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Woord vooraf

Doorallerleimaatschappelijkeontwikkelingen dieookinvloeduitoefenenophetbedrijfsbeheerverandertdebetekenisvan
het begripmanagement regelmatig.Somszijnhet inhoudelijk
slechtsaccentverschuivingen,maarrelatief grote veranderingen
komenookvoor.
Overdezeontwikkelingen vanhetmanagementonderinvloed
vantijdsbeeldenhandelt ditverslag.Hetonderzoekwerduitgevoerdomverantwoorde uitgangspunten tekiezenvooreenmanagementstudie indeglastuinbouw.Dezelaatste studieisuitgevoerd
metbehulpvaneenmodelomhetmanagementniveau temeten.
Eerderwerd reedseensamenvatting vandeze literatuurstudie
gepubliceerd.Met depublikatievanditOnderzoekverslag isaan
debehoefte voldaanomtenbehoevevaneenbetereverslaglegging
decomplete literatuurstudie beschikbaar temaken.
Voordegenendiebelangstelling hebbenvoordeontwikkelingenindemanagementtheorie'énisdit eenhandzaamboekje,waarin
opoverzichtelijkewijzeverslaggedaanwordt vandeontwikkelingenvanaf+ 1900.Demeest recenteontwikkelingen ophetgebied
vandeondernemingscultuur enhetmaatschappelijkmanagementwerdeneveneensbehandeld.Hoeweldezeontwikkelingen nognietgeheeluitgekristalliseerd zijnwordt ertocheenvoorlopige balans
vanopgemaakt enwordendetoekomstigeaandachtsvelden voorhet
management verkend.
Dedirecteur,

DenHaag,december1987

Samenvatting

Doelstelling vandit literatuuronderzoek ishet verwerven
vaninzicht indeontwikkelingen inhetdenkenovermanagement
vanafdeeeuwwisseling teneindeeenbasis tevormenvooreenmodelomhetmanagementniveau indeglastuinbouw temeten.Deuitgangspuntenvoorditmodelzijnechternietalleenafhankelijk
vandetheoriemaar ookvandespecifiekekarakteristieken van
hetmanagement indeglastuinbouw zelf.Deaansluiting ende
selectie vanelementenuitdemanagementtheorieende inhoud van
hetmanageraentmodelvoordeglastuinbouwworden ineenanderepublikatiebeschreven (Alleblas,1988).Indit onderzoekverslag
wordenvoorzovermogelijk inchronologischevolgordedezienswijzevandegenen,diezichmetdemanagementtheorieënbezighielden,beschreven.Tevenswordenenige recenteontwikkelingen in
hetdenkenovermanagement ingrote lijnenuiteengezet.
Inhoofdstuk 2wordt aandachtbesteed aanhetScientificManagement,AdministratieveManagement enhetmanagement vandeHumanRelations.Elementenvandeze theorieën zijninandere latere
theorieën terug tevinden.Debelangrijksteexponenten vande
tweeeerst genoemde zijnrespectievelijkTaylorenFayol.Taylor
zagdearbeid alsdebronvanalleefficiencyenonderzochthoe
complexehandelingenontleedkondenworden ineenaantaldeelhandelingen.Elkedeelhandelingwerd daartoenauwkeurig vastgelegd,
gestandaardiseerd enuitgewerkt intarieven.Daardoornamdeproduktiviteit inhoog tempo toemaarwerd aandeindividuelebelangenvandemedewerkers teweinigaandacht besteed.
DebeschouwingenvanFayolwarencomplementair aandievan
Taylor.Fayolconcentreerde zichmeeropdebovenlaag vanhetmanagement enwerkte vervolgensnaarde lagereregionenvande
hiërarchie.Daarbijbenadruktehijdenoodzaak vanduidelijke
doelstellingen,gezag,eenheid vanleiding,adequatebesluitvormingentaakafbakening.Individuelebelangenwerdenevenalsbij
Taylorvaakondergeschikt gemaakt aanhet ondernemersbelang.
VolgensdeaanhangersvandeHumanRelationsbewegingwaren
deideeënachterhetwetenschappelijkmanagement teveelgebaseerd opeenovergesimplificeerdbeeld omtrent deinzetvande
mensenzijnmotivatie.Zijprobeerdendezeonevenwichtigheid te
herstellendooraantetonendatzijnfunctionerenookafhankelijk isvanallerlei socialeomgevingsfactoren.VooralMayoen
Roethlisberger hebbeneenbelangrijke impulsgegevenaanhetsystematischonderzoeknaardesociaal-psychologische factorenter
verklaring vanhet prestatieniveau.
Hoofdstuk3handelt overdeontwikkelingen indeveertiger
envijftiger jaren.Indie tijd ontstond eenrichting inhetma-

nagementdenkendieaangeduid werd met "Revisionisme".Daarmee
werd eenperiode vanbezinning openherziening vanvoorgaande
theorieën ingeluid.HetRevisionisme trachtte deeenzijdigheid
vanzowelhetwetenschappelijkmanagement alshetmanagement van
demenselijke verhoudingen samen tebrengen ineenonderwerpvan
onderzoek dataangeduid werd als "mensenorganisatie"enkon
eveneens totbloeikomen omdat nadeTweedeWereldoorlog dekwantitatievewetenschap eenhogevlucht nam.
Zogroeidetussende jaren1950en1960alshetwareeen
synthese tussendebenadering vanhetwetenschappelijkmanagement
vandeklassieken endeHumanRelations beweging.Tochnam,door
denoodzaakvanhoge produktie zoalsdiezichnadeTweede
Wereldoorlog manifesteerdedeaandacht voorhetwelzijnvande
individuelewerknemer afenkwamhet accentweer teliggenophet
klassieke denken.Zowashetbedrijfsleven onderanderezeer ontvankelijk voorde "OperationsResearch" technieken die streefden
naareen toepassing vanmathematische theorieën opspecifiekemanagementonderdelen.VooralSimonheeft vraagtekens geplaatst bij
dievormvanrationaliteit.Hijspreekt lievervan "beperkterationaliteit"daaraandebesluitvorming allerlei kwalitatieve
randvoorwaarden tengrondslag liggen.
Bijde "besluitvormingsrichting" vormthet totale procesvan
het nemenvanbeslissingen debredebasisvoorhetmanagement.In
deze richtingwarenmet namede samenhang tussendeverschillende
soortenbeslissingen,deelementen ervan,hoedebesluitvorming
zichvoltrekt enmetwelke frequentie,onderwerp vanstudie.De
aanhangersvandebesluitvormingsrichting trachtteneengeneraliseerbaarbesluitvormingsproces tedestilleren,waarbijeenzekere
volgordevandetenemen stappenaanwezigwas.Deachtereenvolgende fasenzoudenzichvoltrekken vanaf hetmoment datinformatiedieopeenprobleemwijst terbeschikking komt,totdatdegekozenoplossing totuitvoering isgebracht.
Hetdenkenovermanagement rond dezestiger enzeventiger
jarenkomt inhoofdstuk 4aandeorde.De theorieënuitdevoorgaandedecennia schoten tekortomdesnelveranderendeomstandigheden tedoorgronden.Marktengroeiden snel,innovatie enproduktiedifferentiatieeistenveelvanhetmanagement terwijlde
omgevingwaaringeproduceerd werd snelveranderde.Getrachtwerd
omde toegenomen complexiteit vandeveranderende organisaties te
beheersen.De systeembenadering legdedaarbijhetaccent opde
samenhang tussendedelenvanorganisaties enopdebeheersing
vandeelprocessen ineengroter verband.Daarbijwerd vanwegede
diversiteit vandeonderliggende problematiek gestreefd naareen
interdisciplinaire benadering tenbehoevevandeoperationalisering van theorieën.Alsdenkwijze legde zijtegelijkertijdhet
accent opde totaliteits-ende interrelatiegedachte.Volgensde
systeemtheoretici hadden demanagementdenkersuithet verleden
zich teveel toegelegd ophetbedrijfals eengesloten systeem.
Nuwordenookdeinvloedenvanbuitenaf ophunwaardebeoordeeld

enworden interacties tussenbedrijvenenhunomgeving ophunmerites ingeschat.Aandeorganisatiewordt zodoendealseenopen
sociaal-economisch-technisch systeem inhoudgegeven.
Deopensysteembenadering kent eenstructuurvanveleprocessen.Datbetekent feitelijk dataandeprocestheorie evenals
aandesysteemtheorie eentotaliteits-en interrelatiegedachte
tengrondslag ligt.Dathoudt indatelkprocesinrelatietot
andereprocessenbeschouwd dient teworden terwijlhetfunctionerenvanhetgeheelhoofddoelblijft.Tegendezeachtergrond houdt
hetmanagement zichbezigmet deorganisatie vandieprocessen.
Bijdeprocesbeheersing ontstaanafhankelijk vandesoortvanorganisatiehoofdprocessen enondersteunende processen.Debeheersingervankanvolgensdeprocestheorie ineenaantalstappenbeschrevenworden.
Inhoofdstuk 5komenontwikkelingen inhetdenkenovermanagementvanafdezeventiger jarenaandeorde.Daarbijwordenop
tweedeelgebiedenvandeontwikkelingen inorganisaties accenten
gelegd.Indeeersteplaatswordt degroei intechnischeeconomischezinbenadrukt enindetweedeplaatswordt aandacht besteed
aandesociaal-psychologische problemenvandegroei.Deaandacht
voorheteerstedeelgebied komtvooral totuitdrukking indefasegewijze omschrijvingen vandeontwikkelingen indeomvang in
kwantitatieve zin.De organisatiestructuur ontwikkelt zichvande
gecentraliseerde functionelevorm,viademeer gedecentraliseerde
divisievormnaarhetgedecentraliseerde projectmanagement.De
projectorganisatie isontwikkeld omsnelintekunnen spelenop
externeveranderingen eneistderhalveeenflexibelebasis.Zij
kent geenindelingnaarafdelingenmaarnaargroepenvanverschillende specialismen.
De tweede lijnindeontwikkelingen vanorganisatieswordt
gevonden inaandacht voordegroeiproblemenvansociaal-psychologischeaard.Daarbijspelenzowel internealsexterneafstemmingsproblemen eenrol.De organisatieontwikkeling moetgezien
wordenalseencontinuproceswaarbijmenselijkegevoelensdie
samenhangenmetsnelleveranderingen indeorganisatie eengrote
rolspelen.
Aanhet eindvandezeventiger jarenontstaat eenhernieuwde
belangstelling voorhet functionerenvandemens indeorganisatie.Devraagdiedaarbijcentraal staat is:hoekandemenszo
optimaalmogelijk ingezetworden?Daarbijmoet zeervoorzichtig
omgegaanwordenmetdemenselijkewaarden ennormen.Bezienwede
ontwikkelingen indeze jarendankunnenweconcluderendateen
nieuwemanagementfilosofiegestalteheeftgekregen innieuwemanagementmethoden.Voorbeeldendaarvanvindenwe indeKwaliteitskringen,Management doorinnovatie,ManagementNieuweStijlmaar
ook indeproject-enmatrixorganisatie.Het centrale themadat
steeds terugkeert ishet inschakelenvandebetrokkenenbijhet
nemenvanbeslissingen.Debesluitvorming zaldanondersteund
moetenwordendoorde informatiediedebetrokkenen zelfaandra-

gen.Debasisvoorhet functionerenvandeorganisatiewordtgevormd doordemedewerkers,die infeite zelfdedragers zijnvan
dekennis die nodig isomhetbedrijf als systeem tehandhaven.
Indeze periodewordt meerermeerhetbelang onderstreept
vaneenondernemingscultuur.Het functioneren van structuren
wordt grondiger bestudeerd,enmen probeert hetwezenendeidentiteit vandeorganisatie beter tedoorgronden.Hetbegrip cultuurheeft indevelebeschrijvingeneenruimebetekenis.Hetbestrijkt onderanderehet gebied vandestijlvan leidinggeving,
depatronenvanbesluitvorming enhet stelsel vanwaarden ennormendieworden nagestreefd.Daarnaast iseen vandebelangrijkste
kenmerkenhet openstaanvoornieuwe inzichten enveranderingen.
Verder wordt denieuwe cultuur bijvelengekenmerkt dooreenafnemende belangrijkheid van loggeorganisatiestructuren.
Inhet laatstehoofdstukworden inhetkort deontwikkelingengeschetst vanhetmanagement indetachtiger jaren.Deaccentenwerden enworden vooralgelegd ophet gebied vandeinbreng
vandemaatschappelijkeontwikkelingen.Daarmee isbedoeld dat
het management nietalleen enuitsluitend rekening moethouden
met deomgevingsfactorenomdaardoordecomplexiteit vandeeigen
organisatie te reduceren,maar ookdat de invloed vandewerking
vandeorganisatieopdemaatschappijenomgekeerd steedsmeer
eennoodzaak gaatworden.Vanuithet communicatieproces vande
twee richtingengezien zaldanvanuit demaatschappijinvloed
uitgeoefend worden omdedoelen vanonderliggende organisatieaf
testemmenopbet functioneren vandemaatschappijzelf.
Hofstededefinieert deorganisatiecultuurals "collectieve
programmering vande leden enbelanghebbenden vaneenorganisatie".Met deaanduiding "belanghebbenden" bedoelt hijnietalleen
degenendie tevinden zijnbinnendebetreffenden organisatie
maar ookdegenendaarbuiten.Inzijn visie zijndeverwachtingen
vandiegroep belanghebbenden ookdeel vandecultuur.Leefwereldindicatorenzullenbijdebesluitvorming eensteedsgrotere
rolgaanspelen.Eenzijdige besluitvorming opbasis vaneconomischeofeconomisch-technischefactorenkaneenrelatiefkortzichtige enlangniet alsbijdeverstandige vormvanmanagement
betekenen. Inditverbandwordt deomschrijving "maatschappelijk
management" steeds vakergebruikt,waarbijallerlei aspectendie
eenniet direct zichtbare relatie met deonderneming hebben,
geïntegreerd worden indeondernemingscultuur.Hetmanagement van
ondernemingen heeft inhet algemeen juist doorhaar opensysteemstructuren demogelijkheden ominvloeden uithaar omgeving,de
maatschappijalsgeheel,door telatenklinken indebesluitvorming.
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1. Inleiding

1.1 Probleem-endoelstelling
Toenin1979gestart werdmethetmanagementonderzoek inde
glastuinbouwwarendeuitgangspunten voordeopzet ervanruimomschreven.Dewerkgroep diezichmet datonderzoekbezighieldhad
alsdoelstellingmeegekregen: "Het (doen)verbeterenvanhetmanagementopdeindividuelebedrijven".(WerkgroepManagement Ontwikkeling, 1980).Voordewerkgroepwerdhetalspoedig duidelijk
dat indienzijuitspraken zouwillendoenoverhetmanagement in
deglastuinbouw,eerstnaderomschrevenzoumoetenwordenwatonderdatmanagement verstaandiende teworden.Voorwaarde daartoe
wasiniedergevalalgemenekennis overmanagementtheorieën.Daar
bekendheid metdeze theorieën toengoeddeelsontbrak,werdeen
literatuurstudie uitgevoerd overdatonderwerp,enwerd inkort
bestekdaarovergerapporteerd (WerkgroepManagement Ontwikkeling,
1982).Inde jarendaarnawerd bijhetLandbouw-EconomischInstituuthetmanagementonderzoek verder terhand genomenenverschenendaaroververschillende publikaties (Alleblas,1984,1987).
Uiteindelijkwerdhet totalemanagementonderzoek gebundeld
ineendissertatie (Alleblas,1988).Tenbehoevevandezedissertatiewashetaantebevelenomhet literatuuronderzoek omtrent
hetmanagement uitgebreider danindebeginjarenvanhetonderzoekuit tevoerenentebeschrijven.Opdiemanierwerd een
tweeledig doelnagestreefd. Indeeersteplaatskoneenuitgebreidebeschrijving het inzichtverbredenhetgeendetotalevisie
ophetmanagement endusookophet tuinbouwmanagement tengoede
kwam.Indetweede plaatswasdezekennis nodig omhetmanagementmodeldatvoordemeting vanhetmanagementniveau indeglastuinbouwgemaaktwasbeter tekunnenverantwoorden.Dehoofddoelstellingvandezeuitgebreide beschrijving overhetdenkenover
management indetwintigste eeuwkanduskort samengevatals
volgt geformuleerd worden:doormiddelvanliteratuurstudieverwervenvaninzicht indemanagementtheorieënenhetcreërenvan
uitgangspunten vooreentheoretisch modelwaarmeehetmanagement
indeglastuinbouwgemetenkonworden.

1.2 Beperkingen
Vaakwordt ervanuitgegaandathetmanagement rond 1900ter
wereld isgekomen.DaarechteroverdeOudheid beschrijvingenbekend zijnvanbepaaldevormenvanmanagement (Toynbee,1962,
Klever,1986)moethieraanwordengetwijfeld.Devraagwaardoor
het succesvolmanagement bepaaldwerdwas reedsbijdeoude
Griekenactueelenisdathedentendagenog.ZohadXenophoneen
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Griekse heerboer-onderzoeker inde vijfdeeeuwvoorChristus
reeds 20hoofdstukken nodig omeenbeschrijving tegeven vanhet
sociaal-economisch gedrag vanondernemers tenbehoevevanoptimalisering vandebedrijfsvoering.Volgens GuthriewasdeOeconomicus vanXenophon "ahighly practical treatise onestatemanagement and farming" (Guthrie, 1975).
Omandere redenendandevermeende afwezigheid vanmanagement vóór 1900,beperkt dehier gegevenbeschrijving zichechter
totdeontwikkelingen inde20ste eeuw.Indeze periodehebben
zichvrijsnelachtereen grote veranderingen ophetmanagement
gebied voorgedaan.De ontwikkelingen zijnmededoordeeconomischeentechnische expansie ineenstroomversnelling geraakt.Het
management heeft hierbijeensleutelpositie ingenomen enheeft
zichsteedsaanmoeten passen enmoetenanticiperen opnieuweaspectenbijdebesturing vandebedrijfsprocessen.
Eenbeschrijving vandeontwikkelingen overdegenoemdeperiode leidtmijns inzienszodoende toteenvoldoende beeldvorming
vanhetmanagement enhaarkarakteristieken.Dekennisuithet
recenteverleden draagt opdezewijzebij tot eenbeter zichtop
dehuidige managementaangelegenheden.
Dezebeschrijving isniet gemaaktmet debedoeling eenuitputtend geheel tevormendochomdegrote lijnen indeontwikkelingen vanhetmanagement duidelijk temaken.Daarnaast iszebedoeld alsuitgangspunt vooreen theoretischmanagementmodelvoor
demeting vanhetmanagementniveau indeglastuinbouw.Debeschrijving vanditmodel,aansluitend opdemanagementtheorieën
uithet verledenvalt echter buitenhetkadervandit onderzoekverslag.Ineendissertatie overhetmanagement indeglastuinbouwisdaar ruimaandacht aanbesteed.Degenendiebelangstellingvoorhetmodelendeverantwoording daarvanhebbenworden
aangeradendezedissertatie teraadplegen (Alleblas,1988).
Indeze paragraafwil iktevenskort deaandacht vestigenop
demethetgebruikvanhetwoord management samenhangendeterminologie.Sommigen spreken vaneenmanagementfilosofie,anderen
vanmanagementwetenschap enweer anderen gebruiken de termmanagementdenken.Cornells stelt dat filosofie nietsanders isdan
het logisch skelet vanhetmenselijk denken.(Cornells,1986).
Verder ishijvanmening dathet totdevooroordelenbehoort dat
een filosofie tothet vóór-wetenschappelijkedenkenbehoort.De
ontwikkelingen vandemanagementfilosofie,-wetenschap ofhet
-denkenwordendoorhemals leerprocessen beschreven,waarbijervanuitgegaanmagworden datdegenoemde begrippen elkaarvoor
hun inhoudelijkebetekenis goeddeelsdekken.
Indit betoog zalnietverder ingegaanworden opmogelijke
verschillen,maar isgekozen voorde term "denkenovermanagement".Enige steundaarvoor vindenwe inAmerikaanse benamingen
zoals "management thinking"en "Managementthinkers"alsboektitel
(Tillet, 1970).
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1.3 Opbouwvandit verslag
De ontwikkeling vanhetmanagement indetwintigsteeeuwkan
beschrevenwordendoor verschillende managementscholenenhunkarakteristieken tevolgen.Bijdenavolgendebeschrijvingenzullen
bijelkemanagementschool enigebelangrijke exponentengenoemd
worden,endedoorhenvoorgestanewijzevanmanagementnader
geëxpliceerdworden.
De indeling diegekozen isomdeontwikkelingen teschetsen
isnietdeenigmogelijke.Hijisvoortgekomenuiteensubjectievewaarneming vanstromingenonder invloed vantijdsbeelden.Het
isonmogelijk gebleken omeenpuurchronologische volgorde inhet
managementdenken endedaaraanverbonden scholenaantehouden.
Voordat deenedenkwijzeuitgekristalliseerdwasisvaakdeanderedenkwijze ofeenvariant eropreedsinwerkinggetreden.Relatiefveelaandacht isinhoofdstuk2besteed aanhet Scientific
Management endeHumanRelationsbeweging.De onderliggendedenkwijze vandeze theorieënkomtnamelijkbijdemeesteanderemanagementscholeninde twintigste eeuwgeheelofgedeeltelijk in
haarkarakteristieken totuitdrukking.
Inhoofdstuk3wordtdebijstelling vanstandpuntenvan
vroegeremanagementscholenbeschrevenenkomt debesluitvormingstheorieaandeorde.Viadesysteembenaderingwordt inhetdaaropvolgend hoofdstuk deprocestheorie beschreven.We zijndanaangeland bijhet denkenovermanagement indezeventiger jaren.
Vanafdietijd isersprakevanhetnieuwemanagement eneen
nieuwe ondernemingscultuur.Overdezeontwikkelingen gaathoofdstuk5.
Tenslottewordt inhet laatstehoofdstukhetmaatschappelijk
management vandetachtiger jarenbeschreven.Daarinkrijgtde
organisatie cultuuraandacht enwordtdeinhoud vanhet toekomstigemanagement verkend.
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2. De ontwikkelingen vanaf de eeuwwisseling

