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DYNAMIEK & CULTUUR

Groei en ontwikkelingsstadia
M Veranderingen, altijd
    F De omgeving van organisaties is voortdurend aan
        het veranderen, dus zullen organisaties zich ook
        vrijwel voortdurend daaraan moeten aanpassen. 

    F Vaak zal het hierbij gaan om beperkte
        veranderingen, zoals ontwikkeling of aanpassing
        van producten en diensten.
     >>
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Groei en ontwikkelingsstadia
M Veranderingen, altijd
    F In andere situaties zal het om grotere
        veranderingen gaan, zoals verandering van
        organisatiestructuur, of het inslaan van geheel
        andere wegen (markten), of complete turnarounds.

    F Verder zullen sommige veranderingen incidenteel
        zijn, terwijl andere veranderingen continue
        processen zijn.
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Groei en ontwikkelingsstadia
M Ontwikkelingsmodellen:
    Organisatieontwikkeling is een veranderingsproces,
    waarbij de organisatieleden en de organisatie zelf
    een groei doormaken waardoor hun functioneren
    verbetert.
    Er zijn verschillende modellen bedacht die de
    ontwikkelingsprocessen van organisaties in beeld
    brengen, waaronder:

    F het groeimodel van Larry Greiner
    F het groeimodel van Bernard Lievegoed
    F het groeimodel van Kurt Lewin. 
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Groei en ontwikkelingsstadia
M Groeimodel van Greiner:
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Groei en ontwikkelingsstadia
M Groeimodel van Greiner:
    Greiner onderscheidt 5 groeifasen:
    1/ groei door creativiteit:
         nog jong, klein bedrijf, geleid door ondernemer/
         eigenaar, die nog alles kan overzien.  Veel wordt
         informeel geregeld.
         Wanneer bedrijf verder doorgroeit ontstaat een
         leiderschapscrisis: het intern systeem kan niet
         meer door één persoon geregeld en geleid worden.
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Groei en ontwikkelingsstadia
M Groeimodel van Greiner:
    2/ groei door leiding (dirigeren):
         het bedrijf groeit verder en er ontstaat uitbouw
         met functionele indeling (afdelingen), formele
         communicatie, meer papierwerk.
         De ondernemer/eigenaar blijft centrale figuur,
         geeft nog te weinig uit handen. Door verdere groei
         houdt de topleider te weinig tijd over, en de
         afdelingschefs hebben te weinig bevoegdheden
         voor verdere veranderingen.
         Het gevolg: een crisis omtrent meer zelfstandig
         beslissingen kunnen nemen: de autonomiecrisis.
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Groei en ontwikkelingsstadia
M Groeimodel van Greiner:
    3/ groei door delegatie:
         er ontstaat een gedecentraliseerde organisatie,
         meer delegatie naar lagere niveau’s. 
         De communicatie met de top neemt af, de
         afdelingen gaan steeds meer hun eigen gang, en 
         de onderlinge coördinatie is onvoldoende.  
         Er ontstaat een beheersingscrisis.
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Groei en ontwikkelingsstadia
M Groeimodel van Greiner:
    4/ groei door coördinatie:
         er wordt meer coördinatie op centraal niveau
         toegepast: strakkere planningen, meer staf-
         afdelingen en centrale gegevensverwerking. 
         Er ontstaat nu een gevaar van bureaucratie met
         kloofvorming tussen staf-en lijnafdelingen en
         tussen hoofdkantoor en divisies: red tape crisis
         (bureaucratie-crisis).
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Groei en ontwikkelingsstadia
M Groeimodel van Greiner:
    5/ groei door samenwerking of ontkoppeling:
         bevordering van meer communicatie en betere
         samenwerking tussen de diverse afdelingen door
         teammanagement en werken  met project/matrix-
         structuren.  Dit betekent wel veel meer overleg,
         hetgeen tot snelheidsverlies kan leiden. 

         Daarom worden in deze fase vaak onderdelen van
         de organisatie ontkoppeld (decompositie) waar-
         door meer autonomie (zelfsturing) bij de divisies
         ontstaat en een sterke inkrimping van centrale
         stafafdelingen. 
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Groei en ontwikkelingsstadia
M Groeimodel van Greiner:
    6/ groei door verzakelijking en deregulering:
         wanneer in de vorige fase geen ontkoppeling heeft
         plaats gevonden, kan de groot gebleven (of groter
         geworden) organisatie met zoveel meer overleg te
         maken hebben, dat de organisatie verlamd raakt en
         resultaten achterblijven.
         De organisatie is dan in een overlegcrisis beland.

         Om hier uit te komen zal de leiding de zaken
         efficiënter moeten aanpakken en overleg meer
         resultaatgericht moeten maken.  Zo ontstaat weer
         meer verzakelijking en minder onnodig overleg.
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Groei en ontwikkelingsstadia
M Groeimodel van Lievegoed:
    waarbij de ontwikkeling van een organisatie in de
    volgende 3 fasen wordt onderscheiden:
    F pioniersfase: in deze fase staat de oprichter
        centraal. Er zijn weinig procedures, en de taken van
        de medewerkers zijn niet vastomlijnd; er zijn ook
        weinig specialisten.  
        Kleinschaligheid, overzichtelijk.
    >>
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Groei en ontwikkelingsstadia
M Groeimodel van Lievegoed:
    verdere ontwikkelingsfasen:
    F pioniersfase: in deze fase staat de oprichter
        centraal. Er zijn weinig procedures, en de taken van
        de medewerkers zijn niet vastomlijnd; er zijn ook
        weinig specialisten.  
        Kleinschaligheid, overzichtelijk.
    >>
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Groei en ontwikkelingsstadia
M Groeimodel van Lievegoed:
    verdere ontwikkelingsfasen:
    F differentiatiefase: de organisatie wordt groter, meer
        medewerkers, meer gespecialiseerde taken. Maar er
        vindt te weinig delegatie en overleg plaats. Eigen
        doelstellingen worden belangrijker dan die van de
        organisatie als geheel.
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Veranderingsprocessen

� Veranderingen en dynamiek:
    F Organisaties   -commercieel of niet commercieel
        gericht-  zijn in belangrijke mate afhankelijk van
        hun omgeving: afnemers, leveranciers, concur-
        renten, aandeelhouders, overheden tal van andere
        partijen en omgevingsfactoren.
  
