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BESTURING

Besturing van organisaties

  

M Besturing van een organisatie = het leiden van een
    organisatie naar de gestelde doelen.
    Om deze doelen te kunnen bereiken, dienen verschil-
    lende bedrijfsprocessen op effectieve en efficiënte wijze
    te worden uitgevoerd.

M Een proces is een systematische manier om dingen te
    doen.  Een bedrijfsproces   -zowel in profit als non-profit
    organisaties-   is een ordening of aaneenschakeling van
    activiteiten om producten of diensten te leveren.

M Procesbeheersing is het doelgericht en doelmatig laten
    verlopen van bedrijfsprocessen d.m.v. planning,
    organisatie, coördinatie, en controle / bijsturing.  Dus
    een taak van managers en leidinggevenden.   
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BESTURING

Bedrijfsprocessen

  

M Transformatieproces: iedere organisatie maakt of doet
    ‘iets’ ten behoeve van haar afnemers.  Hiertoe wordt
    input (bijv. grondstoffen) ‘getransformeerd’ in output
    (bijv. producten of diensten).

M Input: alles wat productie of dienstverlening mogelijk
    maakt of bepaalt, de zgn. productiefactoren, NOKIA:
    " natuur: grond- en hulpstoffen, energie, componenten
    " ondernemerschap: ondernemersactiviteit, -risico
    " kapitaal: kapitaalgoederen zoals productiemiddelen
    " informatie: kennis omtrent markt, concurrentie, e.d.
    " arbeid: mensen die arbeid kunnen verrichten.

M Transformatie is dus: het omzetten van input in output
    (d.m.v. bewerken, produceren, diensten verlenen, e.d.)
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BESTURING

Bedrijfsprocessen

  

M Typen bedrijfsprocessen:

    F Primaire processen: alle activiteiten die rechtstreeks
        te maken hebben met de core business van de
        organisatie: het produceren, verkopen en distribueren
        van producten en diensten.
    F Secundaire processen: alle activiteiten die worden
        uitgevoerd ter ondersteuning van de primaire
        processen.  Deze vormen geen doel op zich, maar
        dienen om de primaire processen goed te laten
        functioneren.
    F Bestuurlijke processen: alle activiteiten die te maken
        hebben met het richting geven aan en het sturen van
        primaire en secundaire processen.  
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BESTURING

Bedrijfsprocessen

  

M Bestuurlijke taken binnen bedrijfsprocessen:

    F Strategievorming: het vooruitzien en strategieën
        inzetten die alert inspelen op de veranderende
        omgeving en klantenwensen.
    F Planning: het zodanig afstemmen van primaire en
        secundaire processen, dat de gestelde doelen kunnen
        worden behaald. 
    F Structurering: het ontwikkelen van een organisatie-
        structuur en het organiseren van activiteiten die
        mensen in staat stellen de doelstellingen van de
        organisatie te kunnen bereiken.
    F Procesbeheersing: het effectief en efficiënt laten
        verlopen van bedrijfsprocessen d.m.v. planning,
        organisatie, coördinatie, en controle / bijsturing.
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Bedrijfsprocessen

  

M Voorwaarden voor beheersing van bedrijfsprocessen:

    F de doelstellingen die men wil bereiken moeten
        eenduidig, specifiek, meetbaar (hoeveelheden) en
        tijdsgebonden.  Bijv. het ontwikkelen van een product
        met een zekere kwaliteit, binnen een zekere termijn,
        tegen een zekere prijsstelling;
    F de gestelde organisatiedoelen moeten uitvoerbaar
        zijn. Bijv. aantal beschikbare mensen en middelen;
    F er moeten mogelijkheden zijn om de bedrijfsproces-
        sen te kunnen beïnvloeden.  Bijv. het versnellen van
        de productontwikkeling door het verschuiven van
        mensen en middelen.
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Bedrijfsprocessen

  

M Beheersingsactiviteiten m.b.t. bedrijfsprocessen:

    F Plannen: het maken van plannen voor het beheersen
        van de processen.  De plannen moeten zijn gebaseerd
        op uitvoeringsnormen (zoals beschikbare mens- en
        machine-uren) en werkstandaarden (zoals productie-
        methoden);
    F Meten en vergelijken: meten van de voortgang van
        het proces en deze voortgang vergelijken met de
        gestelde normen en standaarden;
    F Bijsturen: maatregelen treffen wanneer afwijkingen
        een zekere grens overschrijden.
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BESTURING

Bedrijfsprocessen

  

M Beheersingsactiviteiten m.b.t. bedrijfsprocessen: 
    Het goed beheersen van bedrijfsprocessen kan een
    duurzaam concurrentievoordeel opleveren.  Daarom
    hebben (vooral in de jaren ‘90) tal van bedrijven een of
    andere vorm van Business Process Re-engineering (BPR)
    omarmd en doorgevoerd (’De bijl aan de wortel’, Michael
    Hammer & James Champy).
    Deze benadering gaat uit van ondernemingsprocessen
    die niet als een stelsel van georganiseerde functies
    moeten worden gezien, maar als een verzameling van
    aan elkaar gerelateerde kernbedrijfsprocessen.
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Bedrijfsprocessen

  

M Beheersingsactiviteiten m.b.t. bedrijfsprocessen: 
    Kernbedrijfsprocessen zijn groepen aan elkaar gekop-
    pelde activiteiten die waarde toevoegen voor de
    afnemer: bij ieder proces dient klanttevredenheid het
    uitgangspunt te worden.

    De verandering is vaak revolutionair (en ook vaak risico-
    vol) en bestaat uit de overgang van functioneel-georiën-
    teerde business units naar multidisciplinaire teams.

    Verandering begint bij het hoger management. Zij dient
    het voorbeeld te zijn voor de organisatie. De verander-
    ingen zijn niet eenmalig maar het is een continu proces
    van aanpassen.
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Bedrijfsprocessen

  

M Voorbeeld BPR:



13

BESTURING

Bedrijfsprocessen

  

M Beheersingsactiviteiten m.b.t. bedrijfsprocessen: 
    5 richtlijnen voor het invoeren van BPR:

    F de afnemer staat centraal : vanaf eerste contact tot en
        met de nazorg;
    F BPR betreft alle bedrijfsprocessen, dit allemaal i.v.m.
        het vergroten van de toegevoegde waarde voor
        afnemers;
    F het verbeteren van processen is een interne aange-
        legenheid, maar waarbij wel externe factoren zoals
        leveranciers en klanten betrokken moeten worden;
    F het BPR-traject moet een duidelijke verbetering
        opleveren voor de markt (en directe omgeving van de
        organisatie;
    F BPR verloopt in een aantal fasen, nooit ineens.
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Bedrijfsprocessen

  

M Bedrijfsprocessen en toegevoegde waarde: 
    Value chain (waardeketen) model van Michael Porter:
    Bedrijfsprocessen voegen waarde toe aan bijv. grond-
    stoffen en halffabrikaten: het ontstaan van producten en
    diensten die de afnemer wenst. 

    Michael Porter legt een relatie tussen toegevoegde
    waarde (d.m.v. bedrijfsprocessen) en concurrentie-
    vermogen. 
    Concurrentievoordeel ontstaat aldus door productie
    tegen lagere kosten en/of door het creëren van
    toegevoegde waarde aan producten, waarvoor de
    afnemer extra wil betalen.
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Bedrijfsprocessen

  

M Bedrijfsprocessen en toegevoegde waarde: 
    Value chain (waardeketen) model van Michael Porter:
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Bedrijfsprocessen

  

M Bedrijfsprocessen en toegevoegde waarde: 
    Value chain (waardeketen) model van Michael Porter:
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BESTURING

Bedrijfsprocessen

  

M Bedrijfsprocessen en kwaliteit: 
    Het begrip kwaliteit:

    F de mate waarin de kenmerken van een product
        voldoen aan technische specificaties: technologische
        kwaliteit;
    F de mate waarin de kenmerken van een product (of
        dienst) overeenstemmen met de eisen die eraan
        gesteld worden door de afnemer ervan, en ten
        opzichte van concurrentie: relatieve kwaliteit;
    F in kort, meestal: kwaliteit is ‘simpelweg’ voldoen aan
        de eisen van de afnemer;
    F sleutelbegrippen: standaardisatie, continu verbeteren,
        proces-georiënteerd (niet: resultaatgedreven). 
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Bedrijfsprocessen

  

M Bedrijfsprocessen en kwaliteit: 
    Kwaliteit, het principe: kwaliteit = duur:
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Bedrijfsprocessen

  

M Bedrijfsprocessen en kwaliteit: 
    Kwaliteit, het principe: nee hoor, juist steeds goedkoper:
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Bedrijfsprocessen

  

M Bedrijfsprocessen en kwaliteit:
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Bedrijfsprocessen

M Kwaliteit: Kaizen, de Japanse concurrentiekracht:

    F Na WO-II brachten kwaliteitsdenkers, waaronder
        William Edwards Deming en Joseph Moses Juran hun
        visies op kwaliteit en organisatie naar Japan.
        Deze ideeën, o.a. over klanten centraal stellen, vonden
        in Japan bij het management een gretig gehoor,
        terwijl ze in de VS en Europa nauwelijks
        serieus werden genomen, laat staan 
        toegepast.

    F Onder leiding van o.a. prof. Masaaki Imai
        zijn deze ideeën verder uitgewerkt in wat
        in Japan Kaizen wordt genoemd:
        goed (= voortdurend) verbeteren.
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Bedrijfsprocessen

M Kwaliteit: Kaizen, de Japanse concurrentiekracht:

    F Praktisch gezien, betekent Kaizen het continu
        verbeteren in kleine stappen waarmee geen of weinig
        geld is gemoeid.  Dit in tegenstelling tot innovatie,
        waarbij meestal grote investeringen spelen binnen
        beperkte tijd.

    F Bij Kaizen wordt ervan uitgegaan dat elke werkwijze
        op elk gebied voortdurend verbeterd kan worden,
        wanneer de menselijke creativiteit daartoe wordt
        gemobiliseerd en ruimte aan de organisatie wordt
        geboden.
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Bedrijfsprocessen

M Kwaliteitsdoorbraak: Deming cirkel:

    -plan
    -do
    -check
    -act
  
    en uitendelijk:
    -standaardiseren
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Bedrijfsprocessen

M Kwaliteitsdoorbraak: Deming cirkel:

    in de praktijk:
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Bedrijfsprocessen

M Kwaliteitsbeheersing:

    F Total quality: het continu tegemoetkomen aan de
        eisen van de klant tegen zo laag mogelijke kosten.
    F Total quality management TQM: de weg naar totale
        kwaliteit door mobilisatie van alle betrokkenen.

    F TQM komt overeen met IKZ: integrale kwaliteitszorg:
        een manier van bedrijfsvoering waarbij continu en op
        systematische wijze door alle medewerkers wordt
        gewerkt aan de verbetering van de totale prestatie
        van de onderneming. 
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Bedrijfsprocessen

M Belangrijke redenen voor kwaliteitsbeheersing:

    F toenemende concurrentie, door toenemende inter-
        nationalisering en langzamer groeiende markten,
        waardoor prijs/kwaliteitsverhouding een steeds
        grotere rol speelt;
    F afnemers worden steeds kwaliteitsbewuster: hebben
        toegang tot meer informatie omtrent aangeboden
        producten en diensten;
    F omvang van de kwaliteitskosten: door beter naar
        mogelijkheden van preventie te kijken, zullen
        kwaliteits-kosten meer beheersbaar en lager worden;
    F veranderingen in de wetgeving: de toenemende mate
        waarin ondernemingen aansprakelijk kunnen worden
        gesteld voor ondeugdelijke producten.
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Bedrijfsprocessen

M Ontwikkelfasen kwaliteitsbeheersing: kwaliteitssysteem
    Min of meer conform de Deming-cirkel :
    
