervolgens te herkaderen in een realistische context. 

4.5.54.5.5 Zelforganiserende teams 
Tott nu toe is er steeds sprake van teams die geleid worden om een bijdrage aan 

veranderingg van de organisatie te leveren. Hetzij door de leiding hetzij door 

inhoudelijkee of procesmatige experts. Bij zelforganiserende teams is dit element geheel 

verdwenen.. Het gaat hier om het proces waarin mensen spontaan samenwerken aan een 

gemeenschappelijkk doel zonder hiërarchische leiding. Wenger (1998) spreekt hier van 

communitiescommunities of practice. Dit zijn spontane, organische, fluïde groepen die kennis en 

ervaringg creëren in de benadering van met name ongestructureerde problemen. Volgens 

Pascall  (1990) was in de transformatie bij Ford eindjaren '70 sprake van zo'n spontaan 

proces.. 'Wat gebeurde bij Ford' schrijft Pascal, 'was dat, op enigszins mysterieuze wijze, 

eenn aantal onafhankelijke initiatieven samenstroomden en elkaar wederzijds begonnen 

tee versterken' (Pascal, 1990, p 122)B 

Bijj  zelforganiserende teams zoeken mensen support voor issues die hen aanspreken. 

Kleinee omgevingssignalen worden opgepikt en versterkt. Men ontdekt een issue en 

trachtt hiervoor support te winnen. 'The building of coalitions around issues, persuading 

andd negotiating with others to support an idea, is clearly a political process' (Stacey, 

1996,, p 331). Immers: of een issue de aandacht krijgt, wat de kwaliteit van die aandacht 

is,, of men bereid is in het onderwerp te investeren of niet, wordt bepaald door de 

invloedd die potentiële supporters willen aanwenden. Binnen het zelforganiserende team 

iss sprake van een spontaan leerproces. Oude percepties, opvattingen, rollen en 

structurenn worden verworpen, waarvoor nieuwe in de plaats komen. Dit veronderstelt 

eenn leerproces en een proces van betekenisgeving, dat plaatsvindt in (informele) 

groepenn die met elkaar acteren (Wenger, 1998). Zelforganiserende teams moeten niet 

verwardd worden met zelfsturende teams (zie paragraaf 4.6.2): 'Self-organisation is a fluid 

networkk process in which informal, temporary teams form spontaneously around issues, 

whilee self-managing teams are permanent or temporary but always formally established 

partss of a reporting structure' (Stacey, 1996, p 333). Zelforganiserende teams bepalen 

zelff  welke personen 'in' zijn en wie 'out' en wat de groepsgrenzen zijn. Zij werken 
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vaakk in conflict met de hiërarchie, de macht is ongelijk verdeeld en macht wordt 

veroverd,, waar het zelforganiserende team de hiërarchie vervangt en de macht in het 

teamm is gedelegeerd en geëgaliseerd. 

4.5.64.5.6 Samenvatting: structuurinten/enties op groepsniveau 
Samengevatt kunnen teams worden beschouwd als een reactie op de complexiteit en 

dynamiekk waarin veel organisaties verkeren. Zij zijn de bouwstenen van vitale 

organisatiess in turbulente en complexe omgevingen. Teams kunnen worden gedimen-

sioneerdd op de mate waarin ze direct bijdragen aan het primaire proces, de mate waarin 

zijj  vallen onder de reguliere hiërarchie en de duur waarvoor ze zijn samengesteld. 

Naarmatee teams complexere en meer autonome taken en verantwoordelijkheden 

krijgen,, zal een groter beroep worden gedaan op het zelfsturende vermogen van het 

team,, en zullen sociale processen van grotere invloed zijn op het succes van teams. 

Acceptatiee van rollen en posities, (inter-)menselijke vaardigheden, onderlinge sociale 

verhoudingenn en andere sociale processen bepalen in zulke gevallen in grote mate het 

adequaatt functioneren van het team. Het zelforganiserende team (of community of 

practice),practice), dat zich spontaan vormt rond een issue, en niet geleid wordt door formele 

verhoudingenn in de organisatie, is daarvan een sterk uitgekristalliseerde vorm. 

4.66 Structuurinterventie s op organisatienivea u 
Eenn volgende point of entry is de structuurverandering van de gehele organisatie. 

Structuurproblemenn kunnen veranderingsprocessen aanzienlijk belemmeren. Een 

slechtee verhouding tussen Üjn en staf, is een sta-in-de-weg voor doeltreffende 

verandering.. Een middenkader dat kampt met rolconflicten, is minder toegerust om 

werknemerss in het veranderingsproces te laten participeren. Daarnaast kan de gehele 

organisatiestructuurr object van verandering zijn. Als voorbeelden van 

ontwerpinterventiess komen aan de orde downsizing en verplatting (paragraaf 4.6.1), 

reengineeringreengineering en 'sociotechniek' (paragraaf 4.6.2) en de project- en matrixorganisatie 

(paragraaff  4.6.3). Als een voorbeeld van een perspectief op organisaties uit de 

ontwikkelingsbenaderingg sluiten we aan bij een tweetal theorieën over netwerk-

organisatiess (paragraaf 4.6.4). 

4.6.14.6.1 'Downsizing' en verplatting van organisaties 
DownsizingDownsizing is het reduceren van het aantal werknemers door middel van ontslag, 

afvloeiing,, vervroegde pensionering, outsourcing van producten of functies, reorganisatie, 

verplatting,, e.d. (Cascio, 1993). Meestal met het doel kosten te reduceren en de winst 

enn productiviteit te verhogen. Downsizing is een reactie op een fusie of overname; een 

gevolgg van organisatieproblemen (door verlies van marktaandeel, wijzigingen in 

technologie,, e.d.); het effect van een reorganisatie of het gevolg van de opvatting dat 



DEE TAAL VAN VERANDERING 

'kleinerr beter is' (McKinley, Sanchez & Schick, 1995). 

