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STRUCTURERING

Organiseren van activiteiten

  

M Bij het organiseren van activiteiten zal zowel een
    externe afstemming (markt, concurrentie, enz.) als een
    interne afstemming (mensen, middelen, enz.) plaats
    hebben. 
    Tegelijkertijd bestaat er niet één beste manier om
    activiteiten te organiseren: er zal steeds moeten worden
    gezocht naar een situationele oplossing. 

M Structurering is ook een vorm van organiseren, en
    betreft het ontwerpen van een organisatie(structuur)
    waarbinnen mensen en middelen worden afgestemd op
    de te bereiken doelstellingen van de organisatie.
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STRUCTURERING

Organiseren van activiteiten

  

M Organisatiestructuur: de manier waarop taken, bevoegd-
    heden en verantwoordelijkheden in een organisatie zijn
    verdeeld en de onderlinge relaties zijn geregeld.  Hierbij
    spelen zowel de organieke als de personele structuur 
    een rol:
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STRUCTURERING

Organiseren van activiteiten

  

M Organisatiestructuur: 
    feitelijk is deze opgebouwd uit:
    F functiestructuur (ook wel: functiegebouw): beschrijft
        alle voorkomende functies binnen de organisatie;
    F organieke structuur: beschrijft de vorm van
        organisatie-eenheden binnen een organisatie, wordt
        vaak als ‘organisatieschema’ aangeduid;
    F personele structuur: beschrijft de personele bezetting
        van functies binnen de organisatie-eenheden.
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STRUCTURERING

Arbeidsverdeling en coördinatie

  

M Bedrijfsprocessen resulteren in verschillende activiteiten
    die vervolgens worden verdeeld onder verschillende
    medewerkers. 

    Op deze wijze ontstaat arbeidsverdeling: het verdelen
    van de werkzaamheden in deeltaken die worden toege-
    wezen aan personen of aan groepen zoals afdelingen.

M Arbeidsverdeling geeft de mogelijkheid tot specialiseren,
    mechanisering en robotisering, waardoor een verhoging
    van de productiviteit (=aantal prestaties binnen een
    zekere tijd) kan ontstaan.
    Arbeidsverdeling kan zowel verticaal (werk naar lagere
    niveaus) als horizontaal (bijv. functioneel: inkoop /
    productie / verkoop) worden uitgevoerd.
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STRUCTURERING

Arbeidsverdeling en coördinatie

  

M Arbeidsverdeling, taken en functies:
    Een effectieve arbeidsverdeling vergt een goede coördi-
    natie tussen de verschillende taken.
    Wanneer tussen taken een zekere samenhang wordt
    gebracht (bijv. de taken hebben alles met productie te
    maken), ontstaan functies.

    Een functie betreft een gemeenschappelijke doelstelling
    van een groep werkzaamheden.  De functie van een
    productiechef is ervoor zorgen dat een bepaalde
    productie behaald wordt, tegen geplande kosten, met
    geplande mensen en middelen, enz. 
    De taken vormen de technische inhoud van de functie.   
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STRUCTURERING

Arbeidsverdeling en coördinatie

  

M Groepering van taken: motieven (criteria) voor functie-
    vorming:
    F kostenmotief: het zodanig indelen van taken dat er
        efficiënt gewerkt en geproduceerd kan worden: de
        directeur is te duur voor het typen van brieven, e.d.;
    F sociaal motief: het zodanig indelen van taken dat het
        werk zinvol en compleet is, met afdoende afwisseling,
        verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid;
    F bestuurlijk motief: het zodanig indelen van taken dat
        besturing van de organisatie en toezicht op de uit-
        voering van de diverse taken mogelijk is;
    F maatschappelijk motief: het zodanig indelen van taken
        dat deze voldoen aan wat de samenleving daarvan
        vereist, zoals arbeidstijden en -omstandigheden.
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STRUCTURERING

Arbeidsverdeling en coördinatie

  

