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DE BRUIKBAARIiEID VAN ONTWIKKELINGSMODELLEN VOOR MANAGEMENT EN ADVISERING
r
-H . G . Schotman *
R . Vonk

1 . Inleiding
In deze bijdrage willen we de vraag beantwoorden of de door enkele auteurs
"gevonden" wetmatigheden in de ontwikkeling van (productie-)organisaties
consistent, en bruikbaar zijn voor de praktijk van het leiden van
ondernemingen of voor het adviseren van die leiding . We beschrijven daartoe
eerst beknopt de voor insiders reeds welbekende modellen van Lievegoed
(1969), Greiner (1972), Adizes (1979), De Galan (1981) en Gerards (1982)
1) . Vervolgens vergelijken we deze modellen, en geven we aan welke rol ze
gespeeld hebben bij het formuleren van concrete adviezen aan een twaalftal
bedrijven . Tenslotte presenteren,we enkele conclusies .
2 . Diverse Ontwikkelingsmodellen
Bet model van Lievegoed
Lievegoed 2) ontwikkelde zijn model op een beschouwende en deductieve
wijze . Hij onderscheidt (hypothetisch) drie fasen : de pioniersfase, de
differentiatiefase en de integratiefase . In de pioniersfase wordt een
bedrijfje opgericht op basis van een onderkende gebruikersbehoefte . De
pionier is economisch-technisch georignteerd en zijn leiderschap is
partiarchaal-autocratisch . De communicatie verloopt soepel en direct,
formalisering is nog niet nodig . In deze eerste fase is er sprake van een
sterke binding met de afnemers . De grote voordelen van het pioniersbedrijf
zijn dus de flexibiliteit, de dienstbereidheid en de grote interne
motivatie . Wanneer echter de marktomstandigheden veranderen, er zich
technologische ontwikkelingen voordoen, de opvolging geregeld moet worden,
etc ., bestaat het gevaar dat het bedrijf "overrijp" wordt . De
crisissituatie wordt vaak gekenmerkt door afnemenede winsten, conflicten in
de leiding, een toenemende stroom van klanten, een afnemende
slagvaardigheid, communicatiestoornissen en een verminderde motivatie .
Volgens Lievegoed luidt het historisch gegroeide antwoord op de
problematiek van het overrijpe pioniersbedrijf : "wetenschappelijke
bedrijfsvoering", een samensmelting van Taylor's efficiency van
productiemethodes en Fayol's leer van de interne controle en beheersing van
de bedrijfshuishouding .
In de tweede fase, de differentiatiefase , staan vier organisatieprincipes
centraal : mechanisatie, standaardisatie en coBrdinatie . Door mechanisatie
en standaardisatie wordt het productieproces beter beheersbaar .
Mechanisatie en standaardisatie leiden tot specialisatie . Er ontstaat een
functionele opsplitisng van de organisatie, waarvan de activiteiten als
tegenwicht geco8rdineerd moeten worden . Bij een verdergaande groei ontstaan
er echter weer crisisverschijnselen . Er is sprake van een zekere
verstarring, en er zijn co8rdinatie- en communicatieproblemen .
Een erg groot probleem vormt de sterk verminderde motivatie .

