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MANAGEMENT: TAKEN EN STIJLEN

De begrippen management en manager

  

M Managers concentreren zich op het op gang brengen en
    het sturen van activiteiten van anderen in een
    organisatie.
    Managers zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van
    de hoofdactiviteiten van management, w.o.:
    F plannen
    F organiseren & coördineren
    F leiding geven
    F controleren.

M Managers kunnen worden geclassificeerd naar hun
    niveau in de organisatie (1e lijns- / midden- / top-
    management) en naar het scala van organisatorische
    activiteiten waarvoor zij verantwoordelijk zijn
    (functionele / algemene managers).

3

MANAGEMENT: TAKEN EN STIJLEN

  



4

MANAGEMENT: TAKEN EN STIJLEN

De begrippen management en manager

  

M Management kan worden beschouwd als het proces
    waarbij het werk van leden van de organisatie gepland,
    gestuurd en gecontroleerd wordt, en alle andere
    beschikbare middelen van de organisatie worden
    aangewend om de vastgestelde doelen te bereiken.

M Management kan verder gezien worden als de groep 
    van leidinggevenden in de organisatie die tot taak heeft
    de organisatie te besturen.  Omdat het meestal gaat om
    meerdere personen die deze taak gezamenlijk uitvoeren,
    wordt ook wel gesproken van het ‘managementteam’
    (het ‘MT’).

5

MANAGEMENT: TAKEN EN STIJLEN

De begrippen management en manager

  

M Veel organisaties hebben te maken met verschillende
    managementlagen (hiërarchische niveaus).  Het aantal
    lagen is sterk afhankelijk van het type organisatie, de
    omvang van de organisatie, het specialisatieniveau en
    het organisatiebeleid. 
    De bekende 3 niveaus die worden gehanteerd:
    F topmanagement: verantwoordelijk voor de algehele
        leiding van de organisatie;
    F middenmanagement: stuurt de activiteiten aan van
        uitvoerende medewerkers, maar afhankelijk van de
        organisatiegrootte kan het middenmanagement zich    
        ook alleen richten op de aansturing van lager
        management;
    F lager management (1e lijns managers): afdelings-
        chefs of groepsmanagers. 
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De begrippen management en manager

  

M De 3 managementlagen kennen verschillende bestuur-
    lijke (beleidsmatige) taken.
    Beleidsformulerende (of: constituerende) taken hebben
    te maken met onderwerpen zoals vooruitzien, voor-
    spellen, plannen, organiseren.  Dit ligt vooral op het
    terrein van het topmanagement en ook van het
    middenmanagement.
    Beleidsuitvoerende (of: dirigerende) taken betreffen
    zaken als het delegeren en controleren van werkzaam-
    heden, het motiveren van medewerkers.  Dit ligt op het
    terrein van het middenmanagement en met name van
    het lager management. 
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De begrippen management en manager

  

M Naast de classificatie naar niveau in de organisatie,
    kunnen managers dus ook worden geclassificeerd naar
    het scala van organisatorische activiteiten waavoor zij
    verantwoordelijk zijn: functionele en algemene
    managers. 
    F De functionele manager is verantwoordelijk voor één
        activiteit binnen de organisatie.  De medewerkers van
        deze manager houden zich alleen bezig met dezelfde
        soort activiteiten. 
        Voorbeelden: productiemanager, marketingmanager,
        personeelsmanager, enz.
    F De algemene manager daarentegen heeft de leiding
        over een complexe unit (onderdeel, bedrijf, divisie), en
        is verantwoordelijk voor alle activiteiten daarvan, w.o.
        productie, marketing, en financiën. 
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De begrippen management en manager

  