M Groepering van taken:
    F Functiebeschrijving:
        Waneer de organieke structuur duidelijk is geworden,
        en taken tot functies zijn herleid, zullen voor de
        verkregen functies functiebeschrijvingen moeten
        worden opgesteld, waarin worden opgenomen:
        G taakinhoud
        G bevoegdheden
        G verantwoordelijkheden
        G niveau in de organisatie
        G relaties met andere organisatieleden
        G kenmerken van de functie (wat verwacht wordt van
            degene die de functie bekleedt).
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STRUCTURERING

Arbeidsverdeling en coördinatie

  

M Bij het verdelen van arbeid speelt werkstructurering een
    belangrijke rol: het bewust rekening houden met
    technische, economische en sociale aspecten van het
    werken in een organisatie of een afdeling daarvan. 
    G Aanvankelijk betrof werkstructurering vooral werk-
        extrinsieke factoren en veranderingen in de werk-
        omgeving, zoals arbeidsomstandigheden. 
    G Later had werkstructurering vooral betrekking op de
        opbouw van het werk zelf, de individuele
        werkintrinsieke factoren, met aandacht voor
        taakverruiming, taakverrijking en taakroulatie.       >>
    G Thans gaat bij werkstructurering de aandacht uit naar
        werkintrinsieke factoren op groepsniveau, met meer
        accent op teamwork en het werken in autonome
        werkgroepen.                                                                >>
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STRUCTURERING

Arbeidsverdeling en coördinatie

  

M Taakverruiming (job enlargement): een medewerker
    krijgt meerdere taken in zijn functiepakket.  Taken van
    ongeveer gelijk niveau worden dan samengevoegd, en
    de medewerker is daardoor minder specialistisch bezig.
    Voorbeeld : een monteur bij een onderhoudsdienst die
    ook leert timmeren en metselen. 

M Taakverrijking (job enrichment): een medewerker hoeft
    zich niet langer alleen bezig te houden met de uitvoering
    van zijn werk, maar verkrijgt ook een stuk van de plan-
    ning en van de controle op het werk.  Hij kan dus zelf
    meer invloed hebben op de indeling en inhoud van zijn
    werk. 
    Voorbeeld : een 1e monteur die tevens een deel van de
    werkvoorbereiding als taak krijgt.
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STRUCTURERING

Arbeidsverdeling en coördinatie

  

M Taakroulatie (job rotation): medewerkers binnen een
    bepaalde groep wisselen van taak (en functie) volgens
    een bepaald schema.  Hierdoor ontstaat voor de
    individuele medewerkers meer afwisseling, en ook meer
    begrip voor het werk van anderen.  Onderlinge
    communicatie en coördinatie kan hierdoor verbeteren,
    en de medewerkers zijn ruimer inzetbaar.
    Voorbeeld : onderhoudsmonteurs die van taken
    wisselen: de ene week werkt een monteur als timmer-
    man, de week daarop als monteur en de week daarna als
    metselaar.  Zijn collega werkt eerst als monteur, daarna
    als metselaar en daarna als timmerman.  Weer een
    andere collega werkt eerst als metselaar, enz.
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STRUCTURERING

Arbeidsverdeling en coördinatie

  

M Autonome groepen: hierbij is het werk zodanig
    georganiseerd dat medewerkers in groepjes een eind-
    product maken.  Alle kennis die op uitvoerend gebied
    nodig is, is in de groep samengebracht.
    Deze wijze van werken is een reactie op het ‘lopende
    band’ werk, en wordt o.a. toegepast bij autofabrikanten.
    Het biedt medewerkers (weer) zicht op het eindproduct,
    en op de relatie tussen hun prestatie en de output van
    het bedrijf.
    Autonome groepen komen in beperkte mate voor, want:
    F in veel branches leidt dit systeem tot hogere kost-
        prijzen van het product;
    F veel van de bedrijven die hiermee kunnen werken,
        zijn gerobotiseerd; gevolg: uitschakeling factor mens.
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STRUCTURERING