Onderr verplatting verstaan we eenvoudig het verminderen van het aantal functies en 

managementlagenn in een organisatie. Voordelen van verplatting zijn: meer efficiëntie, 

flexibilitei tt en slagvaardigheid (Keuning, Opheij & Maas, 1993). Er is een internationale 

trendd naar verplatting. Organisaties worden 'flatter and more agile' (Mohrman & 

Mohrman,, 1993). Als redenen voor verplatting worden genoemd: toenemende 

concurrentie,, verkorting van levenscycü van producten en diensten, fusies, overnames 

enn allianties, ICT-mogelijkheden, het hogere opleidingsniveau van werknemers en de 

turbulentiee van de vraag van de consument. Er zijn twee vormen van verplatting: de 

verplattingg van de top en de verplatting van het middenkader. Motieven om over te 

gaann op verplatting staan hieronder genoemd. 

Mot ieve nn voo r verp lat t in g 
va nn d e to p 

Verliess aan samenhang en synergie 

Onduidelijkee afbakening taken en 

bevoegdhedenn concerntop, divisie en 

businessunits s 

Duplicatiee van staven en 

overlegvormen n 

Mot ieve nn voo r verp lat t in g 
va nn he t m iddenkade r 

Onvoldoendee strategische flexibiliteit 

Verstoppingg van informatiekanalen 

Gebrekk aan draagvlak voor beleid 

Tee sterke scheiding tussen beleid en 

uitvoering g 

Weinigg intern ondernemerschap en 

resultaatgerichtheid d 

Weinigg mogelijkheden tot brede 

Managementontwikkeling g 

Bureaucratischee cultuur 

Tabel4.6.1Tabel4.6.1  Motieven voor verplatting (Keuning,Opheij & Maas, 1993) 

Dee uitvoering van de verplatting van het middenkader is gebaseerd op het toekennen 

vann integrale verantwoordelijkheid (voor bijvoorbeeld kwaliteit, levertijd en kosten) 

vann processen rond product/marktcombinaties en het werken met taakgroepen. Door 

meerr rond processen te organiseren in plaats van rond functies, zijn minder managers 

nodigg en kunnen besluiten sneller worden gekomen. Als product/marktcombinaties 

centraall  staan, neemt tevens de decentrale resultaatverantwoordelijkheid toe. Deze 

oplossingg kan echter leiden tot duplicatie van dure of schaarse capaciteit. Dit wordt vaal 

opgelostt door deze diensten in cost centres onder te brengen. De relatie tussen profit en 

costcost centres kan worden geregeld door middel van contractmanagement. Door te 

organiserenn rond processen in plaats van rond functies neemt de bestuurlijke 

complexiteitt af. Voordelen van deze wijze van organiseren zijn dat de slagvaardigheid 
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toeneemtt en marktsignalen sneller kunnen worden omgezet in producten. Door cost 

centrescentres in te stellen minima-liseert men het efficiëntieverlies (Keuning, e.a., 1993). 

Aanleidingg voor verplatting aan de top zijn onder meer een trage besluitvorming of 

stavenn die elkaar qua taak overlappen en de vraag of het hoogste management 

voldoendee op de hoogte is van ontwikkelingen in de omgeving van de organisatie. 

Keuningg e.a. maken duidelijk dat zowel een succesvolle verplatting van de top als van 

hett middenkader méér inhoudt dan een structurele ingreep alleen. 'Verplatting alleen, 

gedefinieerdd als een aanpassing van de structuur van een organisatie, waarbij het aantal 

managementlagenn vermindert, is onvoldoende om het gewenste effect te sorteren' 

(1993,, p 124). De structuuraanpassing vergt de ondersteuning door een pakket van 

samenhangendee maatregelen. Zij doelen daarbij op het ontwikkelen van leiderschap, 

hett vaststellen, meten en bewaken van prestaties, voldoende geëquipeerde change agents 

enn sleutelfunctionarissen, flexibele beloningssystematiek, duidelijke afspraken over 

budgetten,, training en opleiding, kennismanagement.. Hamel & Prahalad (1994) pleiten 

ervoorr downsizing voorzichtig uit te voeren en waarschuwen tegen 'organisatie 

anorexia'.. De organisatie kan met downsizing sociale schade berokkenen en met het 

ontslagenn personeel cruciale kerncompetenties kwijtraken die nodig zijn voor 

toekomstigee groei en succes (zie ook: Balogun & Hope Haüey, 1999). 

4.6.24.6.2 'Reengineering' en sociotechniek 
Reengineeringg betreft de fundamentele wijziging van het productieproces met het oog 

opp het leveren van meer toegevoegde waarde voor de klant (Hammer & Champy, 

1993;; Champy, 1994). Reengineering verwerpt de klassieke ontwerpregels van 

difFerentiatie,, taaksplitsing en coördinatie en beoogt het ontwerp van geïntegreerde 

multidisciplinairee werkprocessen. 'This streamlines work processes and makes them 

fasterr and more flexible; consequendy, they are more responsive to changes in 

competitivee conditions, customer demands, product life cycles, and technologies 

(Kaplann & Murdock, 1991). Vaak is er sprake van een radicale wijziging van de 

organisatiee van het werk. Er vindt een verschuiving plaats van aandacht voor 

gespecialiseerdee taken en functies naar de toegevoegde waarde van diverse 

processtappenn voor de klant. In dit opzicht verschilt het transformatieproces van 

reengineeringg van incrementele kwaliteitstechnieken zoals T QM en kwaliteitscirkels. 

Reengineeringg maakt veelvuldig gebruik van mogelijkheden van informatietechnologie 

zoalss expertsystemen, shared databases en draadloze communicatie. 'The endeavour 

identifiess and assesses core business processes and redesigns work to account for key task 

interdependencess running through them. That typically results in new jobs or teams 

thatt emphasize multifunctional tasks, result-oriented feedback, and employee 

empowermentt -characteristics associated with motivational and sociotechnical 

approachess to work design' (Cummings & Worley, 2000, p 303). De stappen van 
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reengineeringg zijn: 

-- Bepaal de strategische noodzaak van reengineering 

Dee noodzaak kan bijvoorbeeld zijn gelegen in de liberalisering van de markt, zoals in de 

telefonie,, het omroepbestel en de energiesector het geval is. 