M Belangrijke ontwikkelingen betreffende de activiteiten
    van management:
    F organisaties worden steeds ‘platter’; er zijn dan
        minder managementniveaus nodig en worden midden-
        en lager management vaker samengevoegd;
    F als gevolg hiervan is de doorgroei naar hoger manage-
        mentniveau steeds lastiger, en vindt straks meer
        horizontale overplaatsing plaats;
    F in organisaties is een duidelijke verschuiving gaande
        van functionele managers naar algemene managers. 
        Dit is vaak het gevolg van opsplitsing van bedrijven in
        businessunits die zelf verantwoordelijk zijn voor hun
        activiteiten m.b.t. de gekozen PMC’s;
    F direct leiding geven maakt steeds meer plaats voor
        coaching van medewerkers.
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Taken en rollen van de manager

  

M Henri Fayol heeft in het verleden belangrijke manage-
    menttaken vastgesteld, die men nog steeds toepast:
    F prevoir: plannen, vooruitzien
    F organiser: organiseren
    F commander: opdrachten geven, bevel voeren
    F coordonner: afstemmen van activiteiten,    en
    F contrôler: supervisie, toezicht houden.

    Inmiddels is dit takenpakket verder uitgebreid met o.a.:
    F nemen van beslissingen, knopen doorhakken
    F personeelsbeleid uitvoeren
    F medewerkers motiveren en coachen
    F interne / externe communicatie 
    F leiding geven
    en meer.
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Taken en rollen van de manager

  

M De eerste aandacht van managers zal uitgaan naar hun
    belangrijkste rollen als planner, organisator, leiding-
    gevende en toezichthouder in de organisatie. 
    In feite neemt iedere manager een veel groter scala van
    rollen op zich, om de organisatie naar de vastgestelde
    doelen te leiden.

M Volgens prof. Henry Mintzberg kunnen al deze rollen van
    managers als volgt worden ingedeeld:
    F interpersoonlijke rollen: helpen managers hun organi-
        satie soepel te laten functioneren;
    F informationele rollen, i.v.m. het belangrijkste aspect
        van hun werk: informatie ontvangen en door-geven;
    F besluitvormende rollen: waarbij informatie de basis-
        input vormt voor besluitvorming van managers.
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Taken en rollen van de manager

  

M Interpersoonlijke rollen:
    G representatieve functie (boegbeeld): de manager voert
        allerlei ceremoniële plichten uit als hoofd van de een-
        heid, en is symbool voor de successen en mislukkingen
        van de organisatie;
    G leider: de manager is verantwoordelijk voor zowel zijn
        eigen acties als die van zijn personeel, en moet daar-
        over verantwoording afleggen. Hij beschikt hiertoe
        niet alleen over personeel, maar ook over andere
        middelen, zodat van hem verwacht wordt dat hij meer
        bereikt dan andere leden van de organisatie;
    G verbindingsman: de manager werkt met iedereen
        binnen of buiten de organisatie die kan helpen de
        doelen van de organisatie te bereiken: dus netwerken,
        allianties, coalities, e.d. creëren.
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Taken en rollen van de manager

  

M Informationele rollen:
    G verzamelaar van informatie: de manager is continu op
        zoek naar zinvolle informatie, zowel binnen als buiten
        de organisatie, en verkrijgen deze gevraagd en
        ongevraagd via het eigen personeel of via de eigen
        netwerken.  Blijft hierdoor het best geïnformeerd;
    G verspreider van informatie: de manager is ervoor
        verantwoordelijk dat zijn mensen beschikken over de
        informatie die zij nodig hebben om hun taken uit te
        voeren;
    G woordvoerder: de manager verstrekt ook informatie
        aan mensen buiten de eigen unit, bijv. aan superieuren
        die op de hoogte moeten worden gehouden, of aan
        klanten, leveranciers, overheid, enz.
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Taken en rollen van de manager

  

M Besluitvormende rollen:
    G ondernemer: de manager probeert zijn eenheid steeds
        te verbeteren, en brengt op eigen initiatief verander-
        ingen op gang, bijv. door ideeën uit te laten werken;
    G probleemoplosser: van de manager wordt verwacht
        dat hij met oplossingen komt voor -vaak moeilijke-
        problemen (financieel, personeel, afzet/omzet, e.d.).
        Hiertoe is het van belang dat hij zowel analytisch kan
        denken (wat speelt er, welke werkbare oplossingen
        zijn er?) als abstract (wat zijn de bredere gevolgen
        van een besluit of een oplossing van het probleem?); 

