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Het begint met helderheid over de missie 

Iedere ondernemer, manager, medewerker, adviseur of aandeelhouder wil begrijpen 
wat er in een organisatie gebeurt en moet aandacht besteden aan de drie centrale pro-
cessen van elke organisatie: Doelen stellen, organiseren en realiseren. Deze driedeling 
is van toepassing op elke organisatie, op welk niveau dan ook, van welk type dan ook, 
in welke markt of omgeving dan ook, profit of non-profit. Deze drie processen vormen 
de essentie van elke organisatie. De invulling van die processen hangt bijvoorbeeld af 
van het ontwikkelingstadium van de organisatie. Maar ook van de wijze waarop verbe-
terings- en vernieuwingsprocessen gemanaged worden. 

Organisaties zijn speelvelden voor ondernemende 

mensen. Samen spelen zij het ‘spel’ waarbij vrij-

heid in verbondenheid een aantrekkelijke regel lijkt 

te zijn. Organiseren is bij uitstek een menselijke 

activiteit. Het omvat, zoals gezegd, een onlosma-

kelijk drietal processen: Doelen stellen, Organise-

ren en Realiseren. De definities die hierbij horen, 

omschrijf ik achteraan dit artikel. 

Laat ik beginnen met het eerste proces: het formu-

leren van een missie en doelen. Elke organisatie 

heeft een reden waarom het ooit is opgericht en 

waarom het nog steeds bestaat. De oprichter wilde 

ooit iets bereiken: een unieke dienst aanbieden, 

geld verdienen of welk ander motief ook. In jonge 

en kleine organisaties hoef je maar te kijken naar 

het gedrag van de eigenaar en je weet wat belang-

rijk is. Dat wordt nauwelijks op papier gezet. Bij 

grotere organisaties of oudere organisaties spreekt 

dit ‘waarom we doen wat we doen’ niet meer zo 

voor zich. Het bestaansrecht moet dan geformali-

seerd worden zodat medewerkers en omgeving 

zich bewust zijn én blijven van het ‘waarom’ van 

de organisatie. 

Strategie

Personeel

Cultuur Systemen

Structuur Management-
stijl

Organiseren

Doelen stellen

Realiseren- Missie formuleren
- Doelen bepalen

-  Doen van research t/m 
leveren van service

-  Beheersen van kwaliteit t/m 
planning

Figuur 1: De drie processen die in elke organisatie spelen
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Dit ‘waarom’, opdracht of missie geeft een min 

of meer kwalitatief en filosofisch antwoord op de 

vraag wat de organisatie wil betekenen voor haar 

medewerkers, klanten, doelgroepen, aandeelhou-

ders of belanghebbenden, welke toegevoegde 

waarde zij willen leveren. Ze maakt duidelijk waarin 

de organisatie zich onderscheidt van andere soort-

gelijke organisaties in dezelfde branche. De missie 

is gebaseerd op met elkaar gedeelde waarden en 

normen.

In een missie staat ook wat de organisatie wil bete-

kenen voor belanghebbenden en andere (direct 

en indirect) betrokkenen bij organisatie, zoals de 

medewerkers, cliënten, gebruikers, klanten, aan-

deelhouders, toeleveranciers, specifieke groepen 

zoals omwonenden en ten slotte de samenleving 

als geheel. Zo las ik laatst een heel compacte mis-

sie, namelijk van een bibliotheek: ‘De deur naar 

kennis en verbeelding openen.’

De missie is de invulling van de zin ‘Wij zijn op de 

wereld om …’. Dit impliceert dat er buiten organi-

saties mensen zijn voor wie het de moeite waard 

is dat de organisatie iets maakt of levert. Een mis-

sie geeft dan ook antwoord op bestaansvragen als: 

Wie zijn onze afnemers? Welke functies willen we 

vervullen? 

De ‘vader’ van het moderne management, 

Peter Drucker, is duidelijk over wat het doel 

van een organisatie is: There’s one thing 

securities analysts will never understand, and 

that’s business. Securities analysts believe 

that companies make money. Companies 

make shoes’. (Peter Drucker, Fortune)

‘Een missie geeft antwoord op 
bestaansvragen als: Wie zijn 
onze afnemers? Welke functies 
willen we vervullen?’

Vaag/globaal Commiterend

Kwalitatief

Richtinggevend

Idealistisch De missie

Consistent

Wat zou de wereld verliezen als onze organisatie niet langer bestond?

Figuur 2. De missie is gebaseerd op met elkaar gedeelde waarden en normen.
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Ik heb opleidingen gevolgd bij het opleidingscen-

trum van Walt Disney World (WDW) in Orlando. Als 

je door de verschillende parken loopt, merk je wat 

een krachtige missie ook in een grote organisatie 

kan doen. Er werken daar meer dan 50.000 men-

sen. Hun missie wordt in woord en daad gekoes-

terd en vertaald naar concrete doelen en gedra-

gingen per organisatieniveau. De WDW missie is 

samen te vatten met de slogan ‘Making dreams 

come true’. Ze werken het als volgt uit:

Ik denk dat in Nederland de Rabobank een goed 

voorbeeld is van een organisatie met een krach-

tig doorleefde missie. In veel organisaties is het 

opstellen van een missie een verplicht nummer dat 

het management bij voorkeur uitbesteed aan een 

werkgroep of een adviseur. Ze krijgen de opdracht 

om een mooie missie te maken, die wordt vervol-

gens op geschept papier opgehangen in de kantine 

en verder laat men het er bij.

Walt Disney World will always be dedicated 

to making dreams come true. In this magical 

world, fantasy is real and reality is fantastic. 

A wonderful sense of community awaits, 

where all are greeted as welcome Guests, 

and become cherished friends. For all who 

work and play here, Walt Disney World will be 

a source of joy and inspiration. 
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Doelen geven aan wat de organisatie wil 
bereiken

Het formuleren van doelen is een activiteit, of liever een reeks van activiteiten die moet 
leiden tot de identificatie van doelen die de organisatie wil bereiken. 

