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MANAGEMENT: HISTORISCH PERSPECTIEF

Wat is dat: management, organisatie?

M In feite: elke vorm van menselijke samen-
    werking voor een gemeenschappelijk doel.

M Ook: een doelgerichte samenbundeling van
    kennis, vaardigheden en kracht tussen
    meerdere mensen gericht op het voorzien in de
    behoefte aan producten en/of diensten in haar
    omgeving.

M Of: het geheel van productiefactoren,
    procedures en mensen die samenwerken om
    bepaalde doelstellingen te bereiken.

Organisatie:
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Wat is dat: management, organisatie?

Organisatie:
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Beschouwing van vroeger management

M Wanneer we aan management denken, denken
    we meestal aan de meer moderne management
    methoden en praktijken.  Toch bestaat
    management al eeuwen, en het bewijs daarvan
    kunnen we overal om ons heen zien: 

Management...bijna zo oud als de mensheid

F grote oudheidkundige bouwwerken, zoals
    de Egyptische piramiden (4000-30BC), de
    Chinese Muur (±210->BC), en vele andere
    constructies, waarbij duizenden mensen
    waren betrokken.
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Beschouwing van vroeger management

Management...bijna zo oud als de mensheid
M De wereld heeft in het verleden vele, soms zeer
    geweldadige, leiders gekend:

F Julius Caesar, Romeinse generaal /
    staatsman (100-44BC)

F Genghis Khan, Mongoolse veroveraar
     (1167-1227)

F Peter de Grote, Russische tsaar
     (1672-1725)

F Napoleon Bonaparte, Franse
    keizer (1769-1821)

F ...en vele, vele anderen...
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Beschouwing van vroeger management

Management...bijna zo oud als de mensheid
M Nieuwe managementconcepten volgden elkaar
    snel op tijdens en na de Industriële Revolutie
    (ca. 1750-1900).  Dit was de periode waarin
    stoom(machine)kracht werd ontwikkeld,
    hetgeen later zou resulteren in massa
    productie en de vraag naar wijdverbreide,
    efficiënte vormen van transport (o.a. auto’s).

M En, zoals toen door de Schotse econoom Adam
    Smith (1723-1790) betoogd, diende arbeid in dit
    verband anders, efficiënter, te worden
    ingericht: arbeidsverdeling (division of labor).
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Klassieke management theorieën

Trend #1: Scientific Management
M Deze vroege management ’school’ ontstond
    door:
     F de toenemende industrialisatie;
     F de noodzaak om goederen meer efficiënt te
         produceren;
     F het toenemende tekort aan bekwame
         arbeiders 
��Belangrijke figuren die hieraan hebben
    bijgedragen:     O Frederick W. Taylor
                               G Henry L. Gantt
                               G Frank B. & Lilian M. Gilbreth
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Klassieke management theorieën

Scientific Management: Frederick Taylor

F “Hardly a competent workman can be found
     who does not devote a considerable amount
     of time to studying just how slowly he can
     work, and still convince his employer that
     he is going at a good pace.” 

M Typerende uitspraak van Frederick W. Taylor,
    Amerikaanse uitvinder en ingenieur (1856-1915):
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Klassieke management theorieën

Scientific Management: Frederick Taylor

M Kernpunten van Frederick W. Taylor:

F Hoge mate van arbeidsspecialisatie.
F Planning vanuit management, niet door
    ondergeschikten.
F Introductie van prestatie-gerelateerde
    beloning (afhankelijk van aantallen stuks). 
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Klassieke management theorieën

Scientific Management: Frederick Taylor
M 4 Managementprincipes van Frederick Taylor:

F Beschouw elk aspect van het werk van een
    arbeider op een wetenschappelijke manier.
F Selecteer arbeiders op wetenschappelijke
    wijze, train, leer en ontwikkel hen, in plaats
    van dit door henzelf te laten doen.
F Werk hartgrondig met de arbeiders samen,
    zodat zij zich aan stricte instructies houden.
F Verdeel werk en verantwoordelijkheid op
    evenredige wijze tussen management en
    arbeiders.
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Klassieke management theorieën