                                                                                                >>
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Taken en rollen van de manager

  

M Besluitvormende rollen:                                         (Vervolg)
    G middelenverdeler: de manager heeft altijd te maken
        met doelen, problemen en behoeften van de organi-
        satie, die allemaal  -meestal beperkte-  tijd, mankracht
        en middelen vergen.  Hij zal dus moeten proberen een
        evenwicht te vinden tussen doelen en behoeften;
    G onderhandelaar: de manager brengt een groot deel
        van zijn tijd door met onderhandelen, omdat alleen hij
        de kennis en de autoriteit heeft die deze rol vereist. 
        Deze onderhandelingen kunnen zowel zaken binnen
        als buiten de organisatie betreffen.  Gaat het hierbij
        bijv. om meningsverschillen die een negatief effect
        kunnen hebben op de productiviteit of i.d., dan zal de
        manager de rol van bemiddelaar of compromissen-
        sluiter op zich moeten nemen.  
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De manager als leidinggevende

  

M Manager en macht:  
    F Om invloed te kunnen uitoefenen heeft iemand macht
        nodig. Leidinggevenden benutten verschillende
        machtsmiddelen om het gedrag van medewerkers te
        kunnen beïnvloeden en sturen.

        Macht is de kracht waarmee een 
        partij de opvattingen, gevoelens
        en/of het gedrag van een andere 
        partij kan beïnvloeden.
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De manager als leidinggevende

  

M Manager en macht:  
    Macht kan op verschillende manieren worden
    aangewend.  De meest voorkomende verschijnings- 
    vormen van macht:
    F Dwang: hierbij wordt geen rekening gehouden met
        wensen of behoeften van de ondergeschikte.
    F Gezag (legitieme macht): de macht wordt als recht-
        vaardig ervaren (en soms zien mensen gezag als een
        vorm van dwang).
    F Manipulatie: een onzichtbare macht, zonder
        medeweten van de betrokkene, bijv. door bepaalde
        informatie achter te houden.
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De manager als leidinggevende

  

M Manager en macht:  
    Bekende machtsbronnen (waaraan macht wordt
    ontleend):
    F Beloningsmacht: mogelijkheid om beloning te
        bepalen.
    F Bestraffingsmacht (afgedwongen macht): mogelijk-
        heid van bestraffing (bijv. krijgsmacht, gevangenis).
    F Hiërarchische macht (. legitieme macht): op basis van
        de positie (niet de persoon) van de leidinggevende.
    F Expert-macht (expertisemacht): gekoppeld aan de
        specialistische of superieure kennis en/of expertise
        (bijv. chirurg).
    F Referentiemacht (op basis van charisma): op basis van
        hoe anderen zich aan de leidinggevende willen
        spiegelen.
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De manager als leidinggevende

  

M Manager en macht:  
    Machtsmiddelen dienen om bepaalde gedragingen of
    bepaalde handelingen te stimuleren of af te remmen.
    F Positiegebonden machtsmiddelen:
        O economische middelen: geldelijke beloningen of
            boetes, bonussen, extra salaris, etc.
        O fysieke middelen: met name de fysieke handelingen,
            bijv. het opvoeren van de productie, opstelling van
            machines, e.d.
        O informationele middelen: het kunnen toekennen en
            delen van meer informatie van hogere niveaus.
    F Persoonsgebonden machtsmiddelen:
        O deskundigheid of expertise van de manager
        O relationele middelen: het kunnen scheppen van
            goede relaties, een betere werksfeer. 
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De manager als leidinggevende

  