* Drs . H .G . Schotman is wetenschappelijk medewerker van de Afdeling der Bedrijfskunde
van de T .H .E . en part-time zelfstandig organisatie-adviseur .
R . Vonk is student-assistent van de bovengenoemde afdeling .
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Op de differentiatiefase volgt de integratiefase . In deze fase komt het
sociale systeem tot ontplooiing . Er wordt een zekere mate van individuele
vrijheid van handelen geYntroduceerd . Het directieteam krijgt een
stimulerende en motiverende taak .
Om de directie bevinden zich een viertal gelijkwaardige subsystemen :
relatieverzorging, procesbeheersing, middelenbeheer en dienstverlening .
Lievegoed noemt dit de "klaverbladorganisatie" . Dit model beschrijft dus
vooral de mentale instelling van directie en medewerkers . Voor analytische
doeleinden is het ons inziens minder geschikt .
Eet model van Greiner
Het model van Greiner 3) is één van de meest uitgewerkte
ontwikkelingsmodellen die in de literatuur zijn beschreven . Het ie
inductief ontwikkeld op basis van een groot aantal beschreven analyses van
bedrijven die een ontwikkeling hebben doorgemaakt . Greiner vergelijkt zijn
studie met het werk van A .D . Chandler, die in zijn boek Strategy and
Structure 4) concludeert, dat de strategie van een organisatie bepalend is
voor de structuur ervan . Greiner daarentegen stelt dat het omgekeerde het
geval is : de structuur van een organisatie heeft een beslissende invloed op
de strategie en de toekomstige groei . De toekomst van een onderneming wordt
bepaald door haar geschiedenis en veel minder door omgevingsfactoren .
Greiner onderscheidt een vijftal fasen in de ontwikkeling van een
productie-organisatie . Elke fase bestaat uit een periode van evolutie
(gestage groei), gevolgd door een periode van revolutie (nauwelijks
beheersbare verandering, een "opstand" tegen heersende managementstijl) .
De snelheid waarmee de verschillende fasen elkaar opvolgen wordt bepaald
door de groeisnelheid van de bedrijfstak . Elke fase is tegelijkertijd een
gevolg van de voorafgaande en een oorzaak voor de volgende fase . Figuur 1
geeft aan welke managementstijl kenmerkend is voor een bepaalde
groeiperiode en bovendien wat het dominante probleem is in elke
crisisperiode .
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Figuur 1 . De vijf groeifasen van Greiner .

In tabel 1 geef t Greiner aan welke beleidsvariabelen passen bij elke fase
van beheerste groei ( evolutie) .

- 2 -

MANAGEMENT

MAAK

FOCUS
ORGANISATIE

VERKOOP

5

4

2

FASE 1

EXPANSIE

CONSOLI-

MARKT

DATIE

EFFICIENTIE

INNOVATIE

GECENTRA

EDECENTR

PRODUKT

MATRIX

+- LISEERD

-LISEERD

GROEPEN

TEAMS

DELEGATIE

BEWAKER

INFORMEEL

STRUCTUUR
MANAGEMENT

ONDER-

RICHTING

PARTICI

STIJL

NEMEND

BEHEERSINGS

MARKTRE- STANDAARD RAPPORTEN STRATEGIE

SYSTEEM

SULTAtEN

BELONING

-GEVEND

-PATIE

» KOSTEN

9 WINST

SALARIS

INDIVIDUELE

VERHOGING

BELONING

~ INVEST .
WINST-

WEDERZ .
DOELBEP.
TEAM-

EIGENDOM

DOOR

DELING

BELONING

Tabel 1 . Beleidsvariabelen per ontwikkelingsfase .
Kortheidshalve verwijzen we voor een gedetailleerde beschrijving van de
afzonderlijke fasen Greiners' artikel i n HBR 3) .
Omdat elke fase leereffecten heeft is het volgens Greiner onverstandig te
trachten fasen over te slaan . Het topmanagement - of de adviseur - dient
echter wel het beperkte scala van mogelijke oplossingen te herkennen : oude
oplossingen voldoen niet meer in een nieuwe situatie, en vaak is maar één
oplossing juist en actueel . Daarnaast moet men zich realiseren dat de
huidige oplossingen de bronnen van toekomstige problemen kunnen zijn .
Het model van Adizes
In een recent boek, "How to solve the mismanagement crisis" 5) koppelt
prof . Ichak Adizes bepaalde profielen van de leiding aan de levensstadia
van ondernemingen . Adizes hanteert het concept van de biologische
levenscyclus . Zijn kijk is echter zeker geen fatalistische : ten eerste
zullen in de praktijk ook toevalsfactoren een rol spelen, ten tweede kan
volgens hem het "sterven",van een onderneming worden voorkomen door het
doorvoeren van vernieuwingen in het profiel van de leiding . Dit "profiel"
kan men zien als een samenstel van managementrollen, welke - afhankelijk
van het levensstadium waarin de onderneming zich bevindt - meer of minder
domineren .
Adizes onderscheidt vier managementrollen welke op adequate wijze vervuld
dienen te worden wanneer de onderneming zowel effectief als efficiént wil
functioneren, en wel :
1

