
T I J D S C H R I F T CONTROLLING

22

n
r

 1
/2

 f
e

b
r

u
a

r
i 

2
0

0
2

Jarenlang stond het merendeel van de
cultuurveranderingsprogramma’s in bedrijven en
instellingen in het teken van ‘alle neuzen dezelfde kant
op’. Vandaag de dag zou het motto beter kunnen zijn:
‘verder kijken dan je neus lang is’. Steeds vaker erkent
men dat culturele diversiteit een groot goed is. Binnen
organisaties kunnen meerdere functionele culturen
naast elkaar bestaan. Maar ook mengvormen zijn
mogelijk. Net als in de maatschappij rukt ook in het
bedrijfsleven de hybridisering op.

Hybr idiser ing is overal
O R G A N I S A T I E K U N D E

Drs. B. Coenen, coach/trainer en kerndocent van 
de post-hbo opleidingen tot controller van de Stichting Economie & Management Den Haag.

Controlling 
binnen hybride
organisatievormen

BERT COENEN. 

Veel organisaties hebben heden ten dage te maken met tot voor
kort voor onmogelijk gehouden omstandigheden. Internationaal
terrorisme, internationalisering dan wel globalisering van de
economie, onvoorspelbaar koopgedrag, stealth marketing en
toenemende culturele spanningen hebben geleid tot wat wel
wordt genoemd een postmoderne samenleving die wordt geken-
merkt door instabiliteit, onzekerheid, uniekheid en waarden-
conflicten. Vertrouwde vormgevingen en instrumenten blijken
in dergelijke omstandigheden niet altijd meer te voldoen. In het
kader van de zogenoemde SMART-workshops (zie kader op
pagina 26) zijn we nagegaan welke antwoorden ondernemin-
gen, instellingen, overheidsorganisaties en anderen in de prak-
tijk ontwikkelen. Het kernbegrip hierbij is hybridisering. 

Voorbeelden
Een hybride is iets dat uit ongelijksoortige elementen of compo-
nenten bestaat. De volkstaal spreekt over bastaarden. Het feno-
meen hybride kennen we overigens al uit de oudheid. In de

Griekse mythen wordt gesproken over de centaur (half mens
half paard). In het Egypte van of voor de farao’s kende men de
sfinx (half mens half leeuw). Hybridisering moet worden gezien
als een antwoord op tegengestelde, conflicterende omgevings-
vereisten. Hybridisering komt overal voor. Een hedendaags
voorbeeld is de snorfiets, gemak en sportiviteit samengebracht
in één product. Toyota heeft een automodel, de Prius THS
(Toyota Hybrid System) ontwikkeld, dat zowel elektrisch als
conventioneel (met benzine) kan worden aangedreven.
Maar ook in het bedrijfsleven, de overheid en instellingen zijn
de voorbeelden van hybridisering legio.
De overheid afficheert zich tegenwoordig als ondernemend en
tracht daarmee met twee ongelijksoortige besturingsmodellen
(de bureaucratie en de markt) handelend op te treden. De pro-
blemen (integriteit, loyaliteit en financiële risico’s) die dit geeft,
worden in de media keer op keer belicht. Grote accountantants-
bureaus hebben de afgelopen jaren naast accountancy- ook con-
sultancy-afdelingen opgericht. Doorlichting en goedkeuring
werden verbonden met probleemoplossing en implementatie.
Deze door velen als ongewenst ervaren ontwikkeling is onder
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Kopenhagen wordt altijd geassocieerd met de minzaam
lachende kleine zeemeermin, die zichtbaar is op de rots in de
haven. Een zeemeermin, half mens, half vis is ook een goed
voorbeeld van een hybride vorm. 

vuur komen te liggen. Momenteel vinden daardoor allerlei ont-
vlechtingsprocessen plaats.
Ook in de maatschappij zijn hybridiseringsprocessen te trace-
ren. In Rotterdam vindt ieder jaar een massaal bezocht
Caraïbisch straatfestival plaats. Hollandse en exotische culturen
hebben zich daarin gevonden. Binnen de economie wordt tegen-
woordig veel gesproken over globalisering. Feitelijk is er, in ter-
men van Roland Robertson, sprake van glokalisering. De eco-
nomie is én globaal én lokaal tegelijkertijd. McDonald’s is
overal in de wereld aanwezig met een vergelijkbare werkwijze
en een min of meer overeenkomstig assortiment. Echter plaatse-
lijk worden speciale producten toegelaten. Zo is de McKroket
bijvoorbeeld alleen in Nederland verkrijgbaar.

