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Voorwoord 
 
Dit is het overzicht van de studiestof Organization Theory. Het betreft hier een overzicht 
van de verplichte literatuur. Hoofdstuk 1 – 4, 6 bestaat uit de verplichte literatuur van 
het hoofdboek.  
 
Dit overzicht is geschreven naar eigen inzicht van de auteur. Bij het maken van deze 
overzichten wordt geprobeerd de kwaliteit zo veel mogelijk te waarborgen. 
SlimStuderen.nl kan echter geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor het gebruik 
ervan. Dit overzicht dient als aanvulling/hulpmiddel en niet ter vervanging van de 
verplichte leerstof. 
 
Uiteraard is nadruk verboden. Als je wilt dat wij in staat blijven de verslagen 
aan jullie aan te bieden, geef dit verslag dan niet aan derden. Laat hen zelf een 
exemplaar aanschaffen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Succes met de tentamens! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Succes met de tentamens! 
 
SlimStuderen.nl 

SlimMededelingen: 
 
Kwaliteit 
Om de kwaliteit van de verslagen op een hoog niveau te houden, zijn wij onder 
andere afhankelijk van jullie feedback. Heb je opmerkingen, tips of 
verbeterpunten? Mail ze dan naar info@slimstuderen.nl, dan kunnen we met deze 
feedback onze verslagen verder verbeteren. 
 
Auteurs 
SlimStuderen is altijd op zoek naar auteurs! Stuur je motivatie en cv naar 
info@slimstuderen.nl als je interesse hebt! 
 
Bestellen 
Omdat er nog vaak vragen zijn over de levertijd en bestelprocedure, zullen we 
deze hier uiteenzetten: 
 

• Bestel je middels een éénmalige machtiging, en doe je dit voor 15:00 
uur, dan worden de verslagen dezelfde dag verzonden. In principe ontvang 
je de verslagen dan de volgende dag, afhankelijk van de bezorging via 
PostNL. Het bedrag wordt achteraf éénmalig van je rekening afgeschreven. 

 
• Bestel je middels een overschrijving, dan worden de verslagen eenmaal 

per week verzonden. Je dient dus zelf het geld over te maken op ons IBAN  
(NL81 ABNA 0590 3250 00). Wanneer je gebruik maakt van deze 
methode, heb je de verslagen binnen 6 tot 8 werkdagen in huis nadat 
het geld op onze rekening staat. 

 
Social media 
Bezoek ook eens Facebook.com/SlimStuderen om op de hoogte te blijven van het 
verschijnen van nieuwe verslagen en/of supplementen! 
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1. Managers en managen 
 
Organizations: een groep personen die samenwerkt om hun gezamenlijke doel te 
bereiken.  
Organizational performance: de gemeten efficiëntie en effectiviteit die managers 
gebruiken om het doel te behalen. 
Core competency: skills die zorgen voor competitieve voordelen bij een bedrijf (t.o.v. 
andere bedrijven). 
 
Management: planning, organizing, leading en controlling van personen en andere 
resources om het doel zo efficiënt en effectief mogelijk te behalen.  

• Planning: het bepalen van de doelen, de strategie en het gebruik van de 
resources; 

• Organizing: structureren van werknemers, zodat de doelen behaald kunnen  
worden (denk hierbij aan lay-out types); 

• Leading: werknemers duidelijk maken wat ze moeten doen, zodat de doelen 
behaald kunnen worden; 

• Controlling: bekijken of en hoe een bedrijf zijn doelen heeft behaald  
(efficiëntie en effectiviteit). 
 

Efficiëntie: hoe productief de resources zijn gebruikt om het doel te behalen. 
Effectiviteit: het kiezen van de juiste doelen (en het behalen van deze). 
 
Management is … 
… in elke maatschappij of cultuur nodig. Door het goed organiseren van de resources, 
kan een maatschappij efficiënter/effectiever functioneren. 
… iets waar iedereen mee in aanraking komt; baas, collega’s, enz.. 
… bruikbaar in elk beroep. Hoe meer verstand je hebt over management, hoe sneller je 
een baan krijgt (en hoe een hoger salaris je ontvangt).  
 