2.1 ScientificManagement
Omschrijving: Hetwetenschappelijkmanagement vandeklassieke
schoolwas "asystemofmanagement,thebasispurpose ofwhich
was toquantifywork and sobeable toallocate it sensiblyand
check onit'sperformance" (Tillet, 1970).
Zonder twijfel isTaylor (1856-1915)debelangrijksteman
vanhet wetenschappelijkmanagement geweest.Hijwerdwelde
"father ofScientificManagement"genoemd.Hetwetenschappelijk
management hield zich inessentie gedurende vele jarenbezigmet
dewetenschappelijke organisatie vandearbeid.Inhoudelijkwerdenhaarbezigheden vereenzelvigd met de"werkplaatstechnische"
richting.
Taylor zagdearbeid alsdebronvooralle efficiency,de
werkplaats alshet belangrijkste toepassingsgebied voor zijnmanagementsysteem,enhet nauwkeurig metenenvastleggen vanactiviteitenals hetbelangrijkste instrument om zijnhoofddoel,verbetering vandeproduktiviteit,tebereiken.Hijwildedaarbijde
activiteiten ofbewegingen omde taakuit tevoeren totdemeest
essentiële beperkenenzodoendehetwerkvanindividuenverbeteren.
Hijhield zichgedurende vele jarenbezig met hetwerkmethodenonderzoek enonderzocht hoe complete encomplexe handelingen
ontleed moestenworden ineenaantal deelhandelingen.Vervolgens
werd peronderdeelgezocht naar eenzoefficiëntmogelijkebeweging vande ledematen.Elke deelhandeling werd nauwkeurigvastgelegd engestandaardiseerd. Dit gebeurde zowelvoordegemiddelde
tijd alswelvoorhet samenhangend bewegingspatroon.Aandehand
vaneen totale standaardtijd voordecomplete handelingwerd
overgegaan totde invoering van tarieven.
Taylorhadmet detoepassing vanzijn "scientificmethod"
slechtsgoede bedoelingen,dieechterniet altijd zobegrepen
werden.Hijwilde dewerksfeer verbeteren enhet onderlingvertrouwen tussen leiding enmedewerkers verstevigen.Gedurendevele
jarenheeft hijmet zijntijd-enwerkmethodenstudiesobjectieve
enwederzijds teaccepteren normen proberen vast testellen,die
bovendien als rechtvaardig ervarenwerden.Daarnaast besteedde
hijaandacht aandewerkvoorbereiding enverbetering vanwerkmethoden enoutillage.Alhoewelvelen datontkenden hadhijweldegelijk oogvoor personeelsproblemen entrachtte deze optelossen
door toepassing vaneen individuele benadering.
Hetwetenschappelijkmanagement heeft vooral rond deeeuwwisseling goed gefloreerd.Ditwasgoeddeels eenuitvloeiselvan
deIndustriëleRevolutieuit devorige eeuw.Hetwarenhoofdzake-

lijk technicidiezichtotindekleinstedetails bezighielden
metaspectenvanspecialisatie enmechanisatie.Hetwekt gezien
dezeachtergronden nauwelijksverbazingdatmen trachttedeproduktiecapaclteit doorhetonderzoek naareenevenwichtige afstemming vanmensenmachine,tevergroten.Daartoewerdendedoorde
mens teverrichtenhandelingenmeteenroutinematigkarakter,
vastgelegd metbehulpvantijd-enbewegingsstudies (Gilbreth,
1911, Taylor, 1919).
Taylorhadmetzijnstreveneenmeervoudig doel.Hijwilde
niet alleenonderzoekdoen tenbehoevevanhetopstellenvanregelsenhethanterenvantechnieken,maarhijstreefdenaarde
ontwikkeling vaneen"trueftlosophyofmanagement".Doormiddel
vaneenandere stijlvanleidinggeven trachttehijdeprestaties
teverhogen.Het geheleprocesmoest echter volgenshemdoordrenkt zijnvaneennauwere samenwerking tussenarbeidersen
leiding,die inonderling overleg zoudenkomen toteengemeenschappelijk doel.
Menkanstellendathetwetenschappelijkmanagement niet
zonder succes isgebleven.De produktiviteit nam inhoog tempo
toeendoorhetvastleggenvanwat praktischmogelijkwaswerden
deafgeleide tarievendoorvelendaadwerkelijkalseeninstrument
inonderhandelingen ervaren.DedoorTaylor ontwikkelde ideeënen
technieken zijnlaterdoorvelevakgenoten overgenomen.Zijn
naastemedewerkers haddenweliswaar oponderdeleneenverschillendevisie,dochdehoofdelementen blevenalsuitgangspuntengehandhaafd (Gilbreth, 1912).
Doorvakgenotendiehemvolgdenwerd echtervaak teweinig
gelet opdesamenwerkingsaspecten enaspectenvanorganisatorischeaard.Hierdoor ishetwetenschappelijkmanagement enTaylor
inhetbijzonderwellicht tenonrechte veelverweten.Hijzelfhad
immersnooit eeneenzijdige technisch-economische aanpakgewild.
Inzijnalgemeenheid werdhetwetenschappelijkmanagementverwetendatdeindividuele belangenvandemedewerkers teweinigaandachtkregen.Dezeonevenwichtigheid riep velereactiesopen
leidde tenslotte toteengeheelanderebenadering vanhetmanagementwaarindemensenzijnfunctionerenmeer centraalkwamente
staan.Debeweging diedezeprincipesaanhing enbestudeerdewerd
de "HumanRelations School"genoemd.
Deze schoolmoet alseenlogischuitvloeiselgezienworden
vanhetwetenschappelijk management.ZoweldeideeënvanTaylor
alsGilbreth enhuntijdgenotenoverefficiencywarenimmersgebaseerd opeenovergesymplificeerd ideeoverdemenselijk inzet
endedaaraan tengrondslag liggendemotivatie.De daaropvolgende
meermenselijkebenadering probeerdedezeonevenwichtigheid te
herstellen.

2.2 AdministrativeManagement
Omschrijving: Eenwijzevanmanagementwaarbijcentraalstaat
hoedeindividuelebesluitvorming ineenorganisatiemeteen
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vastgestelde doelstelling dient tewordengealloceerd.Daarbij
dienendekostenvandeuitvoering ervangeminimaliseerd teworden.Het managementwordt vanuit detopgeorganiseerd engedelegeerd.De term "administrative"moet nietworden verwardmet
"administratief"maar betekent beheren of leidinggeven.
InFayol's beschouwingen stond het theoretischmodelvanhet
managementproces centraal.Hijontwikkelde eenmodel datonafhankelijk vanhet typeorganisatie toegepast konwordendatcomplementair wasaandatvanTaylor,die primairwerkte ophetuitvoerend niveauenvervolgens degevonden resultatengebruikte ten
behoeve vandebesluitvorming vandeleiding.Fayol (1841-1925)
concentreerde zichopdebovenlaag vanhetmanagement enwerkte
vervolgens naarde lagere regionenvandehiërarchie.Dedirecte
uitvoerder ophet laagste niveauheeft volgensFayol voornamelijk
technische capaciteiten nodig.Naarmatemenopeenhogerniveau
vandeorganisatiekomt neemt debehoefte aan technischecapaciteitenaf.
Bijhet allocatieprobleem, ookweldepartementalisatiegenoemd,wordt ervanuitgegaan dathetaantalbeslissingen datmoet
wordengenomen omhet vastgesteld doel tebereiken,bekend is.De
beslissingsstructuur wordt daarbijviahierarchischeweg bepaald.
Inditverband kandeDuitse socioloogWebergenoemd wordendie
vanmeningwasdateenordegebaseerd opvoorschriften(eenver
doorgevoerde bureaucratie)demeest efficiente vormvandemenselijkeorganisatiewas.Voorwatbetreft de technische kant vande
organisatiewaren deze theorieëndoorTaylor inpraktijkgebracht.De organisatorische kantwerd uitgewerkt doorFayol.Het
nemenvandebeslissing zelf,dewijzewaarop enmetwelkeondersteunende informatiekrijgt inzijnbenadering echterweinigaandacht.Deverklaring hiervoor iswaarschijnlijkgelegen inde
"vanzelfsprekendheid vandenoodzaak tothet nemenvanbeslissingenbijhetbesturen eninhet feit datveelmeerbeslistwerd op
basisvandebestaande situatie inrelatie totdedirect volgende, inhetalgemeenkorteperiode" (Schieman, 1975).
Deomstandighedenwaarbinnenhetproduktieproces plaatsvond
waren veelalniet opkorteofmiddellange termijnaanveranderingenonderhevig,waardoor debeslissing zelfendebeslissingsvoorbereiding eenvoudigerwaren.Hierdoorwarende feitelijkebesluitvorming endekwaliteit ervanenigszinsaanhetaandachtsveld onttrokken.
Tenbehoeve vandestructuur indebesluitvorming ontwikkeldeFayol een "framework" vooreenuniforme beleidslijn,waarmee
hijdebesturing vandeorganisatie voorstond.Hijbenadruktede
sleutelpositie vande formelehierarchischeorganisatie.Het
hoofdinstrument voor zijn "AdministrativeManagement"wasdaarom
hethierarchischschema tenbehoevevandebesluitvorming ende
functiebeschrijvingen.
Fayolwaservanovertuigd dathetmanagement zoalshijdat
voorstond dehoofdpeiler vandeorganisatiewas endatdezevorm
vanleiding gevenaaneeniedermet enige capaciteit geleerd zou
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kunnenworden.Desalniettemin beperktehijzichbijdeuitvoering
vanzijngedachten opditgebied totdedoelgroepvaneenintellectueleelitevantopmanagersenbestuurders.
Bijzijnmanagementsysteemwarengezag,eenheid vanleiding
enspecialisatie centrale uitgangspunten.Met namedeeenheid van
leidingwordt doorFayolgeaccentueerd.Eenarbeidermag slechts
ordersontvangenvanéénsuperieur.Indienditniethetgevalis
wordt hetgezag opdenduurondermijnd endestabiliteit vande
organisatiebedreigd.Nauwkeurige afbakening vanafdelingenen
hunbevoegdheden evenals functieomschrijvingenzijndeinstrumentenomdit tevoorkomen.
Hetprocesvanleidinggeven enondernemen tenbehoevevan
hetbereiken vaneenvastgestelde doelstelling metzo'noptimaal
mogelijkgebruikvanallebeschikbaremiddelenwerd doorFayol
"gouvernement"genoemd.Deze termwordtmeestalvertaaldmetbesturen,beheren ofleidinggeven.
Binnendit procesverdeeldehijdeactiviteiten inzesgroepentewetendetechnische-,commerciële-,financiële-,comptabele-,veiligheidsactiviteiten enbestuurenleiding.Deeerstevijf rekendehijtotdetechnischeactiviteiten.Dezemoesten
ondersteundwordendoorallerleimanagement activiteiten (les
opérationsadministratives).
Demanagementactiviteiten zoudenalleandere technischeactiviteitenmoetenoverkoepelen.Nadergedetailleerd deeldehijde
managementactiviteiten opinvijfonderdelen:prévoir (vooruitzienenhetvaststellenvandoelstellingen enbeleid),organiser
(activiteitenomhetbeleid tenuitvoer tebrengen zoalspersoneelswerving,aanschafproduktiemiddelen enhet vaststellenvan
eenhierarchischschema),commander (letterlijk:hetgevenvan
bevelen,uitvoerendearbeid initiëren),coordonner (afstemmenvan
mensen,middelenenactiviteiten gericht ophet doel),contrôler
(nagaanvandekwaliteit vandeuitvoering).
Tenbehoevevanhetvooruitzienaccentueerde Fayolhetdynamischekaraktervanplannen.Enerzijdsmoestende toekomstplannen
nauwkeurig zijnmaarermoest tevens flexibiliteitencontinuïteituitspreken.
Tenbehoevevandeorganisatie vanactiviteiten somdehij
eenlijstopvanzestienmanagementplichten(Tillet,1970),en
benadruktedenoodzaakvanduidelijkedoelstellingen,gezag,
adequatebesluitvorming entaakafbakening.Tevenswashijvoorstandervanhet aanwakkerenvaninitiatievenenhetverantwoordelijkheidsgevoel.Daarbijhanteerdehijnaar lateremaatstavente
oordeleneennogalstrakenbeklemmend principevanbeloningsmogelijkhedenvoorpositieve impulsenensanctiesvoor foutenen
falen.Individuelebelangenmoesten tenalle tijden ondergeschikt
gemaaktwordenaanhetalgemenebelang.
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2.3 HumanRelations School
Omschrijving: Demenskan nietgezienworden als verlengstuk
vandemachine;zijnfunctioneren isevenzeer afhankelijk van
allerlei sociale omgevingsfactoren.Bijhet functioneren vanmensenenhetverklaren vanhunprestatieswordtmeernadrukgelegd
oppersoonlijkemotivatie enwelbevinden enkunnenalsgevolg
daarvandecapaciteiten enambities vandirect betrokkenenbeter
totuitingkomen.
DeHumanRelations beweging is infeiteeen logischvoortvloeiseluit dewetenschappelijkebedrijfsvoering,dievaakeen
tedroge rationele eneenteeenzijdige technisch-economische
benaderingkende.Bijhet ScientificManagementwerdendeeconomischebelangenvolledig bovengeschikt gemaakt aandewerkbevrediging van individuelemedewerkers.De toepassing vanallerlei
efficiencytechniekenbedierfhet plezier inhetwerk enspotte
met demensalsonderdeelvandeorganisatie.
DeHumanRelations beweging toondedegevolgenvandeonmenselijke enafstompende regelingen aan.VooralMayoenRoethlisbergerhebbendenegatieve invloedenvanhet eenzijdige gezagssysteemaangetoond.Zij,enveleanderenwarenhetniet eensmetde
geringe aandacht diedeatomistische benaderingenbesteeddenaan
demensalsvolwaardig lidvaneengroep oforganisatie.Denadrukwerd vooralgelegd opdeverklaringen vandemotivatietot
het leverenvanprestaties,ende tegenstellingen tussendeformeleeninformele organisaties.Zijgaveneenbelangrijke impuls
aanhet systematisch onderzoek naarde sociaal-psychologische
factoren terverklaring vanhet prestatieniveau.
De aandeHumanRelations school tengrondslag liggende
theorie steltdemenselijke verhoudingen centraal.Hetniveauvan
dieverhoudingenwordt volgenshaar zoweldoorde formeleorganisatie (dehierarchische verhoudingen),alsweldoorde informele
organisatiebepaald.
TheHawthorne experimenten 1)hebbenaangetoond dathetwerk
alseengroepsactiviteit gezienmoet worden.Vooral primaire
1)
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DeHawthorne experimentenhebben plaatsgevonden inde
periode 1924-1932 indeHawthorne fabriekenvandeGeneral
Electric Company inChicago.Deze onderneming vervaardigde
deuitrusting voorhet Bell-telefoonsysteem.Alhoewel dearbeidsvoorwaarden inhetbedrijf totdemeest vooruitstrevendegerekend werdenheerste erbijhet 30.000man tellende
personeel eensterke ontevredenheid. Onderzoek omdeoorzakenhiervan nategaanconcentreerde zichvooral inde jaren
1924-1927opdeomstandigheden indewerksfeer zoalslichtsterkte,variaties inpauzesetc.Indezebeginjarenwerd
vooral doorgewerkt opdeideeënvandeklassieke school.Na
vele jarenexperimenteren ontdekte EltonMayo rond 1930tenslottedeinvloed vansociale ensociaal-psychologische omstandigheden opdewerkprestaties.

