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Enkele begrippen uit de organisatiekunde
In de organisatiekunde gaat het al heel lang niet meer over (alleen) organogrammen. Sinds jaren ’30 van de vorige eeuw, 
is er aandacht voor de menselijke factor in verschillende facetten, zoals motivatie, macht, cultuur en veranderkunde. 
Deze invalshoeken worden ook wel als ‘scholen’ gezien. In verschillende tijdperken waren verschillende scholen 
dominant, maar de meeste organisatievraagstukken hebben kenmerken uit alle scholen. Het is dan goed om te weten op 
welke manier een organisatieprobleem wordt benaderd en welke beperkingen daarmee bij het zoeken naar een oplossing 
(vaak impliciet) worden gehanteerd. Sinds de jaren ’80 en ’90 is er meer aandacht gekomen voor een analyseaanpak 
waarbij verschillende elementen worden geïntegreerd. Praktisch bruikbaar zijn daarbij het denken in niveaus (en de 
wisselwerking daartussen) en in fasen (invloed van de factor tijd).

Analyseniveaus
Een nuttig perspectief is dat van de verschillende niveaus 
waarop een organisatie kan worden geanalyseerd.1 
Op het eerste, individuele analyseniveau beziet iedere 
persoon de organisatie door zijn eigen bril en geeft daar 
een persoonlijke betekenis aan. Een niveau hoger wordt 
de individuele beleving onderdeel van de interactie 
(conversatie, onderhandeling) met andere individuen. 
Niet alleen worden daarbij ideeën uitgewisseld, maar er 
ontstaat ook een gezamenlijk beeld (‘wij vinden dat’). Op 
deze niveaus zijn respectievelijk de individuele kenmerken 
(‘goede mensen’) en de kwaliteit van leiderschap 
(‘inspirerend’, ‘verbindend’) van doorslaggevende 
betekenis. Als interacties voortduren, dan komen daaruit 
sociale structuren voort. Op dit analyseniveau spelen 
individuele mensen geen rol meer, maar is er sprake 
van een generieke, uitwisselbare functie (of bureau, 
afdeling, directie), waar rollen worden vervuld en regels 
gevolgd. De meeste organisatieanalyse spitst zich toe 
op dit niveau, zo ook het Besturingsmodel Defensie. 
Het hoogste abstractieniveau is de cultuur, waar 
alleen pure betekenissen bestaan, bijvoorbeeld in de 
vorm van tradities en verhalen. In figuur 1 zijn de vier 
analyseniveaus weergegeven.

figuur 1 – organisatorische analyseniveaus (vrij naar Van Es 
2008)
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‘Organiseren’
‘Organiseren’ (het werkwoord) staat voor de overgang 
van het niveau van de interactie naar de vertaling en 
vastlegging in structuren en rollen2. Omdat de interactie 
voortdurend doorgaat, is het ‘organiseren’ nooit 
klaar. Alle vier niveaus zijn daarbij echter van belang: 
door tradities leren individuen bijvoorbeeld van de 

ervaringen van voorgangers en worden zich bewust van 
handelingen die vanzelfsprekend lijken. Terwijl de meeste 
organisatiemodellen zijn gebaseerd op argumentatie, 
speelt ‘het verhaal’ een belangrijke rol op de lagere 
analyseniveaus. 

Deze wisselwerking tussen de niveaus treedt op bij 
verschillende, organisatorische gebeurtenissen. Bij 
functiewisseling (wel een issue bij Defensie) wordt de 
continuïteit gewaarborgd door de structuur en cultuur. 
De situatie zal na een wisseling echter niet helemaal 
hetzelfde zijn als daarvoor, omdat er in de interactie 
tussen personen kennis verloren is gegaan en eerst 
nieuwe informatie-uitwisseling moet plaatsvinden 
(‘wat hebben wij precies aan elkaar?’).  De bestaande 
structuur van functies en bijbehorende rollen zorgt daarbij 
voor een stabiele (wederzijdse) verwachting over het 
gedragspatroon van de nieuwkomer, die verder wordt 
ingevuld in de onderlinge interactie. 
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vindt de doorwerking en vastlegging in een aangepaste 
of nieuwe structuur of cultuur plaats. Vanuit die nieuwe 
structuur en cultuur begint weer een volgende cyclus. 

