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Opbouw van 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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Opbouw van een organisatie 

 

De Lijnorganisatie: 

Voordelen: 

• Eenvoudig en overzichtelijk 

• Duidelijke bevoegd- en verantwoordelijkheden 

• Mogelijkheid tot snelle besluitvorming 

• Inzicht in eigen verantwoordelijkheidsgebied 

• Mogelijkheid tot specialisatie van de leidinggevende 

Nadelen: 

• Overbelasting van de leiding 

• Moeilijke horizontale communicatie 

• Lange communicatielijn 

• Star systeem 

Depth of control: 

• De kwaliteit van de wederzijdse informatiestromen 

Verbeteringen: 

• Opvoeren van de capaciteiten van de manager 

• Opvoeren van de capaciteiten van de medewerkers 

• Toevoegen van een assistent in de lijn 

• Toevoegen van specialist 

 

Lijn- staforganisatie: 

Toevoegen specialisten met als taak: 

• Adviseren 

• Informeren 

• Coördineren 

Stafmedewerkers noemt men denkers!! 

Lijnmanagers noemt men doeners!! 

Voordelen: 

• Eenhoofdige leiding blijft bestaan 

• Specialisme kan doelmatig ingezet worden 

• Tijdwinst 

Nadelen: 

• Expansiedrang stafmedewerker 

• Onduidelijkheid gezagsverhoudingen 

• Ontstaan van conflicten 

• Overwicht stafmedewerker op manager door meer kennis 
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Matrix organisatie: 

 

Mengvorm van functionele indeling en projectindeling 

 

Horizontale werkverbanden 

Door groter wordende complexiteit van technologie en omgeving alsook door de verandering 

van maatschappelijke waarden 

Kenmerk: Duaal management (2 chefs) 

 

Overleg 

• Verbreking van de eenheid van gezag  

• Operationele (dagelijkse aansturing) 

• Functionele (specifieke vakkennis) 

 

Span of control: 

• Beheersing bedrijfsprocessen 

• Verantwoord leiding geven nog mogelijk 

• Aantal medewerkers 

• Capaciteiten van leiding en medewerkers 

• Karaktereigenschappen 

• Functionele contacten 

• Persoonlijke omstandigheden 

• Beschikbare hulpmiddelen 

• Soort organisatie 

 

Om over na te denken 

Welke vorm heeft je organisatie en zou je dat willen veranderen? Waar zit jij in dat model en 

ben je daar blij mee? 
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Taakverdeling: 

Verticale taakverdeling 

• Gezagsverhouding 

Horizontale taakverdeling 

Nevenschikking 

• F-Indeling (Functioneelgericht) 

• P-Indeling (Productgericht) 

• G-Indeling (Geografischgericht) 

• M-Indeling (Marktgericht) 

• A-Indeling (Afnemersgericht) 

 

 

 

Functionele relatie: 

Specialisme met functionele bevoegdheid 

                   Bijv. -Automatisering 

                           -Bewaking 

                           -Technische dienst 

                           -Kwaliteitsdienst 

Horizontale organisatie: 

• Inbreng specialisme 

• Besluitvorming in gezamenlijk overleg 

 

Projectgroep: 

Samenwerking van specialisten op deelgebieden 

Projectleider met Taak-, Bevoegd- en  Verantwoordelijkheden 

 

Om over na te denken: 

Waar zit jij in de organisatie en ben je daar tevreden over? 
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Plaats Middle Manager tussen: 

-Hoger Management (Beleid, strategie en organisatie)   

   en 

-Lager Management (Aansturing en beheersing) 

 

Verantwoordelijkheden Middle Manager: 

         -Tactiek 

         -Vertaling abstract beleid 

         -Coördinatie van concrete uitvoering 

         -Delegeren, controleren en coachen 

 

Managementontwikkeling van leider naar coach (situationeel): 

         -Zelfontwikkeling 

         -Medeverantwoordelijkheid 

         -Zelforganisatie 

 

Delegatie is afhankelijk van: 

• De capaciteiten van de leider 

• De bereidheid tot delegeren 

• De capaciteiten van de medewerkers 

• De bedrijfsomstandigheden 

• Doelmatige informatiekanalen 

• Doelmatige communicatiemiddelen 

 

Om over na te denken: 

Ben jij Middle Manager en herken je bovenstaande omschrijving? 

Hoe goed ben jij in delegeren? 