Een doel is het antwoord op de vraag wat we wil-

len bereiken, of scherper geformuleerd: een doel 

is de gewenste eigenschap van een object in de 

relevante omgeving. In de praktijk blijkt dat veel 

doelen zodanig zijn geformuleerd, dat achteraf 

moeilijk te bepalen valt of ze écht gehaald zijn. Dit 

zijn de ‘ER-doelen’, zoals: mooiER, vriendelijkER, 

beweeglijkERr meER macht, meER omzet, hogER 

rendement, meER status, e.d. Natuurlijk hebben 

doelen die zo geformuleerd zijn ook een functie. 

Ze geven een ideaal aan waar mensen zich op kun-

nen richten. Willen doelen echt een sturende rol 

vervullen, dan zullen ze aan de SMART eisen moe-

ten voldoen. Dat wil zeggen ze moeten Specifiek, 

Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden 

gemaakt zijn. (zie onderstaande figuur)

Vaak kennen mensen de doelen niet
Uit een onderzoek van Covey, komt een aantal 

opvallende uitkomsten naar voren over de mate 

waarin medewerkers op de hoogte zijn van de doe-

len die in hun organisatie nagestreefd worden. In 

een grootschalig Amerikaans onderzoek zegt 75% 

van de respondenten de doelen of prioriteiten van 

hun organisatie niet te kennen. Dit kan veroorzaakt 

worden doordat er geen doelen zijn, of dat de 

‘75% van de respondenten kent 
de doelen of prioriteiten van 
hun organisatie niet’

LagER

MeER

SnellER

HogER

BetER

ER-Doelen

- Kwalitatief
- Koers op hoofdlijnen
- Lange(re) termijn
- Richtinggevend
- (Her)kenbaar

- Specifiek
- Meetbaar
- Acceptabel
- Realistisch
- Te volgen (in tijd)

S

M

AR

T

SMART-Doelen

Figuur 3: ER- en SMART-doelen
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doelen niet zijn gecommuniceerd. Er kunnen ook 

gewoon te veel doelen zijn. Als de medewerkers de 

doelen al kennen, dan zegt 19% zich hierbij betrok-

ken te voelen of er eigenaarschap voor te voelen. 

Van de mensen die zeggen de doelen te kennen, 

blijkt dat 49% de werktijd besteedt aan de belang-

rijkste doelen. De rest van de tijd wordt besteed 

aan urgente maar minder belangrijke zaken (waar-

onder tijd die opgaat aan onproductieve activiteiten 

zoals omgaan met de interne bureaucratie, verbor-

gen machtstrijd). 

Nu kunnen we zeggen dat het een typisch Ame-

rikaans onderzoek is en dat die cijfers niet gelden 

voor Nederland, maar ik heb het idee dat het bij ons 

niet veel anders zal zijn.

Om inzicht te krijgen in de missie en 
de doelen, volgt hieronder een aantal 
diagnosevragen

 - Is ergens kort en krachtig aangegeven 

waar de ‘organisatie’ voor staat (haar mis-

sie) en wat haar unieke bijdrage aan haar 

relevante omgeving is? 

 -  Wordt de missie gedragen door de (interne 

en externe) belanghebbenden? 

 -  Zijn er (een beperkt aantal) doelen en zijn 

deze bekend bij medewerkers?

 -  Zijn de doelen richtinggevend voor het 

handelen in de organisatie? Met andere 

woorden: zijn de doelen SMART (Speci-

fiek, Meetbaar, Acceptabel, Relevant en 

Tijdgebonden)? 

 -  Hoe gepassioneerd zijn medewerkers over 

deze doelen? (eigenaarschap, betrokken-

heid)
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Organiseren vraagt aandacht voor zes 
ontwerpvariabelen (de zes ballen) 

Voor veel mensen is organisatie gelijk aan de structuur. Veel gehoorde uitspraak: ‘met 
een duidelijke taakverdeling krijg je tenminste rust in de tent’. Voor anderen staat or-
ganisatie gelijk aan systemen.

 Veel gehoorde uitspraak: ‘zonder duidelijke proce-

dures en een goede administratieve organisatie is 

het maar onoverzichtelijk’. Weer anderen geloven 

dat de continuïteit van de organisatie het best 

wordt gewaarborgd door uitgebreide strategiefor-

mulering processen. De laatste jaren wordt er veel 

nadruk gelegd op het managen van de organisatie-

cultuur die mensgericht, klantgericht, actiegericht 

en ondernemend moet zijn.

Organiseren is echter niet óf aandacht besteden 

aan de structuur óf aan de strategie óf aan de 

cultuur. Organiseren is het op evenwichtige wijze 

managen van zes ontwerpvariabelen. Het gaat bij 

organiseren om het beantwoorden van vragen 

zoals: wat is onze strategie, welke managementstijl 

(en) hanteren we, welke systemen zijn er nodig om 

het dagelijks functioneren te sturen, wat zoeken 

medewerkers in onze organisatie, welke waarden 

en normen zijn er te onderkennen in de organisatie 

en hoe ziet de organisatiestructuur eruit?

Bij organiseren moet je zes ‘ballen’ in de lucht 
houden
Bij organiseren moet je aandacht besteden aan 

zes invalshoeken of populair gezegd, moet je zes 

‘ballen’ tegelijkertijd in de lucht houden. Deze zes 

organisatie-ontwerpvariabelen zijn gebaseerd op 

het 7-S model, zoals beschreven in ‘The art of Japa-

nese management’ van Athos en Pascale. 

De zes ontwerpvariabelen zijn even belangrijk, stra-

tegie is niet belangrijker dan structuur, cultuur is 

niet belangrijker dan systemen, enzovoort. Ze zijn 

niet alleen even belangrijk, ze vertonen ook samen-

hang. Hiermee wordt bedoeld dat elke verandering 

in één van de variabelen een verandering in de 

andere vijf tot gevolg heeft. 

Ten slotte is het van belang te onderkennen dat 

elke ontwerpvariabele zowel formele als informele 

aspecten heeft. Zo kun je kijken naar de formele, 

vooraf bedachte strategie of structuur. Maar je 

moet net zoveel aandacht besteden aan de infor-

mele (feitelijke) invulling ervan. Denk daarbij bij-

voorbeeld aan de wijze waarop medewerkers hun 

taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

verdelen. Dit kan in hoge mate afwijken van wat 

hierover op papier staat. Het spreekt natuurlijk voor 

zich dat het gewicht van elke variabele van geval 

tot geval anders is. Maar ze zijn wel alle zes even 

belangrijk! Laat ik ze nu stuk voor stuk kort toelich-

ten. 