Scientific Management: Frederick Taylor
M Op basis van deze uitgangspunten, was Taylor
    een voorstander van vergaande scheiding van
    taken in de leiding hetgeen resulteerde in het
    zgn. 8-bazenstelsel, 
    waarbij iedere 
    baas over 1 of 
    enkele 
    kwaliteiten
    diende te  
    beschikken:
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Klassieke management theorieën

Scientific Management: Henry Gantt
M Kernpunten van Henry Gantt, Amerikaanse

     industriële ingenieur (1861-1919)::
F Noodzakelijkheid om Taylor’s stuks-
    prestatiebeloning te verbeteren.
F Aanmoedigingspremies voor iedere arbeider
    die bepaalde prestaties bereikt + een bonus
    voor de voorman, voor zover al diens
    arbeiders aan de prestatie hebben bijge-
    dragen.
F Introductie van productie-planning schema’s
    en instrumenten (’Gantt-charts’‘).
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Klassieke management theorieën

Scientific Management: de Gilbreth’s
M Kernpunten van Frank B. Gilbreth, Amerikaanse

     bouwondernemer (1868-1924) en zijn echtgenote Lilian
    M. Gilbreth, Amerikaanse psychologe (1878-1972):

F Uitvoerige studies naar beweging en
    vermoeidheidssymptomen, en indeling van
    elementaire handmatige bewegingen (zgn.
    ‘therbligs’) op bouwlocaties.
F Promotie en introductie van betere
    (gezondere) arbeidsomstandigheden.
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Klassieke management theorieën

Scientific Management: de Gilbreth’s
M Kernpunten van Frank & Lilian Gilbreth:

F Verder: introductie van het ‘3 positions plan
    for promotion’ systeem, dat was ontwikkeld
    om arbeiders hun 3 posities bij te brengen:
    arbeider, leerling (voor promotie) en trainer
    (van hun opvolgers):
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Klassieke management theorieën

Trend #2: General Management theory

��Belangrijke figuren die hieraan hebben
    bijgedragen:       O Henry Fayol
                                 O Max Weber

M Waar Scientific Management zich vooral richtte
    op (het managen van) individuele arbeiders,
    was de General management (of: administra-
    tive) theory met name gericht op de totale
    organisatie en hoe deze effectiever te maken.
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Klassieke management theorieën

General Management theory: Henry Fayol
M Kernpunten van Henri Fayol, Franse mijnbouw-

     kundige ingenieur (1841-1925):

F Meer focus op de totale organisatie dan op
    de functie van daarvan.
F Indeling van de arbeidsactiviteiten in 6
    onderling verbonden gebieden (bedrijfs-
    functies):
    G Technisch            G Veiligheid (personeel)
    G Commercieel       G Administratief 
    G Financieel            G Management           
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Klassieke management theorieën

General Management theory: Henry Fayol
M Kernpunten van Henri Fayol:

F ”Management is een vaardigheid die kan
    worden onderwezen en aangeleerd, en
    betreft 5 hoofdtaken:
    G prevoir (vooruitzien, strategisch plannen)
    G organiser (het organiseren van mensen en
        middelen)
    G commander (opdrachten geven)
    G coordonner (afstemmen van activiteiten)
    G contrôler (supervisie, toezicht houden.”
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Klassieke management theorieën

General administrative theory: Henri Fayol

F Arbeidsverdeling: hoe sterker
    mensen zich specialiseren, des te
    efficiënter het werk.
F Gezag: managers moeten orders
    geven op basis van formeel en
    persoonlijk gezag.
F Discipline: respecteren van
    regels en afspraken door een
    ieder in de organisatie. 

��Fayol’s 14 Managementprincipes:                (1/5)
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Klassieke management theorieën

General administrative theory: Henri Fayol

F Eenheid van gezag: werknemers mogen
    slechts van één persoon instructies
    ontvangen.
F Eenheid van bevel: werkzaamheden met
    hetzelfde doel staan onder 
    leiding van één manager
    met één plan.

