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Hoofdstuk 1. Organisatie theorie 

Sinds de jaren 30 wordt onderkend dat organisaties niet mechanische structuren zijn, maar 

menselijke samenwerkingsverbanden.  

1. Macro economische theorieën.  

a. Population ecology model. De omgeving selecteert de organisatie karakteristieken die het 

best bij de omgeving passen. Organisatie het best overleven weten zich goed te richten op 

wat hun omgeving verlangt. Deze theorie richt zich niet op individuele organisaties, maar op 

‘populaties van organisaties’. [puur sec economisch of ook milieu? Vermoed het laatste 

gezien ‘ecology’] 

b. Resource dependence model. Organisaties maken besluiten die worden bepaald (mediated) 

door hun politieke context. Organisaties laten zich daarbij niet leiden door de omgeving, 

maar kneden hun omgeving en nemen strategische beslissingen. 

c. Rational contingency model. Organisaties beseffen door een combinatie van rationaliteit en 

onvoorziene omstandigheden (contingency) dat ze hebben te dealen met deze 

omstandigheden.  

d. Transaction cost model. Beweegt zich iets meer buiten het economische veld door te stellen 

dat individuen goed voor zichzelf willen zorgen. Daarom starten ze bedrijven die weliswaar 

de kosten doen toenemen maar die onzekerheid en ongeloofwaardigheid kunnen doen 

verminderen door goede controle mechanismen.  

e. Institutional model. Organisaties bestaan in hetzelfde veld naast elkaar, terwijl ze veel op 

elkaar lijken. In dezelfde omgeving. Er ontstaat veel nabootsing.  

 

2. Technische, rationele benadering 

a. Bureaucratie. De term komt van Max Weber 1864-1920. Zijn visie op bureaucratie:  

a. Mensen in een organisatie hebben elk een goed omschreven taak en 

verantwoordelijkheid 

b. Organisaties hebben hiërarchische verantwoordings structuren. De meeste 

werknemers rapporteren dus aan iemand en hebben mogelijk leidinggevende 

verantwoordelijkheden over anderen. 

c. Organisaties ontwikkelen hun eigen regels en procedures voor het afronden van 

taken. 

d. Werknemers bezetten functies op basis van verdiensten die door anderen worden 

beoordeeld. 

e. Werknemers acteren rationeel, niet emotioneel en zijn uit plichtsbesef toegewijd aan 

de organisatie doelen.  

Bureaucratie klinkt wat negatief tegenwoordig, maar dat is niet wat Weber bedoelde. Weber 

was er van overtuigd dat bureaucratie tot meer efficiëntie zou leiden. Bureaucratie kan 

creativiteit tegengaan, regels kunnen als last worden ervaren. In de huidige complexe 

omgeving volstaat de bureaucratie niet meer.   

b. Klassieke school. Vanuit het leger kwamen principes op die als garantie voor succes werden 

gezien. En nog steeds worden veel termen uit het leger overgenomen in organisaties. Goed 

geoliede machine, troepen etc. De klassieke school (Fayol, Urwick, Taylor, Mooney, Follett) 

leerde dat de principes van management een technische zaak was die niks te maken had met 

de omgeving. De principes (‘structural universalism’) konden dus breed worden toegepast, 

ongeacht de grootte of omgeving. Ze adviseerden efficiënte mechanismen voor controle, 
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taakverdeling, organisatiestructuur en beloning. Duidelijke verantwoordingsstructuur en 

hiërarchie, gedetailleerde functiebeschrijvingen en duidelijke procedures.  Echter: 

a. Context, grootte, producten, stand der techniek etc. beïnvloeden de vraag wat de 

meest efficiënte manier van organiseren is. 

b. Werving, motivatie etc. van personeel is steeds meer een kritische factor geworden. 

c. De economische omgeving vergt meer flexibiliteit en innovatie. 

d. Organisaties die volgens de klassieke school zijn ingericht zijn niet voorbereid op 

verandering en passen meer bij routine organisaties en bekend terrein.  

e. Veranderingen in sociale verwachtingen en veranderingen in politieke en juridische 

opvattingen maken dat klassieke organisaties als onacceptabel, onethisch en illegaal 

worden gezien.  

f. Organisaties zoeken mensen met leiderschapskwaliteiten, niet zozeer mechanisch 

management en administratieve capaciteiten. 