Arbeidsverdeling en coördinatie

  

M Gepoolde, seriële en wederzijdse afhankelijkheid:
    F gepoolde afhankelijkheid:
        dit doet zich voor binnen organisaties waar hogere en
        lagere niveau’s van elkaar afhankelijk zijn, maar
        waarbij op horizontaal niveau afdelingen e.d. niet van
        elkaar afhankelijk zijn.  Bijv. rederijen, vliegtuig-
        maatschappijen, e.d.
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STRUCTURERING

Arbeidsverdeling en coördinatie

  

M Gepoolde, seriële en wederzijdse afhankelijkheid:
    F seriële afhankelijkheid:
        dit doet zich voor binnen organisaties waar op
        horizontaal niveau afdelingen sterk van elkaar
        afhankelijk zijn, zoals bij F-ingedeelde organisaties. 
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STRUCTURERING

Arbeidsverdeling en coördinatie

  

M Gepoolde, seriële en wederzijdse afhankelijkheid:
    F wederzijdse afhankelijkheid:
        hierbij is geen sprake van één proceslijn van
        onderling afhankelijke afdelingen, maar van een
        wirwar van diverse proceslijnen tussen afdelingen,
        waarbij overleg (werkgroepen, projectgroepen) van
        groot belang is.
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STRUCTURERING

Arbeidsverdeling en coördinatie

  

M Horizontale arbeidsverdeling: betreft de wijze waarop
    taken en functies worden gegroepeerd en verdeeld op
    een bepaald niveau van de organisatie.  Dit resulteert
    dan in een zekere organieke structuur. 

    Wanneer samenhangende taken in functies van indivi-
    duele personen worden ondergebracht, spreekt men van
    functionalisatie.
    Wanneer deze individuele functies vervolgens worden
    samengevoegd in afdelingen, spreekt men van afdelings-
    vorming.
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STRUCTURERING

Arbeidsverdeling en coördinatie

  

M Horizontale arbeidsverdeling:
    Functionalisatie wordt onderscheiden in:

    F interne differentiatie, waarbij gelijksoortigheid van de
        te verrichten werkzaamheden centraal staat:
        G de F-indeling (functioneel)

    F interne specialisatie, waarbij de werkzaamheden
        worden gegroepeerd op basis van eindresultaat, markt
        of geografische locatie:
        G de P-indeling (product)
        G de M-indeling (markt, afnemers)
        G de G-indeling (geografisch).
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STRUCTURERING

Arbeidsverdeling en coördinatie
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STRUCTURERING

Arbeidsverdeling en coördinatie
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STRUCTURERING

Arbeidsverdeling en coördinatie

  

M Horizontale arbeidsverdeling:
    F interne differentiatie (F-indeling):
        G voordelen van een dergelijke indeling:
            O efficiënt gebruik van beschikbare werkkracht,
                inzetbaar voor meer taken, hogere productiviteit; 
            O bereiken van meer vaardigheid en routine;
            O door gelijksoortigheid van werkzaamheden meer
                mogelijkheden voor automatisering.
        G nadelen van een dergelijke indeling:
            O eentonig, routinematig werk;
            O coördinatieproblemen tussen de verschillende
                specialisten;
            O coördinatie vindt op hoog niveau plaats, waardoor
                lange communicatielijnen; 
            O geringe flexibiliteit door specialisatie.
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STRUCTURERING

Arbeidsverdeling en coördinatie
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STRUCTURERING

Arbeidsverdeling en coördinatie
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STRUCTURERING

Arbeidsverdeling en coördinatie
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STRUCTURERING

Arbeidsverdeling en coördinatie

  