��Fayol’s 14 Managementprincipes:                (2/5)
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Klassieke management theorieën

General administrative theory: Henri Fayol

��Fayol’s 14 Managementprincipes:                (3/5)

F Individueel belang ondergeschikt aan
    gemeenschappelijk belang: belangen van de
    algehele organisatie staan altijd voorop.
F Rechtvaardige beloning: voor zowel werk-
    nemers als werkgevers.
F Centralisatie / decentralisatie: managers
    houden eindverantwoordelijkheid, met enig
    zeggenschap in besluitvorming bij
    werknemers. 
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Klassieke management theorieën

General administrative theory: Henri Fayol

��Fayol’s 14 Managementprincipes:                (4/5)

F Hiërarchie: duidelijke gezagslijnen in de
    organisatie van topmanagement naar
    werkvloer.
F Orde: geld, mensen en werkzaamheden op
    het juiste moment en op de juiste plaats. 
F Rechtvaardigheid: managers moeten op
    vriendelijke en rechtvaardige wijze met
    werknemers omgaan.   
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Klassieke management theorieën

General administrative theory: Henri Fayol

��Fayol’s 14 Managementprincipes:                (5/5)

F Stabiel personeelsbeleid: tegengaan van
    hoog personeelsverloop verhoogt het
    efficiënt functioneren.
F Initiatief: vrijheid voor werk-
    nemers om eigen plannen op
    te stellen en uit te voeren.
F Eensgezindheid: stimulering 
    van teamgeest zorgt voor 
    eendracht in de organisatie.   
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Klassieke management theorieën

General Management theory: Max Weber
M Typerende uitspraak van Max Weber, Duitse

     socioloog (1864-1920):

F “Iedere doelgerichte
    organisatie die uit duizenden
    werknemers bestaat, moet
    haar activiteiten zorgvuldig
    reguleren en controleren.’”
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Klassieke management theorieën

General Management theory: Max Weber
M Kernpunten van Max Weber:

F Bureaucratisch management, op basis van
    streng gedefinieerde hiërarchie, duidelijke
    voorschriften en gezagslijnen.
F Grote nadruk op technische competentie.
F Beoordeling prestaties volledig op basis van
    verdienste.
F Onpersoonlijke en formele relaties, gericht
    op efficiëntie. 
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Klassieke management theorieën

General Management theory: Max Weber
M Kernpunten van Max Weber:

F Rationele probleemoplossing.
F Iedereen is onmiddellijk vervangbaar.  

M Hoewel de Bureaucratisch managementtheorie
    in veel opzichten niet meer van deze tijd is,
    danken bedrijven zoals United Parcels Services
    (UPS) naar eigen zeggen een deel van hun
    succes aan deze theorie:
    Bureaucratic management + scientific
    management + automation = UPS’s success 
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Klassieke management theorieën

Opbrengsten Klassiek management: 
M lopende band productie (moving assembly line)
M fabrieks lay-out, productie routing
M planning technieken
M arbeidsanalyse
M bureaucratische organisatievormen
M aanzet tot verdere professionalisering van
    management
M taken en rollen van de leider
M ontwikkeling van managementvaardigheden 
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Klassieke management theorieën

Beperkingen Klassiek management: 
M aannamen inzake rationaliteit van mensen
M sociale behoeften werden nauwelijks
    meegenomen
M productiviteit betekende winstgevendheid, met
    vaak machtsmisbruik als gevolg
M kloofvorming tussen bedrijven en steeds groter
    wordende vakbonden
M theorieën gebaseerd op relatief stabiele en
    voorspelbare omgevingsfactoren
M gezagslijnen te strak voor situaties waar meer
    flexibiliteit vereist wordt
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Human Resources benadering

Het belang van de menselijke factor

��Belangrijke figuren die hieraan hebben
    bijgedragen:     G Hugo Munsterberg
                               G Mary Parker Follet
                               G Chester Barnard
                               O George Elton Mayo

M In het begin van de 20ste eeuw begonnen
    verschillende theoretici het belang te
    onderkennen van de menselijke factor als
    bijdrage aan het succes van organisaties. 
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Human Resources benadering

Vroege verdedigers: Hugo Munsterberg

M Hugo Munsterberg, Duitse Harvard professor

     industriële psychologie (1863-1916):

M baande de weg voor het vak
    industriële psychologie: de
    wetenschappelijke studie
    betreffende de maximalisatie
    van productiviteit en aanpas-
    singsvermogen van werkende
    individuen.
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Human Resources benadering

Vroege verdedigers: Hugo Munsterberg
M Introduceerde het gebruik van psychologische
    tests ter verbetering van de werving van
    werknemers.  Deed onderzoek naar de waarde
    van leertheorieën voor de ontwikkeling van
    trainingmethoden.  Onderzocht ook menselijke
    gedragingen om effectieve motivatie-
    technieken op de werkvloer te ontwikkelen.