-- Specificeer de strategie en doelen 

Dee strategie bepaalt welke processen gereengineerd en welke geoutsourced moeten 

worden.. Er worden stretched targets gesteld (Dixon, 1994). 

-- Herontwerp de processen 

Hett procesontwerp start bij de eisen van de klant. Het proces wordt versimpeld door 

hett combineren en elimineren van processtappen. Uitgangspunt is dat activiteiten in één 

keerr goed gedaan worden. 

-- Herstructureer de organisatie rond het nieuwe proces 

Hierbijj  gelden dezelfde eisen als bij elke reorganisatie met dit verschil dat informatie- en 

meetsystemenn minder de interne processen meten (zoals verzuim en klachten) maar 

voorall  de 'output' zoals productiviteit, kostenreductie en klanttevredenheid. 

'Reengineeringg is op zich een bruikbaar instrument om de efficiency van specifieke 

bedrijfsprocessenn te vergroten. De reputatie van reengineering leed echter schade toen 

hett werd uitgeroepen tot universele methode om grootschalige veranderingen tot stand 

tee brengen. (...) De reengineeringtheorie houdt zo goed als geen rekening met mensen 

enn informele structuren en daarom werden er ook zelden de ingrijpende veranderingen 

meee bereikt die men dacht te kunnen bereiken. (...) Deze methode was van het begin 

aff  aan gedoemd te mislukken' (Nadler, 1999, p 28). Huizing vat de kritiek samen op 

vierr noemers: gebrek aan visie waarom reengineering wordt toegepast, miskenning van 

dee rol van sociale processen in de organisatie, de problematische relatie met ICT en 

onvoldoendee theoretische onderbouwing van het concept (Huizing, 2002, p 90). 

Sociotechniek Sociotechniek 

Ookk de sociotechniek keert zich tegen de klassieke ontwerpregels als taaksplitsing en de 

scheidingg tussen denken en doen. Scheiding en splitsing leiden tot een maximale 

benuttingg van de technologie, maar dat gaat ten koste van de kwaliteit van de arbeid en 

leidtt tot vervreemding. De sociotechniek streeft naar een 'joint optimalization' van de 
25 5 

'technologie'' en het 'sociale systeem'. In de sociotechniek is de (taak-)groep de 

elementairee bouwsteen van de organisatie. Naast de kwaliteit van de arbeid, vormen 

flexibiliteit,flexibiliteit,  procesbeheersing, innovatievermogen de eisen waaraan het organisatie-

ontwerpp moet voldoen. Kernconcept van de sociotechniek is dat de regelcapaciteit 

proportioneell  moet zijn aan datgene wat er geregeld moet worden, om de variatie in de 

omgevingg te kunnen beheersen. Onder regelen wordt verstaan het ingrijpen in een 

process als zich een afwijking van de norm voordoet, waardoor de output blijf t voldoen 
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aann de norm. De regelcapaciteit is het vermogen om in te grijpen (Kuipers & Van 

Amelsvoort,, 1993). Naarmate omgevingen veranderlijker en onvoorspelbaarder zijn, zal 

menn vaker moeten ingrijpen (de regelnoodzaak neemt toe). Als de regelcapaciteit van de 

organisatiee regelmatig wordt overschreden, zijn er twee oplossingen mogelijk. Men kan 

dee regelnoodzaak verminderen door de input in de organisatie te vereenvoudigen. En 

menn kan de regelcapaciteit vergroten door de vorming van hele taakgroepen. In de 

sociotechniekk worden beide mogelijkheden gecombineerd door: 

-- Complexe input (orderstromen) te parallelliseren (1) 

Dee orderstroom kan worden onderverdeeld in verschillende substromen die worden 
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toegewezenn aan zelfstandige productie-units met vereenvoudigde structuren. 
-- Parallelle stromen te segmenteren (2) 

Naarmatee de orderstromen complexer zijn, kan de input de regelcapaciteit nog steeds 

overschrijden.. In dat geval kan men parallelle stromen segmenteren tot zinvolle, 
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afgerondee groepstaken. 
-- Instellen van autonome taakgroepen (3) 

Menn kan het locale regelvermogen van de taakgroep vergroten door ze meer verant-

woordelijkheidd en autonomie te geven. 

Hett sociotechnische ontwerp was met name bedoeld als alternatief voor de functionele 

structuurr en de lijnstructuur in complexe omstandigheden. Een klassieke organisatie is 

niett berekend op veel variatie in de orderstroom. De sociotechniek maakt gebruik van 

dee instelling van werkgroepen 'om de betrokkenheid van de leden bij het werk en bij 

dee groep te vergroten, om de regelcapaciteit van de groep op te voeren zodat de groep 

zelfstandigg de problemen die op lokaal niveau binnen het taakdomein ontstaan, kan 

oplossen'' (Kuipers & Van Amelsvoort, 1993). Er zijn verschillende benamingen voor 

dezee zelfstandige productie-eenheden: de productiecel, de autonome taakgroep, 

productiecluster,, zelfsturende teams of hele taakgroep. De autonomie van de werkgroep 

komtt tot uitdrukking in de zelfregulering van de inhoud van het werk; zelfevaluatie van 

dee prestaties; zelfaanpassing aan wisselende omstandigheden; participatie in het bepalen 

vann doelen. Ook het sociotechnische model kan worden gekenschetst als een ontwerp-
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aanpakk (Van der Zwaan, 1990). De structuuroplossing wordt gekenschetst als een 

blauwdruk.. Wel is er vergelijkenderwijs meer verticale decentralisatie dan bij klassieke 

structuren,, waardoor de structuur 'organischer' wordt en afhankelijk van het verloop 

vann sociale processen. Dit aspect geldt nog meer voor de project- en matrixorganisatie. 

