
DE EVOLUTIE VAN MANAGEMENT 

VOORAFGAAND AAN DE KLASSIEKE BENADERING 

Al sinds duizenden jaren is er sprake van georganiseerde inspanning om te 
plannen, organiseren, leiden en controleren. Sommigen zien management 
als een uitsluitend modern verschijnsel. Anderen zien de belangrijkste 
aspecten van management al verwezenlijkt door de Sumeriërs en 
Egyptenaren. Echter, een tweetal recente gebeurtenissen hebben in het 
managementdenken een belangrijke rol gespeeld. De komst van machinale 
arbeid, massaproductie en efficiënt transport begin 18e eeuw: industriële 
revolutie. Het onderverdelen van taken in kleinere taken die gemakkelijk 
kunnen worden herhaald: verdeling van arbeid. De voortdurende 
populariteit eind 18e eeuw van taakspecialisatie is te danken aan de ideeën 
van Adam Smith. 

De eerste denkwijze over management, begon met de klassieke benadering 
en ontstond begin 19e eeuw. De opkomst van productie in fabrieken stelt 
uitdagingen die organisaties eerder niet ondervonden. Deze uitdagingen 
maken het noodzakelijk om te plannen, organiseren, leiden en controleren. 
Er kwam behoefte aan een formele managementpraktijk en zo werd de 
manager geboren. Deze benadering is onder te verdelen in drie 
deelgebieden die achtereenvolgens worden behandeld. 
 
Scientific Management 
Door zijn baanbrekend werk op het gebied van het wetenschappelijk 
analyseren van handmatig arbeid, werd Frederick Taylor bekend als de 
grondlegger van Scientific Management. Taylor wilde door nauwkeurige 
arbeidsstudies prestatieverbeteringen bereiken. Hoewel bekend als de 
grondlegger van Scientific Management, was Taylor niet alleen op dit 
gebied. Henry Gantt ontwikkelde de Gantt-diagram – een diagram voor het 
plannen. Twee andere navolgers waren Frank en Lillian Gilbreth die 
begonnen aan een studieproject om onnodige hand- en 
lichaamsbewegingen uit het werkproces te verwijderen. Ook 
experimenteerden ze met het ontwerp en gebruik van de juiste 
hulpmiddelen voor optimale werkresultaten. 
 
Bureaucratie 
Max Weber heeft de bureaucratie geïntroduceerd: een vorm van 
organisatie, gekenmerkt door een verdeling van arbeid, een helder 
omschreven hiërarchie, gedetailleerde regels en voorschriften en niet-
persoonlijke werkrelaties.  Dit maakt het, volgens Weber, voor organisaties 
mogelijk om uiterst efficiënt te zijn. 
 
Algemene Managementprincipes 
Henri Fayol ontwikkelde algemene managementprincipes die werden 
ontworpen om nuttig te zijn voor alle managers in alle typen organisaties. 
Fayol zijn belangrijkste bijdrage was zijn onderscheid tussen 
managementwerk en andere organisatorische taken. Hij stelde 6 
organisatorische kernactiviteiten vast en definieerde 5 managementtaken: 
planning, organiseren, opdragen, coördineren en besturen. Vanuit de vijf 
taken raadde Fayol 14 principes aan voor het managen van een organisatie. 

WAAROM BELANGRIJK TE BESTUDEREN? 

De verschillende denkwijzen over management dragen bij aan ons algehele 
begrip van management. Elke denkwijze geeft een eigen (beperkte) blik op 
het grotere geheel van management. Een algeheel begrip van management 
biedt een ruimere manier van denken, een manier van zoeken naar 
patronen en de vaststelling of patronen terugkomen. Enerzijds een manier 
om te leren van de fouten van anderen zodat ze niet worden herhaald. 
Anderzijds een manier om te leren van successen van anderen zodat ze 
worden herhaald in de juiste situatie. Maar bovenal het leren te begrijpen 
waarom dingen gebeuren om zodoende organisaties in de toekomst te 
verbeteren. 
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GEDRAGSBENADERING 

KLASSIEKE BENADERING GRONDLEGGERS 

GRONDLEGGER 
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Bij de gedragsbenadering werd het belang van de menselijke factor voor het 
succes van een bedrijf onderkend. Er zijn verschillende bijdragen geleverd, 
maar zijn wel allemaal gestoeld op de overtuiging dat mensen het 
belangrijkste bezit van de organisatie vormen en als zodanig dienen te 
worden behandeld.  Onderstaand worden deze bijdragen nader 
uiteengezet. 
 
Vroege voorstanders 
Er zijn 4 onderzoekers die specifiek veel hebben bijgedragen aan de studie 
van organisatiegedrag: Robert Owen, Hugo Münsterberg, Mary Parker 
Follett en Chester Barnard.  
 