Implementatie of interactie?
Deze benadering leert ons dat een nieuw model nooit in 
splendid isolation kan worden besloten en uitgevoerd, 
maar altijd in een interactie terechtkomt en daarin wordt 
beschouwd vanuit de bestaande structuur en cultuur. De 
praktische uitwerking die vervolgens ontstaat leidt dan 
tot de nieuwe, feitelijke structuur (en uiteindelijk cultuur), 
die behoorlijk kan afwijken van wat officieel bedacht 
en besloten is. Het is dan ook een illusie om te denken 
dat plannen met wat simpel verandermanagement 
kunnen worden geïmplementeerd zoals op papier is 
bedacht. Het loopt per definitie anders en eindigt niet 
met een besluit, maar begint daar pas mee. Dat klinkt 
misschien als een open deur, maar hoe vaak zijn (top)
managers niet verbaasd als ze erachter komen hoe hun 
besluiten in de praktijk worden uitgelegd en uitgevoerd 
(en vaak ook helemaal niet worden uitgevoerd). Dat is 
dan ook geen kwestie van slechte implementatie door 
uitvoerenden, maar gebrek aan kennis van (of erger: 
belangstelling voor) de uitvoering bij de beslissers. Wie 
zijn doelstellingen lief heeft, bereidt zich dus met name 
voor op (intensieve deelname aan) de interactie die volgt 
ná de besluitvorming en de wijze waarop e.e.a. (meestal 
door anderen) uiteindelijk wordt uitgewerkt en vastgelegd 
in (de soms duivelse) details.
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Noten
1   Weick (1995:70-72) gebaseerd op Wiley (1988). Weick noemt deze 4 

niveaus respectievelijk het intrasubjectieve, intersubjectieve, generiek 
subjectieve en extra subjectieve niveau. In Nederland is hierop 
voortgebouwd door Van Es (2008: 71-79) met het onderscheid tussen 
de ‘bovenstroom’ en ‘onderstroom’ van organiseren.

2   Weick (1995:72).
3   Een mechanisme dat zo door Kaufman (1960) al is beschreven 

in zijn klassieker over een op militaire (!) leest geschoeide 
overheidsorganisatie voor Bosbeheer, de Amerikaanse Forest Service. 
Zijn we ons eigenlijk nog voldoende bewust van de betekenis en 
consequenties van dit soort overbekende militaire regelmechanismen 
voor de kwaliteit van de organisatie? Of zijn het alleen nog tradities?

4   Archer (1995: 193) noemt dit de morfogenetische benadering. De drie 
fasen noemt zij achtereenvolgens “structural / cultural conditioning”, 
“socio-cultural interaction” en “structural / cultural elaboration”.

Iets vergelijkbaars doet zich voor wanneer de structuur 
wijzigt, bijvoorbeeld door een reorganisatie. Zodra de 
nieuw bedachte structuur doordringt in de interactie, 
vindt er uitwisseling plaats (“wat betekent dit concreet 
voor mij, voor ons als groep, welke tradities blijven 
overeind?”). Nu zorgen de bestaande groep mensen en de 
cultuur echter voor de stabiliteit in de verwachtingen. 

Deze verschijnselen zijn interessant. Als we aannemen 
dat bij overplaatsing de structuur tijdelijk leidend is voor 
de interactie, dan is roulatie van sleutelfunctionarissen 
voor een organisatie een middel om conformering aan 
organisatienormen en identificatie met de organisatie 
te versterken en de invloed van lokale interacties en 
groepsprocessen terug te dringen.3 Als we juist aannemen 
dat bij organisatieveranderingen door de onzekerheid 
over rollen de invloed van de organisatie tijdelijk minder is 
en de invloed van de interactie en de cultuur daarentegen 
groter, dan verklaart dat waarom groepsprocessen 
op de werkvloer (vaak aangeduid als ‘weerstand’) zo 
dominant zijn bij structuurveranderingen en waarom de 
voorbeeldfunctie van leiders dan zo belangrijk is.

Factor ‘tijd’
Het laatste element is de factor tijd; een verandering 
gebeurt niet in het luchtledige, maar in een al bestaande 
situatie. Veranderingen kunnen dan worden beschouwd 
als elkaar opvolgende cycli van drie fasen.4 De eerste 
fase betreft de beïnvloeding van de interactie (en de 
individuen die daar deel van uitmaken) door de bestaande 
structuur en cultuur. In de volgende fase vindt vanuit 
deze context de onderlinge interactie plaats, waarbij wel 
vrijheid van handelen bestaat. Onder omstandigheden 
kan de interactie zelfs structuur en cultuur vernietigen 
(bijvoorbeeld bij revoluties, als de bestaande situatie 
in het licht van nieuwe ideeën niet meer acceptabel is) 
of opnieuw creëren (zoals na rampen, als bestaande 
structuren zijn weggevaagd). In de laatste fase, als 
interacties weer een meer routinematig karakter krijgen, 
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figuur 3 – effect van reorganisatie
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figuur 2 – effect van functiewisseling

figuur 4 – invloed factor ‘tijd’ (vrij naar Archer 1995)
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