groepen (kleine,hechteveelal informelegroepen)oefenenbelangrijkeinvloeduit.Zo'ngroepontwikkelt haareigennormen,waardenengedrag enoefent inhetalgemeeneensterkesocialecontroleuitophaar ledenenhungedrag indeorganisatie.
Doorbevrediging vansociale enpsychologische behoeften
door stimulering enbe'invloedingvanhetverantwoordelijkheidsgevoelbinnendeorganisatie,kandeproduktiviteit vandemedewerkersvergrootworden.Aangetoond werd datdeinvloed opderesultatenniet alleenbepaaldwerd doorderationaliteit vande
bewegingenoffysieke omstandighedenmaar evenzeerdoorgevoelsoverwegingen.De invloed opderesultaten isinhogemateafhankelijkvandeinvloed dieuitgaat vandegroepwaarinhet individu functioneert.Diegroepbepaalt inhogematehetwerktempo,
denormenendewerksfeer.Wordteenmedewerkeralsvolwaardig
groepslid erkend,danzullendeprestaties indeorganisatiedaar
positief doorbe'invloedkunnenworden.
Eveneenswerd aangetoond datdesamenwerking,het overleg
overhetwerk,tussendeleiding endeuitvoerenden positiefkan
werkenopdeproduktie endemotivatie.Ineen overlegsituatie
past geenautoritair leiderschapmaar eenwederzijdse inzetwaarbijdemedewerkersbetrokkenwordenbijdebesluitvorming ende
gangvanzakeninhetbedrijf.
DeHawthorneexperimentenhebbenduidelijk gemaakt dathet
niet alleende technischeenfysieke factorenzijndiedeproduktiviteit beïnvloedenmaardatdetotale situatie inclusief desociale factorenbijdeverklaring ervanindebeschouwing dienen
tewordenbetrokken.Zijbewezendat erietsveelbelangrijkers
isdande invloedvandege'isoleerdefysiekeomstandigheden,en
kwamen totdeconclusie datmotivatie aanzienlijkmeer invloed
uitkanoefenen.Demens isvoortdurend opzoeknaareenomgeving
diebijhempastenwaarinhijzichthuisvoelt.Hijheeftbehoefteaanhetgevoelomerbijtehorenenalsvolwaardigmens
behandeld teworden.De inhoud vandeeigen taakwordtalsgevolg
daarvannietmeer negatief geïnterpreteerd alseendwangmatig
"moeten"tenbehoevevandeleiding,maarwordt gezienalseen
middeltothetbijdragen aaneengemeenschappelijkdoel.Voorhet
bereikenvandatdoeldraagt iederemedewerker inzekerezinverantwoordelijkheid.Hetbehoort tot eenvandemeest essentiële
takenvanhetmanagement ommedewerkers zichdatbewust temaken.
Eenvandesleutelwoorden bijdesociale factorenwasde
"creatieve participatie"die indeplaatsmoestkomenvanvaststaandegezagsrelaties enautoritair leiderschap.Hierdoorwinnen
debeslissingenaankwaliteit doordat ersprake isvaneenmeer
volledige endirecteinformatieuitwisseling.Alsgevolghiervan
wordt debetrokkenheid vandemedewerkersvergroot enwordthet
werkmeer alseengezamenlijke opdracht ervaren.De prestaties
binnendegroepzullenhierdoor toenemen.Indirect gevolgvan
dezebenaderingswijze istevensdatdekennisuitalle lagenvan
deorganisatiegebruiktwordt enereensoortwederzijdsleerprocesontstaat.Medewerkerskrijgenhetgevoeldatzeinderdaad op
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hunwaarde ingeschat wordenenwerkenderhalvemetmeer inzet
naareengemeenschappelijke prestatie.Doordeonderzoekersvan
deHumanRelationsbewegingwerd dithet "wij"gevoelgenoemd.
Zijhebbennaarhunmening involdoendemateaangetoond dater
eenpositief verband bestaat tussengroepsmoreelenarbeidsproduktiviteit.
Roethlisbergergeeft eensamenvattend overzicht vandebijdrage vandesociaal psychologische factorenaandearbeidsprestaties in "Toward aunified theory ofmanagement" (Koontz, 1964).
Daarinwordt naast dereedsgenoemde stijlvanleidinggevenen
hetbedrijfsklimaatgesteld dat demens zowelrationeelalsemotioneelbijhetwerkbetrokken isenookzohandelt.Deinvloed
vanderolvandewerknemers wordt bijdeklassieke organisatievorm onderschat,omdat zijvooraldeemotionele invloedenonderschat heeft.Samengevat kangezegd wordendatdeHumanRelations
Schoolaangetoond heeft dat indiendemensdaadwerkelijkalsmens
behandeld wordthijhetbestgemotiveerdwordt enzijntaakhet
besteuitvoert.
Evenals ersprakewasvankritiek opdewetenschappelijke
bedrijfsvoering (Taylor)isdeHumanRelation beweging daarniet
vrijvangebleven.Hetwetenschappelijk management beschouwde
demensmeeralsmanipuleerbaar onderdeelofverlengstuk vande
machinehetgeenleidde totmonotonie vanhetwerk,depressief
gedrag,storingen indebloedsomloop envermoeidheidsverschijnselen.Mayo enzijncollega'skregendaarentegen onderanderehet
verwijt dathunonderzoek tena'iefwas.De onkundigheid zouhet
beste totuiting zijngekomen inhetopgoed gelukkiezenvan
studie-enobservatieobjecten,endedaaraanverbonden conclusies
met eenwetenschappelijke status.Buiten twijfel ishetwerkvan
Mayo sterk empirischgericht geweest,maar zijn onderzoekingen
wordennogsteeds revolutionair genoemd enhebben eenbelangrijke
plaats ingenomenophet terreinvandesocialewetenschappen.
Vervolgonderzoekenhebben echteraangetoond datgoedemenselijke
verhoudingen niet altijd eenpositieve invloed hebbenopdeproduktiviteit.Verweetmenhet ScientificManagement tewerkenin
eenorganisatie zondermensen,vandeHumanRelations beweging
werd gezegd datzijdemensenbestudeerde alsof zijbestonden
"zonderorganisatie".Metnameopdecreatieve participatieis
veelkritiek geweest.Daarbijkwam onder andere naarvorendat
juist doordeparticipatie degroepenlangzamerwerkendandeafzonderlijke individuen.Debesluitvorming wordt niet alleentragermaarvaak ookvoorzichtiger.Bijgedeeldeverantwoordelijkheidwordenechteranderzijdseerder risicovolle beslissingen
doorgedrukt.Tevens zouhetgroepswerk bijmoeilijke beslissingen
tot relatief gecompliceerde endusmoeilijk uit tevoerenbeslissingenkunnen leiden ((vanKreveld, 1972).
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3. Ontwikkelingen tijdens en na de tweede wereldoorlog

3.1 HetRevisionisme
Omschrijving: HetRevisionismedankthaarnaamaandeherziening
vanstandpuntenvandevoorgaande scholen.Deuitgangspuntenvan
deHumanRelationsSchoolwerden inhet lichtvannieuwonderzoek
herzien.Indejarentussen1950en1960groeidealshetwareeen
synthesevanuitdewetenschappelijkemanagement benadering vande
klassiekenendeHumanRelationsbeweging.
HetRevisionisme trachttedeeenzijdigheid vanzowelhetwetenschappelijkmanagement (organisatie zondermensen)alswelvan
deHumanRelationsbenadering (mensenzonderorganisatie)samen
tebrengen ineenonderwerp vanonderzoek dathetbesteaangeduid
kanwordenals "mensenorganisatie".MetnamedelaterevolgelingenvandeHumanRelationsbeweginghebbeneenbelangrijkaandeelgehad inderevisiederstandpunten.
Dehoofdpuntenvankritiek opdeHumanRelationsbenadering
kondenomschrevenwordenalseen "doorslaggevende twijfelaande
significante betekenisvandegevondenrelaties".Blijkbaarwas
deverklaring diegevondenwerd tezoekenindeaanwezigheid van
anderefactoren.
Met namedecognitieve psychologieheeftzichgerichtophet
blootleggenvanhet functionerenvanmensen ingecompliceerdesituaties.Menwildedebeslissingsstructuur vanmensenbestuderen,
waarbijmenzorationeelmogelijk probeerde tedenken.Onderzoekingenopditgebied toondenaandatzodraeenmenszichniet
meer overeenkomstig zijngevoelvanrechtvaardigheid behandeld
ziet ofzodraeensituatievanongenoegen ontstaat erafweermechanismen inwerkinggesteldworden.Dezeafweermechanismen,
waartoe terekenenzijnrationalisatie,sublimatie enrepressie,
tredeninwerkingmethetdoeldetegenstrijdigheiddergevoelens
tereduceren.Dealgemeneconclusiesuitdeze takderpsychologie
warendanookdatafweermechanismen vaakprocessen zijnvanonbewusthandelenteneindeeenevenwichtssituatie tebewerkstelligen
methetdoeleenreductie teverkrijgenopdecognitievedissonantie (Festinger, 1962).
DeHumanRelations theoriehadalsuitgangspunthetharmoniemodelgekozen.Eenharmonieusgedragsmodel,zo islatergebleken,kanechtergeenalgemeneenvoortdurende toepassing vinden
omdat defeitelijkegedragingendaarvanverschillen.Conflicten
die relatiefvaakvoorkomen insituatieswaarinmensenwerken
wordenzodoendeàprioriuitgesloten,hetgeenalseengemisaangetekend kanworden.IndeHumanRelationsbenaderingwerdende
relaties tussenindividuenengroepen tesimplistischafgeschilderd.Bijdebesluitvorming spelennietalleendeinternerela21

tiesvandeinhoofdzaak opererende informele groepeneenrol,
maarvervullen omgevingsfactoren eenrolvanbetekenis.
HetRevisionisme koneveneens omeenandere reden totbloei
komen.Dekwantitatievewetenschap namnade tweedewereldoorlog
eenhogevlucht.Nieuwe technieken enmethodenwerden ontwikkeld,
diealsmethode veelbetrouwbaarder toegepast kondenwordendan
de simpelemethoden vanobserveren enconclusies trekken,zoals
datvooralgestalte heeft gekregenbijdeHumanRelationsbeweging.Inderevisionistischedenklijn zijndoorde verschillende
onderzoekers vaakverschillende accentengelegd.Sommigeonderzoekersvallen inoverwegende mate terug opdewetenschappelijke
bedrijfsvoeringterwijlweer anderende standpuntenvandeHuman
Relations beweging inmeerofminderemate toepasten.
Argyris diealsmedeêxponent vandeHumanRelations beweging
zijnstempelhad gedrukt opde tegenstellingen tussendeorganisatie informelezinendevanbovenopgelegde richtlijnen als
vrijwel onoverbrugbare tegenstelling bijhetoptimaalfunctionerenvan individuen,kwam later toteenmeergematigd standpunt
waarinhijhet functioneren vanhet individualshetwaresamen
heeft latensmelten indeformeleeninformele organisatiestructuren (Argyris,1964). De integratie vanhet individu indeorganisatie isvolgenshemhetbeste terealiseren doortaakverruiming enroulatievanwerkzaamheden.Hijstelt onder anderedat
het voordetoenamevandekansenoppsychischwelslagenniet
noodzakelijk isdatdeorganisatie zichvolkomenopdeindividuen
concentreert.Bijdeaanpakvandeorganisatorische problemen
zijndebeheerstechnieken vande leiding vanbelangrijkebetekenis. Andere revisionistenhebben systemenontwikkeld omtoteen
stijlvanleidinggeven tekomen,diedooreen juiste integratie
vanaandacht voorhet individu envoorde produktie,eenhoogniveauvanbedrijfsresultatenwaarborgt (BlakeenMouton,1970).
Likert kwam totdoorhemgenoemde "aanvullendeprincipes"
vanleidinggeven (Likert, 1961). Zijn principe vanhetsteungevend endoelgericht leiderschap stelt enerzijds hetgevoelvan
persoonlijke waarde endebelangrijkheid vanmedewerkers centraal
engeeft anderzijds aandacht aandezakelijke doelstelling opeen
hoogniveau.Het isdaarbijde taakvande leiderniet geïsoleerd
te lettenop "hetwerk" ofop"demens"maaropdewerkendemens.
Het tweede aanvullende principedathijnoemt behelsthet lidmaatschap vandoelmatig functionerendewerkgroepen.Dezewerkgroepenmoeten hundoelstelling opeenhoog niveau gesteld hebben
endienen terbereiking daarvangekenmerkt tewordendooreen
sterke gebondenheid enloyaliteit.Doordebeschikbaarheid van
sociale vaardigheden vandeindividuen binnendegroep steltde
groep zichinstaatomconflictennaarbehorenoptelossen.De
rolvandewerkgroepenkanalscentraal puntgezienwordenin
Likert'sbeschouwingen.Het succesvandegroepenwordt inhoge
matebepaald doordesociale vaardigheden vandeleider,diezijn
onderschikten het gevoelmeemoet geven totdegroep tebehoren
en tevenseen teamgeest kancreëren.Eenbelangrijk onderdeelvan
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de taakvandeleider isgelegenindeschakelfunctie,waarinde
communicatielijnen tussendeverschillende niveaus indeorganisatiebelichaamd zijn.Hijnoemtdithetwerken inoverlappende
groepsstructuren,waarindeleidersdeverbindingsschakels vormen
(hetlinking-pinconcept).Evenalsandererevisionistenmaakt
Likert indezeorganisatievorm gebruikvandeuitgangspuntenvan
deklassieken (budgetten,tarieven),enanderzijdsvandebeginselenvandeHumanRelationsbeweging (departicipatie gedachte).
Indevisie vanderevisionisten zalereenevenwichtsituatiekunnenontstaanopbasisvanformeleeninformelegedragsnormen.Daarinzullensentiment énefficiency alsgevolg vanmaatschappelijke (veelal individueel sociale)eneconomische functies
gelijkelijk bijdragen.Ineendergelijk systeemkandemenszich
totvolletevredenheid ontwikkelen.Eenoptimalevormvansamenwerking tussenindividuenorganisatieisvolgensSimonniet
mogelijk ennietwenselijk.Veelbelangrijker isdatdemensbij
zijn functionerenniet streeftnaaroptimalisatiemaarveeleer
naarhet tenuitvoer brengenvanzijndoelstelling opeenbevredigend niveau (Simon,1960).Hijspreekt inditverband overbeperkterationaliteit.Aandebesluitvorming liggenallerleikwalitatieve randvoorwaarden tengrondslag;mededaardoor streeft
mennaarhaalbarerelatief bevredigende oplossingen.Ditalles
moet gezienworden inrelatiemetdeinvloedsfactorenzoalsde
beperkte tijd,middeleneninformatiealsmededebeperkteverstandelijkevermogens.
Andereonderzoekers dieinhetRevisionisme eenaandeelgehadhebbenzijnMcGregorenMaslow.VanMcGregor isvooralde
X/Y theoriebekend geworden.Bijde traditionelewijzevanleidinggeven(theorieX)isdearbeiderongemotiveerd enongeïnteresseerd enveelalgeneigd totnegatief gedrag,terwijlhetmanagement zichbeperkt tot "controlanddirection".TheoryYschetst
eenpositieverbeeldwaarindegoedeeigenschappenvandemens
primair totuitingkomenenwaarbij "managementby integration
and self control"meer voordehandliggend is.
Maslow isvooralbekend gewordendoorzijnhierarchischeopbouw,zijnpyramidevanmenselijke behoeften.Hijsteltdatelk
mensstreeftnaarbevrediging vanhogergelegenbehoeften,indien
eenlagereketenvanbehoeften reedsbevredigd is.Eenmaalbevredigdebehoeftenvormengeendrijfveermeervoorhetactuelemenselijke gedrag.Alshiërarchievoordemenselijke behoeftennoemt
Maslowdeprimairebehoeften (eten,drinken,slapen),zekerheid
(veiligheid,bescherming),socialebehoeften (acceptatie,erbij
horen)egoistischebehoeften (erkenning, status),behoeftenaan
zelfontwikkeling (prestaties,verantwoordelijkheid).Vooralde
laatstgenoemdebehoeftenkunnenveelal rechtstreeksvaninvloed
zijnopdewijzewaarop iemand leeft enwerkt enwordtbovendien
be'invloeddoordeaardvanhetwerk.Het zijnvolgensHertzberg
vooraldeze factorendietoteenpositievehouding tegenoverhet
werkendedaaraanverbondenbevrediging leiden (arbeidssatisfactie)(Hertzberg, 1959).
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3.2 DeOperations Research
Omschrijving: OperationsResearch (O.R.), ookwelManagement
ScienceGroup genoemd streefde naar toepassing vanmathematische
theorieënopspecifiekemanagementproblemen.Het iseenvormvan
besliskunde dievaakoponderdelen vaneenorganisatie toepassing
vindt,engebruikmaakt vanwiskundigemodellen.Hierbijworden
waarnemingen omgezet innumeriekeofkwantitatievewaarden ten
behoevevaneeneenduidige oplossing vanveelalbedrijfseconomische problemen.Toepassing vanO.R. is indemeestegevallengericht ophet optimaliseren vande resultaten,bijbeperktbeschikbaremiddelen.
Deontwikkeling vandeHuman Relations beweging liep inde
tijd gezien vooreendeelsamenmet dievandeO.R. Doordetegengestelde belangenwerd deHumanRelationsbeweging zoweldoor
de revisionistenalsdoorde toenemende aandacht diedeaanhangersvandeO.R.voorstonden enigszins geremd.Doordenoodzaak
vanhogeproduktie zoalsdiezichnadeTweedeWereldoorlogmanifesteerde namdeaandacht voorhetwelzijnvande individuele
werknemeraf.
Hetbedrijfslevenwaszeerontvankelijk voordeO.R.technieken,diereedsvooreenaanzienlijk deelhunwaarde inhet
Amerikaanse legerbewezenhadden.Bijdestrijd diegedurende
WO IIgevoerd werd isveelvuldig gebruik gemaaktvankwantitatievemodellen omoorlogsstrategieën tenuitvoer tebrengen.
HetO.R. tijdperkwordt ookwelhet tijdperkvandespecialistengenoemd.De redenhiervoormoet gezochtworden inhet
toepassingsgebied dat zichopverschillende onderdelen vanhet
totalebedrijfsgebeuren,iedermet zijnspecifiekekenmerken,
aandiende.DeO.R.moet daarom gezienwordenalseenverzamelnaam
vanwiskundige techniekendieaangewend werden ineengrootaantalverschillendemodellen.
De toepassingsmogelijkhedenvoorO.R. zijnveelzijdig te
noemen.Toepassingenwerdenenworden nog steedsgevondenbij
voorraadbeheer,produktiegrootte,produktieplanning,wachttijd
problemen,vervanging enonderhoud, transport,marktonderzoek,
kwaliteitsbeheer,allocatie problemen,etc.
Zoalsvermeld speelt dewiskunde enstatistiek eenbelangrijke rolbijdeO.R. Naast demodellenvanhet eerste uurzijn
demeest gebruiktemethodenderegressieanalyse,correlatieanalyse,variantieanalyse,factoranalyse, programmeringstechnieken
(zoalsdelineaire endedynamische),simulatiemodellen,etc.
Demeestemanagement theorieën zijninde loopder tijdbekritiseerd.Dathebbenwekunnenconstateren voorhetwetenschappelijk management vanTaylor c.s.,voordeHumanRelationsvan
Mayo c.s.,endatwaseveneens hetgevalvoordeO.R.
Vangebrek aanvaliditeit engefundeerd wetenschappelijkonderzoekwasbijdeO.R. integenstelling totbijdeHumanRelationsbeweging geen sprake.HetwezenvandeO.R.was juistge24

legeninhaarbetrouwbaarheid diedewiskundigemethodenboden,
enwasgebaseerd opdemogelijkhedenvankwantificeringvande
variabelenbinneneenprobleem.Zolangdiekwantificeringzich
toespitste opdefysiekeomstandigheden ofeenhedenhaddenweinigenerproblemenmee.ZodradeO.R.methoden temakenkregenmet
het omzetten vansubjectievewaarden vanindividuen,dieingrote
variabiliteit enaantalaanwezigwaren,ontstondenerproblemen.
De conversie vankwalitatieve subjectieveeenhedennaarkwantiteitenhuldezichineenzekerevaagheid,wat tenslotteeenvan
debelangrijkstekritiekpuntenopdeO.R.werd.
Inhunverhandeling overdemanagement denkers schrijven
Tillet c.s."Anindustrialorganisationisahuman organisation
and ideallymodelsshould beabletoincorporateeffectsattributabletohumanbehaviour.Uptothepresent,O.R.scientists,
probably becauseoftheirbackgrounds inexact scienceshavenot
seriously attempted toincorporatehumanfactorsintheirmodels" (Tillet,1960).Hetmagduidelijk zijndatdeO.R.-wetenschappersendegedragswetenschappers overhetalgemeennieterg
enthousiast overeikaarswerkwaren.
Onderhet "optimaliseren"zoalsdeO.R.bewegingdatvoorstond wordt verstaandatdebeste (meestrationele)oplossing
gekozenwordt.Hiertoewordeneenofmeerdere criteria gehanteerd
eneenofmeerderebeperkingen ingevoerd.Het isvooralSimon
geweest dievraagtekens geplaatstheeftbijdievormvanrationaliteit.Hijspreekt inditgevalvanbeperkte rationaliteit
(Simon,1960). BijhetRevisionisme iszijnzienswijze reedseven
aandeordegeweest.Indevolgende paragraafwordtdaaropwat
uitgebreider teruggekomen.