Managers worden ingedeeld op: 

• Hiërarchie: 
  - first-line managers: verantwoordelijk voor de dagelijkse supervisie; 
  - middle managers: managen van de first-line managers en  
  verantwoordelijk voor het best gebruik van de resources; 
  - top managers: verantwoordelijkheid over alle bezigheden en het  
  organiseren van de doelen; 
  - Chief Executive Officer (CEO). 

• Skills: 
  - conceptual skills: analyseren van een situatie en de oorzaken en  
  gevolgen hiervan; 
  - human skills: begrijpen en veranderen van het gedrag van werknemers; 
  - technical skills: (technische) kennis over een bepaalde activiteit.  
 

Global competition en IT hebben de laatste jaren voor veel veranderingen gezorgd: 
• restructuring: downsizing van een operations om de kosten te verlagen (minder 

jobs); 
• outsourcing: een activiteit uitschuiven naar een (vaak buitenlands) bedrijf 

(verminderen van de kosten); 
• empowerment: een werknemer meer taken en verantwoordelijkheden geven; 
• self-managed team: een groep werknemers die de verantwoordelijkheid krijgt 

over hun gezamenlijke activiteit (organizing, controlling). 
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Managers houden zich bezig met vijf taken: 

• Opbouwen van competitive advantage (= het beter doen dan een vergelijkbare 
organisatie, omdat het effectiever en efficiënter te werk gaan); 

• Behouden van ethische en sociale standaarden (verantwoordelijk zijn voor de 
werkcondities); 

• Gevarieerd personeelsbestand; 
• Gebruiken van IT en e-commerce; 
• Global Crisis Management (te verdelen in natuurlijke en menselijke oorzaken).  

 
Global organization: een organisatie die opereert in meer dan één land. 
Innovatie: een proces van het vernieuwen/verbeteren van de producten/services. 
Turnaround management: het creëren van een nieuwe visie voor een slecht lopend 
bedrijf, om door de nieuwe visie beter gebruik te maken van de resources. 
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2. De evolutie van het managen 
 
Job specialization: werknemers gaan zich specialiseren, waardoor er een verdeling in 
het werk ontstaat. 
 
Scientific management: een managementmethode (van Taylor) die kijkt naar de 
relatie tussen werknemers en hun taken en deze zo efficiënt mogelijk maken: 

• Het meten van het werk; 
• Standaardiseren en simplificeren van het werk; 
• Trainen/opleiden van werknemers; 
• Bonus uitkeren als werknemers efficiënter te werk gaan. 

 
The Gilbreths namen de theorie van Taylor over en verfijnde deze door: 

• Analyseren val elke individuele actie; 
• Verbeteren van deze individuele acties; 
• Reorganiseren van deze acties, zodat het efficiënter wordt uitgevoerd. 

 
Administrative management theory: een managementmethode (van Weber) die kijkt 
naar een verfijnde organisatie structuur en controle system die zorgt voor een zo hoog 
mogelijke efficiëntie en effectiviteit: 

• Manager heeft autoriteit over de werknemers; 
• Mensen bezetten banen naar hun kwaliteiten (en niet naar contacten); 
• Taken van een baan zijn duidelijk beschreven; 
• Posities zijn hiërarchisch opgesteld; 
• Er zijn duidelijke regels. 

 
Fayol had hetzelfde idee als Weber, maar specificeerde dit in 14 stukjes: 

• verdeling van de arbeid; 
• autoriteit en verantwoordelijkheid; 
• unity of command (een werknemer krijgt opdrachten van slechts één supervisor); 
• lijn autoriteit (de ketting van de top tot de bodem van een organisatie); 
• centralisatie (autoriteit ligt bij de hoogste baas); 
• unity of direction (een gezamenlijk doel); 
• equity (de rechtvaardigheid waarmee alle werknemers worden behandeld); 
• ordenen (het ordenen van posities); 
• initiatief; 
• discipline; 
• remuneration of personnel (belonen van het personeel); 
• stability of tenure of personnel (stabiliteit van de werkduur van het personeel); 
• subordination of individual interest to the common interest (bedrijfsvoorkeuren 

komen eerder dan de individuele voorkeuren); 
• esprit de corps (gedeelde gevoelens, bijvoorbeeld enthousiasme). 