Figuur 4. De zes ontwerpvariabelen

Strategie

Personeel

Cultuur Systemen

Structuur Management-
stijl

Organiseren
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Strategie is de manier waarop (en het geheel 
van middelen waarmee) vooraf gestelde doelen 
nagestreefd worden. 
In veel managementboeken wordt gesuggereerd 

dat het bewust hanteren van een strategische 

aanpak voor managers normaal is. In de praktijk 

blijkt dat de meerderheid van de (middelgrote) 

Nederlandse organisaties zich er niet of nauwelijks 

expliciet mee bezighoudt. In deze organisaties zijn 

er geen geschreven lange termijn plannen aanwe-

zig. In deze organisaties noemen ze de begroting 

hun ‘strategisch plan’. De basis voor deze planning 

is vaak gebaseerd op cijfers van voorgaande jaren, 

doorgetrokken naar de komende jaren (de trend) en 

gecorrigeerd voor inflatie. Hiermee is niks gezegd 

over het succes van deze organisaties.

Elke organisatie, groot of klein, heeft een strategie. 

Een strategie die wel of niet geëxpliciteerd is. Net 

zoals dat bij organisatiedoelen het geval is, kan ook 

worden gesproken van een verborgen, een infor-

mele of een intuïtieve strategie. Kortom: elke orga-

nisatie heeft impliciet of expliciet een strategie. 

Een eenvoudige toets of de strategie goed gefor-

muleerd is, is te kijken of de strategie gebaseerd is 

op de na te streven doelen, de voorgenomen acties 

om deze doelen na te streven, de herzieningscy-

clus en de wijze waarop met onverwachte mee- 

en tegenvallers wordt omgegaan. In een goede 

strategie zijn de acties geformuleerd in overeen-

stemming met de tijdshorizon (voor bijvoorbeeld 

afschrijvingen, verkiezingen). Ook geeft een derge-

lijke strategie voldoende ruimte voor persoonlijk- en 

groepsopportunisme. Een vastgestelde strategie is 

met zoveel mogelijk betrokkenen gecommuniceerd 

en er zijn andere plannen (afdelingsplan, perso-

neelsplan, investeringsplan e.d.) van af te leiden. 

Je kunt een strategie op meerdere manieren laten 
ontstaan
Bij het inrichten van een strategisch proces zijn vijf 

keuzes mogelijk. In de ene specifieke situatie (bij-

voorbeeld geen gevoelde urgentie) leidt dat bijvoor-

beeld tot een geleidelijke aanpak, terwijl het in een 

Ontwerp benadering

Van Tot

Ontwikkel benadering

Weinig participatie Veel participatie

Volgordelijk Iteratief

Kwantitatieve informatie Kwalitatieve informatie

Hoog tempo Laag tempo

Strategie

Figuur 5. Elk strategisch proces vereist keuzes uit de ingrediëntenmix 
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ander geval leidt tot een snelle aanpak (bijvoorbeeld 

omdat de top zich daarbij op zijn gemak voelt).

Strategie bepalen op basis van kerncompeten-
ties: Wat kunnen wij erg goed?
Voor bepaalde organisaties is het (soms) ook 

mogelijk en nuttig om haar strategie te baseren 

op haar kerncompetenties. Een kerncompetentie 

(of core competence) is te omschrijven als de col-

lectieve kennis, vaardigheden en houdingen bin-

nen de organisatie, die vooral betrekking hebben 

op het coördineren van uiteenlopende productie-

vaardigheden en het integreren van verschillende 

technieken. Een kerncompetentie is het resultaat 

van collectief leren en is tot stand gekomen op 

basis van breed binnen de organisatie verspreide 

en doorleefde informatie. Het is simultaan toe te 

passen in allerlei diensten en opdrachten en ver-

slijt niet in de loop van de jaren. Kerncompetenties 

verschaffen de consument voordelen én zijn door 

concurrenten moeilijk te imiteren. Ten slotte is het 

niet gelokaliseerd in en geen eigendom van één 

afdeling of unit. 

Om inzicht te krijgen in de strategie, 
volgt hieronder een aantal diagnose-
vragen

 - Is de strategie expliciet afgeleid van de 

doelen van de organisatie? 

 -  Is bij het opstellen van de strategie bewust 

de ingrediëntenmix bepaald? Denk aan: 

ontwerp versus ontwikkeling, weinig ver-

sus veel participatie, vaste volgorde versus 

iteratief, kwantitatieve versus kwalitatieve 

methode, hoog versus laag tempo?

 -  Is de strategie geformuleerd in overeen-

stemming met de tijdshorizon (voor bijv. 

afschrijvingen, verkiezingen) van de acties 

die in de strategie zijn verwoord? 

 -  Zijn van het strategisch plan andere plan-

nen (afdelingsplannen, personeelsplannen, 

investeringsplan e.d.) af te leiden? 

 - Is in de strategie ook expliciet opgenomen 

hoe, door wie en hoe vaak de uitvoering 

van de plannen wordt bewaakt?
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Onder managementstijl wordt verstaan de 
kenmerkende gedragspatronen van het manage-
ment.
Managen is werk dat het best kan worden gedaan 

door iemand die (1) leiding wil geven aan mede-

werkers en (2) die zich verantwoordelijk wil voe-

len voor het leveren van resultaten. Van managers 

wordt minimaal enig inzicht in of affiniteit met het 

primaire proces vereist. Maar, het is vooral nodig 

dat zij vaardig kunnen omgaan met mensen. Men-

sen verzorgen immers patiënten, serveren koppen 

koffie, geven les, bedenken nieuwe producten, 

repareren auto’s of verkopen spullen. De manage-

mentfunctie wordt op alle niveaus in de organisa-

tie uitgevoerd. In elke organisatorische eenheid, 

hoe klein ook, moet richting worden gegeven aan 

de wijze waarop de (sub)doelen van die eenheid 

worden gerealiseerd. Om inzicht te krijgen in de rol 

die de leiding vervult, moet gekeken worden naar 

wie welke managementtaken uitvoert. Een andere 

vraag die moet worden beantwoord is: wat is de 

toegevoegde waarde van de leiding nu precies? 

Dus: wat zou er gebeuren als er géén managers in 

het gebouw aanwezig zouden zijn?