Owen was een sociale hervormer en wordt beschouwd als de grondlegger 
van de coöperatiebeweging en het (Britse) socialisme. Hij maakte zich 
zorgen over slechte werkomstandigheden, stelde een idealistische 
werkomgeving voor en vond dat een investering in het verbeteren van 
werkomstandigheden welbesteed geld was. 
 
Münsterberg ontwikkelde de industriële psychologie, wetenschappelijk 
onderzoek naar mensen op het werk, en propageerde het gebruik van 
concepten uit de leertheorie voor training en het bestuderen van menselijk 
gedrag voor het motiveren van personeel. 
 
Parker Follett was een van de eersten die onderkende dat organisaties 
zowel konden worden bezien vanuit het perspectief van individueel gedrag 
als vanuit het perspectief van groepsgedrag, kwam met ideeën die meer 
mensgericht waren dan die van de navolgers van scientific management en 
vond dat organisaties op groepsethiek gebaseerd moeten zijn. 
 
Barnard was zelf manager en vond dat organisaties sociale systemen waren 
waarin samenwerking vereist was, vond dat een manager moest 
communiceren en de inzet van werknemers moest stimuleren en stelde als 
eerste dat organisaties open systemen waren. 
 
Hawthorne-onderzoeken 
Een andere belangrijke bijdrage werd geleverd door Elton Mayo en de 
onderzoeken die hij verrichtte in de Hawthorne-fabrieken van General 
Electric. Mayo concludeerde dat gedrag en gevoelens veel met elkaar te 
maken hebben, dat groepen veel invloed hebben op individueel gedrag, dat 
groepsnormen individuele productiviteit bepalen en dat geld een kleinere 
invloed op de productiviteit heeft dan normen en gevoelens binnen een 
groep en een gevoel van zekerheid. Door deze resultaten werd er meer 
aandacht besteed aan de menselijke factor in het functioneren van 
organisaties en het realiseren van hun doelstellingen. 
 
Theorie X en theorie Y 
In theorie X en theorie Y koppelt Douglas McGregor typische opvattingen 
over veronderstelde kenmerken van medewerkers aan de wijze waarop ze 
moeten worden gemotiveerd. In theorie X stuurt een manager zijn 
medewerkers aan door middel van opdrachten en controle daarop, terwijl 
de manager in theorie Y zich richt op consensus en participatie. Dit zou 
volgens McGregor zowel voor bedrijf als voor medewerker voordelig zijn. 
Voor de medewerker omdat het werk meer plezier en bevrediging oplevert 
en voor het bedrijf omdat het meer uit de werknemer kan halen bij het 
oplossen van organisatorische problemen. 
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KWANTITATIEVE BENADERING GRONDLEGGERS 

De kwantitatieve benadering is tijdens de Tweede Wereldoorlog ontstaan 
uit de ontwikkeling van rekenkundige en statistische oplossingen voor 
militaire vraagstukken. Deze benadering omvat het toepassen van statistiek, 
modellen voor optimalisatie, informatiemodellen en computersimulatie op 
managementactiviteiten. De kwantitatieve benadering heeft directe invloed 
gehad op het beslissingsproces voor planning en beheer. De publicatie van 
Peter Drucker's boek 'Concept of the Corporation' leidde tot een drastische 
toename van academische onderzoeken naar management en organisatie – 
later zou Drucker onder andere ook bekend worden met de ‘Management 
by Objectives’ theorie. Wetenschappers begonnen aan de lopend band 
talloze wiskundige tools voor managers te ontwikkelen. Onderstaand 
worden drie deelgebieden van deze benadering nader behandeld. 
 
Operations Research 
Het vakgebied Operations Research is tot ontwikkeling gekomen in en na de 
Tweede Wereldoorlog. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd in Engeland 
en de Verenigde Staten onderzoek gedaan naar het (kunnen) uitvoeren van 
bepaalde militaire operaties. Operations Research richt zich op de 
toepassing van wiskundige technieken en modellen om processen binnen 
organisaties te verbeteren of te optimaliseren. Russell Ackoff was een 
pionier op dit gebied. 
 
Operations Management 
Operations Management gaat over de productie van goederen en diensten. 
Het is verantwoordelijk voor het effectief en efficiënt verloop van 
waardetoevoegde activiteiten binnen een bedrijf. Het is ook het 
management dat instaat voor de toevoer van grondstoffen en logistieke 
acties. 
 