 
Bureaucratie: een formeel systeem om efficiënt en effectief te zijn. 
Standard Operating Procedures (SOPs): geschreven instructies hoe een specifieke 
taak uitgevoerd moet worden.  
Norms: ongeschreven regels die aangeven hoe mensen zich moeten gedragen.  
 
Behavioral management theory: hoe managers zich op moeten stellen tegenover de 
werknemers om deze te motiveren om de bedrijfsdoelen te halen.  
Mevrouw Follett was hier een voorstander van. Zij vond dat er gekeken moest worden 
naar de ‘human side’ van een organisatie. Werknemers weten heel veel over hun baan, 
waardoor ze betrokken moeten worden in het verbeteren van het proces. Ze vond dat 
autoriteit gelijk moest gaan met kennis, zowel vanuit de manager als uit de werknemer. 
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Bij de Hawthorne studies is veel onderzoek gedaan naar het verbeteren van work 
settings.  
Hawthorne effect: de manier waarop een manager zijn werknemers benaderd, heeft 
effect op het werk dat de werknemers leveren. 
Human relations movement: managers moeten gedragstraining krijgen om hun 
productiviteit te vergroten. 
Informal organization: systeem van gedragsregels in een groep. 
Organizational behavior: een studie die kijkt naar hoe individuen en groepen reageren 
in een organisatie.  
 
Theorie X: negatieve vooroordelen over werknemers. Managers moeten werknemers 
streng controleren want werknemers zijn van zichzelf lui. 
Theorie Y: positieve vooroordelen over werknemers. Managers moeten een 
werkomgeving creëren waar werknemers de bedrijfsdoelen kunnen behalen want 
werknemers zijn enthousiast en denken actief mee. 
 
Management science theory: een managementbenadering die kwantitatieve 
technieken gebruikt om managers te helpen hun resources maximaal te benutten. De 
management science theory kan je onderverdelen in: 

• quantitative managemtent: het gebruiken van wiskundige technieken; 
• operations management: technieken om het productiesysteem te analyseren 

en efficiënter te maken; 
• total quality management (TQM): analyseren van de input, transformatie en 

de output om de kwaliteit van het product te verhogen; 
• management information systems (MISs): informatie over gebeurtenissen 

zowel binnen als buiten de organisatie. 
 

Open system: een systeem dat inputs verandert in outputs (Katz, Kahn, Thompson): 
• Input stage: grondstoffen komen binnen; 
• Conversion stage: transformatie; 
• Output stage: de producten zij gereed en gaan naar de klanten. 

 
Organizational environment: gebeurtenissen buiten een organisatie die effect hebben 
op (de resources van) het bedrijf. 
Closed system: een afgesloten systeem die niet beïnvloed wordt door de omgeving.  
Entropy: de neiging dat closed systems de controle verliezen en hierdoor vallen.  
Synergy: verhoogde prestatie als verschillende delen van een bedrijf samenwerken.  
 
Contingency theory: de structuur en het systeem van een bedrijf wordt bepaald door 
de omgeving waarin zij opereert (Burns, Stalker, Lawrence, Lorsch). 
 
Mechanistic structure: autoriteit is gecentraliseerd, taken en regels zijn duidelijk en 
werknemers wordt nauw gecontroleerd. 
Organic structure: autoriteit is gedecentraliseerd, taken worden toebedeeld aan de 
dichtbij zijnde werknemer om zo snel mogelijk te reageren op het onverwachte.  
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3. De manager als persoon 
 
Organizational culture: gedeelde opvatting over verwachtingen, normen & waarden en 
werkroutines die beïnvloeden hoe individuen, groepen en teams samenwerken om de 
organisatiedoelen te behalen.  
Attraction-selection-attrition (ASA) framework: een model die uitlegt hoe een 
persoonlijkheid de organisatiecultuur kan beïnvloeden.  
 