M Munsterberg zag ook een link tussen weten-
    schappelijk management en industriële 
    psychologie: meer efficiëntie door arbeids-
    analyse en inpassing individ. skills en capacit’n.
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Human Resources benadering

Vroege verdedigers: Mary Parker Follet
M Mary Parker Follet, Amerikaanse econome / sociologe

     (1868-1933):

M werkte de principes van
    klassiek management verder
    uit, en was één van de eersten
    die begreep dat organisaties
    kunnen worden beschouwd
    vanuit het perspectief van
    individueel gedrag en groeps-
    gedrag.
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Human Resources benadering

Vroege verdedigers: Mary Parker Follet
M “Totale zelfwerkzaamheid kan alleen bereikt
    worden als lid van een team.”
    “Individuele capaciteit verandert niet, tot deze
    vrijkomt door groepsassociatie.”
M Werknemers en hun management dienen een
    gezamenlijk doel na te streven.
M Gekunstelde verschillen tussen management
    en werknemers moeten gezien worden als
    belemmeringen, en moeten worden weg-
    genomen.  
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Human Resources benadering

Vroege verdedigers: Mary Parker Follet
M Managers en werknemers dienen zichzelf als
    partners te beschouwen, als onderdeel van een
    gezamenlijke groep.
M Toezicht houden dient gericht te zijn op
    groepen, niet op individuen.
M Groepen dienen zelf-toezicht toe te passen,
    uitgevoerd door de individuele groepsleden. 
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Human Resources benadering

Vroege verdedigers: Mary Parker Follet

M Managers dienen op hun kennis en ervaring te
    vertrouwen bij het leiden van werknemers, en
    niet op basis van formeel gezag of positie.
M Parker Follet’s ‘holistic supervision model ’:  
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Human Resources benadering

Vroege verdedigers: Chester Barnard
M Chester Barnard, Amerikaanse ondernemer en pionier

     op het terrein van leiderschap (1886-1961):

M werd beïnvloed door het werk
    van Max Weber, maar
    beschouwde organisaties als
    sociale systemen die mense-
    lijke samenwerking vereisen.
M was ervan overtuigd dat
    organisaties bestaan uit
    mensen die sociale relaties met
    elkaar aangaan.
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Human Resources benadering

Vroege verdedigers: Chester Barnard
M Managers dienen zich te richten op het
    communiceren met medewerkers en hen te 
    stimuleren tot hogere niveaus van inzet.
M Een belangrijk deel van het succes van een
    organisatie hangt af van de onderlinge samen-
    werking en ook: goede banden aanhouden met
    mensen en instellingen met wie de organisatie
    regelmatig contact onderhoudt.
M Daarom dienen managers de externe omgeving
    te analyseren en de organisatie daar, op even-
    wichtige wijze, op aan te passen.  
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Human Resources benadering

Vroege verdedigers: George Elton Mayo
M George Elton Mayo, Australische Harvard professor

     sociologie (1880-1949):

M was betrokken bij de
    ‘Hawthorn onderzoeken’ in de
    periode 1924-1927, die voor
    nieuwe inzichten zorgden
    betreffende groepsnormen en
    groepsgedragingen.
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Human Resources benadering

Vroege verdedigers: George Elton Mayo
M Deze onderzoeken (experimenten) hadden te
    maken met het effect van licht (arbeidsom-
    standigheden) op de productiviteit van
    (overwegend vrouwelijke) medewerkers bij de
    Western Electric Hawthorne Works in Chicago.

M Normale productie:  2400 telefoonschakelaars /
                                       componenten per 48-urige
                                       werkweek, per medewrker.