M Horizontale arbeidsverdeling:
    F interne specialisatie (P-, M-, G-indeling):
        G voordelen van een dergelijke indeling:
            O beter gewaarborgde coördinatie tussen 
                bewerkingsprocessen;
            O kortere communicatielijnen, snellere probleem-
                oplossing;
            O minder eentonig werk;
            O minder specialisme bij werknemers, waardoor
                meer ruimte voor breed geöriënteerde managers.
        G nadelen van een dergelijke indeling:
            O doublures, minder efficënt gebruik middelen;
            O minder functionele deskundigheid;
            O gedeeltelijke specialisme m.b.t. de verschillende
                bewerkingsprocessen.
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STRUCTURERING

Arbeidsverdeling en coördinatie
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STRUCTURERING

Arbeidsverdeling en coördinatie

  

M Bevoegdheid, verantwoordelijkheid en delegeren:

    F Bevoegdheid: het recht om beslissingen te nemen die
        voor het uitvoeren van een taak nodig zijn.

    F Verantwoordelijkheid: de (morele) verplichting om
        een taak naar beste vermogen uit te voeren, en ook de
        verplichting om over de uitvoering van die taak te
        rapporteren.

    F Delegeren: het aan een lager niveau in de organisatie
        overdragen van taken, bevoegdheden en uitvoerings-
        verantwoordelijkheden.
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STRUCTURERING

Arbeidsverdeling en coördinatie

  

M Bevoegdheid, verantwoordelijkheid en delegeren:
    Bij delegatie is het van belang dat taken, bevoegdheden
    en (uitvoerings)verantwoordelijkheden per functie met
    elkaar in evenwicht blijven. 
    Krijgt iemand taken van bovenaf toegewezen, zonder
    bijbehorende bevoegdheden en verantwoordelijkheden,
    dan:
    F blijft de functie uitvoerend van aard,
    F neemt de chef toch nog alle beslissingen, en
    F bestaat het gevaar van verminderde motivatie bij de
        medewerker voor de uitvoering van die taken. 
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STRUCTURERING

Arbeidsverdeling en coördinatie

  

M Bevoegdheid, verantwoordelijkheid en delegeren:
    Bij mate van delegatie zal per bedrijf en per leider
    verschillen, en hangt o.a. af van de capaciteiten van de
    medewerker en de aard van het werk. 
    De mate van delegatie blijkt niet uit een organisatie-
    schema. 

    Is er sprake van veel delegatie, dan zullen veel
    (belangrijke) beslissingen onderin de organisatie worden
    genomen: (verticale) decentralisatie. 

    Is er sprake van weinig delegatie, dan zullen de meeste
    beslissingen in de top van de organisatie worden
    genomen: centralisatie.
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Arbeidsverdeling en coördinatie

  

M Spanwijdte, omspanningsvermogen en spandiepte:
    De opbouw van een organisatie is mede afhankelijk van
    de spanwijdte (span of control) van de leiders op de
    verschillende niveaus.
    De spanwijdte betreft het aantal ondergeschikten aan
    wie door een leider direct (zonder tussenniveaus) leiding
    wordt gegeven.

    Een kleine spanwijdte leidt tot meer hiërarchische
    niveaus, en daarmee tot een meer steile, personele
    structuur, en dus ook lange communicatielijnen.
    Een (gemiddeld) grote spanwijdte zal leiden tot weinig
    niveaus en daarmee tot een plattere structuur.
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Arbeidsverdeling en coördinatie

  

M Spanwijdte, omspanningsvermogen en spandiepte:
    Het omspanningsvermogen (scope of control) betreft het
    aantal ondergeschikten aan wie een leider direct leiding
    kan geven.

    De spandiepte (depth of control) betreft de mate waarin
    de invloed van een leider doordringt tot onder in de
    organisatie.  
    Hoe meer niveaus, hoe verder deze spandiepte zal
    afnemen.
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Arbeidsverdeling en coördinatie

  

M Verband omspanningsvermogen en spanwijdte:
    Omspanningsvermogen en spanwijdte moeten met
    elkaar in evenwicht zijn.  Is de spanwijdte te groot voor
    een leider, dan verliest hij grip op de gang van zaken.  Is
    de spanwijdte te klein, dan gaat hij zich ‘vervelen’ en
    met teveel details van ondergeschikten bemoeien.