    F vaststelling (nieuwe) specificaties, van te leveren
        producten;
    F bepaling van belangrijkste bedrijfsprocessen (bewer-
        kingen die hiervoor nodig zijn;
    F kwaliteitsbeheersing, toepassing van operationele
        technieken (zoals Pareto-analyse, Ishikawa-diagram,
        e.d.) en activiteiten om aan de kwaliteitseisen
        te voldoen;
    F kwaliteitsborging, het verankeren van de kwaliteits-
        beheersing, bijv. door periodieke doorlichting;
    F meting van klantentevredenheid;
    F verbeteringen doorvoeren.  
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Bedrijfsprocessen

M Kwaliteitsbeheersing: operationele technieken:
    F Pareto-analyse (Vilfredo Pareto, It. econoom 1848-1923)
         80-20 ratio komt veel voor, maar is geen wetmatigheid!
         Bijv.:    

of:
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Bedrijfsprocessen

M Kwaliteitsbeheersing: operationele technieken:
    F Pareto-analyse 
         Deze analyse helpt bij het inventariseren en analyseren van
         oorzaken en gevolgen, bijv.:   
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Bedrijfsprocessen

M Kwaliteitsbeheersing: operationele technieken:
    F Ishikawa diagram / visgraat / oorzaak-gevolg  

oorzaken zijn
mogelijkheden,
geen feiten!
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Bedrijfsprocessen

M Kwaliteit: standaardisatie gevraagd:

    F De vraag naar standaardisatie heeft zich vooral eerst
        voorgedaan bij militaire bedrijfsvoering, en wel bij de
        NAVO.  
        In 1959 ontwikkelde de NAVO kwaliteitsnormen voor
        hun leveranciers om zeker te zijn van juiste en
        kwalitatief passende materialen op het juiste moment
        aan het front. 
        Deze AQAP (Allied Quality Assurance Publication)
        normen vormden later, vanaf 1987, de basis voor
        de ISO-normering t.b.v. overheden en reguliere
        bedijfsvoering.
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Bedrijfsprocessen

M Kwaliteit: ISO, Int’l Organization for Standardization:
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Bedrijfsprocessen

M Kwaliteit: ISO, Int’l Organization for Standardization:
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Bedrijfsprocessen

M Kwaliteit: ISO, Int’l Organization for Standardization:
    Naast de veel gehanteerde ISO 9000-normen, zijn er ook
    andere normgebieden:
    F          1 - 999: o.a. metingen, sterkten materialen
    F 1000 - 1999: o.a. SI-eenheden, toleranties
    F 2000 - 2999: o.a. codeersystemen, plastic hardheid
    F 3000 - 3999: o.a. fotoformaten, roestvrij staal
    F 4000 - 4999: o.a. muntcodes
    F 5000 - 5999: o.a. gevoeligheid fotografische film
    F 6000 - 6999: o.a. geografische coördinaten
    F 7000 - 7999: o.a. vertaling Chinees -> Latijns alfabet
    F 8000 - 8999: o.a. karaktertekens
    F 9000 - 9999: o.a. kwaliteit, kwaliteitsmanagement
    F 10000 - 19999: o.a. muzieknummering, HTML
    F 20000 - 29999: o.a. voedselveiligheid, cosmetica
    F 30000 - 39999: o.a. IT-governance, risicobeheer.
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Bedrijfsprocessen

M Kwaliteit: Six-Sigma kwaliteitssysteem:

    F Waar ISO-certificering wél tot duidelijke proces-
        beschrijvingen leidt, maar niet per se tot prima
        producten, gaat het in 1987 door Motorola ontwik-
        kelde Six-Sigma een stap verder. 
        [Sigma slaat op de mate van standaardafwijking,
        waarbij 1-sigma betrekking heeft op 34% 0-defect
        productie, en 6-sigma op 99,999% 0-defect.] 