M Manager en macht:  
    Het wel of niet gebruikmaken van macht door een
    manager is uiteraard ook sterk afhankelijk van de
    belangen die in de organisatie kunnen bestaan.  In dit
    verband worden 2 machtstheorieën genoemd:

    F harmoniemodel: waarbij medewerkers en/of
        afdelingen in een organisatie dezelfde belangen
        hebben, waardoor een zeker machtsevenwicht aan-
        wezig is. De manager zal hier zelden macht hoeven
        aan te wenden om een zekere afstemming te bereiken;
    F partijenmodel: waarbij geen harmonie bestaat tussen
        medewerkers of afdelingen.  Hier heersen conflicter-
        ende belangen, waarbij het gebruikmaken van macht
        als normaal wordt beschouwd. 
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De manager als leidinggevende

  

M Manager en macht:  
    Machtssituaties doen zich voor tussen verschillende
    partijen, waardoor sprake is van zekere machtsrelaties:
    F gelijk vs. gelijk: partijen zijn qua macht gelijk, en
        macht uitoefenen is vrij zinloos.  
        Mogelijk gevaar: partijen kunnen elkaar gaan
        beconcurreren, en zich richten op het eigen (beter)
        functioneren en het zicht op de organisatie verliezen
        (zgn. suboptimalisatie). 

        Om dit op te lossen, zal aandacht moeten worden
        gericht op meer professioneel gedrag en afstemmings-
        procedures, zal het ‘wij-gevoel’ meer moeten worden
        gestimuleerd, en zullen de taken van de partijen
        duidelijker moeten worden afgebakend.                   >>
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De manager als leidinggevende

  

M Manager en macht:  
    Andere machtsrelaties:                                            (vervolg)
    F hoog vs. laag: er bestaat een hiërarchische relatie
        tussen de verschillende partijen; qua macht zijn zij
        ongelijk.  
        Mogelijk gevaar: de hogere in rang wil steeds meer
        grip krijgen op ondergeschikten, en waarbij de lagere
        in rang zijn autonomie wil behouden of verstevigen,
        dit met potentiële gevaren op het gebied van
        motivatie.

        Om dit op te lossen zal mogelijk de stijl van leiding-
        geven aangepast moeten worden, waarbij bijv. beter
        (en interessanter) gedelegeerd wordt, of waarbij
        meer inspraakprocedures worden ingesteld.            >>
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De manager als leidinggevende

  

M Manager en macht:  
    Andere machtsrelaties:                                            (vervolg)
    F hoog vs. midden vs. laag: dit betreft bijv. de
        hiërarchische relatie tussen hoger management,
        middenmanagement en lager management. 
        Mogelijk gevaar: deze relatie kan leiden tot 
        rolconflicten, rolonduidelijkheden en stress. 

        Wanneer de machtsrelatie in stand wordt gehouden,
        zal een mogelijke oplossing kunnen worden gevonden
        in communicatieverbetering en functieverduidelijking
        (wat wordt van wie verwacht?). 
        De machtsrelatie kan echter ook worden verbroken,
        dit door de organisatie te verplatten en te horizontali-
        seren, waardoor minder ‘tussenfuncties’ nodig zijn.

23

MANAGEMENT: TAKEN EN STIJLEN

De manager als leidinggevende

  

M Wanneer kan iemand als leider worden beschouwd?:  
    Wat onderscheidt leiders van volgelingen en wat maakt
    leidinggeven nu echt succesvol?
    Gaat het hier om aangeboren kwaliteiten van een
    persoon of is leidinggeven een ontwikkelde
    competentie?
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De manager als leidinggevende

  

M Wanneer kan iemand als leider worden beschouwd?:  
    Sommige leiders doen het in de ene situatie uitstekend
    en in een andere situatie totaal niet.