4.6.34.6.3 Project- en matrixorganisatie 
Dee projectorganisatie stelt niet langer het productieproces centraal, maar het resultaat 

vann het productieproces: de 'output' (Glaser, 1981). De projectorganisatie is een 

resultaatgerichtee organisatievorm. Verschillende deskundigheden worden in een project 
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geplaatstt met een vooraf bekend doel, dat bereikt moeten worden met vastgestelde 

middelen.. Voordeel van deze organisatievorm is de mogelijkheid van een betere aanpak 

vann interdisciplinaire vraagstukken om efficiënte coördinatie tussen diverse specialisten 

tee bereiken (Jagers & Jansen, 1991). De projectorganisatie biedt veel autonomie en 

ontplooiingsmogelijkhedenn aan de medewerkers die participeren in projecten. 

Dezee voordelen veranderen in nadelen als medewerkers hierin niet goed worden 

begeleidd (idem). Dan weegt de zelfstandigheid, keuzevrijheid en verantwoordelijkheid 

tee zwaar. Goede samenwerkingsvaardigheden, mentoring en coaching zijn essentieel in 

ditt type organisaties (Senior, 1997). Bovendien komen, na het beëindigen van het 

project,, de medewerkers (tijdelijk) in het luchdedige te hangen - tenzij men onmid-

dellijkk naar het volgende project overstapt. Als medewerkers echter snel van project 

naarr project springen, is het voor hen moeilijk een weloverwogen carrièrepad op te 

zetten.. Men 'hopt' van project naar project en na verloop van tijd heeft de functionele 

leidingg nauwelijks nog zicht op de ontwikkeling die de medewerker heeft doorgemaakt 

(Jagerss & Jansen, 1991). Deze knelpunten hebben geleid tot het ontstaan van de 

matrixorganisatie.. De matrixorganisatie kan worden beschouwd als een permanente 

projectorganisatiee (Jansen, Jagers & Steenbakkers, 2000b). De activiteiten van de 

organisatiee verlopen projectmatig, maar de aansturing gebeurt vanuit meerdere 

invalshoekenn (matrixbazen). 'Every matrix organization contains three unique and 

criticall  roles: the top manager, who heads and balances die dual chains of command, the 

matrixx bosses (functional, product or area), who share subordinates; and the two-boss 

managers,, who report to two different matrix bosses' (Cummings & Worley, 2000, p 

285).. De matrixorganisatie is een complexe organisatievorm omdat vanuit meerdere 

dimensiess wordt gestuurd, maar is daarmee ook zeer flexibel. 

Dee matrixorganisatie is meer dan een structuur. Het moet versterkt worden door 

matrixprocessen,, zoals prestatiemetingsystemen die langs twee lijnen hun input krijgen, 

doorr matrixleiderschap, die comfortabel kunnen omgaan met laterale besluitvorming en 

doorr een matrixcultuur waarin men openlijk omgaat met conflicten en de macht in 
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evenwichtt blijf t (Joyce, 1986; Worley & Teplitz, 1993). Nadelen zijn dat, door de 

meervoudigee sturing, anarchistische tendensen kunnen ontstaan, het spel om de macht 

dee bovenhand gaat voeren, ongewenste groepsvorming kan ontstaan, buitenissige 

overheadkostenn optreden door het fors aantal managers en de complexiteit de 

besluitvormingg ernstig in de war kan schoppen (Davis & Lawrence, 1978). 

4.6.44.6.4 Organisaties als netwerken 
Organisatiess werken (inter-)nationaal steeds meer met elkaar samen. De globalisering 

vann de economie en ontwikkelingen in de informatietechnologie zijn daarbij de belang-

rijksterijkste drijfveren (Jagers, 1999). In de samenwerkingstrategieën zijn drie vormen van 

netwerkenn te onderscheiden: planeet-satelliet-organisaties, strategische allianties en 
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virtuelee organisaties (Jansen, Jagers, Steenbakkers, 2000b). 

NetwerkenNetwerken van organisaties 
Satellietenn komen vaak voor in situaties waarin één organisatie eigenaar is van de meeste 

aspectenn van de business. 'However, it has usually created business within the business, 

which,, although still owned by the organization as a whole, operate independendy in 

termss of the discipline of the market' (Senior, 1997, p 74). De organisatie-'onderdelen' 

staann in een semi-commerciële klant-leverancier-relatie tot elkaar, waartussen 

bijvoorbeeldd contracten of service-levels-agreements worden gesloten (Jansen, Jagers & 

Steenbakkers,, 2000b). Volgens Snow beoogt een netwerk 'to capture entrepreneurial 

andd market benefits without having the company engaged in much outsourcing" (Snow 

ett al, 1992, p 11). Door bloot te staan aan eisen van afnemers, is de veronderstelling, dat 

dee onderdelen hun prestatieniveau zullen verbeteren en zoeken naar innovaties. Soms 

wordenn de onderdelen aangemoedigd de externe markt te betreden. Er is vaak een 

'lead-firm'' of'server' die als centrale spil fungeert en diensten of producten van anderen 

afneemt.. 'The lead firm may, itself, provide a core skill such as manufacturing or design. 

However,, in some cases the lead firm may merely act as broker' (Senior, 1997, p 74). 

Strategischee allianties worden vaak gesloten om economy of scale te bereiken of bepaalde 

rechtenn of toegangen te verkrijgen zoals landingsrechten in het geval van de luchtvaart. 

Nogg een stapje verder, en we komen bij virtuele organisatie waarin slechts sprake is van 

eenn tijdelijk netwerkverband dat dynamische marktkansen tracht te benutten. De 

nadrukk wordt hierin verlegd van contracten en juridische afspraken naar partnership en 

vertrouwenn als belangrijkste mechanismen (Volberda & Elfring, 2001). Kenmerk van 

virtuelee organisaties is dat de formele structuur grotendeels afwezig is en vervangen 

wordtt door fluïde samenwerkingsvormen en een hoge mate van informele 

communicatie.. Het netwerk functioneert door informele, laterale communicatie tussen 

decentralee knooppunten (Kelly, 1999). Informatietechnologie staat hier aan de wortel 

(Jagers,, 1999, Jansen, Jagers & Steenbakkers, 2000b). Formele hiërarchie, maar ook 

statuss en rollen zijn veel minder van belang. Niet zozeer formele structuren, maar 

socialee processen vormen het wezen van de organisatie. 

