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• Capability Builder
- Opstellingen
- Organisatieontwerp
- Wendbaarheid

- New way of working
- Fysieke werkomgeving

• Technology Proponent

Agenda
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Capability Builder
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• Beheersen van theorie, research en praktijk in talent management en 
organisatiedesign.
• Talent Management: focust op competentie verwachtingen en hoe individuen 

starten, doorgroeien en uiteindelijk de organisatie verlaten.
• Organisatiedesign: hoe een organisatie haar capabilities vertaalt in structuren, 

processen, policies die vormgeven aan hoe een organisatie werkt. 

• HR professionals dienen ervoor te zorgen dat beide gealigneerd zijn met 
klantenverwachtingen en strategie, effectief en efficiënt op een 
geïntegreerde manier.

Talent manager / Organisational designer
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• Balans vinden tussen het aantrekken en ontwikkelen van het juiste talent 
enerzijds en het verzekeren dat de organisatiestructuur bijdraagt tot het 
leveren van de gewenste organisationele competenties anderzijds.

• De combinatie van talent management met organisatiedesign is meer dan de 
som van de delen alleen. 
• Getalenteerde individuen die werken in slecht gedesignde rollen of in niet 

passende organisatiestructuren raken gefrustreerd en geremd.  
• Een goede organisatie zal geen resultaten leveren zonder getalenteerde individuen 

met de juiste competenties in kritieke rollen.

Talent manager / Organisational designer
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Organisatie-ontwerp



HR BP Masterclass               Organisatie Design & Technologie                                                         Raf Vanzeer               26/01/2022

• Sinds de jaren ’70 en ‘80 raakte HR meer betrokken met de 
organisatieopbouw van een onderneming.
• Organisatiestructuur bleek een niet geringe impact op de productiviteit en motivatie van 

medewerkers te hebben.
• Meeste bedrijven werden genoodzaakt om hun structuren voortdurend aan te passen aan de 

wijzigende omstandigheden. Het personeel diende hierop te worden voorbereid, opgeleid en 
overtuigd.

• Een goed begrip van de organisatiekunde is dan ook geen luxe voor een HR 
professional.
• Om input te geven over de algemene organisatie.
• Om het eigen departement te organiseren.

HR en organisatie
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• Organisatiestructuur = een ordenend raamwerk voor organisatorische 
samenwerking.

• Centraal staat de vraag: “Wat is de meest adequate manier om het werk te 
verdelen en te coördineren?”

• Structurering is dan het doelbewust ontwerpen van dit raamwerk.

• In de praktijk is dit vaak herontwerpen omdat organisaties eerder gevormd 
worden door evolutionaire processen dan door een bewust ontwerp.

Wat is een organisatiestructuur?
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Het Contingentiemodel
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Shetty & Carlisle

Krachten in het management

Krachten in het 
personeelsbestandKrachten in de taak

Krachten in de omgeving
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Parameters
• Arbeidsverdeling
• Taken en functies
• Complexiteit

• Gezag en verantwoordelijkheid
• Centralisatie

• Standaardisatie
• Formalisatie
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• Arbeidsverdeling: mate waarin bepaald werk wordt opgedeeld in 
elementaire delen die dan door één of meerderen 
worden uitgevoerd.

• Taken en functies
• Taken zijn specifieke activiteiten die iemand uitoefent binnen een bepaalde 

functie. 
• Functies geven eerder aan wat de bijdrage is van iemand aan het geheel van de 

organisatie.

Structuurparameters
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• Complexiteit
• Horzontale differentiatie: opsplitsing in afdelingen op basis van het soort functies 

of activiteiten van de leden.
• Verticale differentiatie: de diepte van de structuur, het aantal hierarchische 

niveaus.
• Ruimtelijke differentiatie: spreiding in afstand, aantal kantoren, afdelingen en 

personeel.

• Gezag en verantwoordelijkheid
• Verantwoordelijkheid: datgene waarover men kan worden aangesproken. 
• Gezag: de mate waarin men beslissingen kan nemen over domeinen waarover men 

verantwoordelijk is.

Structuurparameters
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• Centralisatie: geeft aan waar de belangrijke beslissingen genomen worden.

• Standaardisatie
• Mate waarin handelingen in routines worden vastgelegd. 
• Input, output en verwerking zijn op voorhand bepaald.
• Bepaalde handelingen gebeuren steeds op dezelfde manier.

• Formalisatie: mate waarin functies in een organisatie formeel worden 
beschreven. 

