
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspiratiebrief 1 

 

 

 

Wat is een organisatie? 

 

 

 

 

 

 

Met deze inspiratiebrieven willen we je op weg helpen met een aantal begrippen met 

betrekking tot communicatie.  

 

Klik hier om te laten weten wat je van deze brief vindt. 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-phaMTVpSoahCNXKxmDyiW7YbJ-UpcBJ9DiuLC34fpX8B5A/viewform
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Wat is een organisaties 

 

 

Het begrip organisatie: 

Samenwerkingsverband dat zich van haar omgeving onderscheidt door de doelstellingen die 

men ten behoeve van de omgeving wil realiseren 

Het zodanig ordenen van mensen en middelen en verdelen van bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden dat doelmatige verhoudingen ontstaan, waardoor een gezamenlijke 

doelstelling kan worden verwezenlijkt 

Een sociaal systeem dat is opgebouwd uit doelbewuste functies, met doelgerichte taken, 

samengesteld uit doelmatige werkzaamheden/ activiteiten 

 

Organisatiekenmerken: 

• Doelstelling 

• Middelen 

• Doelmatig gebruik van middelen 

• Taken verdelen incl. bevoegd- en verantwoordelijkheden 

• Communicatiesysteem 

• Controles 

• Omgang met medewerkers 

• Vastleggen werkzaamheden 

• Overzicht en zonodig bijsturen 

• Eenvoud 

• Gelijkgerichte inspanning 

 

Om over na te denken: 

Voldoet je eigen organisatie aan deze kenmerken? Wat springt er uit en waar zitten hiaten?  
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Organisatieprincipes: 

 

Eenheid van leiding 

Evenwicht tussen centralisatie en decentralisatie 

Eenheid van gezag 

Onverbrekelijkheid van: 

                                       -Functies 

                                       -Taken 

                                       -Verantwoordelijkheden 

                                       -Bevoegdheden 

Organisatiestructuur eenvoudig en duidelijk 

Arbeidsverdeling en verbijzondering 

Flexibiliteit  

 

 

Organisatiebeginselen 

De afstemmingsproblematiek 

• Systemen en procedures 

• Managementstijl 

• Personeel 

• Cultuur 

• Structuur 

De coördinatieproblematiek 

• Onderlinge regeling 

• Rechtstreeks toezicht 

• Standaardisatie van processen 

• Standaardisatie van resultaten 

• Standaardisatie van vaardigheden 

 Functieomschrijving 

• Bevoegdheden 

• Functie-eisen 

 

Om over na te denken: 

Hoe vind je bovenstaande beginselen terug in je eigen organisatie?  
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Organisatiestelsels 

• Filosofie 

• Mechanistisch organisatiemodel (mono-management) 

• Organistisch model (duaal-management 

• Lijnorganisatie 

• Staforganisatie 

• Functionele organisatie 

• Projectorganisatie 

• Initiatieffase 

• Definitiefase 

• Ontwerpfase 

• Voorbereidingsfase 

• Realisatiefase 

• Nazorgfase 

• Matrixorganisatie 

 

Om over na te denken: 

Hoe zit je eigen organisatie in elkaar en ben je daar tevreden over? 