NetwerkenNetwerken binnen organisaties 
Volgenss Mastenbroek (1992) zijn organisaties te typeren als netwerken van netwerken. 

Organisatiess zijn 'netwerken van interdependente subeenheden, die streven naar 

positieverbeteringg ten opzichte van elkaar, maar die tegelijk ook elkaar nodig hebben' 

(Mastenbroek,, 1992, p 38). Elke organisatie bestaat uit een complex geheel van 

disciplines,, afdelingen, hiërarchische niveaus en functionele groeperingen. Al deze 

eenhedenn zijn met elkaar verbonden door een web van onderlinge afhankelijkheden. In 

veranderingsprocessenn is het zaak greep te krijgen op deze dynamiek en in de gewenste 
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richtingrichting te sturen. Typen relaties die Mastenbroek onderscheidt zijn: 

-- Machts- en afhankelijkheidsrelaties: bij machtsverhouding gaat het om het politiek 

manoeuvrerenn van medewerkers met het doel status, prestige en positie te versterken. 

-- Instrumentele relaties: organisatieleden verkeren in onderlinge taakafhankelijkheid. 

-- Onderhandelingsrelaties: organisatieleden delen met elkaar 'schaarse goederen' zoals 

ruimtes,, budgetten, apparatuur, capaciteit. Bij de verdeling van schaarse goederen 

wordenn ruilprincipes gehanteerd. 

-- Sociaal-emotionele relaties: organisatieleden onderhouden gevoelsmatige betrekkingen, 

persoonsgerichtt en groepsgericht. 

Mastenbroekk (1992) noemt de gewenste richting 'vitale organisaties'. Kenmerkend 

voorr vitale organisaties is het 'dubbelkarakter' (i.e. autonomie én afhankelijkheid) en de 

'productievee spanning' die bestaat tussen organisatieonderdelen. Dit betekent dat 

managerss voor vier typen relaties het dubbelkarakter en de productieve spanning 

moetenn vormgeven: 

Watt betreft machts- en afhankelijkheidsrelaties tussen eenheden moeten managers zowel de 

autonomiee alsook de onderlinge afhankelijkheid tussen eenheden benadrukken. 

Structuuringrepenn gericht op autonomievergroting zijn het toekennen van eigen 

resultaatverantwoordelijkhedenn en eigen budgetten, vorming van eenheden rondom 

eigenn producten en markten. Als mogelijkheden om de autonomie en tevens de 

afhankelijkheidd te vergroten noemt Mastenbroek: het versterken van de horizontale 

mobiliteit,, centrale loopbaanplanning en -begeleiding, centraal personeelsbeleid, cost 

centrescentres die subeenheden zich niet kunnen permitteren en outputgericht management. 

Traditioneell  worden instrumentele afhankelijkheden opgelost door hiërarchische besluiten. 

Omm de nadelen hiervan te verminderen stelt Mastenbroek structurele maatregelen voor 

zoalss gedecentraliseerde resultaatverantwoordelijke organisatie-eenheden, horizontale 

kennisuitwisselingg en vergelijking, participatie van lagere echelons in besluitvorming, 

meerr horizontale mobiliteit en door de afbakening tussen taken en specialismen 'bewust 

vaagg te houden'. 

Inn onderhandelingsrelaties is het managen van de spanningsbalans erop gericht enerzijds het 

eigenn aandeel in de beschikbare middelen te vergroten en anderzijds het totaal aan 

middelenn zo groot mogelijk te laten zijn. Vaak komt dit erop neer dat prestaties van 

eenhedenn direct worden gekoppeld aan de verschaffing van middelen. Men kan werken 

mett interne verrekenprijzen, stafdiensten aanbieden op de 'open markt', bonussen en 

salarissenn koppelen aan behaalde resultaten of middelen toewijzen op basis van 

toekomstigee prestaties. Dit confronteert managers met de consequenties van en 

verantwoordelijkheidd voor de eigen plannen. 

Bijj  sociaal-emotionele relaties bestaat de spanningsbalans tussen enerzijds de behoefte aan 

eenn eigen identiteit versus de emotionele steun van het grote geheel. Het wij-gevoel 
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kann worden vastgelegd in een mission statement, of manifest worden gemaakt door 

cijferss over belangrijke prestatiegebieden te publiceren en te vergelijken met cijfers van 

in-- of externe concurrenten. 

Tussenn netwerken in relaties bestaan per definitie spanning en conflicten. Het is de taak 

vann het management deze spanning productief te maken. Voor het managen van 

veranderingsprocessenn is het cruciaal de hiërarchische sturing en controle voor een 

groott deel te vervangen door een 'milde horizontale rivaliteit'. De resultaten van 

eenhedenn moeten zichtbaar worden gemaakt en snel worden teruggerapporteerd. Naar 

buitenn toe concurreren eenheden met de markt, intern bestaat de 'drive' eruit het beter 

tee doen dan andere eenheden. Relatief kleine en autonome eenheden beïnvloeden 

elkaarr veel effectiever dan hogerhand. Deze beïnvloeding is resultaat-, in plaats van 

functiegericht.. Zo wordt de rivaliserende energie rechtstreeks aangewend voor 

gezamenlijkee effectiviteit, aldus Mastenbroek. 

4.77 Samenvattin g en conclusie s 
Inn dit hoofdstuk hebben we stilgestaan bij het structuurperspectief bij het managen van 

complexee veranderingsprocessen. Allereerst is vastgesteld wat we dienen te verstaan 

onderr begrip organisatiestructuur. Daarbij is niet zozeer de vraag beantwoord wat een 

structuurr is, danwei welke perspectieven men hanteert en tot welke werkelijk-

heidsdefinitiess en interventiestrategieën dit leidt. 