    Omspanningsvermogen is afhankelijk van:
    F opleiding en ervaring van leider en ondergeschikten;
    F de aard van het werk van de ondergeschikten (onder-
        linge coördinatie, complexiteit);
    F het aantal niveaus onder de leider (tijd en aandacht
        voor spandiepte);
    F de aard van de horizontale arbeidsverdeling (zal 
        kleiner zijn bij F-  dan bij  P-, M-, en G-indeling).
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Arbeidsverdeling en coördinatie

  

M Verband omspanningsvermogen en spanwijdte:
    Omspanningsvermogen kan worden vergroot door:
    F delegatie van taken en bijbehorende bevoegdheden en
        uitvoeringsverantwoordelijkheden;
    F het toevoegen van een persoonlijke assistent, die een
        aantal taken uit handen neemt, zonder leidinggevende
        bevoegdheden naar ondergeschikten toe;
    F het toevoegen van een assistent-manager, die voor
        uitvoerings- en/of beleidsmatige taken volledig
        bevoegd is, en die zijn leider voor een aantal zaken
        volledig kan vervangen;
    F het invoeren van een lijn- en staforganisatie, waarbij
        de staf voorbereidend werk van de leider afneemt;
    F het ontwerpen van functionele relaties, waarbij bijv. 
        staf werk van leiders standaardiseert en ondersteunt.
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Arbeidsverdeling en coördinatie
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Arbeidsverdeling en coördinatie
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Arbeidsverdeling en coördinatie
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Arbeidsverdeling en coördinatie

M Stafrelatie:
    De functie van stafpersoneel (of een staforgaan) is:
    G informatie verstrekken ten behoeve van de besluit-
        vorming van de betreffende leider voor wie zij
        werken;
    G de leider gevraagd en ongevraagd adviseren.

    Een staforgaan heeft:
    G geen bevoegdheden t.o.v. niveaus onder de betref-
        fende leiding (vormt geen onderdeel van de lijn); 
    G geen verantwoordelijkheid voor de besluitvorming
        van de betreffende leider, wel voor de adviezen.
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Arbeidsverdeling en coördinatie

M Functionele relatie:
    Dit betreft een formele relatie in de organisatie tussen
    staforganen (en ook hulpdiensten) en de lijnmanagers
    en hun ondergeschikten. 

    Hulpdiensten kunnen afdelingen zijn, zoals bijv. een
    afdeling Kwaliteitscontrole, die specialistische diensten
    met een dwingend karakter (dus met dwingende
    aanwijzingen) aan andere afdelingen of functionarissen
    verlenen.  Voor stafdiensten geldt dit dwingend karakter
    (meestal) niet;  de door stafdiensten verstrekte
    informatie en adviezen kunnen evt. genegeerd worden.
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Arbeidsverdeling en coördinatie

M Horizontale relatie:
    Naast verticale relaties (lijnrelaties) kennen organisaties
    ook horizontale relaties: overlegrelaties tussen
    functionarissen op eenzelfde hiërarchisch niveau, dit
    voor goede afstemming en coördinatie van taken:
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Arbeidsverdeling en coördinatie

M Passerelle:
    Een nadeel van de lijnorganisatie is dat formeel alle
    communicatie via de lijnen dient te verlopen, wat vaak
    inefficiëntie in de hand werkt.  
    Daarom kan worden afgesproken dat bijv. onderge-
    schikten van verschillende afdelingen rechtstreeks
    contact met elkaar kunnen hebben, zonder dat hun chefs
    daarvan vooraf op de hoogte zijn.
    Deze vorm van horizontaal overleg heet een passerelle.