3.3 De Besluitvormingsrichting
Omschrijving: Indebesluitvormingstheorie wordthetaccent
gelegd opdebesluitvorming indeorganisatie.Het totaleproces
vanbesluitvorming ligt tengrondslagaanhetmanagen.Elkeactie
kanteruggebrachtwordentoteenbeslissingsmomentwaaropdeactiezichfeitelijk Inbewegingzet.
Eenvandebelangrijksteexponentenvandebesluitvormingsrichting isSimongeweest.Daar iedereactiviteithet resultaat
isvanvoorafgaande beslissingenwildehijdebesluitvorming zelf
centraalstellenenanalyseren.Indiendebesluitvorming alscentraaluitgangspunt voordeorganisatie (theorie)gekozenwordtis
het noodzakelijk ominzicht teverkrijgen indeze processen.Met
namedesamenhangtussendeverschillende soortenbeslissingen,
deelementen vandeverschillende soorten,hoedebesluitvorming
zichvoltrekt enwelke frequentiedaaraan tengrondslag ligt,warenonderwerpvanstudie.Doormiddelvanonderzoek trachttende
aanhangers vandebesluitvormingsrichting teontdekkenwatgenoemdeelementen voor invloed haddenenprobeerden eengenerali25

seerbaarbesluitvormingsproces temaken,waarbijeenzekerevolgordevantenemenstappengevondenwerd.
Inzijnalgemeenheid kondebesluitvorming omschrevenworden
als eenprocesdat zich inachtereenvolgende fasenvoltrekt vanaf
hetmomentdat informatie dieopeenmogelijk probleemwijst ter
beschikking komt totdat eengekozen oplossing totuitvoering is
gebracht (Keuning, 1982).Eenmeeralgemene definiëring luidt:
beslissen ishetkiezenuit alternatieven.Indezedefinitiebevindt debeslisser zichreeds inde laatste fasevandebesluitvorming enishet voorwerkwatkarig indeomschrijving verwerkt.
Bijdebesluitvorming wordendevolgende fasenveelalonderscheiden:
1. Het stellenvanhet probleem.Het gaathierbijomdefeitelijke vaststelling dat eenbeslissing noodzakelijk isonder
invloed vaninformatie dietotdeontvanger doorgedrongen
is.Omschrijving indetails isvaaknoodzakelijk:een juist
gesteld probleem draagt reedsbijtotdeoplossing.
2. Het verzamelen van informatie terverderebeoordeling van
het probleem.Deze informatiekanvanexterneaard zijn
maarkan invelegevallen ookbinnendeorganisatie gevonden
worden.Met behulp vandeze informatiekanhetprobleem duidelijkerworden enmoet overgegaanworden totdeprobleemstelling.
3. De probleemstelling moet debeslissingsnoodzaak kunnenondersteunen.Daarbijkanhet raadzaam zijnreedsdeoorzaken
voordeongewenste situatie ofdevoorènnadelenvaneen
toekomstige situatie onder ogen tezien.
4. Ontwikkelenvanalternatieven. Insituaties diezichregelmatigherhalen isvaakalvastgesteld welkekansenalternatievenhebben.Innieuweprobleemsituaties wordt enigecreativiteit vanhetmanagement geëist.Totde technieken omalternatieven teontwikkelen behoort onderandere "brainstorming".
5. Analyserenvandegevolgen vandealternatieven.Indiende
gevolgen vanpuurkwantitatieveaard zijngaatdeoverzichtelijkheid meestalnietverloren.Indienkwalitatieve,emotionele factoren echter eenrolgaan spelen ishetaante
bevelenmet prioriteiten ofrangorden tewerken.
6. Het eigenlijke beslissen:dekeuzeuitdealternatieven.
Dekeuze geschiedt opbasis vanéén ofmeerderecriteria.
De criteria liggenophetgebied vanhetcreëren vanduidelijkheid tenbehoevevanhetbereiken vandenagestreefde
doelstelling.Bijdekeuze speleneveneens eenaantalrandvoorwaarden eenrol.
Bijdebesluitvormingsprocessen werd steedsuitgegaanvande
rationeel denkendemens.Problematischwordthetechter alsmen
onderkend datmensenonderhevig zijnaan subjectieve overwegingen.Demensheeft daarnaast slechtsbeperktemogelijkhedenom
alle voordebesluitvorming noodzakelijkegegevens tekennenen
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bijdeuiteindelijke beslissing tebetrekken.Bovendienkenthij
doorzijnbeperktverstandelijkevermogennietallegevolgen.
Simonspreekt indatgevalvan "Bounded rationality",waarhij
onder verstaat desubjectieve ofbeperkterationaliteit vanmensen.
Voorveelproblemen ishetbepalenenbeoordelenvancriteria tenbehoevevandebesluitvorming moeilijk ofzeerpersoonlijk.Bijdeuiteindelijkeafweging zullenfactorenmeespelenals
socialeachtergrond,zekerheidgevoelens,ontplooiingskansenof
promotiemogelijkheden,groepsnormen,sociaalbedrijfsklimaat,
persoonlijke doelstelling,karaktereigenschappen. Iedermens
heeft eenpakketmeegekregenvansubjectievewaardendieverschillend uitwerken opdiverse factorenvanbijvoorbeeld sociaaleconomischeofsociaal-psychologische aard.Indeoptiekvan
Simondientderhalve "rationeel"of "optimaal"vervangen tewordendoordenaarvergroting vanzijnutiliteit strevendemens
(satisficingman).
Deprocessenvanbesluitvorming vindenbijdebedrijven
plaats ineencomplexeorganisatie.Datwil zeggendatvaakmeerdere personenonderverschillende omstandigheden envanuit een
verschillende optiek invloeduit zullenoefenenopdebesluitvorming.Die invloedkanwisselennaargelang defasewelkeinde
besluitvorming bereikt is.Inzijnalgemeenheid zijnerdriefactorenvaninvloed ophetbeslissingsproces,waarbijeenrelatief
grote samenhangbestaat tussendebeslissingsfasenendeinvloedsfactorenzelf.
Keuninggeeftdriegebiedenvaninvloedssferenaan,teweten
destructuur vandeorganisatie,dekwaliteit vande communicatie
endemotivatievandeorganisatieleden (Keuning,et.al., 1982).
Bijdestructuur vandeorganisatie spelendewijzewaaropbevoegdhedengedelegeerd zijn,hetaantalgeledingenindehierarchische structuur endematevan centralisatie-decentralisatie
eenrol.Dekwaliteit vandecommunicatie isdirectvaninvloed
opdekwaliteit vanhetbesluit.Goedecommunicatie komttot
stand ondereentwee-richtingenverkeer,dat tevensgoedemogelijkhedenbiedt toteen juisteinterpretatievandeproblemen.
Effectieve communicatiekomt pastotstand alsaanbeidekanten
debereidheid aanwezig istotluisterenenspreken.Het isde
taakvanhetmanagement demedewerkers teprikkelenomzichinte
zettenvoordebedrijfsdoelstellingdoorhendeelgenoot temaken
aanhetbesluitvormingsproces.Eenvandemiddelendaartoeiseen
adequaat beloningssysteem datzichnietbeperkt totfinanciële
prikkels.
Bijdeonderverdeling naar soortenvanbeslissingenkomenwe
eenaantal indelingen tegendie ingrote lijnenopelkaarlijken.
Het indelingscriterium ismeestalgelegeninhet voorbereidende
gedeelte,zoalshetvaststellen vandoelstellingen enbeleidslijnen,enhetuitvoerend gedeeltevandeproduktte.De eerstgenoemdegroepwordendeconstituerende endetweedededirigerendebe27

slissingen genoemd.Een scheiding tussenbeidegroepen isniet
exact aan tegeven,daarersprake isvaneenovergangsgebied.De
constituerende beslissingenhebben eenmeer permanent karakteren
vereisen geziendewerking vanhetbedrijf eengedegenvoorbereiding.Dirigerende beslissingenhebbenvaakeentijdelijk enrepeterend karakter.Dewerkingsduur vaneendirigerende beslissing
gaat niet verderdandeuitvoering vandiebeslissing alszodanig
(Schieman, 1975). Constituerende beslissingenworden voorhetmerendeel genomen opeenhoogniveauvandeorganisatie,terwijl
voordedirigerende beslissingen het toepassingsgebied laag inde
organisatie ligt.Alhoewelhet onderscheid nietgeheel scherpis
te trekkenkanmenzeggendatbeleids-,beheers-enuitvoeringsbeslissingen respectievelijk relatief vaakgenomenwordendoorde
leiding,hetmiddenkader enhet lagekader.
Anderebekende indelingenvansoortenvanbeslissingenliggenvrijdicht tegenhethiervoorgenoemde onderscheid vanconstituerendeendirigerendebeslissingen.ZoonderscheidtDrucker
strategische entactische beslissingen.Inzijnvisiehebbende
strategische beslissingenbelangrijke invloed opdevaststelling
vaneentoekomstige situatie ofhandhaving respectievelijkverandering vandehuidige toestand vandeorganisatie.Zijn tactische
beslissingen hebben inhet algemeen betrekking oprelatiefonbelangrijke-routine-aangelegenheden,waarbijuitgaande vande
produktiemiddelen gezochtmoetwordennaareenoplossing voor
probleemsituaties (Drucker, 1964).
Eenmeergedetailleerde onderverdeling wordtgegevendoor
Ansoff,dieeenonderscheid maaktnaar "strategie,administrative,operating" (Ansoff,1965).Debelangrijkste strategische
beslissingen liggenophetgebied vanhetvaststellenvandoelstellingenenhetbepalenvaneenfinanciële strategie,groeiwijzeengroeitempo.Strategische beslissingenhebbeneeneenmalig
karakter,worden ophoog niveaugenomenvaak onder relatief veel
onzekerheid enzijnniet gemakkelijk terug tedraaien.Naast
vaststelling vandedoelstelling hebben zijbetrekking opdeallocatie vanmensenenmiddelen tenbehoevevanderealisatieervan. "Administrative" (bestuurlijke,organisatorische)beslissingenmoetenbewerkstelligen datdekeuze tot standkomt voorde
meest adequate structuur vandeorganisatie.Zijliggenophet
gebied vandeorganisatie (informatie-,gezags-enverantwoordelijkheidsstructuur)de structuur vandeproduktiemiddelen enhet
werk,toe-enuitrusting, faciliteiten enwijzevanfinancieren.
De operationele beslissingenhebben temakenmet deuitvoering
vandewerkzaamheden uitgaande vandereedsgenomen strategische
enbestuurlijke beslissingen.Zijzijnvan toepassing opproduktieschema's,voorraadbeheer,produktieniveau,regelingen encontrole.Operationele beslissingenwordenvaak gedecentraliseerd
genomen,hebbeneenzichherhalend karakter enwordenonderrelatiefveelzekerheid genomen.
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4 . Het management van de zestiger en zeventiger jaren

A.l De Systeemtheorie
Omschrijving: Desysteembenadering legthet accentopdesamenhang tussendedelenenopdebeheersing vanprocessen ineen
groterverband.Gestreefdwordtnaarbeheersing vandecomplexiteitvanorganisaties doormiddelvaneenmultidisciplinairebenaderingbijdeoperationalisering van theorieën.Daarbijishet
noodzakelijk daterbijdewetenschappers eencentraalbegrippenapparaat enalgemeengeaccepteerdedefiniëringenvansystemenbestaan.Onderdesysteemtheoriewordeneveneens de"Cybernetica"
ende "Operations research"begrepen.
In 1975schreefSchieman:"demeestrecenteenopditmoment
meest succesvolle poging organisatie enbedrijf interdisciplinair
tebestuderen,wordtgevonden indesysteembenadering".Hetsuccesvandesysteembenadering kanvooralverklaard wordendoordat
zediversedisciplinesbijelkaarbrengt endenoodzaakonderschrijft totalgemeengeaccepteerde engemeenschappelijke standpunten.De theorieënuitdejarenzestig schotentekort inde
snelveranderende omstandigheden vandezeventiger jaren.Markten
groeiden snel,innovatie enproduktdifferentiatieeistenveelvan
hetmanagement terwijldeomgevingwaaringeproduceerd werd snel
veranderde.BouldingenForresterhebbenindezesnel toenemende
complexiteit vandeorganisatie enigeordening vandeuitgangspuntenenalsgevolg daarvanhet feitelijke functioneren trachten
tebewerkstelligendoormiddelvandesysteemtheorie.
Hetdenkenenfunctionerenbinnenorganisatieswastotdan
toehoofdzakelijkmonodisciplinair gericht.Hierbijwerd veelal
geïsoleerdaandacht gegevenaande technischekantenvanhetproducerenófaandemensindeorganisatie.Indezeperiodekwamen
degedragswetenschappen hoger inaanzientestaanenkregende
systeemtheorieënmeerkans.Inde jarentussen1960en1970kwam
menerachterdatergestreefd moestwordennaareenmultidisciplinairebenaderingvandeproblemen.
Sociologen,psychologen,economenen juristenbundeldenin
het beginaarzelendmaar latermetovertuiging hunkrachten,
waardoor ookdaadwerkelijkmogelijkhedengeschapenwerdenomde
complexewerkelijkheid telijf tegaan.Deze nieuwe denkwijze
kanderhalve betiteldwordenalseensynthese tussen specialisten
enhunverschillende managementfilosofieën.De systeemtheorie,
benadrukt deonderlinge samenhang tussendedeleneneengroter
geheel.Alsdenkwijze legtzijdus tegelijkertijdhetaccentop
detotaliteitsgedachte ende interrelatiegedachte.
Pogingenomtotminofmeereenduidige omschrijving van
systementekomenbehoorden totdeeerstetekenenvanhetopgang
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komen vandesysteemtheorie.Indienmen instaat zou zijn toteen
voor iedergeaccepteerde basisomschrijvingvansystementekomen
zouinwezen reedseenbasisgecreëerd zijnvoorverderesamenwerking enuitwerking.Indiebenaderingmoetende verschillende
wetenschappen zichkunnenherkennen teneinde hunrelatief belang
verzekerd tezien.Vervolgens zouvanallekantendebenodigde
relevante informatie toekunnen stromenenge'integreerd kunnen
worden ineenalgemeen toepasbare systeemtheorie.
Als bijdrageaandebestudering vansystemenheeftBoulding
desysteemhiërarchiealsraamwerk voordeverschillendewetenschapsrichtingen naarvorengebracht.Hijheeft tevensgetracht
omde lacunes enhetgebrek aancommunicatie tussendegespecialiseerdewetenschappen tereducerendoorhetkiezenvanalgemene
(relatief gemakkelijk teaccepteren)uitgangspunten,waarmeede
verschillende disciplines zichbezighielden.
Zijn systeemhiërarchie kenmerkt zichdooreenbeschrijving
vansystemenmet eensteeds toenemende complexiteit.Elk systeem
inzijnbeschrijving heeft alleeigenschappen enkenmerkenvan
hetvoorgaande systeem.Zijnhiërarchie omvat ingrote lijnenhet
volgende: systemenmet statische structuren (mechanischeapparaten:kurketrekker),mechanische systemen (uurwerk), cybernetische
ofzichzelf regulerende systemen (regelkringen:informatie,toetsing enactie),zichzelf handhavende stabiele systemen (levende
cellen),ultrastabiele systemen (planten),systemenvanzelfontwikkeling enaanpassing (dieren),zelforganiserendesystemen,
diedoelbewust informatievergaren (mens),complexe sociale
systemenmet onderlinge sociale relaties,bindingenenverhoudingen (organisaties)enals laatstedetranscedente systemen,waaronder vallendeoverkoepelende systemendiedezintuigenniet
waarkunnennemen (Boulding, 1956).
De eerstevruchtenvandesamenwerking tussendeverschillendedisciplineswarendealgemene beschrijvingenvansystemen
ensoorten systemen.Tamelijk breed geaccepteerde indelingenwerdengevonden in"statische endynamische" enin"geslotenen
open" systemen.Bijgesloten systemen isergeen interactiemet
deomgeving.Demanagementdenkersuithetverleden haddenzich
volgens desysteemtheoritici teveel toegelegd ophetbedrijfals
eengesloten inplaatsvaneenopensysteem.Mede onder invloed
vande systeembenadering wordende invloedendievanbuitenaf op
hetbedrijf inwerkenophunwaardegeschat,enworden deinteracties tussendebedrijven endemaatschappijophunmeritesingeschat.Aandeorganisatiewordt alseenopen sociaal-economischtechnisch systeem ineencomplexe omgeving inhoud gegeven.Juist
doordat voorheendeaandacht teveelversnipperd wasenteveelgewerktwasnaarwetmatighedenopdeelgebieden raaktedesamenhang
zoek.Systemenmoetenechter tenalle tijdenalseengeheelbestudeerd worden enkunnennietongestraft uit elkaargerafeld
worden.Dewerkelijk groteproblemenkunnen volgensAckoff
slechtsviadesysteemkunde alsgehelenwordenopgelost (Ackoff,
1972).
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Dealgemenedefinitiesdiehet licht zagenhadden ingrote
lijnenovereenkomstige eigenschappen.Eengeorganiseerdgeheel;
eensamenhangende verzameling vandelen,diedynamischzijnverbonden;eengeheelvanelkaarwederzijdsbeïnvloedendecomponentendievolgenseenplangeordend zijn,teneinde eenbepaald doel
tebereiken,zijnerenigevoorbeeldenvan(Schieman,1975).De
laatsteomschrijving zougebruiktkunnenwordenomhetbedrijf
alssysteem tebeschrijvendaardemeestedenkershun opvattingen
daarinvinden.Het bedrijf isechterweeronderdeelvaneengrotergeheelenkanderhalvealssubsysteemaangeduid worden.De
omgevingwaarinhetbedrijffunctioneert,beïnvloedthetbedrijf
opvelemanieren.Hetbedrijf zalopdevele impulsenenkrachten
vanuithaaromgeving,zoalssociale,technologische,economische,
cultureleenpolitieke,moetenreagerendoorveranderingenen
aanpassingenvandeorganisatie.Dedoelmatigheid vanhaarfunctionerenenhetveilig stellenvanhaarpositie isinfeiteafhankelijk vandewijzewaaropzesignalenopvangt enverwerkt.
Opdiemanierwordendeinvloedenvanbuitenaf opdedoelstellingenvandeondernemingverwerkt.
Zoalsreedseerderaangeduid kunnenbedrijfsprocessengezien
wordenalsopensystemen.Elk systeemheeft eenonderliggende
structuur,hetgeengezienmoetwordenalseensamenhang ofordeningvanzijnonderdelen.Hierbinnen spelenzichdeprocessenaf,
dieglobaal teomschrijven zijnalsveranderingen indetijdgezien(bijvoorbeelddewisselendeofveranderende informatiebehoefte). Beheersing vansystemenofprocessenispasmogelijkals
alleinvloedenvandesubsystemennagetrokkenworden.Hiervan
zeggendesysteemtheoreticidateenkwalitatief goedebesluitvormingalleengegarandeerd kanwordenbijeendynamischeengeïntegreerdebenadering enbetrokkenheid vande inwerking zijndesubsystemen.Dezeovertuigingen zienwe inlatere jarengerealiseerd
inde "bedrijfskunde"ende "projectorganisatie".
DoorForresterwerd eenmethode ontwikkeld diedoorhemde
IndustrialDynamicsgenoemdwerd.Deze steldeeendynamischeprocesbenadering centraalvoordeanalysevanhetgedrag enfunctionerenvanbedrijven.Bijdezebenadering spelendevoortdurende
interactie patronen tussenhetbedrijf enzijnomgeving eengrote
rol. Zijnprocesbenadering steltdecommunicatie endeverschillendegoederen-eninformatiestromen centraal (Forrester, 1962).
Hetmeestwezenlijke vandesysteemtheorie isdushaartotaalbeschouwing vandeorganisatie.Dezewordt niet gezienals
eenbonteverzameling vangeïsoleerdeactiviteitenmaaralseen
geheelvanopelkaar inwerkende enelkaarbeïnvloedende (sub)systemen.Hierbinnenhebbenallerlei stromenvaninformatie tenbehoevevanbesluitvorming plaatsdiehetwezenvanhetsuccesvan
hetbedrijfbepalen.Het zalduidelijk zijndat juisttenbehoeve
vaneenadequatebesluitvorming eenvoortdurendeuitwisseling van
informatie noodzakelijk is.Eenwezenlijk element voordeinformatieuitwisseling isdevormvanhetcommunicatieproces.Decommunicatie patronenwelkedeorganisatiehetmeestvandienst zijn
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dienenderhalve opgespoord ennagestreefd teworden.Daarbijverdienthet aanbeveling omcommunicatieprocessen als subsystemen
zodynamischmogelijk te latenverlopen,daar zijjuist inde
meeste gevallendebindende schakel zijntussen systemen,subsystemenensub-subsystemen (Thierry, 1968).