Invalshoeken
Organisaties kunnen vanuit meerdere invalshoeken worden
bezien. Dit is de afgelopen decennia dan ook gebeurd. Globaal
kunnen we stellen dat in een bepaald tijdsbestek telkens een
bepaalde invalshoek favoriet was bij zowel onderzoekers als
organisatieleden. In de jaren zeventig stond de structuur in de

belangstelling; in de jaren tachtig de cultuur; in de jaren negen-
tig het lerend vermogen en momenteel richt de belangstelling
zich sterk op netwerken. Bij al deze trends is echter zeker geen
sprake van vervanging. Ze bestaan naast elkaar en feitelijk zien
we van alle ontwikkelingen bepaalde aspecten terug in organi-
saties. Wat verschilt per periode is de relatieve nadruk op het
ene aspect ten opzichte van de andere.

Structuur
In 1979 verscheen het boek The structuring of organisations
van Henri Mintzberg. Dit boek gaf de toenmalige stand van
zaken weer op het gebied van de organisatiekunde. De nadruk
lag op de structuur. Alle literatuur overziende kwam Mintzberg
tot de slotsom dat er een overeenkomst moest zijn tussen de
omgevingsvereisten en vormgeving. 

Schematisch voorgesteld bevinden organisaties zich in een stabiel/
eenvoudige, een stabiel/complexe, een eenvoudig/dynamische of
een complex/dynamische omgeving. Bij iedere soort omgeving
paste een bepaalde structuurconfiguratie (zie figuur 1). 

In het kwadrant eenvoudig/stabiel zitten van oudsher de star-
tende ondernemingen. De Vietnamese loempiakraam en de apo-
theekhoudende huisarts in een dorp zijn enkele voorbeelden. 
De tankstations bevonden zich tot voor kort ook in dit segment. 
In het kwadrant dynamisch/complex treffen we tegenwoordig
minder organisaties aan. Het plaatselijke ziekenhuis was een
bekend voorbeeld. Maar dergelijke ziekenhuizen worden tegen-
woordig meer en meer onderdeel van zorgcentra. Banken, verze-
keringsmaatschappijen, een bedrijf als Shell, de overheid waren
andere bekende voorbeelden. Ook deze organisaties ontkomen
niet aan toenemende complexiteit en vooral dynamiek.
In het kwadrant eenvoudig/dynamisch vinden we de grotere
koeriersdiensten en de cateraars.
In het kwadrant complex/dynamisch wordt het steeds voller.
ICT, consultancy, overheden, beursgenoteerde ondernemingen,
defensie enzovoorts, zijn slechts enkele voorbeelden. 
Mintzberg gaf aan, dat gegeven een bepaalde context, een bepaal-
de structuurconfiguratie het beste antwoord was op de uitdagin-
gen. De machinebureaucratie gedijt het best bij de divisievorm,
de professionele bureaucratie spoort met een complexe/stabiele
context en de eenvoudige structuur spoort een eenvoudig/dynami-
sche omgeving. De projectorganisatie was volgens Mintzberg een
antwoord op dynamisch/complexe omgevingskrachten. 
Mintzberg is verder van mening dat organisaties het merendeel
van de tijd een vaste vorm hebben, een stabiele en blijvende
vorm. Als organisaties van de ene structuur overgaan op een

Er is sprake van glokalisering



Prak t i jk voorbeeld

Een manager van een zorginstelling voor verstan-

delijk gehandicapte kinderen heeft het volgende

interactiesysteem ontwikkeld. De verstandelijk

gehandicapte kinderen wonen op het terrein of in

huizen van de instelling. Zij behoeven 24 uur zorg.

