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ORGANISATIESTRUCTUREN

Verbijzondering en coördinatie
M Aandachtspunten bij inrichting van organisaties:
    F toedeling van werkzaamheden aan functies en
        afdelingen, kortom verbijzondering:
        G naar functie (F-indeling: inkoop, productie, enz.)
        G naar product (P-indeling: product A, product B, enz)
        G naar geografie (G-indeling: regio, land, enz.)
        G naar markt (M-indeling: consumenten, zakelijk, enz)

    F toekenning van bevoegdheden: veel op afdelings-
        niveau (decentralisatie), of juist veel aan de top
        (centralisatie)?

    F regeling van interne coördinatie en communicatie
        tussen afdelingen en medewerkers.
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ORGANISATIESTRUCTUREN

Verbijzondering en coördinatie
M Aandachtspunten bij inrichting van organisaties:
    F toedeling van werkzaamheden: taakverdeling:
        Elk van de verbijzonderingstypen kent eigen voor- en
        nadelen.  De F-indeling komt vaak voor, vooral bij
        kleine organisaties met maar 1 product, en werkt heel
        efficiënt door de arbeidsspecialisatie.
        Nadelen hiervan zijn de geringe flexibiliteit en
        coördinatieproblemen doordat de afdelingen teveel in
        zichzelf keren en minder betrokken zijn bij het
        totaalproces.

        Bij grotere organisaties wordt F-indeling vaak
        gecombineerd met andere indelingstypen.   
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ORGANISATIESTRUCTUREN

Verbijzondering en coördinatie
M Aandachtspunten bij inrichting van organisaties:
    F bevoegdheden: centralisatie of decentrali-satie:
        Centralisatie van bevoegdheden komt veelal voor
        binnen organisaties waar formele procedures en
        methoden van belang zijn, zoals binnen overheids-
        organisaties.

        Organisaties die snel moeten kunnen reageren op de
        veranderende omgeving, zullen meestal meer
        decentraal zijn ingericht.  Afdelingen of divisies
        kunnen hierdoor sneller inspelen op de wijzigingen in
        de omstandigheden.  
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ORGANISATIESTRUCTUREN

Verbijzondering en coördinatie
M Aandachtspunten bij inrichting van organisaties:
    F interne coördinatie en communicatie:
        Dit zal veelal bereikt worden door:
        G het maken van functie- en taakbeschrijvingen
        G het opstellen van planningen
        G het instellen van werkgroepen
        G het aanstellen van coördinatoren
        G het inrichten van projectgroepen
        G het toekennen van budgetten.
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Verbijzondering en coördinatie
M Aandachtspunten bij inrichting van organisaties:
    F interne coördinatie en communicatie:
        Een andere manier om dit te bereiken kan door het
        instellen van een task force: een groep personen die
        op basis van hun deskundigheid bijeen worden
        gebracht om binnen korte tijd een acuut probleem
        op te lossen. 
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Verbijzondering 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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Verbijzondering 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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Verbijzondering 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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Organisatieschema’s
M Organogram, organieke en personele structuur:
    F In een organogram worden divisies, afdelingen en
        functies schematisch weergegeven. Het geeft de
        hiërarchie weer en laat zien wie aan het hoofd staat
        van welke afdeling en aan wie verantwoordelijkheid
        moet worden afgelegd.

    F de organieke structuur betreft de vorm van
        organisatie-eenheden (hoofd- en subafdelingen,
        werkgroepen, functies) binnen een organisatie.

    F De personele structuur betreft de personele bezetting
        van functies door bepaalde mensen of afdelingen.
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ORGANISATIESTRUCTUREN

Organisatieschema’s
M Organogram, organieke en personele structuur:
    Doelen van organisatieschema’s kunnen o.a. zijn:
    F inzicht geven in formele taakverdeling (wie doet wat)
    F inzicht geven in de formele gezagsverhouding binnen
        de organisatie (wie is de baas van wie).
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Relatievormen binnen organisaties
M Lijnrelatie (of: verticale relatie):
    De lijnrelatie betreft de gezagsverhouding
    (hiërarchische verhouding) tussen leidinggevende(n) en
    ondergeschikte(n).