Andere vragen voor een manager zijn: welke van de 

acht rollen die managers (volgens Quinn) kunnen 

vervullen, vervult hij zelf? En welke rollen vervullen 

andere managers? Het hangt van de situatie af van 

welke rol of rollen op een bepaald moment nodig 

zijn. Maar het hangt ook af waar een manager zich 

bij op zijn gemak voelt en waar hij goed in is. Ik 

kan me niet voorstellen dat er mensen zijn die alle 

rollen even goed kunnen vervullen. De acht rollen 

en hun gerichtheid zijn in onderstaand figuur weer-

gegeven. 

 Wat we over leidinggeven weten, behelst in veel 

gevallen niet veel nieuws. Zo wordt er de laatste 

jaren veel nadruk gelegd op een leider met een 

eigen visie, die ergens voor staat en die in staat is 

constructieve feedback te geven. In de Middeleeu-

wen hadden ze het nut daarvan ook al onderkend. 

Volgens Machiavelli (1513) moet een leider er vooral 

Figuur 6. De vier oriëntaties van managers (naar Quinns Concurrerende waardenmodel)

Management-
stijl

Flexibiliteit

Beheersing

Intern ExternManager

Netwerker
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Organisator
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Teamleider

Beheerder Producent

- Zorgt voor missie en doelen
- Initieert veranderingen

- Zorgt dat werk gedaan wordt
- Geeft aandacht

- Bespeelt de omgeving
- Schept win-win situaties

- Stimuleert samenwerken 
- Hanteert conflicten

-  Zorgt voor een motiveren-
de werkomgeving

- Verbetert werkprocessen

- Verzamelt gegevens
- Legt verbanden

- Richt de organisatie in
-  Ontwikkelt structuur en cultuur

- Organisiseert projecten
- Bewaakt de voortgang
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voor zorgen in aanzien te staan, bij zowel onderge-

schikten als ‘bondgenoten’. Machiavelli vindt dat:

‘Een leider moet ervoor zorgen dat hij alles wat 

hem gehaat of verachtelijk maakt probeert te 

vermijden. Verachtelijk wordt hij wanneer men 

hem voor wispelturig, lichtzinnig, verwijfd, lafhar-

tig en besluiteloos houdt.’ Niets is volgens hem 

erger dan iemand die niet voor zijn mening uit-

komt. ‘Besluiteloze heersers willen in de meeste 

gevallen de gevaren van het moment ontlopen 

en kiezen daarom de weg van de neutraliteit. 

Iets wat vrijwel altijd tot hun ondergang leidt.’  

(Machiavelli, in De vorst)

Volgens Machiavelli krijgt een leider niet alleen aan-

zien door uit te komen voor zijn eigen mening, maar 

ook door aandacht te geven aan iemand die ‘iets 

buitengewoons’ verricht, hetzij in het goede hetzij 

in het kwade. De leider moet dan een manier uitkie-

zen om hem te belonen of te straffen… Een derde 

manier om aanzien te verkrijgen is ‘laten blijken dat 

hij buitengewone kwaliteiten waardeert doordat hij 

mensen die daarmee begiftigd zijn gastvrijheid ver-

leent en hen die op een bepaald gebied uitblinken, 

eer bewijst.’ (Machiavelli, de Vorst). Zo te lezen zijn 

de opvattingen over leiderschap tijdloos.

Om inzicht te krijgen in de manage-
mentstijl, volgt hieronder een aantal 
diagnosevragen

 - Wat is de toegevoegde waarde van het 

management? 

 -  Welke personen (in het managementteam) 

vervullen welke managementrollen? 

 -  Wordt daar waar nodig de management-

cyclus (bedenken, regelen, toetsen en 

bijsturen) volledig doorlopen? 

 - Is het management zichtbaar en bereik-

baar? 

 -  Laat het management zien wat het 

waardevol vindt? Welke machtsbronnen 

(charisma, deskundigheid, informatie, 

straffen/belonen of hiërarchie) gebruikt het 

management meestal? 
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Systemen zijn de regels en procedures waarmee 
het dagelijks functioneren wordt gestuurd. 
‘Systemen’ is een verzamelnaam voor procedures, 

instructies, voorschriften, methoden, handboeken 

en protocollen. Ze kunnen op elk niveau van de 

organisatie en in elk onderdeel daarvan worden 

aangetroffen. Kleine organisaties kennen over het 

algemeen minder expliciet vastgelegde systemen 

dan grote, omdat kleinere eenheden makkelijker ad 

hoc kunnen worden bestuurd en beheerd. 

Aan relevante en efficiënte systemen kunnen ver-

schillende eisen worden gesteld, waarbij het belang 

van elk van die eisen per geval zal wisselen. Syste-

men dienen gericht te zijn op belangrijke aspecten, 

namelijk op die gebieden waar een afwijking van 

de norm ‘schade’ met zich meebrengt. In de wet 

van Pareto kan men een handreiking vinden voor 

het bepalen wat belangrijk is. Hierin wordt namelijk 

gesteld dat doorgaans de hoeveelheid bepalende 

objecten in een verzameling gering is. Het meren-

deel van de objecten is over het algemeen relatief 

onbelangrijk. Deze bewering volgt globaal een 

80-20 patroon. Voorbeelden hiervan zijn:

 - 80% van de problemen van een manager 

worden veroorzaakt door 20% van de mede-

werkers

 - 20% van de klanten is verantwoordelijk voor 

80% van de omzet

 - 80% van de klachten komt van 20% van de 

klanten

 -  20% van de medewerkers van een vrijwilligers-

organisatie doet 80% van het werk. En dus 

ook:

 -  met 20% van de systemen kan in 80% van de 

gevallen worden volstaan; voor de overige 20% 

(uitzonderingsgevallen) is 80% van de syste-

men in gebruik.

 - Andere eisen waaraan systemen dienen te 

voldoen, zijn:

 -  Systemen dienen economisch verantwoord te 

zijn: de kosten van het ontwikkelen, invoeren, 

borgen en onderhouden van een systeem 

moeten in verhouding zijn met de baten ervan. 

Systemen moeten organisatorisch reëel zijn: 

het systeem moet aansluiten op de wijze 

waarop in de organisatie wordt gedacht en 

gewerkt. In die zin moeten systemen gericht 

zijn op de taakaspecten die ook werkelijk door 

medewerkers te beïnvloeden zijn.