Terminal values: hetgeen wat een organisatie en haar werknemers proberen te 
bereiken (doelen). 
Instrumental values: de manier waarop een organisatie en haar werknemers doelen 
bereiken.  
Norms: ongeschreven regels die aangeven hoe iemand zich moet gedragen in bepaalde 
situaties. 
 
Factoren die een organisatie cultuur kunnen beïnvloeden: 

• values of the founder: de waarden van een oprichter hebben ervoor gezorgd 
dat het bedrijf ontstond. Daarom hebben deze waarden een grote invloed op de 
cultuur; 

• socialization: het proces waarbij nieuwe werknemers de waarden & normen en 
het gewenste gedrag leren om hun werk zo effectief mogelijk uit te voeren; 

• ceremonies and rites: formele evenementen die belangrijke gebeurtenissen 
benadrukken van het bedrijf en in het speciaal van de werknemers; 
  - rite of passage: het leren en het eigen maken van de normen &  
  waarden; 
  - rite of integration: het opbouwen en het versterken van banden tussen  
  werknemers; 
  - rite of enhancement: het motiveren over de verplichting van normen &  
  waarden. 

• stories and language: verhalen over een organisatieheld en de manier waarop 
mensen spreken, kleden en zich vervoeren. 

 
De cultuur van een organisatie beïnvloed de uitvoering van de functie van een manager: 

• planning: organisaties met een innovatieve cultuur geven de voorkeur aan een 
lower-level management, terwijl organisaties met conservatieve waarden 
voorkeur geven aan een top-down benadering; 

• organizing: organisaties met een innovatieve cultuur geven de voorkeur aan 
gedecentraliseerde autoriteit en weinig hiërarchische levels, terwijl  een 
organisaties met conservatieve waarden voorkeur geeft aan veel hiërarchische 
levels en duidelijke relaties tussen werknemers en managers; 

• leading: organisaties met een innovatieve cultuur geven de voorkeur aan een 
manager die zijn werknemers risico’s en experimenten laat ondernemen, terwijl 
een organisatie met conservatieve waarden voorkeur geeft aan een management 
dat doelen opstelt en deze controleert bij de werknemers; 

• controlling: organisaties met een innovatieve cultuur geven de voorkeur aan een 
manager die niet let op het behalen van korte termijn doelen, maar juist lange 
termijn doelen. Terwijl een organisatie met conservatieve waarden voorkeur geeft 
aan een manager die continue het werk van werknemers controleert. 
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4. Ethische kwesties 
 
Ethical dilemma: een dilemma wanneer iemand moet beslissen of hij/zij zich gaat 
gedragen naar de voorkeur van de groep, zelfs als die tegen zij/haar eigen voorkeuren  
in gaat.  
Ethics: normen & waarden en gevoelens die personen gebruiken om een situatie te 
analyseren, waarna die persoon beslist wat de juiste manier is om zich te gedragen. 
Ethics ombudsperson: een manager die verantwoordelijk is voor het communiceren 
van de ethische standaarden (van het bedrijf) naar zijn/haar werknemers én het leren 
van de ethische standaarden van zijn/haar werknemers.  
 
Wetten en ethics zijn absoluut geen gegevens die niet-veranderbaar zijn. In de loop der 
tijd kunnen de ethics van mensen veranderen. Door deze verandering zijn de ‘oude’ 
wetten niet meer toepasbaar op de situatie, dus veranderen deze mee. 
 
Stakeholders: personen en groepen die resources aan bedrijven bieden en hierdoor een 
aandeel hebben (inclusief inspraak). Deze groep kan je sub-groeperen: 

• stockholders (aandeelhouders): deze personen kopen een deel van het bedrijf 
en worden hierdoor voor een deel eigenaar; 

• managers: hij/zij is verantwoordelijk voor het presteren van het bedrijf en 
daarmee ook voor de prijs van een aandeel. De manager moet naar alle 
voorkeuren van de stockholders kijken, om hier zijn/haar beleid op te baseren; 

• werknemers: een bedrijf heeft soms honderden werknemers, waardoor het 
belangrijk is hen goed te behandelen. Het creëren van een goede structuur, 
waarbij de werknemers worden beloond met hun prestaties, is van groot belang; 

• suppliers and distributors: elk bedrijf heeft te maken met suppliers (input) en 
distributors (transport). Met deze mensen moeten duidelijke afspraken gemaakt 
worden; 

• customers: deze groep is de meest invloedrijke. Als het productieproces / het 
product niet naar hun zin is, kopen klanten het gewoonweg niet.  