Structuurparameters
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Parameters

• Arbeidsverdeling
• Taken en functies
• Complexiteit

• Gezag en verantwoordelijkheid
• Centralisatie

• Standaardisatie
• Formalisatie

Activiteiten

Indeling van activiteiten

Bevoegdheden en beheerssystemen

Besluitvormingsproces
communicatiekanalen
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Activiteiten bij organisatieontwerp

1. Activiteitenindeling

Verticaal Horizontaal

Kostenmotief Differentiatie Functionalisatie

Bestuursmotief Hiërarchisering Afdelingsvorming
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Activiteiten bij organisatieontwerp

1. Activiteitenindeling

Functionele Structuur
F-Groepering

Productstructuur
P-Groepering

Aard bewerking centraal
Afdelingschef is specialist
Medewerkers doen zelfde werk
Productie van onderdelen

Eindproduct centraal
Afdelingschef is generalist
In samenwerking opeenvolgende bewerkingen
Producten fabriceren

Mechanisering
Hoge bezettingsgraad
Deskundigheid
Gelijkheid

Snelle doorstroming
Meer flexibiliteit
Snelle probleemoplossing
Korte communicatiewegen

Eentonigheid
Geringe flexibiliteit
Coördinatieproblemen

Hogere kosten
Lagere graad van deskundigheid in 
deelbewerkingen
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Activiteiten bij organisatieontwerp

2. Bevoegdheden vaststellen en beheerssystemen ontwerpen

• Heeft betrekking op de parameters gezag en verantwoordelijkheid en de 
centralisatiegraad.

• We onderscheiden hier drie types bevoegdheden:
• Hiërarchische: algemene gang van zaken, rechtstreeks gezag.
• Operationele: gedetacheerde medewerkers opdrachten geven binnen 

verantwoordelijkheidsdomein.
• Functionele: vaktechnische kant van de uitvoering en het gebruik van 

specialistische kennis en vaardigheden.
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Activiteiten bij organisatieontwerp

3. Coördinatievoorzieningen

• Heeft betrekking op de parameters standaardisatie en formalisatie.
• Opdrachten, regels en routines dienen te worden vastgelegd om de organisatie 

efficiënt te laten verlopen.
• De outputcriteria en de bedrijfsdoelstellingen moeten worden bepaald.
• Communicatiekanalen dienen te worden uitgebouwd om de nodige informatie en 

beslissingen bij de betrokken medewerkers te laten komen.
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Activiteiten bij organisatieontwerp

3. Coördinatievoorzieningen

• Toenemende behoefte aan wederzijdse afstemming en coördinatie ten 
gevolge van de horizontale en verticale differentiatie.

• De uitbouw van deze coördinatievoorzieningen is afhankelijk van de wijze 
waarop de activiteiten van de bedrijfsdelen met elkaar samenhangen.

• Onderlinge samenhang kan verschillen in aard, richting en intensiteit.
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Activiteiten bij organisatieontwerp

3. Coördinatievoorzieningen

• Drie types van samenhang of interdependentie :

• Al naargelang het type interdependentie moeten verschillende 
coördinatievoorzieningen worden ingebouwd.

Gepoolde interdependentie
Samenhang is beperkt tot indirecte afhankelijkheid tussen 
functies, afdelingen, divisies, e.d.

Seriële interdependentie Directe afhankelijkheid waarbij bvb. ene afdeling onderdelen 
levert aan andere afdeling.

Reciproque interdependentie
Wederkerige, seriële afhankelijkheid tussen twee of meerdere 
delen van de organisatie.
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Activiteiten bij organisatieontwerp

3. Coördinatievoorzieningen

• Elementaire coördinatievoorzieningen
• verticale en horizontale taak- en functievorming van individuen en de wijze van 

afdelingsvorming
• formuleren van taakopdrachten, regels, programma’s en procedures
• formuleren van te bereiken prestatieniveaus met bijhorende instructies
• de hiërarchie

• Bij toenemende interdependentie zijn bijkomende coördinatiemechanismen 
nodig.
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Activiteiten bij organisatieontwerp

3. Coördinatievoorzieningen

• Bijkomende coördinatiemechanismen:
• Vergroting van de communicatie- en informatieverwerkende capaciteit van de 

organisatieonderdelen.
bv. van functionele naar productindeling.
bv. inbouwen van horizontale en laterale relaties in de verticale overlegstructuur 

via operationele chefs, comités, coördinatoren.

• Voorzieningen ter ondersteuning van de lijn.
bv. direct contact, liaison-rol, task force, team, coördinator/integrator, 
integrator/manager, matrixorganisatie.
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Activiteiten bij organisatieontwerp

3. Coördinatievoorzieningen

• Samenhang tussen type interdependentie en coördinatievoorzieningen:

Gepoolde interdependentie
Elementaire voorzieningen : taken, functies, regels, budgetten, 
hiërarchie.

Seriële interdependentie Elementaire voorzieningen met toenemende planning en 
programmavaststelling.

Reciproque interdependentie
Elementaire voorzieningen met extra voorzieningen : direct 
contact tot in uiterste geval matrix.
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• De organisatie dient zo complex te zijn als haar omgeving.
• De organisatie moet een coördinatiesysteem kiezen voor elke belangrijke 

dimensie.
• Men moet ervoor zorgen dat de coördinatie van deze complexiteit de 

communicatiemogelijkheden van het management niet overstijgt.
• Het management moet steeds het laagst mogelijke coördinatieniveau 

kiezen.
• De organisatie moet ernaar streven om het aantal dimensies die zichzelf 

kunnen organiseren te vermeerderen.
• Wanneer de belangrijkheid van een activiteit verandert, moet het 

management de coördinatiesystemen aanpassen naar boven en naar 
onder.