 - Systemen moeten flexibel zijn: wanneer de 

indruk bestaat dat een bepaald systeem voor 

het dagelijks functioneren van de (deel)orga-

nisatie niet langer ‘up to date’ of relevant is, 

moet het aangepast of opgeheven worden. 

 -  Ten slotte moet duidelijk zijn hoe de taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

verdeeld zijn tussen de systeemeigenaar, de 

systeemontwerper, de systeembeheerder en 

de systeemgebruiker(s): wie mag wanneer op 

welke wijze bijdragen (initiëren, doen, beslis-

sen, adviseren) en wie mag wijzigingen in een 

systeem aanbrengen?

Om inzicht te krijgen in de systemen, 
volgt hieronder een aantal diagnose-
vragen

 - Wat is de toegevoegde waarde van het 

management? 

 -  Welke personen (in het managementteam) 

vervullen welke managementrollen? 

 -  Wordt daar waar nodig de management-

cyclus (bedenken, regelen, toetsen en 

bijsturen) volledig doorlopen? 

 - Is het management zichtbaar en bereik-

baar? 

 -  Laat het management zien wat het 

waardevol vindt? Welke machtsbronnen 

(charisma, deskundigheid, informatie, 

straffen/belonen of hiërarchie) gebruikt het 

management meestal? 

Systemen
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Bij personeel gaat het over de karakteristieken 
en vaardigheden van de medewerkers van een 
organisatie. 
In elke organisatie wordt voortdurend gezocht 

naar afstemming tussen de competenties die de 

organisatie vraagt en de competenties die mede-

werkers kunnen en willen bieden. Soms vraagt de 

organisatie vaardigheden die medewerkers niet 

kunnen of willen leveren. Soms kan de organisatie 

de ambities van medewerkers niet (meer) hono-

reren. Medewerkers ontwikkelen zich in en door 

hun werk. Tenminste, zolang de functie-inhoud hen 

daartoe aanmoedigt en medewerkers zich laten uit-

dagen.

Om inzicht te krijgen in personeel, 
volgt hieronder een aantal diagnose-
vragen

 - Wat is de mensvisie op medewerkers en in 

welke mate wordt die gedeeld? 

 -  Is er een goede afstemming tussen wat 

de organisatie vraagt in termen van kennis, 

vaardigheden, houding en gedrag en wat 

de medewerkers op dit moment kunnen 

en willen bieden? 

 -  Voldoet het werk van medewerkers aan 

de kenmerken van volledigheid, organise-

rende taken en sociale contacten? 

 -  Is er een goede afstemming tussen wat 

medewerkers motiveert (werkinhoud, belo-

ning, autonomie, ontwikkelmogelijkheden) 

en wat de organisatie op dit gebied kan en 

wil bieden? 

 - Praten de mensen binnen de organisatie 

vrijelijk met elkaar? 

Personeel
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Onder cultuur verstaan we de gemeenschappe-
lijke waarden en normen van een groep mensen 
en de daaruit voortvloeiende manieren van doen 
(gedrag). 
Het lijkt er wel eens op dat cultuur een soort ver-

gaarbak is geworden voor allerlei minder eenvou-

dig verklaarbare organisatieverschijnselen. Daarbij 

komt dat de organisatiecultuur niet op zich staat 

maar beïnvloed wordt door de cultuur van een 

bepaalde beroepsgroep (monteurs, schilders, advi-

seurs, verpleegkundigen), door de mores van de 

sector of bedrijfstak (banken, verpleging, dienstver-

lening en dergelijke) en natuurlijk door de cultuur 

van het land waarin men actief is. 

Cultuur komt ondermeer tot uiting in het volgende 

half dozijn aspecten:

1.  de wijze waarop het werk wordt aangepakt

2.   de manier waarop gezag wordt uitgeoefend 

(krijgt men leiding van commissies, teams of 

van personen, mag men de baas in de rede 

vallen?)

3.   de manier waarop mensen worden beloond

4.  hoe ‘streng’ de organisatie is (‘huisregels’ over 

kleding of werkuren; onderlinge tolerantie)

5.  de van medewerkers verwachte combinatie 

van gehoorzaamheid en eigen initiatief (regels 

of resultaten)

6. de nadruk die op de wijze van werken of op het 

behalen van resultaten ligt. 

Cultuur is vooral ‘the way we do things around 

here’ of ‘zo gaan de dingen hier nu eenmaal’. Cen-

traal bij cultuur staan de opvattingen, voorkeuren en 

leefregels die in een organisatie als richtlijnen voor 

het handelen worden gebruikt, samengevat als de 

waarden en normen die een groep hanteert. Een 

waarde is een collectieve neiging om een bepaalde 

gang van zaken te verkiezen boven een andere. Bij-

voorbeeld immoreel tegenover moreel, abnormaal 

tegenover normaal, irrationeel tegenover rationeel. 

Om enig inzicht in de organisatiecultuur te krijgen, 

kan je je afvragen welke waarden en normen welke 

groepen binnen de organisatie belangrijk vinden 

Figuur 7: Cultuuruitingen gaan van oppervlakkig naar diep (Hofstede)

Cultuur

Taal, symbolen

PraktijkenHelden, heldinnen

Rituelen

Waarden & normen



Het inrichten van een projectorganisatie is een hele opgave | 15

en hoe dat blijkt uit hun gedrag. Welke waarden 

en normen zijn uit het gedrag van mensen af te 

leiden? Een vraag die veel helder maakt is: Hoe 

duidelijk is het wat absoluut niet kan? Elke organi-

satie kent subculturen, welke bestaan er binnen de 

eigen organisatie?

Naast waarden en normen zijn de er drie meer 

zichtbare elementen van cultuur, namelijk:  rituelen, 

helden en symbolen.