    F Six-Sigma is vooral gericht op:
        # de klantbehoeften goed in de gaten houden
        # alleen op basis van feiten, gegevens, statistiek
        # beheersen, verbeteren en vernieuwen van bedrijfs-
           processen. 
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Bedrijfsprocessen

M Kwaliteit: Six-Sigma kwaliteitssysteem:

    F Beheersing, verbetering, en vernieuwing gebeurt aan
        de hand van 5 fasen DMAIC (lijkt sterk op PDCA):

        G Define: projectdoelen, kwaliteitseisen, e.d. 
        G Measure: meting van huidig proces, methodiek,
            aantal fouten, statistieken
        G Analyze: analyse van het proces, met name aan de
            hand van statistische methoden
        G Improve: procesoptimalisering door simulatie en
            experimenteren met verbeteringen
        G Control: het feitelijke beheersen, evalueren en
            waarborgen van verbeterde processen. 
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Bedrijfsprocessen

M Logistiek management: van plundering tot JIT

Napoleontische Veldtocht
1812:
F logistiek was tot dan toe,
    voor zover mogelijk,
    flexibele bevoorrading
    onder leiding van 
    maréchals de logis, maar
    werd in Rusland ‘la guerre
    nourrit la guerre’;
F echter, reactie van tsaar
    Alexander I: ‘verschroeide
    aarde’ tactiek;
F gevolg: van 600.000 man
    onder Napoleon, kwamen
    < 40.000 levend terug.  

  

38

BESTURING

Bedrijfsprocessen

M Logistiek management: het logistieke proces

    F afkomstig uit de krijgswetenschap;
    F betreft het beschikbaar stellen van personeel,
        materieel en andere faciliteiten, ten einde de
        strategische doelstellingen te bereiken;
    F = de integrale beheersing van de goederenstroom van 
        af het moment van bestelling van grondstoffen tot de
        aflevering van het eindproduct aan de klant;
    F logistiek management omvat:
        G materials management 
        G physical distribution (fysieke distributie) manage- 
          ment
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Bedrijfsprocessen

M Logistiek management: materials management:

    F omvat alle activiteiten die verricht worden om
        grondstoffen en halffabrikaten zo efficiënt mogelijk
        naar en door het productieproces te voeren (betreft
        dus het transformatieproces).
    F betreft o.a. activiteiten zoals:
        G het vaststellen van de optimale bestelgrootte en
            seriegrootte
        G het beheer van de voorraad grondstoffen
        G het maken van (productie)afzetprognoses
        G het bewaken van de kwaliteit van het productie-
            proces.
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Bedrijfsprocessen

M Logistiek management: fysieke distrubutie management:

    F omvat analyse, planning, uitvoering en beheersing
        van beslissingen inzake voortstuwing van goederen-
        stromen tussen producent en afnemers, zodanig dat
        producten op juiste tijd, juiste plaats en in de juiste
        kwantiteit en kwaliteit bij afnemers aanwezig zijn.

    F kan betrekking hebben op eindproducten voor de
        consument, en ook: grondstoffen, halffabrikaten of
        onderdelen (die als eindproducten worden beschouwd
        door producent/leverancier) voor de producerende
       afnemer.
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Bedrijfsprocessen

M Logistiek management, concurrentievoordelen:
    Goed logistiek management kan leiden tot duurzame
    concurrentievoordelen, bijv. door lagere inkoopprijzen,
    minder omstelkosten van machines en mallen, flexibele
    productiecapaciteit, hogere bezetting van machines,
    kortere levertijden en just-in-time systemen.

VW-assemblage
in Ierland
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Bedrijfsprocessen

M Logistiek management, concurrentievoordelen:
    4 strategieën in dit verband:
    F het inbouwen van productiespeling door overcapaci-
        teit te creëren door het prestatieniveau te verlagen;
    F het creëren van autonome units, waardoor bedrijfs-
        onderdelen minder onderling afhankelijk zijn,
        waardoor wachttijden worden verminderd;
    F investeren in verticale informatiesystemen (klanten,
        leveranciers) waardoor betere coördinatie mogelijk is;
    F laterale (horizontaal) relaties aanleggen tussen
        afdelingen. 
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Bedrijfsprocessen

M Logistiek management: JIT / Just-in-time, Kanban

    F JIT: distributiemethode / werkmethode gericht op het
        afleveren van de benodigde producten (van de
        vereiste kwaliteit en de benodigde hoeveelheden)
        precies op het moment dat ze nodig zijn.