M Experiment:              effect van verschillende
                                       licht-niveaus op test- en
                                       controlegroepen.
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Human Resources benadering

M Ontdekking (o.a.):    gedurende de slechtste
                                       werkomstandigheden
                                       bleken de testgroepen
                                       meer productief te zijn, en
                                       verwerkten uiteindelijk
                                       zo’n 3000 schakelaars per
                                       week, per medwerker. 
                                       (= +20%) 

Vroege verdedigers: George Elton Mayo
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Human Resources benadering

M Dit zgn. ‘Hawthorne-effect ’, zoals de onder-
    zoekers hadden ontdekt, werd bereikt door:

    F het gevoel te hebben onderdeel te zijn van
        een elite, een experimentele groep;
    F een gevoel van loyaliteit, team spirit, gedur-
        ende uiteenlopende werkomstandigheden;
    F een andere, meer vrije manier van managen;
    F persoonlijke aandacht voor individuele
        verrichtingen; 
    F zelf-toezicht houden op het eigen werk.

Vroege verdedigers: George Elton Mayo
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Human Resources benadering

Opbrengsten Human Resources benadering:
M onze huidige kennis betreffende werknemers
    selectietechnieken, werknemerstraining en 
    -counseling, management training en het
    creëren van functies;
M onze huidige kennis van motivatie, leiderschap,
    macht en gezag;
M onze aandacht voor het opbouwen van onder-
    linge samenwerking tussen werkgroepen,
    waardoor ondernemingen meer sociaal verant-
    woordelijk worden, en beter op externe kansen
    (en bedreigingen) kunnen inspelen.
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Human Relations beweging

Revisionisme:
M De Hawthorne onderzoeken toonden aan dat
    productiviteit toeneemt wanneer het
    management meer aandacht besteedt aan
    medewerkers.

M Maar, omdat men toen nog nauwelijks
    twijfelde aan de modellen van de Klassiek
    Managementschool (al werden hier en daar wel
    wat verbeteringen doorgevoerd), worden de
    theoretici uit deze periode ook wel als
    ‘neoklassieken’ aangeduid.  
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Human Relations beweging

Revisionisme:
M Verder waren verdedigers van deze human
    relations beweging sterk overtuigd van het
    belang van werknemers tevredenheid.

M De visies van de aanhangers van deze stroming
    kwamen vooral voort uit eigen persoonlijke
    overtuiging en niet zozeer uit gedegen onder-
    zoek of bewijsvoering. 
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Human Relations beweging

Revisionisme:
M Belangrijke aanhangers van deze stroming:
    F Douglas McGregor (1906-1964; Amerikaanse
        soc.-psycholoog MIT): o.a. X-Y theorie ;
    F Chris Argyris (1923-2013; Amerikaanse Harvard
        prof. organisatiepsychologie): o.a. de lerende org.;
    F Rensis Likert (1903-1981; Amerikaanse dr. 
        organisatiepsychologie): o.a. de linking-pin ;
    F Abraham Maslow (1908-1970; Amerikaanse dr.
        klinische psyschologie): o.a. behoeftenpiramide ;
    F Frederick Herzberg (1923-2000; Amerikaanse dr.
        psychologie): o.a. motivation-hygiene theorie  ;      
    F Robert Blake & Jane Mouton (Amerik. organisatie-
        psychologen): o.a. de managerial grid (matrix). 
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Human Relations beweging

Revisionisme:
M Sociale behoeften als drijvende kracht:
    Vanaf de tijd van de Hawthorne experimenten
    ontstond een zienswijze die sterk afweek van de tot
    dan toe overheersende rationele mensvisie:
    Q de werkende mens handelt niet uitsluitend volgens
        financiële belangen, maar heeft emoties, vriend-
        schappen en relaties die het gedrag beïnvloeden;
    Q werknemers vormen hierom groepen met eigen
        normen, kenmerken, bindingen en opvattingen
        waaraan de leden zich conformeren;
    Q de leiding moet hiermee rekening houden teneinde
        werknemersgedrag te kunnen beïnvloeden.
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Human Relations beweging