Rituelen zijn handelingen die volgens traditie 

verricht moeten worden, zoals het houden van 

bepaalde vergaderingen, onderwerpen - bilateraal 

- ‘in de week leggen’, koffiedrinken op een vast 

tijdstip, memo’s uitschrijven of het maken van bal-

kenplanningen voor elk project. Er zijn verschillende 

soorten rituelen waaronder sociale rituelen (zoals: 

vergaderen en koffiedrinken), onzekerheidsuitban-

nende rituelen (zoals memo’s schrijven, compu-

teroverzichten verspreiden, plannen maken) en 

inwijdingsrituelen (zoals het welkomstwoord van 

de directeur en managementopleidingen). Volgens 

betrokkenen waarborgen rituelen een goede gang 

van zaken. Het naleven ervan geeft hen een gevoel 

van zekerheid en ondersteunt relaties. De waarde 

ervan ligt dan ook minder in de technische effectivi-

teit ervan, maar meer in het collectieve geloof van 

de deelnemers eraan.

Helden zijn de personificatie van de in de organisa-

tie levende waarden. Dit zijn ‘voorbeeldige’ mede-

werkers (levend of niet, nog in dienst of niet) waar-

van de gedragingen als richtsnoer (rolmodel) voor 

anderen gelden. De prestaties ervan zijn of waren 

buitengewoon en helden maken succes bereikbaar 

en menselijk. (‘Anti’)helden worden onder andere 

door het promotiestelsel van de organisatie ‘gecre-

eerd’. Waardoor men de- of promotie maakt, ver-

schilt van organisatie tot organisatie: persoonlijk-

heid, anciënniteit, blunders, ruzie met managers, 

creativiteit, diploma’s, prestaties, enzovoort.

Om inzicht te krijgen in de organisa-
tiecultuur, volgt hieronder een aantal 
diagnosevragen

 - Welke waarden en normen vinden welke 

groepen binnen de organisatie belangrijk 

en hoe blijkt dat uit hun gedrag? 

 - Past de cultuur bij de gewenste organisa-

tiestrategie en missie?

 - Hoe duidelijk is het wat er absoluut niet 

kan? 

 - Welke subculturen bestaan er binnen de 

organisatie? 

 - Welke mensen verpersoonlijken (elemen-

ten uit) de gewenste cultuur? 
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Structuur is de taak-, verantwoordelijkheids- 
en bevoegdheidsverdeling en de compensatie 
daarvan
Het gaat hierbij om de verdeling zowel tussen afde-

lingen als tussen functionarissen. Een structuur is 

altijd een tijdelijk compromis; het idee dat er voor 

elke situatie één beste structuur is, leeft al lange 

tijd niet meer in de organisatiekunde. Als je nog 

steeds zoekt naar de ideale structuur, zul je keer op 

keer worden teleurgesteld.

Een praktische eis die je kunt stellen aan de (nieuwe) 

structuur is dat deze meer problemen moet oplos-

sen dan creëren. Maar één ding is zeker: elke 

structuur brengt (afstemmings)problemen met zich 

mee die moeten worden gecompenseerd. Taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden kunnen 

worden verdeeld op organisatieniveau, afdelingsni-

veau en functieniveau. Op het eerste niveau gaat 

het om het kiezen van een hoofdstructuur (markt-, 

functie-, geografisch of productgericht). Op het 

laagste niveau gaat het om welke mensen in welke 

aantallen worden ingezet op welke taken en welke 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden nodig 

zijn om dat werk gedaan te krijgen.

Over de toekomst van de organisatiestructuur 

valt weinig met zekerheid zeggen, behalve dat de 

veelvormigheid zal toenemen. Zo zullen er produc-

tieorganisaties en call centres en service contact 

centres, ziekenhuizen e.d. zijn die strakke werkver-

deling en hiërarchie kennen (al zal dat in ons land 

steeds meer afnemen, omdat massaproductie in 

andere landen goedkoper kan). De organisatie voor 

kenniswerkers zal in de toekomst veelvormig zijn. 

Maar de steile hiërarchie die zo kenmerkend is 

voor massaproductieorganisaties uit de industriële 

tijd, zal steeds minder voorkomen en de nadruk zal 

komen te liggen op ‘platte’structuren. 

Hoe meer werk er in kleine, autonome teams wordt 

uitgevoerd, hoe minder noodzaak er is aan de coör-

dinerende rol van de hiërarchie. De moderne orga-

nisatie wordt gekenmerkt door de relatief grote 

vrijheid die zij de medewerker laat om naar bevind 

van zaken te handelen. De hoeveelheid informatie 

die tegenwoordig op een organisatie afkomt is zo 

groot, de geldigheidsduur van die informatie zo kort 

en de inhoud ervan zo specialistisch dat het een 

illusie is te denken dat je als manager voortdurend 

al die informatie kunt verwerken tot juiste beslissin-

Structuur
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gen en die beslissingen vervolgens aan de mede-

werkers meedeelt. Bovendien werkt deze aanpak 

voor veel medewerkers demotiverend.

Er is daarbij wel een aantal voorwaarden voor zelf-

sturing waaraan moet worden voldaan: 

 - het hebben van een collectieve ambitie (ter 

voorkoming van hobbyisme)  

 -  helderheid in de organisatie over het verschil 

tussen: strategische autonomie (wat = output 

specificatie) van managers versus operationele 

autonomie (hoe = werkproces) van professio-

nals 

 -  vaktechnische managers die de output kunnen 

definiëren 

 -  betrokken ondersteuning door ondersteunende 

diensten 

 -  voldoende leermogelijkheden, want zelfsturing 

door ‘ondeskundigen’ leidt tot matige kwaliteit 

 -  Medewerkers die zin hebben en de vermogens 

om verantwoordelijkheid  

te dragen.

 

Managers hoeven niet langer te kiezen uit de ‘klas-

sieke’ indelingsvormen (markt-/product-, vak- , 

proces- en geografisch gericht) maar kunnen ook 

kiezen uit vormen als het projectteam, de hub, het 

jazzcombo, het gilde, de kloosterorde, met allemaal 

hun sterke en zwakke punten en eigen manieren 

van informatieverzameling en -verwerking. Daarbij 

hoeft niet gekozen te worden voor één indelings-

principe. Zo kan één organisatieonderdeel bijvoor-

beeld een projectteam hebben die software schrijft, 

een onderzoeksteam dat is georganiseerd als een 

jazzcombo en een team dat in een afgezonderde 

plaats buiten het hoofdgebouw nieuwe werkpro-

cessen bedenkt.

Om inzicht te krijgen in de organisa-
tiecultuur, volgt hieronder een aantal 
diagnosevragen

 - In hoeverre wordt er volgens de formele 

structuur gewerkt? 