3

1) de producenten-rol (P) 6) . Een manager dient kennis te bezitten van een
bepaald geb ed en de daarbij behorende technologie . De persoon die deze
rol bezet moet een zekere prestatiedrang bezitten, en weten wat hij wil .
De P-rol zorgt voor efficiency, maar houdt zich alleen met de korte
termijn bezig .
2) de beheerders-rol (B) . een manager moet kunnen plannen, co8rdineren,
regels formuleren, kortom : beheren . Daadkracht en kennis alléén (de
P-rol) garanderen niet dat de gewenste resultaten ook inderdaad bereikt
worden . De B-rol draagt zorg voor de systematiek . Wensen die puur en
alleen hiermee bezig zijn noemen we bureaucraten .
3) de ondernemers-rol (0) . De manager moet vaststellen wat de doeleinden
van de organisatie zijn, en met welke strategie deze
ondernemingsdoelstellingen verwezenlijkt kunnen gaan worden . Tevens
worden er beleidslijnen vastgelegd . De managers zal creatief moeten
inspelen op nieuwe ontwikkelingen in de omgeving . Bereidheid om risico's
te nemen is daarbij onontbeerlijk .
4) de integratie-rol (I) . Onder integreren verstaat Adizes het samensmelten
van individuele plannen tot een gezamenlijk plan waar eenieder achter
staat . Indien deze taak naar behoren vervuld wordt, resulteert een
geYntegreerd geheel dat uiteindelijk ook zifnder de persoon die deze rol
vervult kan voortbestaan .
Geen enkele manager is in staat deze vier rollen tegelijkertijd goed te
vervullen : de vereiste eigenschappen verschillen daarvoor teveel . Daarom
moeten de rollen van de producent, beheerder, ondernemer en integrator
worden uitgevoerd door een team . Wanneer één van de rollen niet wordt
vervuld, is er sprake van mismanagement .
De vier rollen P, B, 0 en I kunnen, zoals eerder gesteld, gebruikt worden
om de organisatorische levenscyclus te beschrijven en de verschillende
fasen te karakteriseren . Dit wordt weergegeven in figuur 2, waarin een
kleine letter p, b, o of i aangeeft dat de rol op de achtergrond aanwezig
is, doch niet domineert, en een streepje dat de rol niet vervuld wordt .

Gedra L:
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prcmco van ouder kkurdcn =(( mentale Icuttqd . rrlattet marktaandeei .
`tumuonele v/d organisatiestructuur

Figuur 2 . Het model van Adizes (letteraanduiding gebaseerd op Nederlandse
termen) .
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Met behulp van het PBOI-model kan worden bepaald in welke fase van de
levenscyclus de organisatie zich bevindt . Het model is dus een analytisch
hulpmiddel . Adizes beperkt zich echter niet tot analyse : hij geeft ook aan
welke gevaren er in de diverse stadia dreigen .
Adizes geeft tevens recepten om vroegtijdig sterven (falen in één van de
fasen v66r de PBOi-fase) en aftakeling (na de PBoI-fase) te voorkomen .
Daarnaast geeft hij aan hoe een reeds aftakelende organisatie tot nieuw
leven gewekt kan worden . Een belangrijk recept is Adizes' aanbeveling om in
een rijpe organisatie (PBOi) over te gaan tot decentralisatie .
Decentralisatie van bevoegdheden leidt tot initiatieven vanuit de lagere
management-niveaus . Wanneer telkens op de juiste momenten wordt
gedecentraliseerd kan de organisatie blijven groeien (zie figuur 3) .

PBOt
gedrag
PBOI

proces van ouder worden

Viguur 3 . Reorganisatie en decentralisatie .
Adizes constateert dat de tot de PBoI-organisatie vernieuwing van binnenuit
kan plaatsvinden . Na deze fase kan de organisatie de problemen echter niet
meer zelf oplossen en is hulp van buitenaf noodzakelijk .
Bet model van De Galan
Het model van de organisatie-adviseur De Galan 6) is gebaseerd op zijn
praktijkervaringen . De Galan beschouwt zijn model als een nuttig hulpmiddel
bij het analyseren van de situatie waarin het adviesvragend bedrijf zich
bevindt . Hij merkt echter nadrukkelijk, dat een model altijd een
simplificatie van de werkelijkheid is .
De Galan onderscheidt in zijn model vier fasen . Elke fase vraagt om een
eigen benadering bij het oplossen van problemen . Deze fasen zijn
weergegeven in figuur 4 .
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vooruit-zich-ten