Revisionisme:
M Ontplooiingsbehoefte als drijvende kracht:
    Al snel hierna werd duidelijk dat ook andere
    behoeften een rol speelden in het gedrag van mensen.
    Een theorie die in dit verband veel invloed op de
    praktijk heeft gehad, betreft de behoeftentheorie van
    Maslow.
    Volgens deze theorie zijn menselijke behoeften
    aangeboren en kunnen worden ingedeeld in 5 basis
    categorieën, waarbij de behoeften hiërarchisch van
    aard zijn.   Echter uit later onderzoek blijkt dat men
    niet per se overgaat van de ene behoeftelaag naar de
    andere, maar dat verschillende motieven tegelijkertijd
    werkzaam kunnen zijn.
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Human Relations beweging

Revisionisme:
M Ontplooiingsbehoefte als drijvende kracht:
    Behoeftentheorie van Maslow
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Human Relations beweging

Revisionisme:
M Ontplooiingsbehoefte als drijvende kracht:
    Een andere theorie betreft de motivatietheorie van
    Fred. Herzberg, op basis van zijn onderzoek onder
    werknemers: “wat vind je goed/slecht tijdens jouw
    werk, en wat is daarvan volgens jou de oorzaak of
    omstandigheid?” 
    Op deze wijze werden werkextrinsiek factoren
    ontdekt: factoren die betrekking hebben op werk-
    omstandigheden (zgn., context- of hygiënefactoren
    ook wel: dissatisfiers), en ook werkintrinsieke
    factoren: factoren die betrekking hebben op het werk
    zelf (motivatoren, ook wel: satisfiers), zoals waar-
    dering, ontplooiingsmogelijkheden. 
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Kwantitatieve benadering

Operational Research (OR):
M Deze stroming kwam voort uit de ontwikkeling
    van wiskundige en statistische oplossingen
    voor militaire vraagstukken tijdens WO-II.
M Door het combineren van kennis van wis- en
    natuurkundigen en andere wetenschappers,
    waren -eerst- de Engelsen in staat om belang-
    rijke technologische en tactisch doorbraken te
    realiseren.  Dit bereikten zij door de inzet van
    de allereerste computers, die hen in staat
    stelden 1000-en wiskundige en statistische
    berekeningen uit te voeren.
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Kwantitatieve benadering

Operational Research (OR):

13 kTon Little boy
(Hiroshima-bom)

decoderen van 
U-boot berichten
(Enigma machine)

ontwikkeling van 
RAdio Detecion
And Ranging
(Radar)
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Kwantitatieve benadering

Operational Research (OR):
M OR werd na de oorlog ook uitgevoerd in
    zakelijke omgevingen.  Tegenwoordig wordt
    deze benadering ingezet bij het creëren van
    teams die bestaan uit allerlei specialisten met
    als doel om specifieke vraagstukken te
    analyseren en management daaromtrent te
    informeren.
M Beperkingen: 
    G managers beschouwen OR vaak als te inge-
        wikkeld om in de praktijk toe te passen;
    G OR biedt geen oplossingen voor problemen    
        van psychologische of sociologische aard.  
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Hedendaagse benaderingen

Integrale benadering:
M De klassieke benadering was gericht op
    toename van efficiëntie.  Werknemers werden
    beschouwd als verlengstukken van machines,
    en in algemeen was er weinig oog voor
    menselijke belangen.
    Niettemin zorgde de efficiëntie op de werkvloer
    voor prijsverlagingen, wat leidde tot grotere
    markten, meer banen en meer koopkracht voor
    het werkend gezin.  Zo hebben de klassieke
    uitgangspunten sterk bijgedragen aan de
    hogere levensstandaarden in diverse landen.
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Hedendaagse benaderingen

Integrale benadering:
M De human resources benadering was vooral
    gericht op de factor mens in werkomgevingen.
    Mensen werden niet langer beschouwd als
    machines, en stonden afwijzend tegenover de
    onpersoonlijke en disciplinaire werkomgeving
    die het klassieke management zo kenmerkte.
    Onder invloed van maatschappelijke verande-
    ringen werden nieuwe wetten gemaakt die de
    rechten van werknemers beschermden, en hen
    beschermden bij werkloosheid.
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Hedendaagse benaderingen