    F JIT is met name gericht op het primaire proces
        (inkoop, productie, logistiek, verkoop, e.d.) waarbij
        voortdurend wordt gezocht naar verbeteringen om de
        beheersing te vereenvoudigen, doorlooptijden te
        verkorten en voorraden te reduceren of op te heffen.
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Bedrijfsprocessen

M Logistiek management: JIT / Just-in-time, Kanban

    F JIT = uitgewerkt door Toyota, geperfectioneerd door
        andere Japanse productiebedrijven, en vooral vanaf
        1980 doorgevoerd in tal van westerse bedrijven.

    F Voordelen JIT:
        G ‘afval’ vermindering
        G minder administratie & administratief personeel
        G fouten-detectie in het productieproces: never pass
           on a defect, and never accept one
        G ontwikkeling machinerieën en technologieën
        G geen veroudering van voorraad. 
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Bestuursniveaus en specifieke taken
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Bestuursniveaus en specifieke taken

M Bestuursniveaus: Raad van Commissarissen:
    Volgens de Structuurwet (1971) dienen RvC’s te worden
    ingesteld bij NV’s en BV’s  -structuurvennootschappen-
    die aan de volgende 3 eisen voldoen:
    F geplaatst kapitaal + winstreserves > € 16 miljoen
    F de vennootschap heeft een wettelijk verplichte OR
    F de vennootschap heeft in Ned. > 100 werknemers.
    
    Deze structuurvennootschappen zijn verplicht een RvC in
    te stellen van tenminste 3 personen. 
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Bestuursniveaus en specifieke taken

M Bestuursniveaus: Raad van Commissarissen:
    Belangrijke aspecten RvC’s:
    F hoofdtaak = toezicht houden op het beleid van de
        directie en op de algemene gang van zaken in de
        organisatie, vanwaar verschillende deskundigheden
        binnen een RvC;
    F commissarissen worden benoemd door de algemene
        vergadering van aandeelhouders (AVvA);
    F alleen RvC’s zijn bevoegd om directeuren te benoemen
        en te ontslaan; OR moet wel worden betrokken bij
        benoeming(!);
    F stellen de jaarrekening vast (balans, w&v), die daarna
        ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de AVvA;  
    F belangrijke besluiten (fusies, grote investeringen, enz)
        dienen ter goedkeuring RvC voorgelegd te worden.
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Bestuursniveaus en specifieke taken

M Bestuursniveaus: Raad van Commissarissen:
    Belangrijke aspecten RvC’s:
    F Zowel in Nederland als in Duitsland heerst de visie dat
        ondernemingen er niet alleen zijn om winst te maken,
        maar dat er ook maatschappelijke belangen zijn. 
        Commissarissen dienen aldus rekening te houden met
        belangen van diverse stakeholders. 
        Tot 1-1-2013 werd volgens de Structuurwet een
        stricte scheiding aangehouden tussen besturing van
        een organisatie en het toezicht daarop: het two-tier 
        (2-rijen) systeem ofwel het Rijnlandse model.
    F In de UK en in de VS maakt men dit onderscheid niet,
        en is er sprake van een one-tier systeem, het
        Angelsaksische model: één ‘board of directors’, waar-
        bij vooral aandacht uit gaat naar kapitaalverschaffers.
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Bestuursniveaus en specifieke taken

M Bestuursniveaus: Directie of topmanagement:
 
    F De directie heeft vooral beleidsformulerende taken.
    F Er zijn diverse bestuursvormen die qua samenstelling,
        taakverdeling en besluitvorming van elkaar verschil-
        len, o.a.:
        G eenhoofdige directie, waarbij de beslissings-
            bevoegdheid bij één persoon ligt: een algemeen
            directeur of een voorzitter van de Raad van Bestuur 
        G meerhoofdige directie, waarbij een taakverdeling
            bestaat tussen meerdere directeuren (chief officers,
            zoals CEO, CFO, CPO, CHRO, e.d.)
            Bij meerhoofdige directie vindt besluitvorming
            veelal plaats volgens collegiaal bestuur of binnen
            een ententestructuur.
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Bestuursniveaus en specifieke taken