    Eerder dacht men dat succesvol leidinggeven een
    erfelijkheidskwestie was.  Later, met name vanaf WOII
    is aangetoond dat leiders gemiddeld hoger scoorden dan
    hun volgelingen ten aanzien van zaken als intelligentie,
    intellectuele ontwikkeling, betrouwbaarheid, initiatief,
    sociabiliteit, doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen.
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De manager als leidinggevende

  

M Wanneer kan iemand als leider worden beschouwd?:  
    Hoewel hier geen absolute definities voor kunnen
    worden gegeven, kan in algemene zin gesteld worden
    dat iemand een leider is wanneer hij/zij:

    F aanhangers of volgelingen weet te trekken, van wie de
        aanhang of navolging vrijwillig is;
    F demonstreert dat hij/zij de beste methode heeft om
        de wensen van de aanhangers en volgelingen te
        vervullen;
    F op een deskundige wijze met deze methoden weet om
        te gaan. 
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De manager als leidinggevende

  

M Leiderschapsstijlen: 
    F Leiderschap heeft te maken met de wijze waarop en
        de houding waarmee leiding wordt gegeven.
        Iedere leiderschapsstijl wordt gekenmerkt door vaak
        verschillende kenmerken, bijv. op basis van macht of
        op basis van inspraak, waardoor geen integrale
        theorie bestaat met betrekking tot leidinggeven.
    F Belangrijke theorieën in dit verband, o.a.:
        G leiderschapsindeling op basis van inspraak en
            beslissingsbevoegdheid van de medewerkers
        G X-Y theorie van Douglas McGregor
        G managerial grid van Robert Blake en Jane Mouton
        G 3-D theorie van William Reddin
        G situationeel leiderschap van Paul Hersey en Kenneth
            Blanchard 
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De manager als leidinggevende

  

M Leiderschapsstijlen: 
    F Leiderschapsindeling op basis van inspraak en
        beslissingsbevoegdheid van de medewerkers:
        G autoritair leiderschap:
            deze vorm van leiderschap wordt gekenmerkt door
            stricte hiërarchische verhouding, macht als middel
            voor gezag, bevelen geven.  Er is hier geen sprake
            van inspraak, de leider neemt alle beslissingen;
        G democratisch leiderschap:
            hier is inspraak zover doorgevoerd dat leidinggeven
            een groepsfunctie is geworden.  De rol van de
            leidinggevende is die van begeleider / coördinator;
        G participerende leiderschap:
            ligt tussen vorige vormen in.  Medewerkers overleg-
            gen met leidinggevende, die vervolgens beslist. 
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De manager als leidinggevende

  

M Leiderschapsstijlen: 
    F X-Y theorie van revisionist Douglas McGregor:
        betreft een theorie gebaseerd op 2 extreme opvat-
        tingen van de leider over de motivatie van zijn
        medewerkers:
        G X-theorie: gaat uit van de middelmatigheid van de
            massa:
            ! de gemiddelde mens heeft een afkeer van werken
               en is lui;
            ! zoekt geen verantwoordelijkheid, heeft weinig
               ambities, zoekt steeds zekerheid;
            ! moet worden geleid, gecontroleerd, en indien
               nodig, worden geconfronteerd met evt. straffen.
            Deze leiderschapsvorm is dus autoritair van aard.
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De manager als leidinggevende

  

M Leiderschapsstijlen: 
    F X-Y theorie van revisionist Douglas McGregor:
        G Y-theorie, uitgangspunt: de normale mens ervaart
            geestelijke en fysieke inspanning als natuurlijke
            bezigheid:
            ! externe controle en dreiging met sancties is niet
               de enige manier om mensen aan te zetten tot
               productiviteit;
            ! de meeste mensen zijn niet alleen bereid om
               verantwoordelijkheid te dragen, zij verlangen het;
            ! mensen zoeken uitdaging en creativiteit in het
               werk. 
            Deze leiderschapsvorm is dus democratisch en
            participatief van aard.
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De manager als leidinggevende

  

M Leiderschapsstijlen: 
    F managerial grid van revisionisten Blake en Mouton:
        G in dit model is leiderschap 
           niet eendimensionaal,
           maar gaat uit van 2 
           dimensies: 
           # aandacht voor de 
              mens, en 
           # aandacht voor de 
              productie:
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De manager als leidinggevende