Ouders, broers en zussen wonen elders. In het

begin komen de ouders zo vaak als mogelijk is,

maar geleidelijk aan kan de frequentie minder wor-

den. Goede contacten tussen instelling en ouder-

situatie kunnen bevorderlijk zijn voor de ontwikke-

ling van deze kinderen. Teneinde dit contact te

intensiveren, heeft de manager een interactie-

systeem ontwikkeld. De ouders hebben of krijgen

een internetverbinding met de zorgorganisatie. De

kinderen wordt geleerd (al dan niet met behulp

van) om een tekening, een verhaaltje die ze hebben

gemaakt in te voeren en door te sturen naar de

ouders. De ouders kunnen op hun beurt kleine

boodschappen en dergelijke doorgeven. Het resul-

taat lijkt te zijn dat de ouders nu ook weer fysiek

komen.
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andere is er volgens Mintzberg sprake van een tijdelijke anoma-
lie of afwijking. De organisatie verkeert dan in een crisis, er is
sprake van strijd en spanning. De strijdvraag betreft welke par-
tijen in en rondom de organisatie de macht krijgen om de koers
uit te zetten, de organisatie vorm te geven en de markt te bewer-
ken. De configuratie die dergelijke transities mogelijk maakt
noemt Mintzberg ‘de politieke arena’. Er zijn vier vormen van
politieke arena’s:
– confrontatie, gekenmerkt door intense, beperkte en kort

durende conflicten (instabiel);
– wankele alliantie, gekenmerkt door gematigde, beperkte en

soms langdurige conflicten (betrekkelijk stabiel);
– gepolitiseerde organisatie, gekenmerkt door gematigde, zich

naar elders uitbreidende en mogelijk langdurige conflicten
(betrekkelijk stabiel);

– volkomen politieke arena, gekenmerkt door intense, zich naar
elders uitbreidende en korte conflicten (instabiel).

Hoewel dergelijke politieke configuraties Mintzberg irriteren,
kunnen conflicten, crises, strijd, machtsspelletjes de noodzake-
lijke herschikking van posities en dergelijke bevorderen. Een
recent voorbeeld in dit verband is Laurus. De successen van de
concurrentie deden het bestuur besluiten om één formule
Konmar te ontwikkelen. Dit had grote gevolgen voor de struc-
tuur. Al snel ontstond er onenigheid over de uitgezette koers. Er
vielen ontslagen binnen het bestuur. De vuile was werd buiten
gehangen. Een koerswijziging moest leiden tot het uitbaten van
drie formules. Dit bedrijf is het voorbeeld van een politieke
arena. Volgens Mintzberg een tijdelijke afwijking en de verkla-
ring hoe organisaties kunnen overgaan van de ene vaste confi-
guratie in de andere. 
Mintzberg onderkent dat zijn structuurconfiguraties ideaaltypen
zijn en dat in de praktijk een combinatie, een hybride, kan
voorkomen.
Bezien we deze theorie uit de jaren zeventig nu opnieuw in het
licht van de hedendaagse onoverzichtelijkheid, dan moet deze
theorie welhaast honderd procent worden omgekeerd. De poli-

tieke arena is dan de normale configuratie en de door
Mintzberg genoemde ‘vaste’ configuraties vormen de afwijking. 
Conclusie: tegenwoordig bevindt ongeveer zeventig procent van
de organisaties zich in turbulente, dat wil zeggen complex/dyna-
mische omgevingen. De politieke arena structuur is in deze
omstandigheden een passende structuur. Deze strijdstructuur
gaat in de praktijk samen met andere structuren, zoals de een-
voudige, de machine, de divisie, de professionele, de
adhocrate/innovatieve, de missionaire structuur, ofwel er is
sprake van hybridisering.

