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Elementen van het tijdsgewricht
•
•
•
•
•
•
•

Maximale efficiency bereiken
Winst maximalisatie
Dominantie aandeelhoudersbelang
Risicobeheersing
Instrumentalisering
R ti
Rationalisering
li i
Sturing op eenheidscultuur om diversiteit te
b h
beheersen
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Een paar uitspraken en een story
•

“Het gaat ons niet om de systemen en de methoden, die
veronderstellen wij bekend, waar het om gaat of de mensen
die er mee werken over de juiste kwaliteiten beschikken.”
Peter van Buuren ING

•

“Het gaat er om wie het instument in zijn handen heeft.”
Wim Demming, AT Osborne

•

““Er worden
d allerlei
ll l mensen met academische
d
h titels
l aangesteld
ld
die niet uit het vak komen maar die goed zijn in processen
beschrijven. De mensen die het vak kennen worden gezien als
dinosaurussen vanuit een ver verleden en die heb je alleen
nog nodig voor de uitvoering.”
Paul Rutte, projectleider wegen Provincie NH

•

Gezamenlijk
j een bakkie doen vroegg in de ochtend kost alleen
maar tijd.
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De dominante opvatting
p
g onder
managers
Het beeld dat organisaties te vergelijken zijn met
machines en ook op die manier aangestuurd moeten
worden.
Kenmerken daarvan zijn:
j
• Stel doelen en ga er voor
• Organiseer rationeel, efficient en duidelijk
• Specificeer ieder detail
detail, zodat iedereen precies weet wat
hij moet doen
• Maak plannen, organiseer en beheers
• Het persoonlijke belang is ondergeschikt aan het
bedrijfsbelang
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Waar ligt de oorsprong van dit
denken
Taylor
Werkplaatsorganisatie, het scientific management
model
• Verschuif alle verantwoordelijkheid voor het organiseren van het
werk van de arbeider naar de manager
• Gebruik wetenschappelijke methoden om de efficiëntste manier
van werken te vinden
• Selecteer de beste man/vrouw om het aldus ontworpen proces
ter hand te nemen
• Train de arbeider om het werk efficient te verrichten
• Controleer constant de prestatie van de werknemer
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Henry Fayol
Vooruitzien, organiseren, bevelen,
coördineren en controleren
•
•
•
•
•

•

•

Verdeling van werk en
specialisatie
Recht om te bevelen
Discipline
p
Eenheid van bevel
Eenheid van richting
( lfd plan,
(zelfde
l zelfde
lfd
methode)
Individueel belangg
ondergeschikt aan
bedrijfsbelang
Vergoeding vooral geld
Vergoeding,

•
•
•
•
•
•
•

Centralisatie
Scalaire keten
Orde, materieel en sociaal
Gelijkheid
Stabiliteit
Initiatief kan worden
toegestaan ten offer van
ijdelheid management
Korpsgeest
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Max Weber
Vier typen van sociale actie:
•
•
•
•

Doelrationeel handelen (een afweging van doelen en
middelen)
Waarderationeel handelen (vanuit een geloof of waarde die
belangrijk geacht wordt)
Affectief handelen (vanuit een emotie)
Traditioneel handelen (uit gewoonte)
Weber ziet een dominantie van het doelrationeel handelen en
hij waarschuwde dat daarmee de mens uit beeld verdwijnt.
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Gevolg
• ….. Het brengt zeer doelbewust een
‘gespletenheid’ aan in de werknemer, door
zijn handen van zijn hersenen te scheiden.
• ….De organisatie is niet een middel om de
mens te dienen in zijn of haar behoeften,
maar een doel op zichzelf geworden waaraan
d mens en het
de
h menselijk
lijk ffunctioneren
i
ondergeschikt zijn gemaakt……..
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De kenmerken van de machine
bureaucratie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Span of control: door controle, communicatie en coordinatie
Staf en lijn: staf mag gezag van lijn geen geweld aan doen
Gezagslijn: van superieur tot ondergeschikte
Arbeidsdeling: om specialisatiegraad te bereiken
Gezag en verantwoordelijkheid: het recht om gezag uit te oefenen en
gehoorzaamheid te eisen
Centralisatie: van gezag
Discipline: gehoorzaamheid, toewijding, energie, gedrag en uiterlijke tekenen
van respect
p
Ondergeschikt maken van het persoonlijk belang aan het algemeen belang
Gelijkheid en rechtvaardige beloning: die tot prestatie aanmoedigt, maar niet
leidt tot een te hoog loon
Vaste aanstelling van personeel: om de ontwikkeling van bekwaamheden te
vereenvoudigen
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Douglas Mc Gregor
Theory X
•

•

•
•

Mensen houden niet van
werken en proberen dat te
vermijden
Mensen moeten worden
gedwongen, gecontroleerd en
bedreigd
Gemiddelde werknemers
willen worden geleid
Mensen zijn ondubbelzinnig
en duidelijk en willen
veiligheid

Theory Y
•
•

•

•
•

Mensen zoeken evenwicht
tussen privé en werk
Gemotiveerde mensen leiden
zichzelf naar de doelstellingen
van de organisatie
Werktevredenheid is
noodzakelijk om medewerkers
erbij te betrekken en hun
commitment te borgen
De meeste mensen zoeken naar
verantwoordelijkheid
Mensen zijn fantasierijk en
creatief, hun vindingrijkheid
moet worden benut
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Herstel van het evenwicht, vanuit de
opvatting
• …..dat een mens zowel zijn materiële condities als
zijn menszijn moet (re)produceren om aan de
menselijke
lijk behoeften
b h ft te
t voldoen.
ld
Maslow, Max Dupre

• ….. werken en leven in de organisatie komt er op
neer de rationaliteit van de productie af te
stemmen op de rationaliteit van het sociale……
• ….. organiseren omvat zowel de productie van het
materiële als het menselijke ……
Paul Verweel
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Niet bang zijn voor diversiteit
• Organiseren is principieel het managen van verschillen,
van verschillende rationaliteiten of logica’s.
• In deze rationaliteit het onderscheid maken tussen het
primaire voortbrengingsproces en het ondersteunende
proces.
proces
• En in het sociale proces zien dat er een scheiding is
tussen het ggroepsproces
pp
en de individuele motieven van
mensen.
• De materiele en sociale motieven kunnen begrijpen
vanuit
i het
h standpunt
d
van bovenaf
b
f (f
(formele)
l ) als
l van
onderop (het informele).
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