c. Scientific management. Een onderdeel van de klassieke school was de wetenschappelijke 

benadering, vooral gericht op hoe het werk het beste kon worden verricht. Perfectie. Met al 

verwacht voordeel efficiëntie en groei van productiviteit. Maar misschien ook wat te 

technisch, te weinig menselijk. Met name beïnvloed door Taylor (1856-1915) en in mindere 

mate door Gilbreth en Gantt. Taylor stelde dat de wetenschappelijke benadering van 

werktaken leidt tot efficiëntie, standaardisatie, discipline en verhoogde productie. Om 

precies te zijn: 

a. Strakke functiescheiding tussen planning, leiding en uitvoering.  

b. Wetenschappelijk selectieproces voor de juiste mensen voor deze taken. 

c. Gestandaardiseerde en vereenvoudigde functies. 

d. Elke werknemer doe zo min mogelijk handelingen. Liefst één set activiteiten. (bv in 

auto productie straat) 

e. Er is één beste manier van werken. Het management jaagt er naar om die status te 

bereiken.  

Taylor was er van overtuigd dat dit zou leiden tot hogere productie en dat de werknemers 

dus hoger loon konden ontvangen en kon leiden tot stukswerk, waarbij er bonussen aan de 

output konden worden verbonden. En dus meer gemotiveerde medewerkers. Helaas werkte 

het niet zoals Taylor wilde. Werknemers raakten door hun oogkleppen vervreemd van hun 

werk en maakten misbruik van zwakke controle. Taylors principes zijn belangrijk geweest 

voor massa productie en zijn nog steeds zichtbaar, oa bij MacDonalds. Alles strak geregeld, 

tot en met frituurtijden per product. Bedoeld om fouten te minimaliseren. Niet bedoeld voor 

tevreden werknemers. Wat blijft is het onderscheid uitvoerend/leidinggevend werk, 

standaardisatie/specialisatie, werkverdeling en efficiëntie.  

Gilbreth was de persoon die zich toelegde op het minimaliseren van bewegingen in het 

werkproces. Daardoor zouden werknemers minder snel moe raken. Hij introduceerde pauzes 

en kortere dagen. Hij had aandacht voor belichting, muziek, kantine en zitmomenten. 

Daarmee was hij de eerste onderzoeker die die de complexe behoeften van werknemers 

onderkende.  

Gantt maakte gedetailleerde werkinstructie kaarten om ze zo door het werkproces te helpen. 

Nog steeds werken we met werk instructies. En hij introduceerde een nieuw 

betalingssysteem, een combinatie van basis salaris en bonus. En hij had oog voor de werker. 

Als een voorman stelde dat een klus in een bepaalde tijd af kon dan moest hij dat bewijzen 

door het zelf eerst voor te doen.  

Problemen met Taylor: 

a. Oppositie door werknemers. 
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b. Serieuze bezwaren vanuit management en overheid. 

c. Moraal van werknemers omlaag door verveling en herhaling. 

d. Minder vaardigheden vereist van de werknemers, minder flexibiliteit. 

De oorzaak van deze problemen: 

a. Taylor zag de mens meer als machine; geen oog voor emotionele en sociale behoeften. 

b. De illusie dat werknemers door beloning te sturen zijn.  

c. Werknemers konden geen enkel besluit nemen. Onmondig.  

 

3. Sociaal menselijke benadering. 

De human resource school is niet bedoeld als een ‘getting soft ’ orientatie, maar laat meer zien van 

de complexe behoeften van werknemers.  

Barnard was in 1938 de eerste die stelde dat organisaties cooperatieve sociale systemen zijn, en dus 

geen machinematige technische structuren. Ook onderkende hij het bestaan van informele 

organisatielijnen en de macht van teams. Onderzoek in de Western Electric Company in de USA liet 

zien dat ELKE interventie in het werkproces leidde tot hogere productie. Of het nou aanpassing van 

het licht of iets anders was. Uitkomsten: 

a. De aandacht deed de productiviteit stijgen. 

b. Er waren blijkbaar meer complexe behoeften dan de klassieke theorie onderkende. 

c. Werkers in groepen hebben invloed op de productie en oefenen via informele 

groepsmechnismes controle uit op de productie.  

d. Werknemers waren niet perse gericht op maximale productie vanwege de daaraan 

verbonden bonussen. Sociale druk op individuen was vaak sterker dan verwachtingen vanuit 

management.  

De Hawthorne effect kennen we ook vandaag nog. Daarmee wordt bedoeld dat er soms niet eens 

management interventie nodig is voor verandering, maar het geloof binnen het team dat de nieuwe 

koers de juiste is.  
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