 
Bedrijven staan vaak voor belangrijke ethische beslissingen. Om de juiste beslissing te 
nemen, moet de manager rekening houden met de effecten hiervan. Beslissingen worden 
gemaakt op basis van: 

• Utilitarian rule: een beslissing die genomen wordt, omdat de meerderheid van 
de mensen het hiermee eens is; 

• Moral rights rule: een beslissing die genomen wordt, omdat de betrokken 
personen fundamentele rechten hebben (bijvoorbeeld: vrijheid en veiligheid); 

• Justice rule: voor- en nadelen die ontstaan door eerlijke besluiten te nemen (dit 
kan soms mensen kwetsen); 

• Practical rule: een beslissing die genomen wordt, omdat over het algemeen de 
werknemers van een bedrijf het ermee eens zijn. Hierbij wordt dan niet meer 
gekeken naar personen buiten het bedrijf. 

 
Voor managers is het belangrijk dat zij zich ethisch verantwoord gedragen. Als ze dit 
namelijk niet doen, kan het enorme effecten hebben. Er zijn vele effecten van ethisch en 
niet-ethisch gedrag: 

• Ethical behavior 
  - toenemen van efficiëntie en effectiviteit in de productie & handel;  
  - toenemen van de bedrijfswinst;  
  - toenemen van het nationale welzijn en de nationale welvaart.  

• Unethical behavior  
  - afnemen van efficiëntie en effectiviteit in de productie & handel;  
  - afnemen van de bedrijfswinst; 
  - afnemen van het nationale welzijn en de nationale welvaart. 
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Trust: de bereidheid van een persoon / een groep om te geloven in de goedheid van een 
ander persoon. 
Reputation: de figuurlijke naam die een bedrijf krijgt, als zij zich ethisch verantwoord 
gedraagt.  
 
Er zijn vier grote verschillen is de ethiek. De verschillende soorten ethiek zijn: 

• Societal ethics: hoe een persoon zich tot een ander persoon in de maatschappij 
zou moeten gedragen. Ook als het gaat om zaken als eerlijkheid en gerechtigheid; 

• Occupational ethics: hoe een persoon zich als werknemer moet gedragen bij 
werk gerelateerde activiteiten; 

• Individual ethics: hoe een persoon denkt hoe hij/zij zich moet gedragen 
tegenover andere personen; 

• Organizational ethics: hoe een manager zich verantwoordelijk moet gedragen 
tegenover zijn stakeholders. 

 
Social responsibility: de verantwoordelijkheid die managers en werknemers voelen om 
de juiste beslissingen te nemen, omdat deze beslissingen invloed hebben op het welzijn 
en de welvaart van de stakeholders en de maatschappij. Deze verantwoordelijkheid heeft 
vier benaderingen: 

• Obstructional approach: bedrijven en hun managers kiezen ervoor zich niet 
sociaal verantwoordelijk op te stellen en gedragen zich niet-ethisch en illegaal; 

• Defensive approach: bedrijven en hun managers gedragen zich net ethisch 
genoeg om het legaal te mogen laten zijn; 

• Accommodative approach: bedrijven en hun managers gedragen zich legaal en 
ethisch. Ze proberen een balans te vinden in alle belangen van de verschillende 
stakeholders. 