Figuur 4 . De vier ontwikkelingsfasen van De Galan .
Wanneer men wil vaststellen in welke fase een bedrijf zich bevindt, zijn de
begrippen rendement en cash-flow belangrijk . In de expansieve fase is
cash-flow meestal bescheiden positief : vrijkomende middelen worden direct
gebruikt voor investeringen . In de groei- en de consolidatiefase vinden we
een grote positieve cash-flow .
De laatste fase wordt gekenmerkt door een steeds sterker negatief wordende
cash-flow .
Naast deze cash-flow speelt ook het bedrijfsklimaat een belangrijke rol bij
de analyse . De Galan beschrijft het bedrijfsklimaat als " het samenstel van
gewoonten, gebruiken, houdingen, instelling van de bedrijfsgenoten
tegenover elkaar, de buitenwereld, hun produkt en dergelijke", en stelt dat
dit aanzienlijk verschilt 'per fase . br ;In fase I(expansíe) heerst een
aggressief beleid . Risico's worden niet gemeden. de nadruk ligt op het
verkopen . de betrokkenheid van de medewerkers b ij het bedrijf is groot . In
deze fase dreigt echter het gevaar van overexpansie : het geheel kan de
leider boven het hoofd groeien! De Galan schat dat een bedrijf niet langer
dan vijf à zeven jaar in fase I kan verkeren . De overgang naar fase II
wordt altijd gekenmerkt door een spreiding van het leiderschap over
meerdere personen .
Fase II (groei) wordt gekenmerkt door een systematischer en doordachter
manier van doen . Men tracht risico's in te perken en van tevoren te
berekenen . De marketingbenadering doet opgeld . Men moet,er wel voor waken
dat het "systematisch ondernemen" niet leidt tot de overgang naar fase III .
Dit kan door het beperken van de macht van staforganen en delegatie van
beslissingen naar de lagere echelons .
In fase III (consolidatie) ligt de nadruk op het methodisch verbeteren van
bestaande processen en structuren . De productie heeft nu de suprematie . In
de consolidatiefase bestaat echter het gevaar dat het bedrijf steeds minder
flexibel wordt . De bureaucratie viert hoogtij . Wanneer het bedrijf dan ook
de aansluiting op een verandering mist, komt het terecht in fase IV : de
achteruitgang . Dit kan voorkomen worden door tijdige maatregelen zoals het
binnenhalen van nieuw bloed . Meestal onderkent het management de gevaren
echter niet : alles gaat toch goed?

6

In fase IV (achteruitgang) is er, steeds weer, sprake van "tegenvallers" .
Het ~~rijf is star . de besluitvorming verloopt traag . Men beschouwt
zichzelf als slachtoffer van de omstandigheden (markt, overheid) . De
onderlinge verhoudingen worden steeds slechter . Men gaat vaak "creatief
boekhouden" : het onroerende goed krijgt een "realistischer" waarde, de
voorraden worden opgewaardeerd, etc . Het einde komt daardoor vaak
onvolkomen onverwacht . Omdat het management helemaal niet wil horen, dat
het slecht gaat, is het vaak uitermate moeilijk om effectieve maatregelen
te nemen .

Als hulpmiddel bij het analyseren van een bepaalde organisatie, hanteert De
Galan onderstaand schema van kenmerken die zijn gebaseerd op' zijn
advieservaring .
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Tabel 2 . Aspecten van het bedrijf in de verschillende fasen .

Het model van Gerards
Gerards ontwikkelt in zijn boek "Falen of Slagen" 7) op inductieve wijze
een cyclisch gedragsmodel van middelgrote organisaties . Hij baseert zich
daarbij op de ontwikkelingen in vier door hem onderzochte haardenfabrieken .
Volgens Gerards kan men de geschiedenis van een middelgroot bedrijf (wat
hij definieert als een bedrijf met een personele bezetting tussen de 200 en
1000 man) zien als een aaneenschakeling van cycli, waarbij elke cyclus
gekenmerkt wordt door een eigen productie/produkt/marktcombinatie en een op
de combinátie gericht management . Binnen elke cyclus kan men 4 fasen
onderscheiden : het nieuwe management, het evenwicht, het verstarren en de
crisis . In de onderstaande figuur wordt het ontwikkelde model in beeld
gebracht .

