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 1.1 Inleiding

Jij gaat in de toekomst als manager leidinggeven in een bedrijf. Er zijn vele zaken, die van 
invloed kunnen zijn op het leidinggeven. Het is belangrijk deze te (her)kennen.
Elke organisatie is anders en elke medewerker is anders. Dat maakt leidinggeven spannend, 
uitdagend, maar ook moeilijk. Bij leidinggeven is goed kijken naar medewerkers belangrijk.

 1.2 Wat is een bedrijf?

Onze samenleving bestaat uit een groot aantal individuen. Als we verder kijken, zien we 
dat de maatschappij deels is opgebouwd uit ondernemingen en organisaties.
Overal kom je organisaties tegen: productiebedrijven, kantoren, scholen en ziekenhuizen 
zijn slechts enkele voorbeelden. We maken allemaal gebruik van diensten en producten 
die door deze organisaties worden geleverd.

Zonder organisaties zou ons leven er heel anders uitzien. Organisaties zijn in het leven 
geroepen om als groep mensen een doel te bereiken dat de leden van de groep niet 
afzonderlijk zouden kunnen halen. Er zijn veel verschillende soorten organisaties. 
Elke soort heeft een eigen ‘karakter’.

De centrale kenmerken van een organisatie zijn:
• Bestaat uit een groep mensen;
• Kent samenwerkingsverbanden;
• Streven dezelfde doelstellingen na.

Iets is pas gemeenschappelijk als minstens twee personen eraan deelnemen. Voor het 
bereiken van doelstellingen zijn de medewerkers beslissend. In organisaties worden 
mensen en middelen samengebracht om door middel van samenwerking én met gebruik 
van kennis, vaardigheid en materieel te komen tot een bepaald doel.

1 Operationeel leidinggeven
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Doelstellingen kunnen zowel persoonlijk als gemeenschappelijk zijn en kunnen betrekking 
hebben op bijvoorbeeld:

• Winst;
• Productiviteit en toegevoegde waarde;
• Omzet of marktpositie;
• Maatschappelijke verantwoordelijkheid;
• Continuïteit van de organisatie;
• Salaris van de medewerker;
• Prettige werksfeer;
• Status.

De doelstellingen van een organisatie worden bepaald door rekening te houden met alle 
belanghebbenden. Er zijn zowel interne als externe belanghebbenden. Bij interne 
belanghebbenden spreken we over betrokken groepen als managers, medewerkers en 
aandeelhouders.

Omdat organisaties niet op zichzelf staan, ‘niet op een eiland zitten’, bestaan er ook externe 
belanghebbenden. Dit zijn bijvoorbeeld groeperingen die invloed willen uitoefenen op 
de organisatie of onderneming. Hierbij kan gedacht worden aan:

• De overheid;
• De vakbonden;
• Milieugroeperingen; 
• De consumentenbond.

Elk van deze belanghebbende groepen heeft eigen doelstellingen: 
• Aandeelhouders zullen in veel gevallen streven naar maximale winst;
• Medewerkers zijn meer gebaat bij een prettige werksfeer en een goed salaris. 

Vaak is er hierbij sprake van tegenstrijdige belangen. Meer salaris voor de medewerkers 
bijvoorbeeld betekent minder winst voor de organisatie.
Toch slagen organisaties erin om al deze doelstellingen te behartigen, omdat de belang-
hebbenden elkaar nodig hebben om hun eigen doelstellingen te bereiken. Als een aandeel- 
houder zijn geld niet beschikbaar stelt om de nodige investeringen te doen, dan heeft de 
werknemer geen baan en dus geen salaris.
Andersom geldt dat een aandeelhouder medewerkers nodig heeft om de organisatie te 
laten draaien, zodat de organisatie winst kan maken, waardoor de inkomsten van de 
aandeelhouder veilig worden gesteld.

Zo zit een organisatie of onderneming in een krachtenveld van uiteenlopende doelstel-
lingen van de belanghebbenden. Interne belanghebbenden, zoals de oprichters van een 
organisatie, gebruiken de organisatie om hun individuele doelen te bereiken, of deze nu 
materieel of immaterieel van aard zijn.

Laten we de verschillende belangen eens omzetten in doelstellingen:
• Werknemers krijgen salaris door hun diensten ter beschikking te stellen aan het 

bedrijf. De doelen van de medewerkers worden ook wel persoonlijke of individuele 
doelen genoemd;

• Het management streeft naar een efficiënte bedrijfsvoering;
• Voor externe belanghebbenden, zoals beleggers en investeerders, biedt de organi-

satie een mogelijkheid hun kapitaal te beleggen en te laten groeien;
• Leveranciers zien de organisatie als een afzetmogelijkheid voor hun eigen producten;
• Afnemers hebben belang bij de producten of diensten van de organisatie;
• Vakbonden streven naar een goede cao;
• Milieugroeperingen streven naar duurzame producten of vermindering van de 

CO2-uitstoot;
• Klanten/opdrachtgevers willen goede producten voor een lage prijs.
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Een succesvol bedrijf is in staat om zich in dit krachtenveld staande te houden door doel - 
stellingen aan te passen als de omgeving of de interne belanghebbenden hier aanleiding 
toe geven.

De meeste mensen weten wat er op hun werk van hun verwacht wordt. Daar zijn ze  
voor aangenomen. De medewerkers hebben een taak- en functieomschrijving, krijgen 
werkinstructies en er wordt een planning gemaakt. Aan de hand hiervan kan een 
leidinggevende ook duidelijk maken wat precies van een werknemer wordt verwacht.

 1.3 Relaties in organisaties

In grotere bedrijven komt het vaak voor dat werknemers niet met één leidinggevende te 
maken hebben, maar met meerdere leidinggevenden. In principe kunnen werknemers te 
maken krijgen met drie verschillende soorten leidinggevenden:

1. De operationeel leidinggevende;
2. De functioneel leidinggevende;
3. De hiërarchisch leidinggevende.

1 De operationeel leidinggevende
De operationele leidinggevende is verantwoordelijk voor beslissingen ten aanzien van 
het wat en wanneer van het werk. Hij is verantwoordelijk voor de planning en de inhoud 
van het werk.

2 De functioneel leidinggevende
De functioneel leidinggevende heeft de bevoegdheid beslissingen te nemen over de 
invulling van het werk. Zo kan hij besluiten bepaalde transportmiddelen te gebruiken of 
bepaalde werknemers op een bepaalde werkplek in te zetten.

3 De hiërarchisch leidinggevende
De hiërarchisch leidinggevende heeft de beslissingsbevoegdheid ten aanzien van 
aanstelling, beoordeling en promotie van personeel. Verder draagt hij de zorg voor 
salaris en werkomstandigheden.

Als de medewerkers te maken hebben met meer dan één leidinggevende, wordt er 
gesproken over een matrix-organisatie: de werknemer krijgt van meer dan één kant 
sturing.
In figuur 1 heeft de magazijnbeheerder te maken met drie verschillende leidinggevenden:

Planning

Inkoop Verkoop Productie Marketing

Directeur

Staf Hoofd logistiek (functionele leidinggevende)

Extrusie Assemblage Magazijn