Cultuur
In de jaren tachtig verplaatste de aandacht zich van de structuur
naar de cultuur. De vergelijkende landenstudies lieten grote ver-
schillen zien in normen, waarden én gedrag tussen landen.
Dergelijke studies nuanceren overigens het tegenwoordig popu-
laire gezichtspunt van de economische globalisering. De weer-
spannigheid van cultuurverschillen maakt dat er eerder sprake is
van glokalisering. De economie is tegelijkertijd globaal en lokaal.
Binnen organisaties bleken de structuurveranderingen lang niet
altijd het gewenste resultaat te hebben. Dit leidde tot een toene-
mende belangstelling voor de immateriële aspecten van de orga-
nisatie. Dat één type cultuur voor alle organisaties het beste zou
zijn werd vrijwel vanaf het begin afgewezen. Wel was gedurende
lange tijd het merendeel der cultuurveranderingsprogramma’s
onder het motto alle neuzen dezelfde kant op gericht op het ont-
wikkelen van één gedeelde cultuur voor de gehele organisatie.
Het zogenoemde Kick-programma van KLM is hiervan een
bekend voorbeeld. In termen van de cultuurtypologie (zie figuur
2) was men bezig met het ontwikkelen van een taakgerichte cul-
tuur. De resultaten staan voorop. KLM zou tot de top drie in de
wereld moeten gaan behoren. We weten nu dat KLM deze
ambitieuze doelstelling nooit heeft gehaald... 

figuur 1

Structuurconfiguratie
vormgeving

Eenvoudig Complex

Stabiel

Dynamisch

70 procent

Zeventig procent van de
organisaties bevindt zich in
turbulente omgevingen

omgeving



Een groot bedrijf zoals KLM kent vele bedrijfsprocessen.
Sommige processen, zoals bagage-afhandeling vereisen nauw-
keurigheid, betrouwbaarheid; andere vragen juist om creativiteit
en speelruimte. Het gaat derhalve om het managen van culturele
diversiteit onder het motto verder kijken dan je neus lang is. 
Conclusie: het gaat niet om het vestigen van één cultuur maar
om het managen van diversiteit. Binnen een organisatie bestaan
meerdere (functionele) culturen. Een organisatie kan een taakge-
richte organisatie én persoonsgerichte én rolgerichte cultuur
hebben; er is wederom sprake van hybriditeit.

Lerende organisat ie
Zowel in de structuur- als in de cultuurbenadering was theore-
tisch en praktisch sprake van een interne oriëntatie, een gericht-
heid op de interne organisatie. Wel betekende de omslag van
structuur naar cultuur dat de organisatie als minder vast werd
gezien en ervaren. Deze interne gerichtheid is ook nog sterk
aanwezig bij het ontwikkelen van het lerende vermogen van de
organisatie.

Lerende organisaties zijn organisaties die het leren van haar
leden faciliteert. Dit maakt continue verandering van de organi-
saties mogelijk. De voornaamste kracht is hier het lerende ver-
mogen. Het concept van de lerende organisatie richt de aan-
dacht op de medewerkers en het management. De managers
moeten leren de veranderingen in hun organisatie zodanig te
managen dat de organisatie in staat is te leren, zichzelf te verbe-
teren en daardoor te groeien.
Alle inspanningen ten spijt heeft het concept lerende organisa-
ties in het algemeen niet gezorgd voor betere prestaties van de
organisatie. Organisaties geven volgens Argyris nog steeds blijk
van geschoolde domheid. De reden is dat het concept van de
lerende organisatie nog teveel de nadruk legt op de interne
dynamiek van de organisatie. Deze theorie is een noodzakelijke
maar geen voldoende voorwaarde. Het middel lerende organisa-
tie is teveel doel op zich geworden. 
In de hedendaagse op kennis gebaseerde diensten is er pas spra-
ke van een dienst als zowel dienstverlener als klant dit als zoda-
nig ervaren. Anders gesteld ook de klant is mondig en te
beschouwen als een lerend systeem! Je moet weten wat je klant
beweegt. Het komt er tegenwoordig op aan om tussen de twee
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lerende organisaties (de eigen organisatie én de klantorganisa-
tie) interactiesystemen te ontwikkelen. De blik richt zich nu
nadrukkelijk naar buiten. De klanten worden deel van de orga-
nisatie. De vraag dringt zich op waar de organisatie begint en
waar ze eindigt?
Conclusie: niet alleen de organisatie is een lerend systeem, ook
de (interne) klant is een lerend systeem. Het komt erop aan om
interactiesystemen te ontwikkelen tussen organisatie en klant-
systeem. De ontwikkeling van lerend vermogen moet zich zowel
richten op de organisatie als de klant. Kortom: we stuiten weer
op een hybride vorm. 