zc 2a
Organisatiecrisis
falen

slagen

Nieuw mane j
gemen lt

s i agen

Evenwicht

falen 3b falen

si n Verstarren
~
t

rpanisar
b

(911`alen

faien

tijd

-----i

Figuur 5 . Het gedragsmodel 8) voor een middelgroot bedrijf, vrij naar
Gerards .
Men kan, zoals ook in de figuur is aangegeven, een bepaalde fase op drie
manieren verlaten : men kan "slagen", "falen" of in een crisis terecht
komen . Volgens Gerards bestaat een organisatie uit groeperingen van
individuen die door middel van een stabiele sociale structuur, een "netwerk
van contracten", met elkaar verbonden zijn . Onder "slagen" verstaat hij dan
"het in belangrijke mate continueren van het netwerk van contracten of met
behulp van interne krachten opnieuw rangschikken van de contracten" .
"Falen" bestaat uit de desintegratie van het netwerk, door faillissement,
afslanking, reorganisatie, overname of fusie .
In de fase van het nieuwe management staat de nieuwe leider voor twee grote
problemen . Allereerst moet hij een nieuwe produkt/marktcombinatie vinden
(gat in de markt) . Ten tweede moeten er het moreel verhogende maatregelen
genomen worden zodat het vertrouwen in de toekomst - en het management hersteld wordt . De leider tracht een organisatiestructuur van het
organische type 9) tot stand te brengen . Deze wordt gekenmerkt door
flexibiliteit, tijdelijkheid, vaagheid en improvisatievermogen, en is
volgens Gerards de enige structuur die geschikt is om de veranderingen
succesvol door te voeren . Deze fase eindigt wanneer de leider de
doorbraak-innovatie heeft gevonden 10) .
In de fase van het evenwicht worden oude produktmarkten, structuren,
kennis- en machtspatronen drastisch over boord gezet . In het begin van de
fase wordt de nieuwe formule nader uitgewerkt . het midden van deze fase
wordt vaak gekenmerkt door bureaucratiserings-, routinerings- en
democratiseringsprocessen . De machtsafstand tussen leiders en leden is
klein . Wanneer men er niet in slaagt om te innoveren, verlaat de
- 8 -