4.2 DeNeo-klassieke school
Omschrijving: Aandeklassieke organisatietheorie zoalsdiedoor
TaylorenFayolgepropageerd werd,werd eenextradimensietoegevoegd.Aandealgemenekenmerkenwerdennieuwe inzichtenverbondenenerontstonden verschillenophetgebied vanleidinggeven
(vaneenheid vanleiding engezag,naar decentralisatie)enop
uitvoerend niveau (vancontrole vanbovenaf naarself-contole).

DeNeo-klassieke school,metDrucker alsbelangrijke exponent,
verenigde deklassiekemanagementgedachte metnieuwe tijdgebonden
ontwikkelingen.Zijnexercities hadden ietsweg vandegedachte
die inhetRevisionisme naarvorenkwam.Het verschilbestond
echter indewijzewaaropdeidee'énindepraktijk totuitvoer
gebrachtkondenworden.Drucker zochtvoordevele problemenvan
zijn tijd naarpragmatische oplossingen.Inzijnbenaderingwerdendescherpekantenvandewetenschappelijkebedrijfsvoeringèn
vandeHumanRelationsbewegingweggevijld.Degrote verdienste
vanDrucker isvooralgeweest dathijzijnvisieheeft onderkunnenbrengenindepraktijk vanhetmanagement.Het bekendstis
hetManagement bijObjectiveswaarineenaantalbelangenvanleiding enmedewerkers tothunrechtkondenkomen (Drucker, 1964).
BijdeNeo-klassieke visie ishetmaximaliserenvandewinst
(methetoogopdecontinuïteit)nogsteedshethoofddoel.De
wijzewaaropdat zoukunnenwordengerealiseerd was indenieuwe
visie echtergebaseerd oprelatiefheldere envooruitstrevende
tactiekenenprocedures.De centrale rolvandestaf endelijn
werd afgezwakt,deeenheid vangezagwerd verwisseld vooreen
systeem vangezagwaarin zeggenschap enverantwoordelijkheidgedecentraliseerd waren.Hetbepalenvandedoelstelling vande
ondernemingwasniet langereeneenzijdige taakvandeleiding,
docheengemeenschappelijkeverantwoordelijkheid vanallemedewerkers.Hetbesluitvormingsgebiedwerd opdezewijze vergroot en
kreeg eveneens eenbreder draagvlak.Doordedaaraangekoppelde
delegatie vanverantwoordelijkheid werd tegelijkertijd eengroterebetrokkenheid vandemedewerkers bereikt.Dehoofddoelstellingwerd vertaald insub-doelstellingen diebegrijpelijk en
kwantificeerbaarwaren.De explicieteopdeling insub-doelstellingengeschiedde doorde inschakeling vandekennis vandegenen
diehetwerk zelfmoestenuitvoeren.De controle opdewerkelijke
realisatie ervanberusttedanookniet langer bijdeleidingmaar
bijdemedewerkers zelf.Hetgehele proces datopdezewijzetot
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standkwamhad dewelluidende naamManagement bijObjectives
(MbO).
Voorwatbetreft deplaatsvandemensIndeorganisatie
werd verdergezocht naar eenevenwicht tussenpositieveennegatievemotivatoren.Infeitewerd de tendenszoalsdiereedsin
voorgaandemanagementbeweging gestaltehad gekregenhiermeedoorgezet.Hetverschil bestond echterhierindathetnietalleenbij
wollige theorie*énbleefmaardat sprakewasvanmogelijketoepassingenindepraktijk.
DebelangrijkstefunctiedieDruckervoordeonderneming
zag,lagindeeersteplaatsophetgebiedvande economische
prestatie.Deprimaire taakvanhetmanagement isdaarbijnaast
deeconomische leidingvandeonderneming,deleidingvandemanagerszelf.Hetgeïntegreerdekaraktervanhetmanagementwerd
bereikt doordeze primaire takenharmonieus samentelatengaan
metdeleidingvanpersoneelenarbeid.Eendergelijke integratie
vanactiviteitenendoeleindenvindenwebijzijntijdgenoten
eveneens terug.
DeNeo-klassiekeschoolisevenalsdeKlassiekegeroemdén
verguist.Doordesnelleontwikkelingenvande jarenzestigwilde
mendeveleproblemenzogoedmogelijk telijfgaan.Decomplexiteitvandewerkelijkheid overdonderde demanagementdenkers,die
inhunhaastomadequate instrumententehanteren bijdefeitelijkeaanpakvandeproblemen tesnelnaarwondermiddelen zochten.In1961sprakKoontz overhetscalavanmanagementtheorieën
en-technieken indeterminologie,vande "management-theory
jungle".Infeitewerd ergetracht allerleifactorenvaneensnel
veranderende omgevingenbedrijfsstructuurtevertalen inmanagementinstrumenten.Indeze jarenontstonden danookvelemanagementmethoden.Naasthet reedsgenoemdManagement byObjectives
zijn,hetManagement byException,bySystem,byDelegationen
byCrisisbekendgeworden.
De scheidingdie inhetwetenschappelijkemanagementaangebrachtwastussendeplanning endeuitvoeringkomt inneo-klassieke theorienietvoor.Debesluitvorming tenbehoevevande
voorbereidingen opstrategisch,tactisch ènoperationeelgebied is
eentaakvanmedewerkers die eveneens dewerkelijke uitvoering
bewerkstelligen.Debesluitvorming zelfdiereedsgestaltehad
gekregenindebesluitvormingsrichting werddoorDrucker inzijn
theorieën ingebed.

4.3 Hetmanagementproces endeexterne invloeden
4.3.1 HetManagementproces
AlsgrondleggervoordeManagementproces Schoolwordt inhet
algemeenFayolgezien.Hijisdeeerstegeweest diehetproces
vanleidinggevenenalgemenebedrijfsvoering ontleedde ineen
vijftalessentiële bestanddelen tewetenprévoir,organiser,com-
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mander,coordonnerencontrôler.Hetmanagement kan indezevisie
gezienworenalseen totaalproceswaarbinnenverschillende maar
tegelijkertijdmet elkaar samenhangende managementfuncties onderscheidenkunnenworden.
Bouwenwehetmanagementproces uit ineenruimedefiniëring
danmoet deorganisatiewaarbinnen deactiviteiten plaatsvinden
gezienwordenalseenopensysteemwaarop technologie,economie
ensociologievanbuitenaf huninvloed latengelden.Dezeopen
systeembenadering heeft eenstructuurvanvele processen,vandaar
dat debegrippen systeem enproces vaakdoorelkaargebruiktworden.Deveelheid vanprocessen dieopelkaar inwerkenbetekent
feitelijk dataandeprocesbenadering eentotaliteits-éninterrelatiegedachte tengrondslag ligt.Datbetekent datelkproces
inrelatie totdeandere processenbeschouwd dient tewordenterwijlhet functioneren vanhetgeheelhoofddoelblijft.
Hetmanagementproces behelst tegendezeachtergrond deorganisatie vandieprocessen.Hetmanagement dient zorg tedragen
voorde functionele processen,diealshetwaregeoliedworden
doorbesluitvorming,communicatie-eninformatievoorziening.Tot
die functionele processenwordengerekend hetmarketing- enverkoopproces,het inkoopproces,het produktieproces,het research
proces,het financiële proces,enhetpersoneleproces.
Bijdeprocesbeheersing ontstaan,afhankelijkvandesoort
vanorganisatie,hoofdprocessen enondersteunende processen.De
uiteindelijkebesturing vanhet geheelblijft indieverschillendesituaties echter eenvoortdurende zorgvanhetmanagement.De
beheersing vandeprocessenkan systematisch ineenaantalstappenbeschrevenworden.Deze stappen zijnuniverseel enkunnen
voordemeestehoofdprocessen (produktie,dienstverlening)ofondersteunde processen (personele processen,research)ineenaantalstappen ingedeeld worden.Alseerste stapkanhet stellenvan
uitvoeringsnormen genoemdworden.Tijdens ofnadeuitvoering
wordt nagegaan inhoeverre allesvolgens planverloopt.Indiener
afwijkingen voorkomen tenopzichte vandegestelde normenkaner
bijgesteld worden.De corrigerende maatregelenmoetenvaakal
tijdensdeloopvanhetprocesgenomenworden.Deinformatiedie
leidt totdeconstatering vaneenafwijking tenopzichtevande
normalsmede dedaaropvolgende corrigerendemaatregelenwordtde
terugkoppeling offeed-backgenoemd. Inhetkader vandeinterne
afstemmingsproblemen isdesysteemtheorie (par.4.1)uitgebreid
aandeordegeweest.Deexterneafstemmingsproblemenzijn inde
ontwikkeling vanhet management denkenvooral tussen 1960en1970
aanstudie onderworpen.Indezeinleiding komenals zodanigde
strategietheorieendeomgevingstheorie aandeorde.
4.3.2 De strategietheorie
Omschrijving: Deaanhangers vandeStrategietheoriestellende
organisatie endehaaromringende omgeving centraal engevener
nadere invulling aan.Alskernpunt komt naarvorendezorgvande
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leidingvoordecontinuïteit vandeonderneming ineencomplexe
omgeving.
Derelatie tussendeorganisatieenhaaromgevingwordt
nauwkeurig bestudeerd enbeschreven.Denoodzaakvaneenstrategiewordt nadrukkelijk geaccentueerd.Inditverband wordtgesprokenovereenstrategieformuleringwaarondermenverstaathet
geheelbetreffendedebehandeling vandeonzekerhedenvandeexterneomgeving.Hoofdzaak ishetvaststellenvandoeleindenalsmedehetaangevenvandewegenwaarlangszegerealiseerd dienen
teworden.Hetexpliciet formulerenvandestrategiebrengteen
aantalvoordelenmetzichmee.Het geeftduidelijker richtingaan
allerleiactiviteiten (processen)enmaakt eenpatroonherkenbaar
waarinsamenhangenbelangrijk zijntenbehoevevancoördinatie.
Ternadereomschrijving vanstrategische processenkunnen
eenaantalstappenwordenonderscheiden.Keuninggeefteenmodel
waarbinnenhetstrategie formuleringsproceszichkanafspelen
(Keuning,et.al.,1982).Vooropgesteld datdedoelstellingen
reedsgeformuleerd zijnwordt overgegaan toteenomgevingsonderzoek.Daarinkomeneenaantalfactorenvandemografische,economische,technologische,sociaal-maatschappelijke,politieke,ecologischeenmarktkundige aardaandeorde.Bijdeze factorenzijn
eenaantalaspecten teonderscheiden.Bijdedemografischefactorenmoetendegroei,omvang ensamenstelling vandebevolking
wordenbetrokken,terwijlbijvoorbeeld bijdeeconomischefactorenhetnationaalinkomenofhetvrijbesteedbaar inkomenper
hoofd vandebevolking eenrolvanbetekeniskunnenvervullen.
Het omgevingsonderzoek steltdeorganisatie instaat ommet
meerzekerheden tezeggenhoedetoekomstigeomgevingvaninvloed
kanzijn.Zijmoetdaarbijde juiste informatiebronnen raadplegen
enantwoordkunnengevenopdevraagwaarenopwelkewijzede
meeste re'élegegevens teverkrijgen zijn.Tenbehoevevanhet
kijken indetoekomst c.q. hetvoorspellenervanstaaneenaantal
technieken terbeschikking.Demeest bekende zijndekwalitatieve
methoden (onderandereDelphi-methode),tijdreeksanalyse(onder
andere trendberekeningen)encausalemodellen (onderandereeconometrische modellen).
Als tweedestap inhet strategie formuleringsproceskaneen
sterkte-zwakteanalysegemaaktworden.Hierbijdienendetopleiding,financiën,research,produktie enmarketing aaneenonderzoektewordenonderworpen.Deaspectenvanfunctioneleaarddie
daarbijaandeordekunnenkomenhebbenbetrekking optechnische
uitrusting,persoonlijke bekwaamheid,deorganisatorische enmanagement aangelegenheden.
Zowelhetomgevingsonderzoek alsdesterkte-zwakte analyse
moetengegevens leverenterondersteuningvandeopstellingen
uitwerking vanbeoordeling vanstrategische alternatieven.Inhet
kadervandedoelstelling dient vervolgenseenkeuzegemaaktte
wordenvandestrategie (marktpenetratie,marktontwikkeling,produktontwikkeling,diversificatie,consolidatie).Dekeuzedient
gebaseerd tezijnopvooraf optestellencriteriawelketenbehoevevanderealisering vandedoelstelling logischzijn.
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Bijhetgehele proces vandestrategieformulering zijnpsychologische enorganisatorische aspecten belangrijk.Allereerst
moetde leiding tenbehoevevandevoorbeeldfunctiezichachter
destrategieplanning plaatsen endemedewerkers motiverentot
deelname.De organisatievorm kanverschillen enloopt indepraktijkuiteenvanhetonderbrengen vandeplanning bijeenstafafdeling ofbijlijn-managers insamenwerkingmet toegevoegde specialisten.Strategieformuleringenblijken,veelal op interneorganisatorische afstemmingsproblemen,nogal eens temislukken.
Voorrelatiefkleineondernemingenkanstrategische planning
eveneens vanbelang zijn.Hetvooruitkijkenmoet danechtergeschiedenopeenvoor diespecifieke onderneming passendewijze.
Hetmanagement zalervoormoetenoppassen omniet teverdrinken
inwollig opgezette enmoeilijk tehanteren systemen.Veelalgaat
hetoméén ofenkelehoofdlijnenbinneneenstrategie,dievastgesteld dienentewordenmetweinig eigenmankracht,maarmetinschakeling vanexternedeskundigheid.Het ordenenvandebelangrijkste factorenenhet opstellen vancriteria terbeoordeling is
bijkleine ondernemingen vaak eenprocesvanselectie enhet
stellenvanprioriteiten.
4.3.3 De Omgevingstheorie
Omschrijving: Deomgeving vandeorganisatiewordtmeerdan
voorheen onderwerpvanstudie.De invloedendieervanuitgaanop
de interne processen endeafstemmingsproblemenworden centraal
gesteld.
Globaal omschrevenwordentotdeinterneorganisatieprocessenvaneconomische,sociale entechnische aard gerekend.Daarmee
isbedoeld datdebinnendegrenzenvandeorganisatie vallende
componenten,zoals personeel,machinepark engeldmiddelenalsgesloten systeem bestudeerd worden.Totdeexterne omgeving vande
organisatieworden zowelaandeinvoerkant alsaandeuitvoerkant
alle factorengerekend dievaninvloedkunnen zijnopdieinterne
processen,maar erzelfgeenwezenlijk onderdeelvanzijn.Men
spreekt indatgevalwelvanhet samenstelvanbelanghebbende
partijen zoals consumenten,toeleveranciers,vermogensverschaffers,vakbonden etc.De organisatiewordt inditlicht geschetst
alseenopensysteem,waareenvoortdurende wisselwerking bestaat
met deomgeving.Dewisselwerking kanplaatshebbenaandeinputzijde (machines,geld,arbeid)enaandeoutputkant (produkten,
afvalstoffen,vastleggen vanresultaten injaarverslagen).Deorganisatie zalmethet oog opderealisatie vanhaareigendoelstellingen trachten invloed uit teoefenenopdeexternefactoren.Daartoezalhetmanagementviaeeninformatieproces,uitsluitend opdehoogtemoeten zijnvanhet functioneren ende
sterkte vandie factoren.Zijzaleenzekerevenwicht moeten
creërenwaarbijzijzichenerzijds zalmoetenverzekerenvande
positieve uitwerking opdeorganisatie zelf.Daarbijishetvan
belang dat allebelanghebbenden,zowel internalsextern totop
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zekerhoogte tevredenzijn.Doordeeigenarenenwerknemerswordt
die tevredenheid ervarenindehoogtevanderentabiliteit,het
inkomenendeimmateriëlestatus.Aandeoutputkantmoetgedacht
wordenaangeleverdekwaliteit,hetkunnenvoldoenaanbelastingbetalingenenalgemeenmaatschappelijkeverlangens(bijvoorbeeld
de toegestanevervuilingsgraad).Het opdezemanier totstandgekomen organisatieevenwicht isvangrootbelang voordevoortgang
vanhetdynamische procesvandezorg voorde belangenafweging
vanallendieerbijbetrokken zijn.Hetgemeenschappelijke doel
datdaarmeegediendwordt issteedsdecontinuïteit vandeorganisatie.
Inopensystemenisdeexterneomgevingvaninvloed opde
structuurvandeorganisatie.De organisatiestructuur zoalsdie
interngestaltekrijgt dient zogoedmogelijk aantesluitenbij
deeisenofverlangensvandeexterneomgevingmaareveneensbij
depersoonlijke gevoelens,verlangens enbehoeftenvandeorganlsatieleden.Degenoemdedriecomponenten,tewetendeeisenvan
deexterne organisatie,destructuur vandeinterne organisatie
endepersoonlijke predisposities vandeledenwordendoorLorsch
enMorsewelbetiteld alseensituatieafhankelijke "three-way
fit" (Lorsch,1974).Hetsuccesvandeondernemingwordt doorhen
verklaard uitdewijzewaarophetprocesvan"fit"zichvoltrekt.
Bijdeontwikkelingenvandemanagementtheorie zoalsdiein
hetvoorgaandebeschrevenispastgoeddeontwikkeling vande
mensendewijzewaarophijgeachtwordt tefunctioneren.Vaneen
verondersteldeeconomisch-rationele mens (mensbeeld 1,inde
Klassieke theorie)viaeenmensmetsocialegevoelensenvaardigheden (mensbeeld 2,HumanRelations)komendeRevisionistenterechtbijdemensindeorganisatie (mensbeeld 3). Hetvolgende
mensbeeld datviadebesluitvormingsbenadering naarvorenkomtis
datvandeassociatievemens,dieinstaat iszijnbijdragete
leverenaancomplexeproblemen.Bovendienmoetdekennisvan
steedsmeer specialistenenparticipanten ingeschakeld wordenom
decomplexewerkelijkheid tebehappen.Bijdeontwikkelingenzoalsdieindemensbeeldennaarvorenkomen treedtdemens inzijn
karakteristieke eigenschappen steedsbeternaarvoren.Zijnvan
natureaanwezigeopenheid,zijndeskundigheid enzijnberedeneringsvermogenworden steedsmeerenbeter indienstgesteld van
deorganisatie.Hetpluriformebehoeftenschemavandemensrechtvaardigt ditbeeld tenvolle.Uitwerking binnendeorganisatie
betekent infeiteeenbeterepasvorm indetoenemendecomplexiteitwaarbijdemensalsmanager talvantaken toebedeeldkrijgt,
diebijhetmeest recentemensbeeld aansluiten.Datbetekentconcreetdattegelijkertijdaandachtbesteedmoetwordenaandeexterne invloedsfactorenenexternemachtsverhoudingen enaande
aspectenvande interneverhoudingen.Het pakket vanmanagementinstrumentenneemt zienderogen toe.Demens ineencomplexeomgevingmoet eenduizendpoot zijnterwillevaneengoedverloopvan
debedrijfsprocessen.Opdezeontwikkelingenendedaaruitvoortkomendeeisendieaanhetmanagement gesteldworden zalinde
volgendehoofdstukkenwordeningegaan.
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5. Het management vanaf de zeventiger jaren