Informatie Technologie 
Informatie technologie komt tot uiting in management informatie systemen 
ontwikkeld om relevante informatie tijdig en efficiënt aan managers te 
voorzien. Informatie technologie is uitgegroeid tot softwareprogramma’s 
die managers helpen kosten te schatten, plannen en volgen van de 
productie, beheren van projecten, toewijzen van middelen of plannen van 
medewerkers. 
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HEDENDAAGSE BENADERINGEN GRONDLEGGERS 

Tot nog toe hebben de organisatiebenaderingen zich steeds gericht op het 
beïnvloeden van de wijze waarop managers intern de organisatie managen. 
Halverwege vorige eeuw is er door toenemend belang van de externe 
omgeving ook steeds meer buiten de organisatie gekeken. Twee van de 
huidige organisatiebenaderingen, de systeem- en contingentie-
benaderingen, zijn hier voorbeelden van. Daarnaast kwam de focus te liggen 
op het continue verbeteren van kwaliteit van producten en diensten aan de 
hand van continue feedback: Total Quality Management. 
 
Systeembenadering 
De systeembenadering is een werkwijze om verschijnselen te bestuderen 
als een geheel met een onderlinge samenhang en een wisselwerking met de 
omgeving. Er zijn twee elementaire systemen: open en gesloten. Open 
systemen kennen wisselwerking met de omgeving en worden er door 
beïnvloed. Onder andere Kenneth Boulding kwam met een theorie die 
ervan uitgaat dat een organisatie kan worden gezien als een (open) 
systeem. De organisatie wordt gezien als beïnvloed door de klant, 
medewerker, regelgever, opinievormer, subsidieverstrekkers, 
aandeelhouders en het management zelf, dat zijn eigen doelstellingen en 
ambities heeft tegenover de organisatie. Volgens de systeembenadering 
moet het management organisatorische problemen op een consistente 
manier aanpakken. Dat wil zeggen, een organisatie moet niet alleen kijken 
naar een deel van de organisatie, maar ook naar de effecten die het heeft 
op de totale organisatie. 
 
Contingentiebenadering 
In de contingentiebenadering zijn geen universeel toepasbare 
managementregels die in alle situaties zullen werken. De 
contingentiebenadering is bedacht door Paul Lawrence en Jay Lorsch. De 
contingentiebenadering gaat uit van de gedachte dat elke omgeving 
aangepast gedrag verlangt. Om een optimale prestatie te verkrijgen, zijn 
verschillende omstandigheden zoals verschillende structuren, 
taakverdelingen en werkmethoden vereist. Bijvoorbeeld Henry Mintzberg 
heeft een vijftal organisatiestructuren gedefinieerd die voldoen aan eisen 
van afstemming op de omgeving en interne consistentie. 
 
Total Quality Management (TQM) 
TQM is een benadering gericht op voortdurende verbetering van algemene 
bedrijfsprestaties, en een focus legt op het voldoen aan klanteisen en de 
bedrijfsstrategie. Naast William Edwards Deming is Joseph Juran ook één 
van de grondleggers van TQM. De oorsprong ligt in de industriële sector van 
Japan. Het centrale idee is dat het efficiënter is om alle activiteiten in 
eenmaal goed te doen. Hiermee bespaart de organisatie tijd op correcties, 
mislukte producten en serviceverlening. Hierdoor zou de organisatie 
uiteindelijk kosten besparen. Het doel van TQM is de goede dingen de 
eerste keer goed te doen en dat telkens weer. 
 
 

Disruptive Innovation Labs   8% 
Zero-bases Budgeting      10% 
Decision Rights Tools      10% 
Price Optimization Models              17% 
Complexity Reduction              17% 
Scenario and Contingency Planning              18% 
Digital Transformation               18% 
Organizational Time Management                  21% 
Strategic Alliances                    22% 
Satisfaction and Loyalty Management                     24% 
Business Process Reengineering                         26% 
Mergers and Acquisitions                           28% 
Total Quality Management                            29% 
Core Competencies                            29% 
Big Data Analytics                            29% 
Customer Segmentation                             30% 
Change Management Programs     34% 
Supply Chain Management       36% 
Mission and Vision Statements          38% 
Balanced Scorecard          38% 
Outsourcing              41% 
Strategic Planning                 44% 
Employee Engagement Surveys                 44% 
Benchmarking                  44% 
CRM                     46% 
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TOOLS EN TRENDS 

Management hypes blijven komen en gaan en er wordt voortdurend 
gezocht naar nieuwe concepten om de uitdagingen in de turbulente wereld 
van vandaag de dag aan te pakken. De levensduur van nieuwe 
benaderingen is steeds korter als ook dat het tempo van (technologische) 
verandering is toegenomen. Critici beweren dat nieuwe technieken geen 
permanente oplossingen kunnen vertegenwoordigen. Anderen vinden dat 
managers nieuwe technieken moeten adopteren om zich aan te passen aan 
veranderende tijden. De rol van de manager ligt zelfs onder vuur. 
Verschillende organisaties laten zien hoe zij werknemers de macht geven en 
zelfsturing de ruimte bieden. Onderstaand wordt het gebruik van een aantal 
management tools en trends weergegeven in een grafiek op basis van 
onderzoek van Bain & Company. 
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