organisatie deze fase .
Kenmerkend voor de fase van verstarren is het feit dat men geen antwoord op
ontwikkelingen in de omgeving heeft . Nieuwe problemen tracht men op te
lossen met oude antwoorden . men verliest de greep op de markt . In deze fase
is er sprake van een machtsevenwicht binnen het management, waardoor het
nemen van effectieve maatregelen in hoge mate wordt belemmerd . Er ontstaan
spanningen tussen behoudende groepen en groepen die vernieuwingen wensen .
Wanneer een aantal ongunstige factoren samenvallen gaat de organisatie over
naar de crisisfase .
In de crisisfase is er geen enkel beleid . Er ontstaan openlijke conflicten
tussen de behoudende en de vernieuwende groepen . Volgens Gerards is de
organisatie leiderloos, machteloos en visieloos .
3 . Vergelijking van ontwikkelingsmodellen
Het model van Lieve oe ~
d blijkt minder geschikt als hulpmiddel bij het
analyseren van problemen en formuleren van adviezen . De oorzaak hiervan is
het hoge speculatie- en abstractieniveau waarop Lievegoed de
ontwikkelingsgang van ondernemingen beschrijft . We zullen dit model, dat
waarde heeft voor activiteiten op het gebied van organisatie-ontwikkeling,
dan ook niet verder in onze analyse betrekken .
Greiner's model is afkomstig uit de j aren zestig en zeventig, en sloot goed
aan bij de toen heersende sociaal-economische situatie van groeiperiodes,
afgewisseld door korte periodes van omwenteling . Zijn model i s vooral
gericht op het functioneren van het management . Het geeft de
beleidsvariabelen van het management weer en is in zoverre normatief, dat
om van de ene evenwichtssituatie in de andere te komen, het management een
ander "pakket" moet kiezen . Hoe een crisissituatie overwonnen moet worden,
blijft in het vage, evenals trouwens een indicatie van de kenmerken van
zo'n crisissituatie . In feite geeft dit model dus aan i n welke richting het
management de oplossing zou moeten zoeken en het is als zodanig een nuttige
handreiking, maar meer ook niet .
Greiner's model lijkt veel van zijn waarde verloren te hebben door de
voortschrijdende sociaal-economische kentering, waardoor er nieuwe
"wetmatigheden" lijken te zijn ontstaan : afbouw van organisaties blijkt 66k
voor te komen . De modellen van Adizes, De Galan en Gerards sluiten beter
aan bij de huidige situatie .
Het model van Adizes levert, ondanks z ij n populaire schr ij fstijl en een
gebrekkige theoretische onderbouwing, een realistische kijk op de
ontwikkeling van ondernemingen . Adizes geeft richtlijnen voor de
samenstelling van het management i n de verschillende levensfasen van de
organisatie . Zijn model is vooral bruikbaar als analytisch hulpmiddel . De
door hem geYntroduceerde therapieen geven de adviseur door hun globale
karakter minder houvast bij het formuleren van adviezen . Het PBOIrmodel
vertoont overigens frappante overeenkomsten met zowel Greiner's model
(vergelijk figuur 1 en 3) als het model van De Galan ( vergel ij k figuur 2 en
4) . Bij nadere bestudering blijken deze overeenkomsten zich niet te
beperken tot de figuren .
Het model van De Galan sluit goed aan bij de huidige marktsituatie die voor
vele produkten wordt gekenmerkt door stabilisatie of teruggang . Deze
variabele heeft zijn i nvloed op de organisatie in die zin, dat een niet
groeiend bedrijf veroudert en minder flexibel wordt . De recepten van De
Galan betreffen alleen het bedrijfsklimaat ; volgens welke strategie een
bedrijf weer in een groeisituatie moet komen, laat hij in het midden (gaat
dat soms vanzelf?)!!
Het model van Gerards beschrijft het gedrag van de organisatie i n relatie
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met ontwikkelingen in de omgeving . Slaagt een organisatie erin zich
voortdurend aan te passen, dan kan zij zich handhaven doordat de resultaten
van haar inspanningen positief blijven . Voor elke fase van zijn model geeft
Gerards aan hoe een organisatie de kans op slagen kan vergroten . In een
crisissituatie - en in de fase van verstarren - betekent dat het aantrekken
van nieuw management, in de fase van evenwicht dient men tijdig te zoeken
naar nieuwe produkt-marktcombinaties . Het'nieuwe management moet er
vanzelfsprekend voor zorgen dat de organisatie weer in evenwicht komt met
1
haar omgeving .
De modellen van Greiner en Gerards - ontstaan naar aanleiding van
empirische onderzoekingen - zijn beter onderbouwd'dan de modellen van
Adizes en De Galan, welke gebaseerd zijn op "praktijkervaring" . De diverse
modellen verschillen vooral in de aspecten welke ze in beschouwing nemen .
Hoewel ze grote overeenkomsten vertonen zijn ze daardoor eerder elkaar
aanvullend dan elkaar uitsluitend .
Vergelijken we deze ontwikkelingsmodellen met de portfoliomatrix, zoals
ontwikkeld door de Boston Consulting Group, dan constateren we dat deze
matrix de ontwikkeling van een produkt/marktcombinatie weergeeft en niet'de
ontwikkeling van een organisatie . De matrix is gebaseerd op de concepten
"product-lifecycle" en "ervaringscurve" . De waarde van die matrix ligt ons
inziens vooral in het aanwijzen van de (strategische) richting die een
organisatie uit zou moeten gaan . Voor het beantwoorden van de vraag hoe dat
moet, kan men beter een ontwikkelingsmodel hanteren .
4 . De bruikbaarheid in de praktijk
Om de bruikbaarheid van de vier meest uitgewerkte modellen te toetsen,
hebben we een twaalftal bedrijven, die we door intensieve contacten goed
kennen, daarop een "plaats" gegeven . De resultaten zijn weergegeven in
tabel 3 .
Tabel 3 . Ontwikkelingsfase van de organisatie .
Ontwikkelingsfase van de organisatie
~
Bedrijf I Greiner I Adizes iDe Galan I Gerards