Integrale benadering:
M Als reactie op de grote nadruk op efficiëntie
    tijdens de klassieke benadering, en op de grote
    nadruk op menselijke productiviteit tijdens de
    human resources benadering, ontstond na WO-
    II een integrale benadering. 
    Deze integrale benadering wordt onder-
    scheiden in:
    O de systeembenadering
    O de contingentiebenadering [en:
    G de procesbenadering]
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Hedendaagse benaderingen

Systeembenadering:
M In de systeembenadering wordt een ‘systeem’
    gezien als een verzameling van onderdelen
    (mensen, organisaties, zaken, e.d.) die
    onderling samenhangen en afhankelijk zijn,
    waardoor een gemeenschappelijkheid ontstaat
    (zoals een samenleving).
M ‘Systemen’ kunnen gesloten of open systemen
    betreffen. Gesoten systemen worden niet
    beïnvloed door, en hebben geen wisselwerking
    met, hun omgeving.  Open systemen inter-
    acteren juist sterk met hun omgeving.
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Hedendaagse benaderingen

Systeembenadering:
M Tegenwoordig worden organisaties gezien als
    open systemen die continu interacteren met
    hun omgeving.
    In de systeembenadering wordt ervan uitge-
    gaan dat organisaties niet geïsoleerd werken;
    hun bestaan hangt sterk af van de interactie
    met de externe (macro- & meso-)omgeving, en
    de vele belanghebbenden (stakeholders, zoals
    overheden, vakbonden, concurrenten, werk-
    nemers, leveranciers, klanten, e.d). 
    Organisatie en de omgeving zijn één systeem. 
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Hedendaagse benaderingen

Systeembenadering:
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Hedendaagse benaderingen

Systeembenadering:
M De systeembenadering geeft op zich niet
    specifiek aan wat managers (zouden) moeten
    doen. 
    Duidelijk is wel dat het voor het management
    van belang is om de organisatie zoveel als
    mogelijk te koppelen aan de omgeving
    daarvan, waardoor beter en alerter kan worden
    ingespeeld op de belangen van de verschillende
    stakeholders.
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Hedendaagse benaderingen

Contingentie- (of situationele) benadering:
M Omdat organisaties zo divers zijn qua grootte,
    doelen, personeel e.d., is het volstrekt onmoge-
    lijk om universeel toepasbare principes te
    creëren die voor elke situatie gelden:
    “There is no one best way to organize.”
    Volgens deze benadering zal een manager
    telkens moeten proberen te bepalen welke
    managementmethode het beste in een
    bepaalde situatie past: het bepalen van een 
    “if ... then” relatie.
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Hedendaagse benaderingen

Procesbenadering:
M Deze benadering werd ooit geïntroduceerd
    door Henri Fayol, en is gebaseerd op de hoofd-
    taken van management: plannen, organiseren,
    leidinggeven en toezicht houden.

    Deze benadering is vooral gericht op de
    uitvoering van deze hoofdtaken, die worden
    beschouwd als cyclisch en voortdurend. 
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Hedendaagse benaderingen

Procesbenadering:
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Hedendaagse benaderingen

Neo-human relations benadering:
M Neo-human relations betreft een geïntegreerde
    benadering die een positief mensbeeld koppelt
    aan de wetenschappelijke onderzoeken van
    organisaties, met als doel  richtlijnen voor
    management te kunnen creëren die voor de
    meeste omstandigheden kunnen gelden.
M Net zoals Fayol dat in zijn tijd deed, combineren
    neo-human relations pioniers als W. Edwards
    Deming en Tom Peters klinische ervaringen en
    wetenschappelijk onderzoek om praktische
    management principes te ontwikkelen.  
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Hedendaagse benaderingen

Neo-human relations benadering:
M Neo-human relations : 2 basis principes volgens
    Tom Peters en Robert Waterman ( ”In search of
    excellence”, 1982 ):
    F organisaties moeten zich richten op het creëren van
         nieuwe grondbeginselen : wereldklasse kwaliteit en
         service, beter vermogen en grotere flexibiliteit om
         in te spelen op veranderingen in de omgeving,
         voortdurende innovatie en verbetering;
    F organisaties moeten zich richten op ‘ voorbijgaande
         opportunisme ’: zij moeten nieuwe kansen en
         uitdagingen aangrijpen, zodra deze zich aandienen.