 -  Zijn taken, verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden logisch, duidelijk en met 

elkaar in evenwicht? 

 - Worden werkzaamheden op het laagst 

mogelijke niveau gecoördineerd? 

 - Is de structuur afgestemd op de werkpro-

cessen en op omgevingseisen?

 -  Hoe zijn de nadelen van de gekozen 

indelingsprincipes gecompenseerd? (denk 

aan overlegorganen, commissies, werk- en 

projectgroepen)

 -  Is van elke stafafdeling bekend waarom 

deze nodig is en in welke mate deze ‘nor-

merend’ of ‘ondersteunend’ is?
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Routinematig

- Geregeld
- Procedure-aanpak
- Zeker, duidelijk, bekend
- Afhankelijk
- Regelt zichzelf

Planmatig
(project)

- Gepland
- Plan van aanpak
- Riskant, uniek, eenmalig
- Samen
- Beheersbaar

Realiseren is het voortbrengen van diensten en 
goederen
Hoe het werk het best gedaan kan worden, hangt 

ervan af. Wanneer je een missie hebt geformu-

leerd, doelstellingen hebt opgesteld, de organisatie 

hebt ingericht en het daar vervolgens bij laat, zal de 

organisatie geen bestaansrecht hebben: er komt 

immers niks uit waar een ‘klant’ op zit te wachten. 

Er bestaat geen klant van een machinefabriek die 

geld betaalt voor een organisatieschema of een 

missie. En geen patiënt stapt tevreden uit het zie-

kenhuis omdat de klachtenprocedure zo helder is 

vastgelegd in een procedureboek. Realiseren is het 

uitvoeren van het werk waartoe de organisatie is 

opgericht. Hierdoor worden producten en diensten 

voortgebracht.

Voorbeelden van vragen over de activiteit realiseren 

die beantwoord moeten worden zijn: Hoe worden 

patiënten verzorgd? Op welke wijze worden pro-

ducten uit het magazijn verplaatst? Hoe worden 

data in de computer ingevoerd? Andere woorden 

voor dit proces zijn: maken, gebruiken, onderhou-

den, doen, verzorgen, effectueren, werken, imple-

menteren, uitvoeren, fabriceren, diensten verle-

nen, produceren. 

Drie manieren van werken 
Het werk kan op drie manieren worden uitgevoerd: 

improviserend, planmatig en routinematig. 

Improviseren is voor het ogenblik bedenken en 

inrichten. Soms is het moeilijk om van tevoren iets 

te zeggen over welke resultaten worden beoogd 

en/of welke werkzaamheden moeten worden 

uitgevoerd om iets te bereiken. Soms kan of wil 

niemand de beoogde resultaten beloven. Soms 

wil of moet men onderhandelen en dat vraagt om 

veel improvisatie. Kortom: alle processen die niet 

te managen zijn, zoals natuurlijke processen die 

niemand beslissend kan beïnvloeden, vragen in 

hoge mate ruimte om te improviseren. Deze aan-

Figuur 8: Drie manieren van werken

Realiseren

Toenemende voorspelbaarheid van:
- de uitkomst(en)
- de weg(en) waarlangs

Improviserend

- Ad hoc
- Procesaanpak
- Onbekend, vaag, nieuw
- Geen consensus
- Onbeheersbaar
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pak maakt het mensen die sturing moeten geven 

niet gemakkelijk. Doordat het resultaat onduidelijk 

is, is het bijvoorbeeld moeilijk in te schatten welke 

vorderingen men maakt en of de gemaakte kosten 

wel reëel zijn. Er valt eigenlijk alleen te sturen op - 

het beperken van - capaciteit en andere schaarse 

middelen. 

Een routine is een geregelde gang van telkens 

terugkerende bezigheden. Kenmerken van routine-

matig werken zijn herhaling en standaardisering. De 

manier van werken is vastgelegd en activiteiten zijn 

toegewezen aan personen binnen afdelingen die 

geacht worden deze uit te voeren. De stappen van 

een (deel)routine dragen door middel van deelresul-

taten bij aan routines die het uiteindelijke resultaat 

(product of dienst) opleveren. Het beoogde resul-

taat en de daartoe benodigde werkzaamheden zijn 

voorspelbaar. Door deze wijze van werken wordt 

werk overdraagbaar; wat er op welke wijze moet 

gebeuren, is immers vastgelegd. Doordat bekend 

is wat er op welke wijze door wie gedaan moet 

worden, geeft het betrokkenen zekerheid.

Een project is een uniek, complex en tijdelijk 

geheel van werkzaamheden dat is gericht op een 

vooraf met elkaar overeengekomen resultaat dat 

met beperkte middelen moet worden gerealiseerd. 

Wanneer het te riskant, onzeker en te onoverzich-

telijk is om een opdracht improviserend aan te pak-

ken en wanneer het onmogelijk is dat routinematig 

te doen, is plan- of projectmatig werken de aange-

wezen methode. Vooraf worden doelen, resultaat 

en werk geïnventariseerd en worden er plannen 

gemaakt over tijd, geld, kwaliteit, informatie en 

organisatie voordat begonnen wordt met het werk.

Om inzicht te krijgen het realisatie-
proces, volgt hieronder een aantal 
diagnosevragen

 -  Zijn van de routines de in- en uitvoer en de 

relaties met andere processen aangege-

ven? 

 - Is elke routine verdeeld in niet te veel 

stappen (zeven plus of min twee)? 

 - Is er voldoende ruimte om te improvise-

ren?  

 -  Worden improvisatie opdrachten regelma-

tig beoordeeld op stoppen, doorgaan of 

aanpassen?

 -  Is de projectleider bereid en in staat om 

te zorgen voor de omschrijving van het 

beoogde resultaat? 

 -  Zet de projectleider een en ander in gang 

en bewaakt hij de voortgang vervolgens 

ook? 

 -  Zijn er met de projectmedewerkers 

afspraken gemaakt over de wijze waarop 

zij de afgesproken werkzaamheden binnen 

van tevoren overeengekomen plannen 

uitvoeren? 
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Sinds enkele decennia is zich in onze organisaties een stille revolutie aan het voltrek-
ken. De industriële organisatie was vooral een rationeel construct. Ten behoeve van 
massaproductie werden structuren ingericht, functies gecreëerd en besturingsproces-
sen ontworpen die rationeel waren.