1-2
2-3
1
1
1
3
4
2
2
1-2
1
2

pBoI
.g.
Pb Oi
Pboi
Pboi
PBo I
PBOi
pBo I
PBOi
-B PbOi
pBOi

U ziet hieruit dat organisaties die volgens het ene model in dezelfde fase
ingeschaald werden, i n een andere model niet in dezelfde fase konden worden
ingedeeld . Dit is een gevolg van het feit dat de diverse modellen geheel
verschillende aspecten i n beschouwing nemen . Ondanks het feit dat het
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inschalen van deze twaalf organisaties niet altijd even moeiteloos verliep,
bleken alle vier de modellen toch vrij goed te voldoen als analytisch
hulpmiddel .
Voor leiders en adviseurs van bedrijven is de vraag, of de resultaten van
een analyse met behulp van deze modellen kunnen dienen als basis voor
concrete acties, belangrijker .
De adviezen, zoals die op basis van deze ontwikkelingsmodellen zouden
moeten luiden zijn weergegeven in tabel 4 . Deze adviezen werden dus door
ons geformuleerd op basis van de vier ontwikkelingsmodellen en de plaats
die de betrokken bedrijven daarop innamen .

Model
Greiner

Adizes

A

kies ander
management
pakket

verander
vernieuw top
organisatie

vernieuw
management

B

?

chirurgie

vernieuw

De Galan

Gerards

Bedrijf

zoek andere
produkten/
markten

C

introduceer stel prioandere mana- riteiten
gement tech- vast
nieken

ga systemati- neem tijdig
scher onder- nieuwe
nemen
initiatieven

D

n .v .t .
(ambachtelijk)

handhaaf
zorg tijdig
flexibiliteit voor nieuwe
produkten/
markten

E

introduceer stel prio- introduceer
andere mana- riteiten(?) marketing
gement techbenadering
nieken

F

verbeter
management
technieken
(delegatie)

G

H

?

?

toets aan
realiteit

reorganiseer
het bedrijf

ga systemati- zorg voor
scher onder- diversifinemen
catie

decentrali- handhaaf
seer
flexibiliteit
en marktposi~tie

verbeter
verander
zorg voor
kostenbewa- organisatie nieuwe prokingssysteem
dukten
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zorg tijdig
voor nieuwe
produkten/
markten
zorg voor
diversificatie

I

introduceer bepaal
nieuwe mana- richting
gement technieken

zorg voor
nieuwe produkten/
markten

J

verbeter
management
technieken

chirurgie

zorg voor
nieuwe, produkten/
markten

K

verbeter
informatie
systeem

stel prioriteiten
vast

ontwikkel
zorg voor
nieuwe prodiversifidukten verder catie

L

?
bepaal
ambachtelijk richting

zorg tijdig
voor diversi-

ficatie

nieuw management, maak
je waar,

handhaaf
zorg tijdig
flexibiliteit voor nieuwe
produkten/
markten

Tabel 4 . Adviezen op basis van ontwikkelingsmodellen .
Het bleek niet mogelijk om concrete adviezen volledig te baseren op
ontwikkelingsmodellen . Daarvoor zijn ze te globaal van karakter en te zeer
gericht op bepaalde aspecten . Zo zou bedrijf A zich volgens de modellen
moeten wijden aan vernieuwing van het management : bij nadere analyse blijkt
echter dat alle produkten zich in de laatste fase van hun levenscyclus
bevinden, en dus zou het ontwikkelen van vervangende produkten een zeer
hoge prioriteit dienen te krijgen . De concrete adviezen en
investeringsvoorstellen 10), zoals die door ons werden geformuleerd, hadden
betrekking op de grootste knelpunten van de afzonderlijke bedrijven en zijn
weergegeven in tabel 5 .

Tabel 5 . Concrete adviezen zoals die aan de produktie-organisaties werden gegeven .