M Laterale of diagonale relatie:
    Dit gebeurt wanneer wordt afgesproken dat functio-
    narissen van verschillende niveau’s en verschillende
    afdelingen met ellkaar overleggen.
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Arbeidsverdeling en coördinatie

M Overlegstructuren:
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STRUCTURERING

Organisatiestelsels

  

M Mechanistische en organistische organisatie(modellen):
    F In een rustige omgeving zijn de meeste ontwikke-
        lingen in een organisatie te voorzien en te plannen. 
        In deze situatie zal een mechanistische organisatie
        worden aangetroffen: veel centrale planning, veel
        richtlijnen en procedures, weinig vrijheid van hande-
        len voor medewerkers, enz.

    F In een turbulente omgeving zal een organistische (ook
        wel: organische) organisatie noodzakelijk zijn.  Hierbij
        is minder vastgelegd, en zal meer flexibel ingespeeld
        moeten worden op invloeden uit de omgeving.  Er zal
        hier dus meer worden gedelegeerd en projectmatig
        worden samengewerkt.    
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Organisatiestelsels
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Organisatiestelsels

  

M Lijnorganisatie:
    F Kenmerkend bij lijnorganisaties is dat de bevelvoering
        uitsluitend plaats vindt langs verticale weg en dat er
        sprake is van strict hiërarchische relaties tussen de
        leider en de medewerkers.
        Iedere medewerker heeft slechts 1 leidinggevende
        boven zich: eenheid van bevel.
        De lijnorganisatie komt vooral voor in tamelijk kleine
        bedrijven.
        Ook in grote, meer complexe organisaties komt deze
        vorm als basis voor, meestal dan aangevuld met
        stafdiensten en projectgroepen. 
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Organisatiestelsels
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Organisatiestelsels

  

M Lijnorganisatie:
    F Voordelen:
        O eenheid van bevel;
        O taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn
            duidelijk af te bakenen en toe te delen;
        O eenvoud, duidelijk controlemechanisme;
        O duidelijke informatie- en communicatiestructuur. 
    F Nadelen:
        O leidt veelal tot steile organisatiestructuur door
            beperkt omspanningsvermogen van leider;
        O lange communicatielijnen;
        O steeds meer (complexe) zaken worden naar boven
            verwezen: overbelasting van de top;
        O deskundigheid van leiding kan tekortschieten,
            waardoor afnemende achting voor het gezag.
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Organisatiestelsels

  

M Lijn-staforganisatie:
    F Voordelen:
        O meer deskundigheid leidt tot betere beslissingen;
        O inschakeling van stafdiensten zorgt voor tijds-
            besparing en efficiëntie bij lijnmanagement, en voor
            vergroting omspanningsvermogen van leider; 
        O eenheid van bevel blijft van kracht.
    F Nadelen:
        O gevaar dat stafdienst te theoretisch is;
        O daar stafdenst niet verantwoordelijk is voor de te
            nemen beslissingen, kan dit leiden tot onzorgvuldig-
            heid bij de uitvoering van taken bij de stafafdeling;
        O stafafdelingen neigen tot uitdijen, en het is niet
            altijd duidelijk wat het effect is van hun bijdragen;
        O mogelijk teveel afhankelijk zijn van stafafdelingen.
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Organisatiestelsels

  

M Lijn-staforganisatie met hulpdiensten:
    F Hulpdiensten zoals Facilitaire dienst, Bewaking, Net-
        werkbeheer, e.d. hebben een verplichtend karakter.
        Lijnmanagement kan adviezen van stafdiensten
        negeren, maar aanwijzingen van hulpdiensten
        dienen wel te worden opgevolgd.

    F Voordelen:
        O door meer vakdeskundigen, betere kwaliteit
        O betere coördinatie, consistentie en uniformiteit
            (bijv. alle afdelingen dezelfde ICT-standaarden)
    F Nadelen:
        O de eenheid van bevel wordt doorbroken;
        O hulpdiensten kunnen een eigen leven gaan leiden
            en vergeten dat ze deel van de organisatie vormen.
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Organisatiestelsels

  

M Projectorganisatie, matrixorganisatie:
    F Veel vraagstukken binnen organisaties zijn niet op te
        lossen in één afdeling of binnen één specialisatie, bijv.
        productontwikkeling of grootschalige bouwprojecten.
        Gebruikmaking van lijn- of lijn-staforganistiestructuur
        leidt in dergelijke situaties tot coördinatieproblemen. 