• Proactive approach: bedrijven en hun managers gedragen zich volledig sociaal 
verantwoordelijk. Ze proberen de nieuwe behoeften van stakeholders zo snel 
mogelijk waar te nemen. Daarnaast gebruiken de resources om de behoeften van 
de stakeholders te promoten.  
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6. Managen over de hele wereld  
 
Global environment: mondiale gebeurtenissen buiten een bedrijf, die een bedrijf (haar 
resources) beïnvloed.  
Global outsourcing: het importeren van inputs uit andere landen, om de kosten te 
verminderen.  
Tariff: een taks die de overheid instelt op geïmporteerde goederen.  
Free-trade doctrine: het idee dat het produceren van goederen efficiënt wordt, als een 
land zich hierin specialiseert. 
 
Task environment: gebeurtenissen die samenhangen met aanbieders, distributeurs, 
consumenten en concurrenten. Deze gebeurtenissen hebben direct invloed op het 
dagelijks handelen van een manager. 

• Suppliers (personen of bedrijven die zorgen voor de input). Als een bedrijf 
meerdere suppliers heeft, staat deze sterker dan bij een enkele supplier; 

• Distributors (bedrijf die andere bedrijven helpt haar producten te verkopen); 
• Customers (personen/bedrijven die producten van een bedrijf koopt); 
• Competitors (bedrijf die hetzelfde product produceert als een ander bedrijf).  

Om concurrenten bij voorbaat weg te houden, is er een barrière gevormd: 
  - economies of scale: kostvoordelen bij grote bedrijven; 
  - brand loyality: klanten hebben een voorkeur voor het bestaande bedrijf. 

 
General environment: de mondiale veranderingen in de economie, technologie, 
sociaal-culturele sector, demografische sector en in de politiek. Deze veranderingen 
hebben effect op het bedrijf. 

• Economie (rentepercentages, inflatie, werkeloosheid, economische groei, enz.); 
• Technologie (combinatie van skills en materialen om te ontwerpen, produceren 

en distribueren; 
• Sociaal-cultureel (tradities, normen en waarden); 
• Demografisch (kenmerken van het volk: leeftijd, geslacht, etniciteit, ras, enz.); 
• Politiek (regels, wetten, privatiseren, enz.). 

 
Globalization: het samenwerken op het gebied van economie, politiek en sociaal-
cultureel, zodat verschillende landen overeenkomsten (beginnen te) krijgen. Een aantal 
aspecten zorgt hiervoor: 

• human capital (immigratie, migratie, emigratie); 
• financial capital (geld in verschillende markten); 
• resource capital (resources, delen van bedrijven); 
• political capital (macht en invloed). 

 
Values: ideeën in een samenleving over wat goed en slecht is. 
Norms: ongeschreven regels die aangeven hoe iemand zich moet gedragen in bepaalde 
situaties. 
Mores: normen die centraal staan bij het functioneren van een samenleving. 
Folkways: omschrijving van gedrag van personen zoals die verwacht wordt.  
 
Geert Hofstede heeft jaren onderzoek gedaan naar verschillen in normen en waarden in 
meerdere landen. Hierbij heeft hij het Model of National Culture ontwikkeld, waarbij 
gekeken wordt naar de aanwezigheid van: 

• Individualism & collectivism; 
- individualism: het idee dat personen beoordeeld moeten worden door hun  

  persoonlijke acties en niet door hun sociale omgeving; 
  - collectivism: het idee dat personen beoordeeld moeten worden door hun  
  bijdrage aan een groep. 

• Power of distance: de graad dat de samenleving accepteert dat ongelijkheden in 
macht zijn ontstaan door fysieke en intellectuele vermogen van personen; 



Overzicht studiestof Organization Theory 2014-2015 

 Facebook.com/SlimStuderen 

 
 
 

11 

• Achievement orientation & nurturing orientation; 
  - achievement orientation: een wereldbeeld dat bestaat uit assertiviteit,  
  prestaties, succes en competitie; 
  - nurturing orientation: een wereldbeeld dat bestaat uit levenskwaliteit,  
  hechte vriendschappen en verzorging voor de zwakke. 

• Uncertainity avoidance: de graad waarmee een samenleving onzekerheid en 
risico’s tolereert; 

• Long-term & short-term orientation; 
  - long-term orientation: gericht op duurzaamheid en  
  doorzettingsvermogen; 
  - short-term orientation: gericht op persoonlijke stabiliteit en geluk. 
 

 
 