Structurenn spelen in veranderingsprocessen een aanzienlijke rol. Door bepaalde 

structuuraspectenn kunnen organisatieleden ongemotiveerd raken. Een ongemotiveerde 

off  vervreemde werknemer is niet geïnteresseerd in het realiseren van organisatiedoelen 

enn evenmin in veranderingsdoelen. Maar een structuur kan ook te weinig houvast 

biedenn in veranderingsprocessen, waardoor problemen in resultaatbereiking en 

coördinatieverliezenn optreden. Daarnaast kunnen structuren zelf disfunctioneel en zijn 

structuurinterventiess nodig om organisaties beter te laten functioneren. Zoals in 

voorgaandee hoofdstukken zijn perspectieven en interventies ingedeeld in de ontwerp-

enn de ontwikkelingsbenadering. De ontwerpbenadering richt zich vooral op de formele 

organisatiess en maakt gebruik van een expertbenadering. Men ontwerpt een blauwdruk 

(nieuwee taak, nieuwe afdeling, nieuwe structuur) die vervolgens wordt geïmple-

menteerd.. De ontwikkelingsbenadering richt zich meer op sociale en kwalitatieve 

veranderingenn en maakt gebruik van procesbegeleiders. Diverse voorbeelden van 

interventiess van beide benaderingen zijn uitgewerkt en kunnen worden gebruikt voor 

hett vormgeven van veranderingsprocessen (zie hoofdstuk 6). 

Dee goal setting theorie is bijvoorbeeld bruikbaar om algemene, vaak abstracte 

veranderdoelenn (klantgerichtheid, slagvaardigheid, flexibiliteit) in concrete, realiseerbare 

enn motiverende termen te vertalen (en zodoende houvast te bieden). Taakontwerp kan 

takenn interessanter, duidelijker en uitdagender maken. Ontwikkelinterventies als inter-
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visiee en coaching, zijn gericht op de verkenning van en inzicht in complexe 

persoonlijkee vragen zonder meteen op antwoorden te focussen. Ook de rol en functie 

vann 'teams' en 'netwerken' kunnen we differentiëren naar de twee paradigmata. In de 

sociotechniekk bijvoorbeeld, worden teams expertmatig ontworpen en top-down in de 

organisatiee ingevoerd. Bij teambuilding of zelforganiserende worden teams opgevat als 

eenn geheel van sociale interacties waarvan het proces en/of het doel niet van tevoren 

vaststaat. . 

Opp het niveau van de gehele organisatie hebben we downsizing, verplatting, reengineering 

enn sociotechniek als ontwerpintervenries beschouwd. Met ook hier als ontwerp-

kenmerkenn het top-down karakter van het implementatieproces, de aanwezigheid van 

eenn ontwerptechnologie, de rol van de veranderaar als expert, de aandacht voor de 

formelee organisatie, de rol van hiërarchie in het implementatieproces en de machine-

achtigee benadering van de verschillende onderdelen in hun onderlinge samenhang. Een 

metafoorr voor deze werkehjkheidsdefinitie is de organisatie als 'machine'. Als 

voorbeeldenn van ontwikkelingachtige interventies zijn de project- en matrixorganisatie 

enn de organisatie als netwerken beschreven. Hierbij verschuift het accent naar twee-

zijdigee relaties, het organische karakter van dergelijke structuren, de rol van de 

informelee organisatie en de sociale processen (en problematiek die daaraan inherent is) 

enn de rol van de veranderaar als facilitator van dergelijke processen. De metafoor voor 

dezee zienswijze is de organisatie als 'organisme' (Flood, 1999). 

Hett ene paradigma is niet beter of slechter dan het andere. Beide werkelijkheids-

definitiess hanteren andere perspectieven en belichten andere aspecten van de organisatie 

enn vullen elkaar aan of dagen elkaar uit. De meerwaarde van een meervoudige 

benaderingg van 'de' organisatiestructuur komt goed tot uiting in de theorie over 

organisatienetwerkenn en vitale organisaties. Mastenbroek (1992) laat zien dat (en hoe) 

hett managen van veranderingen kan gebeuren vanuit het 'dubbelkarakter van 

organisaties'.. Mastenbroek introduceert hierbij het interessante begrip 'productieve 

spanning'' (Mastenbroek, 1992, p 72). Daarmee geeft hij aan dat men bij het managen 

vann veranderingsprocessen een spanning tussen twee sporen dient aan te brengen om 

eenn productieve dynamiek te bewerkstelligen. Om deze spanning te bereiken schetst 

Mastenbroekk naast praktisch toepasbare ontwerpintervenries (zoals zelfstandige, 

resultaatgerichtee eenheden) een arsenaal ontwikkelingsinterventies die hij simultaan 

bruikbaarr acht binnen complexe veranderingsprocessen. Hierin schuilt een grote 

overeenkomstt met deze studie. 

Hett begrip productieve spanning van Mastenbroek heeft ons inziens twee tekorten. 

Tenn eerste is onduidelijk is op welke wijze de aangebrachte spanning productief kan 

wordenn gemaakt (en wordt verhinderd dat de spanning louter negatieve gevolgen 

heeft).. En ten tweede is niet duidelijk voor wie de spanning productief is, en wie het 

process van productieve spanning managet. Productiviteit lijk t ten onrechte te worden 
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geobjectiveerdd en daarmee te worden geréificeerd (productief voor de organisatie). 