Bedrijf

Aard

Werkn . Advies

Investeer in

A

Chemisch bedrijf
(grondstoffen

270

Vergroot marktaandeel
Ontwikkel rodukten

- Kostenbesparing
- innovatie

B

Metaalindustrie

400

Afslanken . Verbeter

- Kwaliteitsverbetering

produktiebesturing

- produktiebesturing

(bouwmateriaal)
C

Instrumentenfabriek
(laboratoria)

j0

Versterk management
zoek naar nieuwe produkten/
technologieën

- Opleiding/advisering
- i nnovatie

D

Zeefdrukkerij
(reclamemateriaal)

20

Zoek nieuwe afnemers

- kostenbesparing
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E

Aluminiumverwerking
(bouw)

160

Zoek nieuwe markten
verbeter produktieproces

- marktonderzoek
- werkvloer

F

Metaalindustrie
(verpakking)'

300

- kostenbesparing
- produktietechnologie

G

Levensmiddelenindustrie

600

Verlaag kosten
verbeter kwaliteit
i
Kwaliteitsverbetering
kostenverlaging

H

Bouwmaterialen
(betonelementen)

150

Verbeter produktietechnologie . Bespaar arbeidskosten

- Innovatie

I

Meubelindustrie

300

Formuleer strategie

verbeter produktieproces

- marktonderzoek
- kwaliteitsbeheersing
- nieuwe machines

Verbeter management

- personeel

zoek nieuwe markten

- machines

en/of produkten

- marktonderzoek

Verbeter i nformatiesysteem
versterk inkoopapparaat

- personeel
- verdere produkt-

J

Metaalindustrie

190

(onderdelen)
K

Metaalindustrie

80

(eigen .produkt)

- produktontwikkeling
- marktontwikkeling

ontwikkeling
L

Installatiebedrijf
(bouw)

4o

Verbeter routing
verbeter communicatie

- nieuw pand
- vers terking management

5 . Conclusie
De boven beschreven modellen zijn zeker bruikbaar als hulpmiddel bij het
analyseren en karakteriseren van bedrijfssituaties . Tevens geven zij door
hun - weliswaar zeer tentatieve - wetmatige karakter aanwijzigingen in
welke richting ie organisaties zich zouden moeten ontwikkelen .
Een be angr tekortkoming van de in dit artikel beschouwde
ontwikkelingsmodellen is hun gerichtheid op slechts bepaalde aspecten . Een
volledig op deze modellen gebaseerd advies zal dan ook gekenmerkt worden
door een gevaarlijke eenzijdigheid . Voor het i nventariseren van knelpunten
en het concreet geven van aanwijzigingen kan men b eter gebruik maken van
bedrijfsdiagnose-methoden .
Toch mag men concluderen dat ontwikkelingsmodellen een nuttige rol kunnen
spelen in de adviespraktijk en dus deel uit zouden moeten maken van de
beroepsbagage van organisatie-adviseurs . Ook voor het management vormen
deze modellen een gereedschap waarmee snel een groter inzicht in de eigen
organisatie verkregen kan worden . - 13 -

NOTEN
1) We hebben deze modellen gekozen, omdat die bekend (Lievegoed), actueel
(Adizes, Gerards) of goed uitgewerkt zijn (Greiner, De Galan) . Andere
ontwikkelingsmodellen vertonen grote overeenkomsten met de hier
beschreven modellen . We verwijzen naar het boek van Werner Kirsch ea .
"Reorganisation", Mnchen 1978, pag . 198 - 206 .
2) B .C .J . Lievegoed, Organisaties in Ontwikkeling : zicht op de toekomst,
Lemniscaat, 1969 .
3) L .E . Greiner, Evolution and Revolution as organizations grow, Harvard
Business Review, juli - augustus 1972, p . 37 - 46 .
4) A .D . Chandler, Strategy and $tructure : Chapters in the History of the
American Industrial Enterprise, Cambridge, Massachusetts, The M .I .T .
Press, 1962 .
5) Adizes, Ichak, "Ri .smanagement, signaleren en oplossen", Samson, 1981 .
6) W .L . de Galan, (zonder titel), Het Financiele Dagblad 11 en 14 maart
1981 .
7) H .L .A . Gerards, Falen of Slagen : een cyclisch gedragsmodel van
middelgrote organisaties, Spruyt, Van Mantgen en De Does, Leiden, 1981 .
8) We hebben Gerards' voorstelliugawijze enigszins aangepast aan onze
analytische doelstelling .
9) Als omschreven door Burns, T . en G .M . Stalker, The management of
innovation, Tavistock Publications, London 1972 .
10) Zie ook Andriessen, J .E ., "Een zweepslag voor de investeringen", ESB
26-5-1982 blz . 547 - 549, waarin ondermeer een Investeringsclassificatie
wordt gegeven .
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