        Om binnen complexe probleemgebieden toch goede
        coördinatie te kunnen verrichten, worden vaak
        projectgroepen ingesteld.
        Naast de bestaande organisatie worden dan speciale
        organen gecreëerd die aan specifieke projecten
        werken.
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Organisatiestelsels

  

M Projectorganisatie, matrixorganisatie:
    F Wat is een project?:
        G Een project is een geheel van activiteiten om in een
            tijdelijk samenwerkingsverband binnen gestelde
            condities een vooraf bepaald resultaat te bereiken.

        G Een project wordt geleid door een projectleider.
            Gaat het om meerdere projecten, dan worden deze
            meestal gecoördineerd door een projectmanager. 

        G Vaak worden voor projecten mensen en materialen
            door verschillende organisatieonderdelen ter
            beschikking gesteld.

50

STRUCTURERING

Organisatiestelsels

  

M Projectorganisatie, matrixorganisatie:
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M Projectorganisatie, matrixorganisatie:
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M Projectorganisatie / matrixorganisatie:
    F Voordelen:
        O afdelingsoverschrijdende taken zijn mogelijk;
        O door instandhouding lijnorganisatiestructuur kan
            slagvaardig op specifieke wensen van de leiding
            worden ingespeeld;
    F Nadelen:
        O duaal-management probleem: conflicten en
            problemen doordat tegengestelde belangen kunnen
            ontstaan tussen leiding en projectmanagement;
        O medewerkers kunnen misbruik maken van hun
            dubbele rollen: afdelingsmedewerker / project-
            medewerker;
        O langdurige betrokkenheid bij een project kan leiden
            tot verwatering van kennis op de eigen afdeling.
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M Ententestructuur:
    Bij organisaties van ‘professionals’ (accountants, artsen,
    advocaten, consultants, e.d.)  wordt vaak gebruik
    gemaakt van de ententestructuur.  Onder de leiders
    (professionals) is geen sprake van hiërarchie en hebben
    zij ieder gelijke invloed op de gang van zaken in de
    organisatie. 

    Hier is sprake van meerhoofdige leiding en gemeen-
    schappelijke besluitvorming.  Omdat een duidelijke
    hiërarchische besluitvormingsstructuur ontbreekt, moet
    wel vooraf duidelijkheid bestaan over ieders werkterrein,
    en welke besluiten individueel of collectief genomen
    zullen worden.
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M Divisieorganisatie:
    F Bij toename van de aangeboden producten (en
        merken) zullen bedrijven uiteindelijk problemen
        krijgen met de coördinatie van het totale producten-
        pakket. 

        Hierdoor ontstaat de noodzaak tot horizontale
        taakverdeling naar product, direct onder de top,
        waardoor een divisiestructuur ontstaat.
        Divisiemanagers zijn verantwoordelijk voor hun
        output (omzet, winst) en kunnen in grote mate van
        vrijheid handelen.

        De topleiding zal zich in deze structuur vooral richten
        op ‘overall’ strategisch management.
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M Divisieorganisatie:
    F Voordelen:
        O kan slagvaardig en snel inspelen op de wensen
            vanuit de markt;
        O divisies kunnen gebrukmaken van kennis van
            concernstafdiensten, zonder deze zelf op te zetten;
        O divisies kunnen beroep doen op mensen en mid-
            delen binnen het concern; synergetische voordelen; 
        O divisie-winstgevendheid als prestatie-indicatie
    F Nadelen:
        O eigen KT-belang soms boven concernbelang;
        O extra overhead / managementkosten voor concern; 
        O door grote zelfstandigheid worden lang niet altijd
            synergetische voordelen benut, of bestaan niet.