Hett begrip productieve spanning bij Mastenbroek is te statisch. Het wordt niet duidelijk 

hoee de dynamiek (van productieve spanning) verloopt en op welke wijze men deze kan 

managen.. Er worden interventies voorgesteld als remedie voor een type netwerk-

problematiek,, zonder in de gaan op de dynamiek in de specifieke omstandigheden 

waarinn deze interventies plaatsvinden. In onze optiek hanteert Mastenbroek met de 

indelingg in typen relaties een grove contingentietheorie. Deze benadering vraagt om 

eenn nadere uitwerking voor specifieke omstandigheden, met behoud van het begrip 

'productievee spanning'. Daarvoor zullen we het begrip 'subtiele contingentie' 

introduceren.. Ten tweede lijk t het begrip productief te worden geobjectiveerd, terwijl 

inn de praktijk juist daarover de meeste meningsverschillen bestaan. In onze optiek is een 

definitiee van productiviteit geen a-priori definitie (bijvoorbeeld gerelateerd aan 

prestatie-indicatoren),, maar een gedeelde definitie van betrokkenen. Wat 'productief is, 

zall  in eerste instantie een diffuus begrip zijn en geleidelijk aan van betekenis worden 

voorzienn door gezamenlijke interactie. Op beide punten zullen wij in hoofdstuk zes 

ingaan.. Resumerend kunnen we de zienswijze van de ontwerp- en ontwikkelings-

benaderingg samenvatten in onderstaande tabel: 

Ontwerpbenader in g g 
va nn structuurveranderin g 

Eenzijdigee implementatie: structuur 
wordtt top-down bedacht en 
geïmplementeerd d 

Structuurr is een kwestie van arbeids-

verdelingg en coördinatie 

Tijdd is lineair (thema's kennen een 

begin-- en eindpunt) 

Belangrijkee rol voor logisch ontwerp en 

hiërarchie e 

Leidingg en veranderaar in rol van expert 

Aandachtt voor formele organisatie 

(gedragg is gevolg van structuur) 

Lossee onderdelen kennen een 

voorspelbaarr verband (analyse gericht 

opp de wetmatigheid) 

Grovee contingentie werkt door naar 

ontwerpkeuzess en beste interventie 

Structuu rr  als 'Machine ' 

Ontwikkel ingsbenader in g g 
va nn structuurveranderin g 

•• Tweezijdige implementatie: participatie 
alss noodzakelijke werkvorm 

•• Structuur is een proces van exploratie en 

ontvouwing g 

•• Tijd is cyclisch (thema's herhalen zich op 

hogerr niveaus) 

•• Belangrijke rol voor informele en sociale 

processen n 

•• Leiding / veranderaar in rol van facilitator 

•• Aandacht voor groepen (teams, 

netwerken) ) 

•• Losse onderdelen werken dynamisch op 

elkaarr in (analyse gericht op patroon

vorming) ) 

•• Grove contingentie werkt door naar 

procesbegeleiding g 

Structuu rr  als 'Organisme ' 

Tabel4.7.1Tabel4.7.1  Ontwerp- en ontwikkelingsbenadering van structuurverandering 

137 7 
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Hoewell  bovenstaande tabel grotendeels voor zichzelf spreekt, willen enkele punten toe-

lichten.. De conclusie kan niet zijn dat de ontwerpbenadering in het geheel geen oog 

heeftt voor gedrag (in organisaties). Men kent een andere functie toe aan dat gedrag en 

beschouwtt gedrag vanuit een ander perspectief. In de ontwerpbenadering is gedrag 

bijvoorbeeldd een gevolg van een ontwerpvariabele als standaardisatie of formalisatie. Als 

zodanigg vinden wij die opvatting niet onjuist, maar wel eenzijdig. Behaviour follows 

structure,structure, zou het adagium zijn. Hoewel daarvan veel voorbeelden te geven zijn die als 

bewijss kunnen dienen (en die ook in deze studie zijn genoemd), is het omgekeerde 

evenzeerr onmiskenbaar waar: gedrag maakt structuren. Niet alleen dienen regels, 

instructies,, procedures te worden opgevat als 'stollingen van gedrag', werknemers zijn 

daarnaastt ook in staat regels los te laten of netwerkachtige, fluïde organisatievormen te 

bewerkstelligen.. De opvatting dat gedrag structuren bepaalt, lijk t meer te passen in het 

ontwikkelingsdenkenn over structuren, dan in het ontwerpdenken. Anders gezegd dicht 

hett ontwikkelingsparadigma het menselijk handelen de actievere rol toe van een 

handelendd en wilskrachtig subject, en beziet de ontwerpbenadering de medewerker als 

eenn passiever en afhankelijker 'object'. 

Tenn tweede worden veel interventies bijna contexdoos gepresenteerd. Teamwerken is 

dee 'basic building block' voor organisaties en organisaties zijn netwerken van partijen. 

Blijkbaarr houdt men zich meer bezig met ontologische vraagstukken (wat organisaties 

zijn)) dan met pragmatische vraagstukken welke oplossingen bruikbaar zijn voor 

specifiekee structuurproblemen in een specifieke context. Een theorie over fluïde 

netwerkorganisatiess is zo goed als onbruikbaar als in een reorganisatietraject de vraag 

naarr de afdelingsgrootte aan de orde is. De bruikbaarheid van bepaalde perspectieven op 

organisatievraagstukken,, krijgt pas betekenis in een specifieke context. Deze beperking 

geldtt zowel voor de ontwerp- als voor de ontwikkelingsbenadering van structuur-

vraagstukken. . 