5.1 Ontwikkelingen inorganisaties
Omschrijving: Het denkenoverdeontwikkelingen inorganisaties
heeft zichvooral rondde jarenzeventig ontwikkeld.Daarbijzijn
op tweedeelgebiedenaccentengelegd.Indeeersteplaatswerd de
groei intechnisch-economische zinbenadrukt inde tweedeplaats
werd aandacht gevraagd voor sociaal-psychologische problemenvan
degroei.
De fasendieonderkend werden latenzichomschrijven intermenvandeomvangvandeorganisatie inkwantitatieve zin.De
eerste fase isdievandekleineorganisatie,waarslechtséénof
enkelefuncties bestaandiedoordeeigenaaruitgevoerd worden.
Opuitvoerend niveau ismeestaléénmedewerker beschikbaar.Het
produktieproces iseenvoudig evenalshet inkoopendistributieproces.Ter ondersteuning vanmoeilijke besluitenkangebruikgemaaktworden vanexternedeskundigen.
Indetweede fasegroeit dekleineorganisatie naareenorganisatie dieopgebouwd isuitafdelingen.Onderdetopleiding is
eengecentraliseerde functionele indeling opgezet.Opgebieden
vanmarketing,organisatie etc.kunnendoordegroei indeomvang
eigendeskundigenaangesteld worden.De strategischebesluitvorming ligtgoeddeels bijdetopleiding,maaranderzijds iserin
relatief grotematesprake vandelegatie vanoperationelebeslissingsbevoegdhedengebaseerd opinstructies enprocedures.
Indederde fasevindtdegroeiplaats langseen toenemende
diversificatieenbreder heterogeen aantal activiteiten.Deactiviteitenworden ondergebracht inrelatief homogene eenhedenof
divisies.De topleiding isgesplitst oververschillende concerns
ofconcerndiensten.
Deorganisatiestructuur ontwikkelt zichindegenoemde fasen
vandegecentraliseerde functionele vorm,viadegedecentraliseerdedivisievorm naareengedecentraliseerde projectmanagement
vorm.De projectorganisatie isontwikkeld omalsorganisatie snel
intekunnen spelenopexterneveranderingen eneist eenflexibelebasis.Zijkentgeen indeling naarafdelingen,maarnaargroepenvanverschillende specialismen.Vooralbijactiviteitenwaar
het routinematigekarakter ontbrakbleekdeze vormvanorganisatiegoed tekunnenwerken.Bijrelatief snelwisselendeprojectgroepenmoetensnel enadequaatmensenaangesteld kunnenworden
uit debestaande bezetting.Zodrahet project beëindigd iskeren
demanagers enmedewerkers vanhet project weer ophun plaatsin
deorganisatie terug ofzettenzich invooreenanderproject.De
projectmanagerdraagt deverantwoordelijkheid voordeoperationalisatie vanhetproject;hijstelt deprioriteiten,steuntde

activiteitenendoetdevoortgangscontrole.Demedewerkersaan
eenproject staantevensonderdefunctionelebovengeschikte.
Deprojectorganisatie had eenaantalduidelijkevoordelen.
Teneersteverbeterdedecoördinatie tussendespecialistentegelijkertijd hetuiteindelijk resultaat.Inde tweede plaatsbleek
dekostenbeheersing beter tewerken.Tochontstonden indeprojectorganisatie optermijnafstemmingsproblemen enafbakeningsproblemenvanbevoegdheden.Omdezehethoofd tekunnenbieden
ontstond eenvormvanorganisatiediedenaamdroeg vanmatrixorganisatie.
Dematrixorganisatiemoet gezienwordenalseenmengvormvan
detraditioneledepartementale organisatieenhetprojectmanagement.Ineenmatrixorganisatie issprakevandualezeggenschapsverhoudingen.Zowelhetafdelingshoofd alsde projectmanager
oefeneningelijkemate invloeduitopdebesluitvorming omhet
doeltebereiken.Glaser zegthiervandatwe temakenhebbenmet
eenmeerdimensionale sturing,terwijlzowel indetraditioneleals indeprojectorganisatieslechtseendimensionale sturingoptreedt (Glaser,1982).Essentieelvoorhet slagenvandematrixorganisatie isechterhetevenwicht datmoetbestaantussenafdelingshoofdenenerzijdsenprojectleidersanderzijds.Demiddelen
die terondersteuning daarvangebruiktkunnenworden liggenop
hetgebied vanomschrijvingenvan taakverdelingen,opleidingen
training indenieuweorganisatievorm,enhet creërenvanminof
meervaststaande oplossingsstrategieënofmodellen.
Hetvernieuwend elementvandematrixorganisatie betreftde
mogelijkheden omnaastdetraditioneleverticale structuurde
horizontaledimensie toe tevoegen.Hierdoorkunnengecompliceerdeproblemendooreeninterdisciplinaire aanpakopgelostworden.
Eentweedevernieuwend element ligt indemateende snelheid
waarindeorganisatieaangepastkanworden.Het isvrijgemakkelijk omnaast deverticale structuurnieuwehorizontalewerkverbandentoetevoegenomslagvaardig tereagerenopveranderingen.
Voordelendie ineenmatrixorganisatie vaakgehoordworden liggen
verder ophetgebied vandeinnovatiegerichtheid dieuitgroepen
vanverschillende disciplines relatiefgemakkelijk tevoorschijn
komt endemogelijkhedenomkosten tebesparen.Het laatstemoet
gezienworden inrelatie totdetraditionele organisatiewaarin
velegevallenovergegaanwerd tothetaantrekkenvandeskundigen
ofhetinzettenvancreatievedeskundigen.
De tweedelijnbijdeontwikkelingen inorganisatieskan
gezienworden indegroeiproblemenvan sociaal-psychologische
aard.Hetmanagement zalzichbijdeontwikkeling vandeorganisatieaandienentepassen.Bijdeorganisatie ontwikkeling
(OrganisationDevelopment)liggenexterne,interneafstemmingsproblemenalsmededestructurering tengrondslag.Deorganisatieontwikkelingmoet gezienwordenalseencontinuproceswaarbij
demenselijke gevoelenseengroterolspelen.Snelleveranderin-
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genindeorganisatie moetenbegeleid worden.Demedewerkersmoetengemotiveerdworden ommee tedoen enzichrealiseren datde
procesverandering iniedersbelangkanzijn.
Tezamenmetdeorganisatieontwikkeling zalzicheenmanagementontwikkeling voordoen.Management Development wordtdoor
Keuning omschrevenalshet geheelvansystematische activiteiten
gericht opopleiding envorming vanmanagers,met alsdoelte
voorzien indebehoefte aanmanagersopverschillende niveausin
deorganisatie,daarbijrekening houdend met deindividuelebelangstelling (Keuning, 1982).Demanagement ontwikkeling dieuit
dezedefiniëringspreekt isvantoepassing opgrote organisaties
enheeftonderanderebetrekking opactiviteitenalsloopbaanplanning,belangstellingsregistratie entoekomstmogelijkheden.Bij
grotebedrijven isdemanagementontwikkeling vaak ondergebracht
ineenaparteafdeling "ManagementDevelopment".
Voordekleinere organisatie isde managementontwikkeling
eveneens,zijhet inanderevorm,van toepassing.Deopvolgingsproblematiek endescholing enontwikkeling vandehuidigeen
toekomstige ondernemer valleneralszodanig onder.Dedeskundigheid dienodig isomhetkleinerebedrijf teleidenwordt deels
indepraktijk eigengemaakt endeelsdoorgerichte cursussen specifiekvoordebetreffende soortvanbedrijven ofbedrijfstak.
Hetmanagementinstrumentariumactualiseert zich inde tijd gezien
vrijcontinu.Indiendegroeivanbedrijven inkwantitatieve zin
uitblijftbetekent dieactualisatie dathetmanagement inkwalitatieve zinveranderingen ondergaat alsgevolg vandeomgevingsfactorenvanhetbedrijf diezelfaanontwikkelingen vanvelerlei
soort onderhevig zijn.

5.2 Hetnieuwe management
De term "hetnieuwe management" iseen tijdgebondenuitdrukking.Het ScientificManagement was eens tedefiniëren alsnieuw.
Logische ontwikkelingen indeinterneenexterne structuurvan
organisaties enhet denkenzelf brachtendeinvloedenmetzich
meediehetbegrip aanpasten aandegewijzigde omstandigheden.
Het nieuwe management vanweleer isinde loopder tijd steeds
aangepast aaneennognieuwermanagement.
Het nieuwemanagement zoalsdat indeze paragraafkortaan
deorde zalkomenwordt indeliteratuur aangeduid alsdederde
fase vanhetmanagementdenken (Cornells,1985).
Indeeerste faseofgeneratie staathet lijnmodelcentraal,
met minimaal drieonderscheidbare componenten tewetende top,de
bureaustructuurendearbeid.Ditmodelheeft alshoofdkenmerk
eengeslotenheid die intern lerenuitsluit.Dat deeerstegeneratiegeensysteem kent vanintern terugmelden vaninformatieheeft
totgevolgdat er ingrotemate informatieverliesoptreedt.De
medewerkers wordenniet alsdragers vaninformatie gezienmaar
als eindpunt vancommunicatie enverlengstuk vandodeproduktiemiddelen.
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Hetmanagement vande tweedegeneratiekomtvoort uitde
noodzaak van toegenomenspecialisatie indeorganisatie endebehoeftevandewetenschap daarookdaadwerkelijkgediversificeerd
opintehaken.Dehiërarchische 11jnstructuurheeft plaatsgemaakt voormeerdelegatiemogelijkhedenterwijldecommunicatiestructuureenopenerkarakterheeft.Bijde tweedegeneratie
wordt deinformatievandeskundigengebruikt terverwezenlijking
vandedoeleinden.Het eenrichtingsverkeer isvervangendooreen
tweerichtingsverkeer. Cornells zegtdaarover: "Alswehetdeskundigenmodelvergelijkenmethet lijnmodel,danzienwedatdetop
nuverdubbeld isomdat leidingendeskundigensamendeinvoervan
nieuwekennisvertegenwoordigen ...".Toch isereenfundamentele
zwakheid inhet deskundigenmodel aanwezig.Op denduurbestaat
het gevaardatgeïsoleerdekennisbijdeskundigen leidt totzekerevormenvandesintegratie (Cornells,1986).
Deovergangnaardevolgende,derde,generatievanmanagementdenken concentreert zichopdemogelijkheden totbenutting
vandeleercapaciteit aandebasisvandeonderneming.Inhetalgemeenwordt indederdegeneratiehetbegripkwaliteitgeprononceerd inhetaandachtsveld betrokken.Debasisvoorkwalitatief
goed functionereniseringelegendatallemedewerkers ineenorganisatie Infeitezelfdedragers zijndekennisdienodig isom
het bedrijf alssysteem tehandhaven.Datgeheeldient eencontinuprocesvanbetrokkenheid tevormenwaarbijkennisopgebouwd,
onderhoudenengeperfectioneerd dient teworden.Alszodanigbetekenthetbegripkwaliteit inhoudelijk eenzekeregarantievoor
continu'iteit.
De interne informatiestromen hebbeneenkernfunctie.Mensen
wordennunietmeergezienalsverlengstukvandemachineofals
eindpunt vancommunicatiemaaralsondersteunende leercapaciteit.
VolgensCornells ishet lerendemodelnietslechtsdeInternecapaciteit totinnovatie enzelfcorrectie binnenhetbedrijf.Het
istegelijkertijdeenemancipatie vandewerknemerwiensleercapaciteitwordterkendenbenut."Alsdeinterneinformatielijnen
met dezeachtergrond wordengeïnstitutionaliseerd wordt destructuurvanhetmanagement daarmeeprincipieelgedacht".Vanuitdie
visiekandangesprokenwordenvaneenfilosofievannieuwmanagement (Cornells,1986).
Inde tijd gezienishetnieuwemanagement eenvrijcontinu
procesvanveranderingen.Succesvolle ondernemingen ontwikkelen
alshetwaredevanzelfsprekendheidvooreengrotezorgvoorde
management-continu'iteitvanhetbedrijf.Tijdelijke inactiviteit
kan inveelgevallen leidentotblijvende achterstand.
Bezienwedeontwikkelingenvanderecente jarendankunnen
we concluderendatdenieuwemanagementfilosofiegestalteheeft
gekregen inpraktischemanagementmethoden.Voorbeeldendaarvan
vindenwebijdekwaliteitskringen,management doorinnovatie,
management enarbeid nieuwe stijlmaarookbijdereedskort
beschrevenproject-enmatrixorganisatie.Het centrale themadat
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hierbijsteeds terugkeert ishet ïnscbaKelenvan betrokkenenbij
het nemenvanbeslissingen.De besluitvorming zelf dient danondersteuning tevindenvandeinformatie diedebetrokkenen zelf
aandragen eninformatie dieuitandere bronnenkomt.
Hetprincipevandekwaliteitskringen iseenvoorbeeld van
nieuwmanagement.Alhoewel demethode,ookwel demethodeDeming
genoemd,alinde larenzestig isontstaan,iserde laatste jarenhernieuwdebelangstellingvoorgekomen.Hit ismet nameverklaarbaar uithet succes,datermeebehaald werd.Ineersteinstantiewerd het principe van dekwaliteitskringen,waarbijdoor
groepen direct betrokkenen opbasisvanstatistische gegevens
overlegd werd overkwantiteit enkwaliteit vanhetwerk,inJapan
met succes toegepast.Door intensieve contactendieondersteund
werden met tastbare enterzake doende informatiewerd hetproduktieproces beterbeheersbaar gemaakt.Doordat voor iedereendie
ermeewerkte zichtbaargemaakt werd hoedeproduktle zichontwikkelde enbovendien eenieder zijninbrengkon leveren tijdensde
periodieke besprekingen,steeg deproduktiviteit enorm.
Na het succes inJapanwerd demethode Pemingmet succesin
eenaantalAmerikaanse bedrijven toegepast.InNederland ontstond
debeweging die zichManagement enArbeid Nieuwe Stillnoemde
(MANS).De filosofie vanMANSwasgelegen ineencombinatievan
inzichten uit de "zachte"bedrijfspsychologieende "harde"kwantitatieve gegevens.Statistische gegevensvormdenalshetware
hetgereedschap voor debetrokkenen omdeproblemen optesporen.
Alsvoorwaarde voorhet functioneren vanhet systeem geldt echter
datdestatistische gegevensbegrepenworden endat eenjuist
beeld staat overdebedoeling vanhet systeem.Demensendiemet
het systeemwerkenmoetenderhalve getraind engeschooldworden
inhoofdzakelijk statistische technieken.De training enmotivatiemoet voordat het systeem geïntroduceerdwordt indeorganisatiebeginnen.Het isniet onlogisch omdemensen te latenmeedelen indekwantitatieveresultaten vanhet systeem.Debenaming
systeemvoor dekwaliteitskringen iseigenlijk onjuist.Infeite
schuilt ereenmanagement filosofie achterwaarmee elkeonderneming zijn eigensysteem kanontwikkelen.
Ondertussen iskomenvast testaan dat demethodeDeming
voorWest-Europa minder geschikt is.Inzijnalgemeenheid iser
meer behoefte aaneenbredermanagement filosofie,die nietalleendekwaliteitsaspectenvandeproduktienastreeft maar ookde
marketing, inkoop,research endenazorg omvat.Daarnaast heeft
het systeem meerkans inleefgemeenschappenwaarhet groepgebeureneenmaatschappelijk gebeuren iseneenwezenlijk onderdeel
vormt vanhet alledaagse leven.Degroepsge'órienteerdecultuur
isinhetWesten echter ontwikkeld toteengedifferentieerdegeindividualiseerde cultuur,zonder stringente sociale controleen
anderzijds met meer ruimtevoorzelfontwikkeling.Indezemaatschappüvorm geeft het individu zelf vorm en inhoud aanhet leven
enkomt zijn levensfilosofie losser testaanvanallerlei tradi42

tionele normenenwaarden.Indewerksfeerbetekent dieWesterse
ontwikkeling datdoorafnemende socialecohesieentoenemende
desintegratie,devoedingsbodemvoorgezamenlijk opererenopeen
nietoptimalewijzeaanwezig is.Dit isinfeitedekernvande
argumentatiewaarom inJapan,waardegroep (zoweldeprimaire
alsdesecundaire)nogsteedscentraalstaat,debetreffendemanagementfilosofiemeer succeskanoogsten.
De "Managementcontingency"benadering iseveneenseenrelatiefnieuwemaniervanmanagement.Het iseendenkrichting die
zichrichtopderelaties tussendeorganisatie endeomgeving.
BijdeManagementcontingency benaderingwordt ervanuitgegaandat
eensysteem slechtsdaneffectiefkan functionerenalsersprake
isvanevenwicht tussendeorganisatieenderelevanteomgeving.
Dedenkrichting isnietnieuwenwerd inhetbeginvandejaren
zeventig reeds inganggezet.Sommigeonderzoekerskwamen toenal
totdeconclusiedatdegeschiktheid vanmanagementprincipes in
het algemeenafhankelijk isvandesituatiewaarinzeworden toegepast (Lawrence,1967).Dezedenkwijze isnogsteedsactueelen
wordt invele situatiesnaderbestudeerd enuitgewerkt.Ditneigt
ertoedatdeContingency benadering eerdereenmanagementmethode
daneenmanagementtheoriegenoemdkanworden.Deuitwerkingvan
diemethodevindt plaatsvanuithet standpunt vansituatieafhankelijkmanagement inplaatsvanuniforme,of "beste",voorallesituatiespassendewijzevanleiding geven.De Contingencybenaderingkanvooralgoededienstenbewijzenbijhetopsporenvan
deverschillen inorganisatiestructuren enhetvaststellenvan
aandachtspunten voorhetmanagement.Debenadering isinditopzichtgeschikt omdebottlenecks optesporenendeafhankelijkhedenvanorganisaties beter inteschatten (Koot,1980). Overde
toekomstkansenvandeContingencybenaderingwordt verschillend
gedacht.Sommigensprekenvaneenonttroning (Storm, 1980),anderenzijnvanmening dathetnietalleendedominante visievande
jarenzeventig zalbepalenmaar tevensvandetachtiger jaren
(Ahaus, 1986).
Managementfilosofieënofdedaaruitvoortkomendemethoden
zijnnooithelemaalnieuw indiezindatergeenelementenvan
vroegere filosofieën ofgedachteninvoorkomen.ZopassenkwaliteitskringenenMANSbijvoorbeeld goed indereedseerderontwikkeldemedezeggenschap endemocratiseringsgedachte.Defilosofieënwordenmeestalaangepast aannieuwe inzichtenofmaatschappelijkeverworvenheden.ZomagdeMANSmethodebijvoorbeeld niet
gezienwordenalseenmotivatietechniekmaarveelmeeralseen
manier omdoormiddelvandebetrokkenheid vandemedewerkersde
produktieteverbeteren.
Andere vernieuwende elementenvanmanagementwordengeactiveerd doordesnelleontwikkelingen indemogelijkheid ominformatie teverzamelenenover tedragen.Men spreekt indatverband
vanhet informatie-,computer-ofautomatiseringstijdperk.De
ontwikkelingen zijnop tweekernaspecten terug tevoeren.Allereerstmoet rekening gehoudenwordenmetdeomstandigheden van
43

uitstoot vanarbeid,diegevolgenhebbenvooreenargumentatie
vanhet overigearbeidsvolume.Deuitstoot vandearbeid isniet
nieuwgecreëerd doorhet informatie-enautomatiseringstijdperk.
Het iseenproces dat zichsinds 1890ineenredelijk tempovoltrokkenheeft:van2800uur per jaarnaar 1600uurheden.Zogezienishet eenrelatief geleidelijk procesgeweest datuitkomt
opeenafnamevan+ 0,5%per jaar.Tochwordtwelgesprokenvan
eenbreukvlak tussenhet industrietijdperkenhet informatietijdperk,waarbijdeorganisatie vanhetwerk ingrijpend zalveranderen.Dearbeidsduur perwerknemer zalomeenextreme afvloeiing
vanmensen tevoorkomenafmoeten nemenalsgevolg vandenieuwe
technologie.Problemen diedaarmee temakenhebbendienendoor
hetnieuwemanagement adequaat opgelost teworden.Het nieuwemanagement heeftdusenerzijds temakenmet problemen vankwalitatieveaard maaranderzijdsmet problemenvankwantitatieveaard.
Demaatschappelijkekrachten tenbehoeve vanhetbehoud vanarbeid zijn sterk.Deondernemer/manager zal inied°rgevaluit
moetenblijvengaanvanhet zooptimaalmogelijk benuttenenverdelenvande "humanresources".De organisatorische problemendie
hiermee samenhangen latenzichinkleinschalige verbandenover
hetalgemeenbeter oplossen.Opveelplaatsengaanerdanook
stemmen opomterug tegaannaar schaalverkleiningen endecentralisatie.Datduidt opomkering van tendensenuithetverleden.De
succesvolle ondernemer inhet informatietijdperk dient zichdit
bewust tezijnendenodige flexibiliteit optebrengenommet
die tendensenmeetekunnengaan.PetersenWatermanhebbendeze
tendensenkernachtig verwoord: "Simplifymanagerialstructures,
treatworkersasresponsible adults,decentralise" (Peters,et
al., 1982).
Nieuwmanagement kentook inzijnontwikkelingen uitingen
vanondeskundigheid.Alsvoorbeeld maghet zogenaamde no-nonsense
management dienen.Eenmanagement filosofie diezijnmogelijkheden totontstaandankteaandeeconomische recessiesvande jaren
80.Hetmanagement vanvooralgroteondernemingenwilde inplaats
vandezachteaanpakmet inschakeling vanallebetrokkenenenafweging vanveleargumentenvoordat uiteindelijk beslissingengenomenwerden,rigoreus veranderen dooreenhardeaanpak.Deaanpakwaspuur opresultaat gericht enkreeg vooralkansomdatveel
organisaties onvoldoende resultatenboekten.Demanagementgedachtedieopgangdeed verkleinde debeslissingsketen enreduceerdehet aantalbetrokkenen.Daartoekwamen,zijhet iniets
gewijzigde vorm,weerkleineeneffectievebesluitvormingscentra
(machtscentra)binnen organisaties totstand.De sterke lijnwerd
gekarakteriseerd dooreenno-nonsensedoelgerichteveranderingsstrategie.Erwasgeen tijdmeervoordetierlantijnenbijde
besluitvorming.Het no-nonsensemanagement begonaande topen
bereikte inkorte tijddegehele organisatie.Het isinfeite
niet eenduidelijke engerijpte filosofie maarveeleer eenresultaatgerichte enfeitelijkemaniervanbesturendiewerdgerechtvaardigd dooreenoverlevingsnoodzaak.Methetno-nonsensemana44