        Het goed in kunnen spelen op alle mogelijke
        veranderingen in deze omgevingen vraagt dan ook
        regelmatig om verandering van een organisatie.
        Feitelijk heeft een organisatie zo te maken met
        een dynamisch proces van (allerlei) veranderingen.
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Veranderingsprocessen

� Weerstand tegen veranderingen:
    Omdat er regelmatig veranderingen in organisaties
    worden doorgevoerd, zullen de leiding en de mede-
    werkers daarin bereid en in staat moeten zijn om
    mee te veranderen.

If you always do what you
always did, you will always 
get what you always got. 

17

DYNAMIEK & CULTUUR

Veranderingsprocessen

� Weerstand tegen veranderingen:
    Probleem hierbij is dat veel mensen niet van
    veranderen houden en liever blijven doen wat ze
    altijd hebben gedaan. In veel gevallen roepen
    veranderingen dan ook (veel) weerstand op bij de
    betrokkenen, zeker wanneer het gaat om het
    compleet verdwijnen van werkplekken, afdelingen
    en/of groepen medewerkers. 
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Veranderingsprocessen

� Noodzaak tot verandering: 
    belangrijk is dat iedereen in de organisatie de
    noodzaak tot verandering begrijpt:
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Veranderingsprocessen
M Groeimodel van Lewin:
    F Noodzaak tot verandering: wanneer deze is vastge-
        steld, worden vervolgens de volgende fasen
        doorlopen:
    F Unfreezing-fase: de medewerkers worden hier voor-
        bereid op de veranderingen, en moeten tot dan toe
        normale werkwijzen loslaten (ontdooien), hetgeen
        meestal veel weerstand oproept;
      >>
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Veranderingsprocessen
M Groeimodel van Lewin:
    F Moving-fase: wanneer de medewerkers de
        verandering accepteren, kan deze in gang gezet
        worden. In deze fase worden zij opgeleid en
        getraind voor de nieuw situatie;
    F Freezing-fase: de vastlegging van de veranderingen,
        waarbij sterk gelet moet worden op het niet terug-
        vallen op oude gewoonten en werkwijzen.  
        Er ontstaat een schijnbaar evenwicht tot de
        volgende verandering.
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Cultuuraspecten
M Cultuurkenmerken van organisaties:
    F Het succes van organisaties hangt vooral af van de
        mensen die daarin werkzaam zijn, en hangt dus ook
        af van hun cultuurkenmerken.  
        Het gaat hierbij o.a. om: klantgerichtheid,
        kwaliteitszorg, flexibiliteit, interne ondernemer-
        schap, innovatieve kracht, stijl van leidinggeven, en
        gemeenschappelijke normen en waarden van de
        organisatieleden.
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Cultuuraspecten
M Cultuur:
    In het algemeen worden 3 karakteristieken
    toegekend aan cultuur:
    F  cultuur is aangeleerd en overgedragen van
         generatie op generatie:
    F  cultuur kent een sterke onderlinge verwevenheid
         tussen cultuurelementen (waarden, normen,
         kunst, e.d);
    F  cultuur wordt gedeeld door de leden van de
         betreffende gemeenschap en is onderscheidend
         van andere gemeenschappen.
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Organisatiecultuur / model van Handy
M Cultuurtypologie volgens Charles Handy (en Roger
    Harrison):
    F Om organisatiecultuur beter te kunnen begrijpen,
        zeker bij organisatieveranderingen, wordt het
        model van Handy vaak gehanteerd. 
        Deze benadering is gebaseerd op 2 dimensies:
        G samenwerkingsgraad: de mate waarin wordt
            samengewerkt.  Hoog = grote saamhorigheid
            tussen de organisatieleden.
        G machtsspreiding: de mate waarin beslissings-
            bevoegdheid gecentraliseerd of gedecentraliseerd
            is. Hoog = veel spreiding (decentralisatie) en dus
            een hoge mate van delegatie. 
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Organisatiecultuur / model van Handy
M Cultuurtypologie volgens Handy:
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Organisatiecultuur / model van Handy
M Cultuurtypologie volgens Handy, de cultuurtypen:
    F taakcultuur: een sterk taakgerichte, professionele
        organisatie, met zelfstandige eenheden met grote
        verantwoordelijkheden, gericht op resultaten
        (project-matrix-organisaties);
    F machtscultuur: organisatie draait om een topfiguur,
        met een kring van trouwe medewerkers, weinig
        regels en procedures (kleine, jonge organisaties);
       >>
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Organisatiecultuur / model van Handy
M Cultuurtypologie volgens Handy, de cultuurtypen:
    F personencultuur: organisatie met veel aandacht
        voor het individu, management is hier faciliterend
        (adviesbureau’s, advocatuur, accountancy,
        notariaat);
    F rollencultuur: organisatie gebaseerd op regels en
        procedures, stabiliteit en zekerheid.  Functies zijn
        belangrijker dan de mensen; sterk bureaucratisch
        (overheid, semi-overheid, geprivatiseerde
        organisaties). 