    Langs deze lijn lopen opdrachten
    van de leidinggevende, en anders-
    om gaan verantwoordingen
    en rapportages van de onder-
    geschikten langs deze lijn naar 
    ‘boven’. 
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ORGANISATIESTRUCTUREN

Relatievormen binnen organisaties
M Stafrelatie:
    Adviserende en ondersteunende specialisten, bijv. op het
    terrein van personeelsbeleid, marktonderzoek, juridische
    zaken, e.d., hebben een stafrelatie met de leiding-
    gevende(n) voor wie zij werken. 
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Relatievormen binnen organisaties
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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Relatievormen binnen organisaties
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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Relatievormen binnen organisaties
M Functionele relatie:
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Relatievormen binnen organisaties
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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Relatievormen binnen organisaties
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 hoeven te 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 elkaar overleggen.
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Relatievormen binnen organisaties
M Overlegstructuren:
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Organisatievormen
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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Organisatievormen
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Organisatievormen
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;
        O snelle besluitvorming en uitvoering mogelijk. 
    F Nadelen:
        O leidt veelal tot steile organisatiestructuur;
        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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Organisatievormen
M Lijn-staforganisatie:
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Organisatievormen
M Lijn-staforganisatie:
    F Voordelen:
        O meer deskundigheid leidt tot betere beslissingen;
        O inschakeling van stafdiensten zorgt voor tijds-
            besparing en efficiëntie bij lijnmanagement; waar-
            door meer tijd voor overige managementtaken; 
        O eenheid van bevel blijft van kracht.
    F Nadelen:
        O teveel staf is duur, en mogelijk te theoretisch;
        O stafdiensten kunnen te veel macht verwerven waar-
            door lijnfunctionarissen worden overheerst;
        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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Organisatievormen
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 dienen aanwijzingen van hulpdiensten
        op te volgen.

    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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Organisatievormen
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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Organisatievormen
M Ententestructuur:
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De divisieorganisatie
M Divisieorganisatie:
    F Bij toename van de aangeboden producten (en
        merken en markten) zullen bedrijven uiteindelijk
        problemen krijgen met de coördinatie van het totale
        productenpakket en product-marktcombinaties. 

        Hierdoor ontstaat de noodzaak tot horizontale
        taakverdeling naar product, direct onder de top,
        waardoor een divisiestructuur ontstaat.
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De divisieorganisatie
M Divisieorganisatie:
    F 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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De divisieorganisatie
M Divisieorganisatie:
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De divisieorganisatie
M Divisieorganisatie:
    F Voordelen:
        O slagvaardigheid: de topleiding houdt zich met grote
            lijnen bezig; betere uitvoering bij businessunits;
        O divisies kunnen gebruikmaken 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 risicospreiding door diversiteit aan activiteiten
    F Nadelen:
        O divisiemanagement kan voor slechtere communi-
            catie tussen top en de basis zorgen;
        O niet altijd duidelijke taakafbakening tussen RvB,
            concerndiensten, divisieleiding en BU’s’; 
        O imagoproblemen bij fouten van een divisie of BU.
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Linking pin structuur
M Linking pin (vertegenwoordigend overleg):
    F de Amerikaanse psycholoog/socioloog Rensis Likert
        beschouwde afdelingen en hiërarchische lagen van
        een organisatie als een samenstel van bevelgroepen. 
        De managers van deze afdelingen zijn dan ‘linking
        pins’ -verbindingsschakels-  tussen elkaar overlap-
        pende bevelgroepen: 
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Projectorganisatie, matrixorganisatie
M Wat is een project?:
    F Een project is een geheel van activiteiten om in een
        tijdelijk samenwerkingsverband binnen gestelde
        condities een vooraf bepaald resultaat te bereiken.

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

    F Vaak worden mensen en materialen door verschil-
        lende organisatieonderdelen ter beschikking gesteld.
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ORGANISATIESTRUCTUREN

Projectorganisatie, matrixorganisatie
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Projectorganisatie, matrixorganisatie
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Projectorganisatie, matrixorganisatie
M Project-, 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.