gementwerden incidenteel successengeboekt.Het bracht tijdelijkeschrikeffectenteweegdiemensentoteenbetere inzet tenbehoevevandeondernemersdoelstellingen bracht.Eenveelgehoorde
kreet isechterweldatditsoortmanagement betiteldkanworden
alsdetegenhangervanverstandigmanagement.
Alswe inhetkorteenkarakteristiek willengevenvanhet
verstandige nieuwemanagement danblijftdenoodzaak ombinnende
besluitvormingsprocesendebetrokkenen testimulerenentemotivereneenhoofdonderwerp.Het nieuwemanagement isvrijintensief
bezigmethet zoekennaaralternatieven omdeprocessenvanbesluitvorming enorganisatieopeenhoogpeiltehouden.Dealternatievemanagementmodellen diegecreëerd dienen tewordenhebben
alshoofdthema's inkrimping enveranderend arbeidsethosenteruggangvaneconomische resultaten.Rigoreuzeeneenzijdigebesluitvorming isuitdenbozeomdat detegenkrachten uitdemaatschappijdatnietmeertolereren(VanDelden,1983).Voorzichtigmanoeuvreren iseenhoofdthemageworden.Devoorzichtigheid wordt
vooreengrootdeelbepaald dooreenmeerdimensionaal karakter
vandevraagstukkendietengrondslag liggenaanhetfunctioneren.Managersvande jarentachtighebbenopeenaantalgebieden
hulpvandeskundigennodigmaarblijvenindeeersteplaatszelf
deschapenmetvijfpoten.Opeenaantal specifiekegebiedenmoet
denieuwemanagerbagagebijzichhebbentenbehoeve vankwalitatiefgoedebesluitvorming.Hijzalsteedsophet sociaalgebied
deaspectenmedezeggenschapenarbeidsklimaateenbeslissende rol
moeten latenvervullen.Hijzaldaarbijvelecompromissenmoeten
sluitenenderhalvevoordietaakingesteld zijndooreenvoldoendeniveauvancommunicatievaardigheid. Hetmanagement dient
steedsoppad tezijnomtekunnendoorgrondenwatdemaatschappijvernieuwendeelementen zijn,welke invloed zeopzijnorganisatiehebben,eninhoeverrehetzijnfeitelijke besluitvorming
beïnvloedt.Het top-management zalhaarmanagersdaaropmoeten
attenderenentrainen.
Debesluitvorming die tengrondslag ligtaandebedrijfsprocessenmoetallewezenlijke bijdragenvanhetsociale,technische
eneconomische systeemnaarzichtoetrekken.Hetmanagement
dientdaarbijopeendusdanigemanier temanoeuvreren datnogwel
adequatebesluitvormingmogelijk is.Modernmanagement betekent
iniedergevaldatdemoed opgebrachtmoetkunnenwordenomdaadwerkelijk besluiten tenemenofbevelen tegeven.
De nieuwemanagermoet zichhoedenvooreenzijdigheidbijde
onderbouwing vandebesluitvorming.Juistdoordecomplexeexterneomgeving endetendensvanhetmeeropenhoudenvansystemen
zullenmanagersmeermoetencommunicerenmetexterneorganisaties. Opditgebied zullendekomende jarenextraeisengesteld
moetenworden.Hetmanagement moethetvermogenbenutten ominteractiefmetdeomgeving zowelinternalsexterntecommuniceren.Hetharmoniemodel heeft indezevisie nogsteed eenverantwoordeplaats.Inspraak,medezeggenschap enwederzijdse controle
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zijnerdeelementen vandiegeplaatst dienen teworden indemodernemaatschappij.Diemaatschappijvraagt nogsteedsvernieuwende activiteiten ophetgebied vanloyaliteit envooralook
functie-innovatie.Denieuwemanager behoudt infeitealleeigenschappenvanvroeger,maarde sociaal-maatschappelijkecomponent
iseraantoegevoegd.
Diecomponent isopgebouwd uitdevisiesvanindividuele
personen.De nieuwe manager zalzichmoeten realiserendatdemateriëlebeloning aanwaarde inboet endatde persoonlijke doelstelling zichmeerdanvroeger zalrichten opde psychologische
behoeften.De bevestiging vandeeigenwaarde vandemedewerker
binnendeorganisatie isdaareenprimairmiddeltoe.

5.3 Eennieuwe ondernemingscultuur
Het verlangen omuit derecessie vande jaren tachtig tekomenwordt onderanderegeïllustreerdmetdestroom vanpublikatiesoverhet nieuwe management enveranderende ondernemingscultuur.Zowerd het eerste rapport vandecommissieWagner "Naar
eennieuw industrieel elan"genoemd.In 'talgemeen versterkt
economische teruggang het verlangen omsnel tegenmaatregelen op
eendoeltreffendewijze tenemen.Daarbijwordendegoedeondernemingenenhetdaaraanwezigemanagement alsvoorbeeldfunctie
vaak sterk opdevoorgrond geschoven."Insearchofexcellence"
(Peters,etal.,1982)en "Theoneminutemanager" (Blanchard,et
al., 1983)zijndaarvoorbeelden vanevenals "Naareennieuweondernemingscultuur" (Miller,1985)en"Vernieuwend ondernemen"
(Huisman,et al.,1984).
De tendensdieuit bovenstaande publikaties tedestilleren
valt zouomschrevenkunnenworden alseenovergangsbeweging van
demanageralsbeheerder enregelaarnaar vernieuwer.Daarbij
moetde toekomstigemanager overnietgeringecapaciteitenbeschikken teneinde tekunnenanticiperen opde toekomstigeonzekeregebeurtenissen.De nieuwe manager leeft alshetware voorde
toekomst vanzijnonderneming ineentijdperk vaneensteedscomplexerwordendeexterne eninterne omgeving endatwelaangeduid
wordt alshet tijdperkvande "informatie,elektronica encomputisering bijeenverhardende concurrentie".
Pennings beschrijft deorganisatiecultuuralshet geheelvan
waarden,opvattingen,symbolenenrituelen diegedeeld worden
doordeorganisâtieleden.Zijgeven richting aanhethandelenvan
dewerknemers,verschaffenwaardeaandeorganisatie enbevorderenhet saamhorigheidsbesef (Pennings, 1986).
Miller spreekt vandeondernemingscultuur alseennieuwaandachtsgebied voorhet management.Methetbestuderen vandeondernemingscultuur (organisatiecultuur) isbedoeld:het opeen
dieper niveau inzicht verwerven inhet functioneren vanstructuren; hetwezenende identiteit vandeorganisatie doorgronden.
Hijgeeft inzijnverhandeling antwoord opdevraagwat dekern
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vanhettoekomstigemanagement moet zijn.Opbasis vanwelke
waardenkandeondernemer succesvolopererenineen "nieuwewereld?".Millerheeftachtfundamentelewaarden opgesteld alskern
voordenieuwemanagementcultuur.Hijnoemt zijnwaardenfundamenteelomdat zevoorhetmanagement inalleorganisaties zouden
gelden.Zezijnvolgenshemuitgekozenopgrondvanzijnervaringenendievanzijncollega'senhoudenverbandmetvernieuwingsgezindheid,loyaliteit enproduktiviteit.Zonder inhoudelijkop
debeschrijvingen integaanwordenzehieropgesomd:doelgerichtheid,uitmuntendheid,eenstemmigheid,eensgezindheid,prestatiegerichtheid,intellectuele vaardigheid,geborgenheid enintegriteit.Infeitezijndituitgangspunten voorgoedmanagement
diebeslistnietnieuwgenoemd kunnenworden.Hetenigenieuwe
isdatMillerzeexpliciet beschrijft entracht dewerkelijkebetekenisvoordemanager teontrafelen.Eensteeds terugkerend
themainzijnbeschouwingen isverderdemotivatie vandemedewerkers inallelagenvandeorganisatie:deachtergronden ende
wijzewaaropdebetrokkenheid vergrootkanworden.Eenvandebelangrijkstetakenvandemanager iservoor tezorgendatzijn
medewerkerswordenbevestigd inhuneigenwaarde.
Hetbewustwordingsproces vandegenoemde fundamentelewaardenisdeeerste faseindeontwikkeling vandenieuweondernemingscultuur.Nadebewustwordingsfasekomtdeechteverandering
enhetmanagenvandieverandering.Ineenveranderingsproces
moet zowelaandacht besteedwordenaandestrategie alsaande
tactiek.Eenstrategie isvolgensMillereenplanvooreenontwikkeling ofverandering overeenreeksvanjaren.Hetvooruit
kijkenenhetanticiperen ophetgeenkomengaatvormenhetwezen
vanhet toekomstigemanagement.Het toekomstplanhoudtdanrekeningmetdeonderlinge relaties tussenfuncties,doelstellingen
enverantwoordelijkhedenbinnendeorganisatie entevensmetde
externe invloeden.Zoweldeinternealsdeexternekrachtenbe'invloedendemenselijke omgeving vaneenorganisatie.Diekrachten
zijnniet altijd inevengrotemate tebeheersen,maaralshet
management detrends indezebe'invloedendekrachtenweet teherkennen "kanzijdecultuurvandeonderneming zoplanmatigveranderendatdiegaatvoldoenaandenieuweeisen" (Miller,1985).
Nahetopstellenvandestrategische lijnenvolgt detactiek.
Daarbijmoet volgensMillereenonderscheid gemaaktworden tussen
het startenvandeverandering,waarbijallemanagers indeorganisatie betrokkenmoetenwordenendetactiekvanverankering van
deverandering.Deverankering ziethijalseenzichzelfversterkend procesendekundeomzo'nprocesopgang tehoudenbehoort
totdemeest essentiëlemanagementvaardigheden.
Eenvandeinzichtendie in"Insearchofexcellence"sterk
benadruktwordt ishetbelang endebetekenisdiedient teworden
toegekend aandecultuurvandeorganisatie (Peters,etal.,
1982).Hetbegripcultuurheefthiereenruimerebetekenisdan
bijMiller.Hetbestrijkt onder anderehetgebied vandestijl
vanleiding geven,depatronenvanbesluitvormingenhet stelsel
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vanwaarden ennormendieworden nagestreefd.EvenalsMiller zijn
Peters enWaterman vanmeningdathet onderhouden enbijsturen
vandeze cultuur toteenvandevoornaamste takenvanhettopmanagementbehoort.
Een tweedekenmerkvanvooruitstrevendheid alsbasisvoor
succeswordt gevonden indematevanbereidheid tot verandering.
Hetmeest opvallendevandeexcellenteondernemingen is,volgens
PetersenWaterman,dat zijzichondankshunsucces,voortdurend
openstellenvoor nieuwe inzichten enveranderingen,zowelintern
als extern.Hetbesteuitgangsmateriaal bijhet realiserenvan
hundoelstellingenwordt daarbijnogsteedsgevondenbijbekwame
medewerkers.
Als eenvandefactorenvoor succeswordt deklant-enmensgericht genoemd.De succesvolle ondernemingen onderscheiden zich
dooreenwaregedrevenheid omdeklant centraal testellen.Zij
oriënteren zichbovendienopdemedewerkers indiezindatdebasisgebodenwordt omtepresterenendatdaartegenover eencorrectebeloning staat indevormvanerkenning ofvanmateriële
inhoud.
Eenvandekenmerkenvandenieuwe cultuurwordt gevonden
indeafnemendebelangrijkheidvan loggeorganisatiestructuren en
bureaucratie.Hetaandachtsgebied wordt verplaatst naar contact
met dewerkelijkheid,groterebetrokkenheid zowelinternalsextern, teamgeest endeindividuele eigenwaarde vanmensen.Het
nieuwemanagement isgeeneenmalige gebeurtenis ofdiscontinu
proces vaninspanningenmaareen "wayoflife".Daartoe iseen
niet aflatendeennietverslappende aandacht voordehoofdzaken
noodzakelijk.PetersenWatermanbeschrijven inhunboekacht
kenmerkenvoorhet succesvolmanagen.Demeeste ervanklinkenbekend indeorenenlokkendeconclusie uit dat zereedsvan
zelfsprekend waren.Indepraktijk isechter gebleken dat degroteaandacht die juist deexcellente ondernemingen aandezeaspectengevenendeintensiteitwaarmee zeworden uitgedragendebasisvoorhet succesvormen.Dezeachtkenmerken vansuccesvolmanagementwaardoor deexcellente,innovatieve ondernemingenzich
onderscheiden zijnalsvolgt teomschrijven.
1.

2.

3.

4.
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Actiegerichte oriëntatie.Depraktische uitwerking vanideeenwordt niet belemmerd doorallerlei regelingen oftijdvergendebesluitvorming.
Klantgerichte instelling:Het ontwikkelen vandegewoonteom
regelmatig enaandachtig naardeklant teluisteren leidt
totsuccesvollenieuweideeën.
Autonomie enondernemingsgeest.Innovatieve ondernemingen
zijnbroedplaatsen voorgroteaantallen leiders eninnovators inalledelenvandeorganisatie.Mensenwordenvaak
aangemoedigd omrisico's tenemenbijhet ontwikkelenvan
huncreativiteit.
Produktiviteit door inzet vanmensen.Dooruit tegaanvan
respect voorhet individuwordt perdefinitie een stimulans
gecreëerd voorproduktiviteitstoename.

5.

6.

7.

8.

Persoonlijke inzet enwaardenbewustzijnvanhetmanagement.
De prestatiesvaneenorganisatie zijneerdereenfunctie
vandebasisfilosofiedanvantechnologische eneconomische
hulpmiddelen.
Schoenmakerblijf bijjeleest.Demeest succesvolleondernemingenconcentrerenzichingrotelijnenopdebedrijfstakkenwaarzedaadwerkelijk verstand vanhebbenenwaarin
zeervaring opgedaanhebben.
Eenvoudigeorganisatiemetkleine staf.De fundamentele
structurenensystemenvandemeest geslaagde ondernemingen
zijneenvoudig enelegant.Formelematrixorganisaties voldoenslecht;staforganisatiesblijven toteenminimumbeperkt.
Vrijheid ingebondenheid.Voordetotaleonderneming gelden
eenaantalfundamentelewaarden enregels.De internebevoegdhedenenhandelingsvrijheid zijnechter naarhetniveau
vandefabricageendeproduktontwikkeling verlegd.

Samenvattend kanoverdezeachtkenmerkenvoorsuccesvolmanagementgezegdwordendat zeallemaalmetmensen temakenhebben.Zehandelenoverloyaliteit,betrokkenheid,inzetdoormotivatieendoeltreffendetrainingenidentificatiemethetwelslagenvandeonderneming.Derodedraad dieerdoorheen looptheeft
veelherkenningspuntenmetdeachtwaardendiedenieuweondernemingscultuur vanMillerbepalen.Indenieuwstebenaderingenvan
hetmanagementdenkenwordtnogmaals teruggekomenopvoorgaande
benaderingen.Deargumentenvoorhetalofniet ontvankelijk zijn
voordeuitgangspunten vandietheorieënwordenaangepast aande
veranderdeomstandigheden.PetersenWatermanberedenerennog
eensuitgebreid deondergang vanhet rationelemodel"Deouderationaliteit,dievolgens onseenrechtstreekseafstammeling is
vanFrederichTaylorswetenschappelijkemanagementschool,kan
niet langeralseenbruikbaredisciplinewordenaanvaard" (Peters
etal.,1984).Zijzijnvanmening dateen tothetuiterstedoorgevoerdeanalytischebanadering leidt toteenabstracte,koude
ziellozedenkwijze,omdatdehuidigeopvattingenvanrationaliteit geenwaardehechtenaanexperimenten envergissingen.Weigeringvanexperimenteren eneenontbrekende flexibele instelling
leidtonvermijdelijktottegrotecomplexiteit enverstarring.
Tot slotzeggenzijdathet rationelemodel leidttotdenigratle
vanwaarden.Demeest succesvolle organisaties scheppeneen"alomvattende,positieve,gemeenschappelijkecultuur"waarbinnengemotiveerdemedewerkers zelfdebenodigdeaanpassingen totstand
wetentebrengen.Eendergelijke idealistische doelstellingkan
nooitgerealiseerdworden ineentegrote tetrageorganisatie
met veelkostenbesparingsinstructies enallerlei vernederende
voorschriftenvoorde lagererangenvandearbeiders.
Hetmanagement vanexcellenteondernemingen zalteallen
tijde rekening proberen tehoudenmet denoodzaak eenmilieute
scheppenwaardemedewerkers zichkunnenontplooiien,hunzelf49

achting kunnen ontwikkelen enopallerlei manierenkunnendeelnemenaanhet zakelijke ensocialeleven.
Indit verbandwordthet succesvanhetmanagement bijde
genoemde excellente ondernemingenwelvergeleken met deresultatendiebereiktwerdenbijdeHawthorne experimenten.Depositieveaandacht diedestijds besteed werd aandegenendie aandeexperimenten deelnamenwarendedrijfveer voordeprestatieverhoging.De achtgenoemde kenmerken voorhet succesvol management
accentueren deaandacht dienodig isommensenblijvend temotiverenenzich tenvollevoordeorganisatie intezetten.
Peters enWatermangaan trouwens voordeverklaring enverificatievanhun ideeënverder indetheorie vanvroegeremanagmentdenkers.Voordeproduktiviteltsstijgingdoordeinzet vande
mensen zoeken zijeenverklaring inMc Gregors theorieën.Voor
anderekenmerken zoalsderechtstreekse betrokkenheid enwaardenbewustzijn eneenvrijeengedisciplineerde organisatiestructuur
kloppen zijaanbijdeinzichtenvanBarnard,diedeessentiële
functies vandeleider omschrijft alshet scheppenvaneencommunicatiesysteem, bevorderenvanhet verwezenlijkenvanessentiëledoelstellingen, endedefiniëringvan organisatiedoeleinden
(Barnard, 1949). Selznickdiesoortgelijke ideeënuitgewerkt
heeft sprak inzijnbeschouwingen reeds van "organisationalcharacter",hetgeenvergelekenkanworden metde reeds beschreven
gedachte overdeorganisatiecultuur (Selznick, 1957).
Voor deopenheid diespreekt uitdekenmerken vanexcellente
ondernemingenworden elementenuitde theorieënvanChandleraangedragen,waarindeonderneming gezienwordt alseenonderdeel
vaneencomplexe omgevingwaarin felleconcurrentie heerst enbesluitvorming beïnvloed wordtdoorexternekrachten.Chandlerbenadrukt expliciet dat deorganisatiestructuren toegespitst zijn
opde veranderingen indemarkt (Chandler, 1962).Eennog veelzijdigerbestudering vindenwe ineenstudie vanLorsch,waarin
deorganisatiestructurenenmanagementsystemen van succesvolle
ondernemingen doorgelicht worden (Lorsch,1967,1974).
De conclusie isdanookgerechtvaardigd datdenieuwemanagementcultuur zoalsdoorPetersenWaterman isbeschrevenniet
komtmet eenvolledig nieuwe theorie overdewerking vanorganisaties.Volgens sommigen zijnzijdaarnauwelijks ingeslaagd,
VanDijck isvanmening dat denieuweondernemingscultuur zoals
Peters c.s.,dieschetsen slechts eenpopulaire "ondiepe"managementbeschouwing is(vanDijck, 1986). De lessendie telerenzijn
uithet functioneren vanhetmanagement inexcellente ondernemingenbiedenechterwelaanknopingspunten voornieuwe theoretische
dimensies doordat aspecten vanhetmanagement duidelijkerdan
voorheenbelichtkunnenworden.Peters enWaterman zeggendaar
tenslotte overdat "detraditionele endebestaande theorieëneen
aantal inzichtenbevatten diedemoeitewaard zijnominde
nieuwe theorie teverwerken".
De bestaande theorieën zijnvoorhet overgrotedeelenerzijds niet strak genoeg enanderzijdsniet losgenoeg.Het isde
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kunst vanhetnieuwemanagement omteontdekkenwaarze testrak
enwaarzeteloszijn.Excellente ondernemingenmethet daaraan
gekoppeldemanagement zijnlevendeorganisaties.Zijwachtenniet
af totzeondersneeuwen indenieuweontwikkelingenmaarzijn
voortdurend bezigmethetscheppenvanvoorwaardenomteoverleven.
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6. Het maatschappelijk management van de tachtiger jaren

