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Programma

• Terugblikken op de derde bijeenkomst

• Organisatie-eenheden Mintzberg

• Input throughput output

• Klaverbladmodel

• Intervisie

Kenmerken goede structuur

• ze is robuust maar flexibel, kent evenwicht tussen haar onderdelen, en is 
logisch en duidelijk van opzet

• ze lost meer problemen op dan ze creëert

• niet teveel mensen zijn afhankelijk van één leidinggevende. De "span of 
support" is dus beheersbaar. Tegelijk hebben leidinggevenden voldoende 
regelcapaciteit. De "span of responsibility" is dus niettemin voldoende

• delegeren is toegestaan waar mogelijk. De coördinatie van werkzaamheden 
ligt steeds op het laagst mogelijke niveau

• medewerkers hebben speelruimte. Er is evenwicht tussen hun competentie 
en de complexiteit van hun werk

• de structuur is een bewust gekozen evenwicht tussen werkprocessen, 
omgeving, historie en doelen van de organisatie en haar medewerkers. Van 
elke eenheid zijn het nut en de mate waarin ze "sturend" dan wel 
"ondersteunend" is bekend. Op elk niveau is de indeling bewust gekozen

• er is voorzien in systemen die de structuur ondersteunen en compenseren.
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Mintzberg

productieplanning, 
bedrijfsmechanisatie, 
de afdelingen personeel 
en logistiek

juridische zaken, 

research, public 

relations en 

huishoudelijke dienst

• de organisatie doelstellingen heeft
• de medewerkers in de organisatie 

die doelen nastreven
• de medewerkers in de organisatie 

tegemoet komen aan de wensen 
en verlangens van hen die de 
organisatie sturen

• het verwerven van de input
• het transformeren van input in 

output
• het distribueren van de output en 

ook
• het onderhouden van het 

transformatieproces
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Wat zie we gebeuren in organisaties?
Oud denken

Oud organiseren

Control 

Nieuw denken

Nieuw organiseren

Vertrouwen en commitment 

Nieuwe organisatievormen

• Netwerkorganisaties

• Zelfsturende teams of celstructuur
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Uitdagingen nieuwe 
organisatievormen
• hoge prestatiedruk voor de deelnemers

• lusten en lasten liggen bij de participanten

• moeizaam verlopende processen voor het bepalen van de 
missie, doelen en strategie

• intensieve coördinatie

• fricties rondom verdeling van kosten/baten (geld, kennis, 
kennissen)

• onontbeerlijke communicatieve vaardigheden 
(conflicthantering/onderhandelen)

• tijdelijke loyaliteiten naar elkaar toe: broze sociale 
netwerken
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Wat zie we gebeuren in organisaties?
Oud denken

Oud organiseren

Control 

Nieuw denken

Nieuw organiseren

Vertrouwen en commitment 

Geld
Hulpmiddelen

Mensen
Kennis

Marktontwikk.
Omgevings-

veranderingen

Grondstoffen
Energie

Informatie
Middelen
Mensen

Goederen, 
diensten en geld

Verouderde techn.

Pensionering
Ontslag

Public Relations
Gegevens

Fysieke 
veranderingen

Afval

Kapitaal

Arbeid

Informatie

Natuur

Kapitaal

Arbeid

Informatie

Natuur

Demografie       Economie       Politiek       Technologie       Sociaal       Ecologie

Contextuele omgeving - Omgevingsveranderingen

Transactionele omgeving - Marktontwikkelingen

Werknemers
Vakbonden

Werknemers-
organisaties

Werkgevers
Werkgevers-

organisaties

Belangen-
groepen

Lokale overheden

Overheids-
diensten

Actiegroepen

Stakeholders
Klanten

Leveranciers
Concurrenten

Handelspartners

Samenwerking
Toetreders
Substituten

Eigenaren
Aandeelhouders

Investeerders 
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Prestatie 
van de 

organisatie
Processen

Management &
organisatie

(beheersing)

Informatie-
technologie

Mensen &
cultuur

Klaverbladmodel