  

M Leiderschapsstijlen: 
    F 3-D theorie van William Reddin:
        G In dit model staan 3 managersfuncties centraal:
            # taakgerichtheid
            # relatiegerichtheid
            # effectiviteit. 
        G Leiderschapsrollen zijn mede afhankelijk van 
            omstandigheden (situaties).  Bepalende factoren
            hierbij zijn:
            # de organisatiefilosofie (visie, missie, doelen, e.d.)
            # de technologie binnen en buiten de organisatie     
            # de mensen in (en ook buiten) de organisatie.
            Past een bepaalde rol wel bij de situatie, dan is er
            sprake van een effectieve toepassing van de
            betreffende leiderschapsstijl, en andersom.
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De manager als leidinggevende
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De manager als leidinggevende

  

M Leiderschapsstijlen: 
    F situationeel leiderschap van Hersey & Blanchard
        (aanhangers van de contingentiebenadering):
        G aldus ontstaan op basis van de mate van taak-
            volwassenheid van de medewerker 4 competentie-
            niveaus:



34

MANAGEMENT: TAKEN EN STIJLEN

De manager als leidinggevende

  

M Leiderschapsstijlen: 
    F situationeel leiderschap van Hersey & Blanchard:
        G bij de 4 competentieniveaus passen vervolgens 4
            leiderschapsstijlen:
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Management en informatie

  

M Soorten informatie: 
    Om de organisatie te besturen moet een manager
    beschikken over relevante, snelle en toekomstgerichte
    informatie om op basis daarvan de juiste beslissingen te
    kunnen nemen.   In dit verband worden 3 soorten
    informatie onderscheiden:
    F strategische informatie: voornamelijk uit de externe
        omgeving, nodig voor LT en MT-beslissingen; betreffen
        zaken als concurrentie, markt- en DESTEP-informatie;
    F tactische (organisatorische) informatie: nodig voor het
        nemen van beslissingen inzake de besturing van de
        organisatie, zoals informatie over bedrijfskosten, e.d.
    F operationele informatie: wat te maken heeft met de
        primaire processen in de organisatie, bijv. informatie
        over  productiecijfers, ziekteverzuim, e.d. 
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Management en informatie

  

M Eisen aan managementinformatie:
    Duidelijk zal zijn dat op de 3 managementniveaus
    behoefte zal bestaan aan verschillende soorten
    informatie, waarbij aan de top meer behoefte zal
    bestaan aan strategische informatie dan bij het lager
    management. 
    Dit neemt niet weg dat aan informatie eisen gesteld
    kunnen worden:
    ! actueel: op tijd beschikbaar;
    ! betrouwbaar: blind kunnen varen op de informatie;
    ! globaal van aard: liever hoofdzaken dan details;
    ! overzichtelijk gepresenteerd: duidelijk, goede lay-out;
    ! toekomstgericht: met het oog op beslissingen voor de
       toekomst.
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Management en informatie

  

M (Management) informatiesysteem (MIS):
    Een informatiesysteem is het geheel van componenten
    (zoals mensen, machines, activiteiten) dat ervoor zorgt
    dat gegevens verwerkt worden tot bruikbare informatie.

    Vanwege de verschillende behoeften aan informatie en
    de vaak grote wirwar van informatiestromen, is het voor
    het topmanagement van belang te letten op: 
    F het vaststellen van een informatiestrategie: hoe de
        informatievoorziening een bijdrage aan de doelstel-
        lingen van de organisatie dient te leveren;
    F de mogelijkheden voor het integreren van de verschil-
        lende deelinformatiesystemen binnen/buiten de
        organisatie;
    F de informatiebehoeften op de verschillende niveaus.

38

MANAGEMENT: TAKEN EN STIJLEN

Management en informatie

  

....het ideaal van
veel managers en
hun organisties.... 