6.1 Maatschappelijke invloeden en accentverschuivingen
Inhetvorigehoofdstuk zijnrecente ontwikkelingen inhet
management aandeorde geweest.Daarbijisgetracht uiteenaantalpublikaties dewezenlijke ontwikkelingen tesignaleren.Een
volgende vraag diebijonsopkomt isinhoeverre dehuidige ontwikkelingendeingrediënten aandragen omde toekomst tedoorgronden. Indithoofdstuk zaleenpoging ondernomenworden omopbasisvanactueleontwikkelingen eenbeeld teschetsenvandeontwikkelingen inhetkomendemanagementdecenium. "Voorspellen is
moeilijk vooral alshet omde toekomstgaat"iseenkreetdie
niet alleenbijbeleidsmakers gehoord wordtmaarevenzeerbij
deskundigenbijuitstek.
Het ligt danookzekerniet indebedoeling omeenvoorspelling tedoenoverhetmanagement vanmorgen.Inhetkort zalechterwelgetrachtworden omaanknopingspunten tevindenenhandvatten tebiedenvoor mogelijke ontwikkelingstendensen.Deze zulleninhoofdzaakhet resultaat zijnvanindicatoren opmanagementgebied dienureedseensteedsbelangrijker plaatsgaaninnemen.
Eenvandeaanknopingspunten voorhet formuleren vaneen
toekomstig aandachtsgebied bestrijkt het gebied vandecultuur
vandeonderneming.Deze cultuur zalzekerdekomende jarenin
het feitelijke management eninmanagementverhandelingen actueel
blijven.Doorzijntotaalbenadering biedt decultuurvelemogelijkheden omvaninvloed zijndebewegingen indemaatschappijte
registrerenenindebesluitvorming tebetrekken.Eenvandeaantrekkelijkekantenvandezemeer totale benaderingwordt gevormd
doordemogelijke integratie vanmacro,mesoenmicro indicatoren
opzowel technisch,economisch alssociaal gebied tenbehoevevan
debepaling vanhet invloedsgebied vanhetmanagement.
Debeschrijvingenvandeexterneinvloeden zoalsdieinparagraaf 4.3 aandeordekwamenbiedenmogelijkhedenomverderte
beredeneren.De invloedenwerden ineerste instantie onderkend
vanuit deprocessenwelke ineenorganisatie alsopensysteem
kenbaarwaren.De enormeverscheidenheid vanprocessen eisteen
voortdurende zorg vanhetmanagement,waarbijdebeheersing van
die processenveelal toegespitstwerd ophet ontwerpen entoepassenvantechnieken enmodellen.Opdevoorgrond tradenvooralde
strategie-endeomgevingstheorieën. Beide theorieën plaatsen
zichvoorhun toepassingsgebied ineencomplexe omgeving en
trachtendeinvloedenervan tedoorgronden entebeheersen,met
het doeldecontinuïteit vandeonderneming tehandhaven.Daartoe
wordt derelatie tussendeeigenorganisatie enhaar omgevingbestudeerd enbeschreven.Resultaat vandie studie isveelalhet
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bepalenvaneenwegwaarlangsdedoelstellingen bereiktkunnen
worden.De factorenwaarmee rekening gehoudendient teworden
zijnvandemografische,economische,technologische,sociaalmaatschappelijke,politieke,ecologische enmarktkundigeaard.
Tenbehoevevandeinschatting vande invloeden vandiefactoren
staaneenaantal techniekenvankwalitatieve enkwantitatieve
aard terbeschikking.Zowelaandestrategie-alsaandeomgevingstheorieën isgewoonlijk eensterkte/zwakte analyseverbonden.Inhetalgemeenkannoggesteldwordendatdematewaarin
met dezewijze vanmanagement met succesgeanticipeerd kanworden
optoekomstigeontwikkelingenvooreengroot deelafhangt vande
kwaliteit vanhet informatieproces datdeonderneming zicheigen
maakt.Dehoofdkenmerken vandezeontwikkelingen zijnalsvolgt
samentevatten:alertheid metbetrekking tot interneenexterne
factorendievaninvloedkunnenzijnopde produktieprocessen,
rekeninghoudend metdebelangenvanbetrokkenenenhetafstevenenopdegesteldedoelen.
Dezehoofdlijnenzullenzichindetoekomst ookblijvenmanifesteren.Inhoudelijk zullenerechteraccentverschuivingenoptredendieweliswaargeenrevolutie zullenontketenenmaarwel
essentiëleverschillen latenzien.Dezeverschillen zullenzich
vooralmanifesteren ophet gebied vandeinbreng vandemaatschappelijke ontwikkelingen.Daarmeeisbedoeld dathetmanagement nietalleenenuitsluitend rekeninghoudtmetdeomgevingsfactorenomdaardoordecomplexiteit tereduceren enminofmeer
rechtlijnig haardoelen tekunnenbereiken,maardatdeinvloed
vandewerking vandeorganisatie opdemaatschappijenomgekeerd
steedsmeereenhoofdzaakgaatworden.Degevolgenvanhetbedrijfsmanagementophetmaatschappelijk gebeuren alsgeheelwordt
indetoekomst steedsduidelijker zichtbaar.Vanuithetcommunicatieprocesvandetweerichtingengezienzaldanvanuitdemaatschappijinvloeduitgeoefend wordenomdedoelenvandeonderliggendeorganisatiesaftestemmenophet functionerenvandemaatschappijzelf.Daarbijzulleneveneenspolitieke Invloedenophet
bedrijfsgebeureneensteedsgrotere rolkunnengaanspelen.Enige
voorbeeldenmogenditverduidelijken:demilieuproblematiek,de
werkloosheidproblematiek, informatiesystemen diedeprivacyaantasten,oorlogsindustrie.Hetmanagementwordt indekomendejarenverderontwikkeld toteenalomvattend gebiedvantoepassingen
opeconomischensociaalgebied.De tendensenhiertoewordenduidelijker enhetmaatschappelijkmanagement zalsteedsmeereen
vanzelfsprekendonderdeelgaanworden vanhet toepassingsgebied
vanhetbedrijfsmanagement.

6.2 Organisatiecultuur inruimezin
Dehuidige literatuur biedtgoedemogelijkhedenomoverhet
toekomstigemanagement na tedenken.Wekomendaarbijsteedsweer
terug opelementenvandeorganisatiecultuur,dieinwezendoor
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haar ruimedefiniëring dehoeveelheid ende intensiteit vande
inzetbaremiddelen belichaamt.
Voordehandliggend isallereerst devraag ofeenmanagementcultuur zichinhoofdzaak intern ofexternmanifesteert.Zijn
eraanknopingspunten inhoeverre eentoekomstige cultuur zichinterndanwelextern zal richten en inhoeverre iseenvandeze
benaderingen inmeer ofminderematenastrevenswaardig.Welke
doeleindenmoetendaarbijopdevoorgrond geplaatst worden.Mastenbroek spreekt over eengewenste organisatie cultuur endenkt
daarbij(alsuiteindelijk resultaat)aanorganisaties diemeteen
zekerevitaliteit functioneren (Mastenbroek,1986). Hierin isin
zekere zinookhet innovatief karakter vandeonderneming gewaarborgd.Tevenskandevitaliteit gezienwordenalseenverlengstuk
vande inzet,het elan endebetrokkenheid vanmensen opverschillende niveaus vandeorganisatie.Met deze benadering isin
grote liinen ingevuld wat eronder eennieuw "internondernemerschap" verstaandient tewordenenisnoggeen sprake vanmaatschappelijk management zoalshiervoorgeschetst werd.In feiteis
deze benadering nog steedshet invullenvanmanieren omeenonderneming naarbehoren telaten functioneren omhaar interngestelde doelen tebereiken.
Indeeerste publikaties overdeondernemingscultuurworden
we voor de vraaggeplaatst inhoeverre debetekenis vanhetmanagement zichuitstrekt toteen intern-ondernemerschap datdoor
zijnvitaliteit de toekomstige problemen te lijf gaat ofeen
maatschappelijkmanagement meteenbrederenmogelijk socialer
verantwoordelijkheidsgevoel.Vast staat dat demeest inhetoog
springende elementen vandemanagementcultuur zich iniedergeval
bevinden indebuurt vanhet interne ondernemerschap.Daarbij
zijndeklantgerichtheid, dekwaliteitszorg,de innovatiekracht
endeformeleeninformele organisatiestructuren dehoofdkenmerken. Gemeenschappelijkemaatschappelijkewaarden endemogelijke
bijdragen vanhet management daaraanworden inminderematetot
hetactuele verantwoordenjkheidsgebied gerekend.
Hofstede gaatmet de inhoud vanhet begrip cultuurverder
alshijspreekt vandeorganisatiecultuurals "collectieve programmeringvande ledenenbelanghebbenden vaneenorganisatie".
Met deomschrijving "programmering"wilhijzeggen datdecultuur
indehoofden vandemensenaanwezig is.Zijbehoort evenalsde
cultuur zelf totdesoftware inalgemene zin,dienietnoodzakelijkerwijs vanbuiten istezienmaarzichuit indedingendie
gebeuren (hofstede, 1986). Een tweedewezenlijk onderdeelvan
zijn definiëringwordt gevormd doorde termcollectief.Daarbij
betrekt hijdegroep belanghebbenden dieniet alleen tevinden
zijnbinnendeorganisatie maarookdaarbuiten endieverwachtingenhebben vandieorganisatie.In zijnvisie zijndieverwachtingen ookdeelvandecultuur.Het logische uitvloeisel daarvan
isdat indienhetmanagement wezenlijk invloed opdie cultuuruit
zouwillen oefenen met diegroep vanbelanghebbenden rekening
moethouden.Eencultuurkan pas ineengewenste richting worden
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ontwikkeld indienereenbreed draagvlak bestaat vanpersoneelen
belanghebbenden.

6.3 Debe'invloedingvande organisatiecultuur
Voordetoekomstigeontwikkelingen blijftdeorganisatiecultuurvanwezenlijk belang.Uiteraard dienenwe onsserieusbezig
tehoudenmetdevraaghoedeorganisatiecultuur tebeïnvloeden
is.Indirectebeïnvloedingkanplaatsvindenviadeorganisatiestructuur.Datdaartoemogelijkheden bestaanheeftdegeschiedenisvanhetmanagement latenzien.Voorde toekomstkunnenop
onderdelendaarvanaccentengelegd worden.Hierbijvalt tedenken
aaneenvergroting vandehorizontale mobiliteit vanhetmanagement.VolgensMastenbroek ishiermeedekansopcreatievande
all-roundmanagerrelatiefgroot (Mastenbroek, 1986). Infeite
gaathet omdevraag inhoeverre ereenstructuurgecreëerdkan
wordendieinstaat isomeigenbelang vanhaar ledenmet algemeen
belang tecombineren.Inditbestek zalikhieropnietverderingaan.Inzijnalgemeenheid kangesteld wordendateentweedewijzevanbe'invloedingvandecultuurafhangt vandemogelijkheden
inhoeverre rechtstreeksviadecultuurgebruikgemaaktkanwordenvandepotentiëlemogelijkhedenvandemensenzelf.
Veelbelovendemedewerkersmogennietdoodbloeden ofbelemmerdwordenInhunontwikkelingen.Daarom zaladequaat ingespeeld
moetenwordenopdetalentenvandemedewerkers.Vaakkaneen
speciale opleiding ofbijscholing daarbijvruchtenafwerpen.In
bepaaldegevallenishetechter zekerniet ondenkbaar omnonconformistischgedrag nietalleendoordevingers tezienmaar
zelfsaantemoedigen.PetersenAustinspreken Inditgevalvan
innoverendedwarsliggers (Peters,etal.,1985). Inrelatief grotebedrijven zoudenzulkepersonen opeenflexibelewijze ingezet
kunnenwordenvoorbepaalde (moeilijke)projecten.
Totderechtstreeksebe'invloedingsmogelijkhedenvandecultuurbehoort ookhetontwikkelenvanvaardigheden eneenbepaalde
mentaliteit.Het toekomstigemanagement zaldaareenuitermate
belangrijke rolinkunnenvervullen.Sociaalmanagement uitzich
vooral indekunst vanhetoverdragenvaneengevoelvangewaardeerdwordenengeeftaandacht aanhetgemeenschappelijke doelop
eenmanierwaarbijindividuele belangenopdeachtergrond zijn
gedrongen.Hetmanagement dient zichactief tebewegenenbelangstelling tetonenvoorogenschijnlijkminderbelangrijkeonderdelenvandebelevingswereld vanmedewerkers.Die belangstelling
mag echter nooitgeforceerd overkomenmaardient vanzelfsprekend
onderdeel tezijnvandestijlvanleiding geven.Eenmanagementmethodedieinditkader vaakgenoemd wordt ishet "management
bijwalkingaround".
Het vraagstukvanhetmaatschappelijkmanagementkrijgtdoor
zijnbredebenadering viaallebelanghebbenden eenextradimensievanuit dehoekvandepolitiekebeleidsmakers.Management en
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politiek zijnineenopensysteembenadering steedsmet elkaar
verbonden;datwil zeggendatzeelkaarwederzijdskunnenbeïnvloeden.Zowel indeAmerikaanse als indeWesteuropese literatuurwordt daaraandacht voorgevraagd.In "ThenextAmerican
frontier"wordtbenadrukthoede rolvandeoverheid isbijhet
management vanhet totaalgeïntegreerd gebeuren vanbedrijven,
personeel èndegenen diedaarniet rechtstreeks bijbetrokken
zijnen inhoeverre het bedrijfsleven rekening dient tehouden
met die laatstegroep (Reich,1983). Reich isvanmeningdat
....thegoals ofprosperity and social justice cannot validly
beseperated.America's well-being isafunction ofthequality
of lifeenjoyed byallour citizens;it isonly indirectlya
function ofabstract ratesofinvestment and economicgrowth".
Vanhetmanagement wordt eenuiterst actieve opstellinggevraagd omdecultuur indebreedste zinvanhetwoord gestaltete
geven.Inveelgevallen vereist datdenodigeaanpassing inde
instelling vanhetmanagement zelf.De organisaties waarbinnen
hetmanagement genesteld iszijnoverhetalgemeenmeeruitop
stabiliteit vandeorganisatie danophet onderkennen vanenhet
aanpassenaan toekomstige ontwikkelingen.Dekracht vanhettopmanagement heeftechteraltijd gelegen inhet anticiperen optoekomstige ontwikkelingen opeenwijzedatallebetrokkenener
voordeelvanhebben.Inhetverleden isdataltijd gebeurd opbasisvanondernemingsdoeleinden,ondernemingsstrategieënenandere
ondernemingsactiviteiten. Indetoekomstige ondernemings-enmanagement terminologiekomt hetwoord onderneming ongetwijfeld nog
veelvuldig voor,maardaarnaast zullendebelangen van individuen
dieniet rechtstreeksaandeonderneming verbonden zijneen
steedsbelangrijker plaatsgaan innemen.Inhoeverremet succes
deze extradimensieuitgewerkt kanworden zalvooreendeelliggenaandebereidheid omnieuweuitgangspunten teaccepteren.
Daarbijzullenvakbonden,werkgeversorganisaties,overheid en
overige belanghebbenden eenrolkunnenspelen.

6.4 Leefwereldindicatoren enpsychologisch eigenvermogen
Tenbehoevevaneenbreed pakket vanuitgangspunten spreekt
Schuyt vanmacro-economische -enleefwereldindicatoren. Eenzijdigebesluitvorming opbasisvanmacro-economische factorenvan
voornamelijk economisch-technologische aardkan leiden toteen
vorm vancrisismanagement.Eerder indithoofdstuk ishetno-nonsensemanagement tersprakegeweest alseen relatief kortzichtige
enlangniet altijd verstandige vormvanmanagement.Aangetoond
isdat opbasisvanuitsluitend macro-economische indicatorende
belangen vanvelengeschaad kunnenworden.Indienmenaaneen
identieke situatie heden tendageeenbeoordeling zougevenop
basis vanleefwereldindicatoren "danwordt het leven voor velen
zichtbaar slechter" (Schuyt, 1986).Alsmen indicatoren zounemen
diedirect verband houdenmetdie leefwereld,dankrijgt men
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volgensSchuyt eenminderaangenameopsomming,dieeralsvolgt
uitziet: "verlies vaneigenwaarde enzelfrespect,verliesvande
natuurlijke omgeving,versterkt afhankelijkheidsgevoelendaaraan
verbondengevoelensvanonmacht,opgejaagd enonrustigworden,
verliesaanzinvoor schoonheid,waarheid,moed eninzet,verlies
vanwaardigheid,toenamevanrelatievearmoedeenverslavingen
tenslotteveelexistentiëleangsten (oorlogsdreiging enandere
existentiële rampen)".
Desamenvattende conclusie vandezeparagraaf zoukunnen
zijndathetmaatschappelijkemanagement dekomende jarenmeer
aandacht zalkrijgen.In iedergevaldienendebeschrevenaspectengeïntegreerd teworden indenieuweondernemingscultuur.Het
management vanorganisatiesheeft juistdoorhaaropensysteemstructuur demogelijkheid ombe'invloedtewordenenzelfook
invloed uit teoefenen ophaaromgeving-demaatschappijalsgeheel-metwaardendienietaltijd terug tevoerenzijnopeconomischesuccescriteria.Dematewaarinwedaarinslagenhangtin
hoofdzaak afvandevraag inhoeverredebereidheid aanwezigis
omverder teberedenerendandebelevingswereld vandegenendie
het produktieprocesorganiserenoferinopgenomenzijn.Deeigen
belangenzijnvaakhetbestegediend alsrekeninggehoudenwordt
methetalgemeenbelang.Inditverband kaneenuitspraakvan
Hofstededezezaakkernachtigweergeven:"Eenondernemingheeft
eenpsychologischvermogen".Evenalseenteruglopend eigenvermogenongunstiguitkanwerkenzoueennegatiefpsychologisch eigen
vermogenzelfsfunestkunnenzijn (Hofstede,1986).Waarschijnlijk rakenwehierdekernvanhet toekomstigemanagement enzal
hetpsychologischeigenvermogennietalleendekrachtvandeonderneming zelfbepalenmaar tevensindienst staanvaneenleefbaremaatschappij.
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