Alss er wel sprake is van contingente contextuele opvattingen, dan leiden deze steeds tot 

dezelfdee (paradigmatisch getinte) conclusies: de ontwerpbenadering komt via een 

ontwerplogicaa tot de beste (of optimale) keuze van het samenstel van 

structuurvariabelenn en de ontwikkelingsbenadering komt uit op participatie en het 

faciliterenn van het proces. Beide benaderingen zijn in hun interventiekeuzes redelijk 

exclusief.. Wat we niet aantreffen is dat een ontwerplogica leidt tot een keuze voor het 

faciliterenn van een sociaal proces, en een procesbenadering leidt tot een benutting van 

ontwerpinterventiess (zie: Beer & Nohria, 2000). Verder is deze studie opgemerkt dat 

hett contingentie-denken tamelijk deterministisch wordt uitgelegd en keuzeaspecten 

onvoldoendee aan bod komen. Hieraan willen wij toevoegen dat contingentiedenken 

ookk 'paradigmatisch vrij ' dient te zijn. Dat wil zeggen dat de vertaalslag van 

ontwerpregelss naar een specifieke probleemstelling in een specifieke context (subtiele 

contingentie),, ook kan leiden tot interventiekeuzes als coaching, teambuilding, role-



VERANDERING:: STRUCTUUR & MOTIVATIE 

negotiationn (en vice versa). Een dergelijk 'vrij ' procesmodel zal in hoofdstuk 6 aan de 

ordee komen. Richten we ons eerst op de rol van sociale processen in een organisatie, 

omm vervolgens in hoofdstuk zes aan de hand van dit hoofdstuk en de vorige 

hoofdstukkenn tot een integraal en dynamische procesmodel te komen. 
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Notenn hoofdstu k 4 

1.. Onder een organisatie structuur verstaan we de fysieke structuur, de organieke structuur en de personele 

structuurr (de personele bezetting). 

2.. Hierbij berust de taakverdeling respectievelijk op het product (vanwege de gebundelde technische kennis 

vann het artikel), op de markten die de organisatie bedient, op de functies (inkoop, productie, marketing) of 

opp de geografische gebieden die de organisatie bedient {regio's, continenten, taalgebieden). 

3.. Niet de samenhang tussen de werkzaamheden is het indelingscriterium, maar de functie. 

4.. Doel van de vasdegging van gedrag is een constante en efficiënte productie (Mintzberg, 1992). 

5.. Ook werving en selectie zijn een vorm van formalisatie: er worden functie-eisen vastgesteld waarop 

iemandd wordt geselecteerd. 

6.. Horizontale decentralisatie is de verdeling van macht over anderen dan lijnmanagers (bijvoorbeeld staf, 

adviseurs,, medewerkers). Verticale decentralisatie betreft de wijze waarop macht over de hiërarchische lij n 

iss verdeeld. 

7.. De onzekerheid is een functie van de verscheidenheid van de output, het aantal verschillende inputs en 

dee moeilijkheidsgraad van de prestatie (Galbraith, 1976). 

8.. De mogelijkheden die Galbraith beschouwd zijn uitgebreider, namelijk: regels, hiërarchische verwijzing, 

taakstelling,, inbouwen van 'slacks', scheppen van autonome taken, bouwen van verticale 

informatiesystemenn en laterale relaties. Hier worden alleen laterale relaties genoemd. 

9.. Mintzberg heeft hier later 'ideology' of'strong culture' aan toegevoegd. 

10.. Het laagste leidinggevende niveau (chef) heeft een grote span of control, het middenmanagement heeft 

eenn kleine span of control vanwege het grote aantal problemen dat bij hen terechtkomt (Heijnsdijk, 2000). 

11.. Gegevens moeten worden verzameld, omgewerkt in rapporten en vervolgens langs de hiërarchische lij n 

omhoog.. Er is een eenzijdige nadruk op kwantitatieve informatie. Terwijl geruchten, roddel, gissingen en 

dergelijkee het topmanagement informatie verschaffen als (en waarom) er conflicten op komst zijn, 

Mintzbergg 1992, p 195. 

12.. De andere coördinatiemechanismen dan de controle van de resultaten zijn training van de 

divisiemanagerss (standaardisatie van vaardigheden) en indoctrinatie door veelvuldige overplaatsing. Bevindt 

dee divisie zich in grote moeilijkheden, dan is direct toezicht het aangewezen coördinatiemechanisme. 

13.. In: Hall, 1991, p 77. 

14.. De betrokkenheid is hoog als de inspanning leidt tot waardevolle opbrengsten, behalve wanneer de 

haalbaarheidd gering wordt geacht -dit leidt tot demotivatie. Dan is het beter om de doelen 'in stukjes te 

hakken'. . 

15.. Geciteerd in Locke & Latham, 1990, p 8. 

16.. Idem, p 13. 

17.. Idem, p 13. 

18.. Idem, p 16. 

19.. In: French & Bell, 1990, p 184. 

20.. Denk aan de problematiek binnen veel managementteams. 

21.. In: Boonstra, 2000, p 86. 

22.. Zie voor een uitwerking French & Bell, 1984, hoofdstuk 11. 

23.. Er ontstonden diverse initiatieven om de bureaucratie te doorbreken, tot werknemersparticipatie over 

tee gaan, de instelling van verschillende taakgroepen, de ontwikkeling van trainings- en 

ontwikkelingsprogramma's,, zonder dat bij dit alles sprake van een of ander masterplan. 

24.. In: Cummings & Worley, 2000, p 302. 

25.. Technologie en sociale systeem staan tussen aanhalingstekens omdat in de moderne sociotechniek 

gesprokenn wordt van productiestructuur en besturingsstructuur, De Sitter, 1989, p 233. 

26.. Hierdoor wordt de externe variatie verminderd. Bij voorkeur wordt de externe variatie gereduceerd 

doorr het ontwerpen van parallelle stromen per product/markt-combinatie zodat in feite zogenaamde 
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'strategischee business units' ontstaan. De Sitter, 1989, p 240. 

27.. Doel van segmenteren is de interne variatie te reduceren door het selectief bijeenbrengen van 

uitvoerendee functies met een minimum aan gezamenlijke interfaces en een maximum aan onderlinge 

afhankelijkheidd m.b.t. de uitvoering van een order, De Sitter, 1989. 

28.. In: Boonstra, 2000, p 47. 

29.. In: Cummings & Woriey, 2000, p 285. 

30.. In: Jagers en Jansen, 1991, p 92. 

31.. Vitaliteit kan worden afgemeten aan de doelmatigheid van de organisatie, het competitief functioneren, 

hett innovatief vermogen, maar ook de inzet, het elan van werknemers, Mastenbroek, 1992, p 68. 

32.. Mastenbroek, 1992, p 78. 