M Bestuursniveaus: Directie of topmanagement:

    F Collegiaal bestuur: besluitvorming vindt hier plaats
        door consensus (misschien is niet iedereen vóór, maar
        niemand is tegen).  Hier is sprake van gelijkwaardige
        beslissingsbevoegdheid.  Er bestaat een collectieve
        verantwoordelijkheid voor het succes van de onder-
        neming, niet voor een specifiek gedeelte. 
    F Ententestructuur: hier hebben de directieleden zowel
        een collectieve als een individuele beslissingsbevoegd-
        heid.  Collectief waar het gaat om meer algemene
        zaken, zoals strategieformulering, investeringen,
        financiën. Individueel waar het gaat om gebieden van
        expertise van de individuele directieleden, bijv. HRM,
        Marketing & Sales, Legal, e.d. 
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Methoden voor besturen van organisaties

M Bekende methoden van besturen:
    Er bestaan tal van methoden om organisaties te
    besturen, waaronder:

    F individugericht, zoals middels:
        O management by objectives
        O management by exception

    F organisatiegericht, zoals middels:
        O unitmanagement
        [G risicomanagement]

    F procesgericht, zoals middels:
        [G projectplanning]
        [G netwerkplanning].
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Methoden voor besturen van organisaties

M Individugerichte methoden van besturen:
    F Management by objectives (MBO, Peter Drucker)
        Deze methode is een vorm van leidinggeven waarbij
        de chef met zijn medewerker(s) in onderling overleg
        doelstellingen (objectives) voor de komende periode
        bepaalt, en de resultaten formuleert die aan het einde
        van de periode behaald moeten zijn.

    F Het uitgangspunt van deze methode is dat mensen
        beter en met meer plezier werken, wanneer: 
        G zij duidelijk weten wat van hen verwacht wordt;
        G zij betrokken zijn bij het formuleren van deze
            verwachtingen;
        G zij zelf mogen uitmaken hoe daaraan te voldoen;
        G zij (opbouwende) feedback over prestaties krijgen.
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Methoden voor besturen van organisaties

M Individugerichte methoden van besturen:
    F Management by objectives
        Bij MBO gaat het erom doelstellingen te bepalen met
        de bijbehorende bevoegdheden en verantwoordelijk-
        heden om die doelstellingen te kunnen behalen. 
        Stappenplan voor het doorvoeren van MBO:
        1/ afbakenen van verantwoordelijkheden en bevoegd-
             heden;
        2/ vaststellen van prioriteiten (van doelstellingen);
        3/ bepalen van meetcriteria (normen voor resultaten);
        4/ vaststellen van uiteindelijke doelstellingen;
        5/ opstellen van actieplannen;
        6/ definitieve vaststelling van te ondernemen acties;
        7/ voortgang bewaken;
        8/ bespreken van bereikte resultaten.
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Methoden voor besturen van organisaties

M Individugerichte methoden van besturen:
    F Management by objectives, voordelen, o.a.:
        G voor de manager:
            O motiveert medewerkers;
            O versterkt relatie tussen manager en medewerker;
            O levert raamwerk voor begeleiding, ondersteuning;
            O basis voor beoordeling van personen.
        G voor de werknemer:
            O weet wat van hem/haar wordt verwacht;
            O kan eigen prestaties meten;
            O duidelijke verantwoordelijkheden, bevoegdheden.
        G voor de organisatie:
            O managerseffectiviteit staat centraal;
            O vergemakkelijkt de coördinatie van activiteiten;
            O duidelijker waar management moet ontwikkelen. 
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Methoden voor besturen van organisaties