Elke emotie werd omwille van een efficiënte en 

effectieve productie uitgebannen. Natuurlijk waren 

organisaties ook gemeenschappen van werkne-

mers, volgens mij (ex-Philipsmedewerker) was 

Philips tot de jaren zestig daar een mooi voorbeeld 

van, gesymboliseerd door eigen winkels, de Phi-

lips sportverenigingen, een Philips harmonie, een 

Philips woningbouwvereniging, een Philips studie-

fonds enzovoort. Maar deze gemeenschappen van 

werknemers zijn in onze westerse wereld (want in 

China en India kent men het nog wel) nu niet meer 

gewenst voor het efficiënt en effectief laten verlo-

pen van organisatieprocessen. 

Hoe anders is dit in de organisatie van kenniswer-

kers in de informatiesamenleving. Door de behoefte 

om flexibel te organiseren, de zelfstandigheid van 

professionals, de toenemende zelfregulering door 

ICT staat het individu (en zijn netwerk) ineens mid-

den in die organisatie als belangrijke speler. De 

werkorganisatie van professionals verschuift van 

een dominante troughput organisatie of inspan-

ningsgerichte organisatie naar een outputorgani-

satie waar gestuurd wordt op concrete producten 

die professionals opleveren. De organisatie wordt 

daarmee een lossere eenheid waar medewerkers 

niet meer de hele werkdag aanwezig zijn.  Steeds 

meer organisaties worden een lossere gemeen-

schap, georganiseerd rondom concrete projecten, 

netwerken  of hubs zoals het ook wel genoemd 

wordt. In zekere zin valt daarmee de (duurzame) 

institutionele identiteit weg. 

Ik weet niet of dit betekent dat cultuur, trots en 

imago dan ook wegvallen. Het lijkt erop dat instituti-

onele identiteit wordt ingewisseld voor projectiden-

titeit en identiteit van ‘nieuwe gemeenschappen’. 

Verbinding aan deze gemeenschappen of commu-

nities wordt bepaald door de aard van het werk 

en de onderlinge afhankelijkheid van individuen 

daarin. Dat betekent dat mensen met bepaalde 

eigenschappen en kennis gezocht worden. Er ont-

staan marktplaatsen waar talent en de organisatie 

elkaar hopen te vinden. Nieuwe gemeenschappen 

ontstaan vooral daar waar de stem van de klant 

spreekt. Verbinding aan deze communities bestaat 

uit identificatie met ‘jouw soort mensen’, trots op 

resultaten, individuele afhankelijkheid en onder-

scheidend vermogen. Verbinding is vrij, in- en uit-

stappen op ieder moment mogelijk. 

Levert Het Nieuwe Werken een werkbare 
organisatie op? 
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Proces 1: Doelen stellen
 -  Missie: het kwalitatief, filosofisch antwoord 

op de vraag wat de organisatie wil betekenen 

voor haar medewerkers, klanten, doelgroepen, 

aandeelhouders of andere belanghebbenden

 -  Doel: een omschreven situatie die op een 

vooraf aangegeven tijdstip bereikt moet zijn

Proces 2: Organiseren 
 -  Strategie: de manier waarop (en het geheel 

van middelen waarmee) vooraf gestelde doelen 

bereikt (kunnen) worden (het actieplan)

 -  Managementstijl: de kenmerkende gedrags-

patronen van het management op elk niveau

 -  Systemen: de regels en procedures waarmee 

het dagelijks functioneren gestuurd wordt

 -  Personeel: de karakteristieken en vaardigheden 

van de medewerkers

 -  Cultuur: de gemeenschappelijke waarden en 

normen (van een groep mensen) en de daaruit 

voortvloeiende manieren van doen

 -  Structuur: de taak-, verantwoordelijkheids- en 

bevoegdheidsverdeling en de compensatie 

daarvan

Proces 3: Realiseren
 -  Realiseren: het produceren van goederen en 

leveren van diensten. Dit kan improviserend, 

routinematig of projectmatig/programmatisch 

worden uitgevoerd

 -  Improviseren: voor het ogenblik bedenken 

of inrichten. Werkwijze waarbij uitkomsten en 

activiteiten niet voorspelbaar zijn

 -  Routine: geregelde gang van zaken van telkens 

terugkerende activiteiten

 -  Project: een vooraf met elkaar overeengeko-

men uniek resultaat met de daartoe benodigde 

werkzaamheden

 -  Programma: een verzameling tijdelijke 

inspanningen die mensen in samenwerkende 

organisaties ondernemen om bepaalde doelen 

na te streven.

Deze whitepaper is gebaseerd op:

R. Kor, G. Wijnen en M. Weggeman, Meesterlijk 

organiseren – handreikingen voor ondernemende 

managers

R. Kor,  Gewoon doen – Gids voor motiverend lei-

dinggeven en organiseren

R. Kor, projectmatig werken bij de hand – handrei-

kingen voor de deeltijd projectleider

Definities

Strategie

Personeel

Cultuur Systemen

Structuur Management-
stijl

Organiseren

Doelen stellen

Realiseren- Missie formuleren
- Doelen bepalen

-  Doen van research t/m 
leveren van service

-  Beheersen van kwaliteit t/m 
planning



‘Wij geloven dat het belangrijk is om op zoek te gaan naar de essentie 

van een vraagstuk om tot de juiste oplossing te komen. Zeker omdat 

wij vinden dat die oplossing een duurzame oplossing moet zijn, niet 

voor een moment, niet ten koste van mensen en middelen. Daardoor 

een waardevolle betekenis voor de maatschappij. Wij willen Nederland 

economisch sterker en mooier maken.’

Twynstra Gudde

Amersfoort
Stationsplein 1

Postbus 907
3800 AX Amersfoort

033 - 467 77 77

Den Haag
Herengracht 9

2511 EG Den Haag
070 - 304 74 20

www.twynstragudde.nl

Ingeschreven in het
kwaliteitsregister 

organisatieadvies

Member of the 
Cordence Worldwide 

Partnership

Rudy Kor

rko@tg.nl

06 - 53 72 36 67

Hebt u vragen of opmerkingen over dit thema? Neem dan contact met ons op:

32
09