Netwerken
Organisaties ontwikkelen zich tegenwoordig meer en meer tot
netwerken. Hiermee wordt ingezien dat het service- of product-
concept het resultaat is van meerdere (toeleverende, mediërende,
faciliterende en afnemende) organisaties of organisatie-onderde-
len. Er kunnen twee dimensies aan netwerken worden toege-
kend. Er is sprake van een intern of een extern gerichte logica en
van een mens of een technologie gerichte logica (zie figuur 3).

figuur 2

Cultuurtypologie

Alles draait om het managen
van culturele diversiteit

machtsgericht

taakgericht                                        persoonsgericht

rolgericht

figuur 3

Heterogene netwerken
intern extern

technologie intranet, buzzer internet, 

KPN telefoonnet

mens MT-vergadering Rotary, congres

De in dit artikel beschreven contextuele ontwikkelin-

gen laten zich hieronder schematisch weergeven. 

Externe oriëntatie
Loose control 

Reflectie

+ Virtuele ’00

Netwerken
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Lerende organisatie

Cultuur ’80

Structuur ’70

Interne oriëntatie

Tight control

Technisch-rationeel

figuur 4

Ontwikkelingen
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Conclusie: strategisch, managerial en operational handelen
gebeurt tegenwoordig in combinaties van hybride netwerken. Er
is daarbij sprake van een toenemende ontruimtelijking (deterri-
torialisering) richting virtuele organisaties. De klassieke organi-
satie lijkt aan belang in te boeten.
Het is duidelijk dat deze ontwikkelingen gevolgen hebben voor
de uitoefening van de controlfunctie. Stonden vroeger de vakin-
houdelijke competenties centraal. Tegenwoordig wordt een gro-
ter beroep gedaan op competenties met betrekking tot de orga-
nisatorische context en de persoonlijke vaardigheden.

Competenties zijn handelingsvoorwaarden om het beroep, de
professie en de functie uit te kunnen oefenen. De controlfunctie
vergt een bedrijfskundig kader; beter nog een combinatie van
bedrijfs- en bestuurskunde.
De controlfunctie vraagt om de toepassing van hard én soft
controls, alsmede om fitcontrols (ontwerp van middelen, maat-
regelen tussen organisatorische en interorganisatorische proces-
sen). De controlfunctie vraagt in toenemende mate om interor-
ganisatorische beheersingskaders voor de bedrijfsprocessen.

Workshops

Het NGA heeft dit jaar in het kader van SMART

(Stimulering Management Accounting Rapportage

Technieken) een aantal workshops gehouden. Een van de

workshops had als onderwerp hybride organisatievormen.

Leden van het NGA hebben gedurende drie bijeenkom-

sten hun praktijkervaringen ingebracht. Het ging hierbij

om ervaringen die inmiddels met hybride organisatievor-

men zijn opgedaan bij een grote bank, een voedingsmid-

delenmultinational en een automatiseringsbedrijf. Op het

landelijke NGA-congres Meer dan cijfers dat op 11 okto-

ber 2001 werd gehouden in Soest, is een eerste presenta-

tie van de bevindingen en resultaten van de workshop

gegeven. Tevens is gebruikgemaakt van praktijkervaringen

van deelnemers aan de post hbo-opleiding controller van

de Stichting Economie & Management.

Organisaties geven nog steeds

blijk van geschoolde domheid

Naast interne en externe verslaglegging is er in toenemende
mate noodzaak voor verslaglegging tussen organisaties (en
organisatieonderdelen). Van de controller zal in de toekomst,
naast technisch-rationele vakbekwaamheid, meer en meer socia-
le vaardigheden en reflectievermogen worden gevraagd.

advertentie