M Individugerichte methoden van besturen:
    F Management by objectives, nadelen, valkuilen, o.a.:
        O de papieren tijger: papierwinkel van bijstellingen en
            verfraaiingen;
        O de activity trap: bezig, bezig, en dan overbelasting;  
        O de volgordefout: (tussen)doelstellingen worden
            behaald zonder op het totaalresultaat te letten;
        O de harmonie: elkaar niet aan durven spreken
            omtrent afwijkingen t.o.v. de gestelde doelen;
        O het tijdsperspectief: teveel kortetermijn-gericht,
            hoewel stapje voor stapje op langere termijn
            duidelijk meer zal opleveren; 
        O de leiderschapsstijl: zal niet altijd gericht zijn op een
            hoge mate van taakvolwassenheid van en relatie-
            gerichtheid op de medewerkers.
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Methoden voor besturen van organisaties

M Individugerichte methoden van besturen:
    F Management by exception:
        Bij de uitvoering van bedrijfsprocessen vinden in de
        praktijk tamelijk veel afwijkingen plaats. Wanneer het
        management zich steeds op de correctie van al deze
        afwijkingen zou concentreren, zou het overbelast
        raken. 
        Om een dergelijke overbelasting tegen te gaan, wordt
        vaak management by exception toegepast. 
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Methoden voor besturen van organisaties

M Individugerichte methoden van besturen:
    F Management by exception:
        Komt neer op het volgende:
        aan de uitvoerende medewerker worden specifieke
        beslissingsbevoegdheden gedelegeerd, die hem in de
        gelegenheid stellen het proces aan te passen of bij te
        sturen binnen afgesproken grenzen (bijv.: het zelf-
        standig binnen een zeker budget inkoopbeslissingen
        kunnen nemen).
       
        Wanneer de afgesproken grens overschreden wordt,
        ontstaat een uitzonderingssituatie (exception), en
        wordt de chef van het probleem op de hoogte
        gebracht (bijv.: budget dreigt met afgesproken norm
        van +10% te worden overschreden).
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Methoden voor besturen van organisaties

M Organisatiegerichte methoden van besturen:
    F Unitmanagement, bijv. middels SBU-structuur:
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Methoden voor besturen van organisaties

M Organisatiegerichte methoden van besturen:
    F Unitmanagement:
        Om snel en slagvaardig op de vele veranderingen in de
        omgeving in te kunnen spelen, creëren grotere
        organisaties verzelfstandigde bedrijfsonderdelen, bijv.
        door middel van een divisiestructuur.  Deze SBU’s
        hebben daarbij een grote mate van vrijheid, maar
        houden daarbij vaak de voordelen (bijv. op het gebied
        van staf-ondersteuning, inkoop, e.d.)  van de moeder-
        organisatie.

        Unitmanagement betreft een managementmethode
        die gericht is op het decentraliseren van onder-
        nemerschap (entrepreneurship) binnen organisaties.
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Methoden voor besturen van organisaties

M Organisatiegerichte methoden van besturen:
    F Voorwaarden voor succesvol unitmanagement:
        G korte rapportagelijnen;
        G de unit heeft zijn eigen ondernemingsdoelstellingen
            en -taken;
        G grote mate van zelfstandigheid m.b.t. primaire
            functies;
        G een doordacht managementinformatiesysteem;
        G beschikking over eigen stafdiensten, of in elk geval
            de vrijheid om externe stafdiensten in te zetten;
        G grote zeggenschap bij de personele invulling van
            functies;
        G grote mate van beslissingsbevoegdheid;
        G eenheid van cultuur in de gehele organisatie.      
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Methoden voor besturen van organisaties

M Organisatiegerichte methoden van besturen :
    F Mogelijke nadelen van units / unitmanagement :
        G minder efficiëntie  doordat dezelfde functies bij de
            andere businessunits voorkomen;
        G de synergie tussen de units  (gebruikmaking van
            elkaars faciliteiten: 1 + 1 = 3) blijkt niet (meer)
            aanwezig te zijn;
        G gevaar van kortetermijn resultaatgedrevenheid ;
        G gevaar van gebrek aan eenheid naar buiten .