Organisatieprincipes van Mohrman
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- In opgaande lijn van coördinatiebehoefte :

- Naarmate een activiteit complexer is zal men een hoger niveau van 
coördinatie nodig hebben.

Organisatieprincipes van Mohrmam
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Iedere organisatie heeft zijn eigen structuur. Maar op basis van de 
structuurparameters kunnen we toch een aantal basistypes onderscheiden.

1. Lijnorganisatie
2. Lijn-staforganisatie
3. Functionele structuur
4. Divisiestructuur
5. Matrixstructuur

Basisstructuren
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Basisstructuren

1. Lijnorganisatie

Algemeen directeur

Productiedirecteur Verkoopsdirecteur Marketingdirecteur Financieel directeur
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Basisstructuren

2. Lijn-staforganisatie
Algemene directie

Productiedirecteur Verkoopsdirecteur Marketingdirecteur Financieel 
directeur

Human Resources

Productieplanning

Productieafdeling
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Basisstructuren

3. Functionele structuur

Verkoopsdirectie

Regio A Regio B Regio C Regio D

Budgettering
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Basisstructuren

4. Divisiestructuur

Productie

Copiers Fax Printers
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Basisstructuren

5. Matrixstructuur
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§ KARAKTERISTIEKEN
• Matrix organisaties komen meer en meer voor in groeiende bedrijven die worden geconfronteerd met 

meer complexiteit en globale markten.

• Heeft als gevolg dat medewerkers dienen te coordineren over rapporteringslijnen heen om hun doelen
te bereiken.

• Om werk gedaan te krijgen worden mensen afhankelijk van anderen die rapporteren aan een andere
baas.

• VOORDELEN
• Toename van de informatie flow over grenzen heen.

• Intensere ontwikkeling van expertise en kennis.
• Grotere flexibiliteit en wendbaarheid.

• NADELEN
• Overschaduwen de voordelen al snel van zodra leiders denken dat dit gewoon een kwestie is van 

herstructureren of tekenen van dotted lines in een organisatiechart.

Werken in een matrix
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• Iedereen dient leiderschap op te nemen en verantwoordelijkheid te nemen om 
succesvol te zijn. Een matrix werkt niet met te blijven denken vanuit de oude stijl of de 
attitude dat het aan de hiërarchie is om dingen op te lossen.

• Een matrix slaagt in een cultuur van samenwerking, waar informatie vrij kan vloeien, 
waar de ontwikkeling van sterke relaties en informele netwerken wordt gesteund, en
waar mensen worden aangemoedigd om interpersoonlijke vaardigheden te ontwikkelen
(bvb. communicatie, conflictvaardigheden, teamwork en beïnvloeden zonder autoriteit).

• Macht en controle dienen apart bekeken te worden. Het klassieke hiërarchische denken
creeert een gemisalligneerde organisatie met een lage moraal en lage productiviteit.

• In een matrix heeft elk individu de opportuniteit invloed uit te oefenen vanuit de acties
die ze ondernemen.

Leiderschap in een matrix
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1. Misgealligneerde doelen

2. Conflicterende loyauteiten

3. Verwarring over rollen en
verantwoordelijkheden

4. Uitgestelde beslissingen

à Wat kan je eraan doen?

Vier uitdagingen in een matrix
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• Uitdaging:
• Eén van de moeilijkste uitdagingen treedt op wanneer mensen die op hetzelfde project 

werken verschillende doelen hebben. Wanneer men over doelen heen samenwerkt, 
onstaat vaak interpersoonlijk conflict.  

• Conflicterende doelen ontstaan door een ontbreken van een gedeelde visie aangaande
de bigger picture en vormen de basis voor machtspelletjes.

• Wat je kan doen:
• Zorg ervoor dat je doelen gelinkt zijn aan een dezelfde visie als waar anderen mee

werken.
• Bij conflicten, bekijk dan eerst of je dezelfde doelen deelt alvorens de schuld op mekaar

te beginnen steken. 
• Begrijp dat je deel uitmaakt van een breder team, ook al rapporteer je niet aan dezelfde

persoon. Als het team niet succesvol is, kan je zelf ook niet succesvol zijn. Denk in ‘wij’ 
termen ipv in ‘ik’ termen. 

1. Misgealligneerde doelen
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• Uitdaging:
• Wanneer mensen georienteerd zijn rond rapporteringslijnen eerder dan rond wat gedaan

dient te woden, dan zullen ze zich minder makkelijk als deel van een breder team 
beschouwen. 

• Wanneer de focus op macht en controle ligt in plaats van op de doelen, dan gaat de 
aandacht de verkeerde kant uit. 

• Conflict tussen lijn managers en functionele managers ontstaat bij het prioritiseren van 
projecten en het toewijzen van resources.

• Wat je kan doen:
• Focus op het werk dat gedaan moet worden en de beste manier dat te bereiken.
• Voor elk groot project of belangrijk verantwoordelijkheidsdomein zou je een team charter 

kunnen maken dat prioriteiten, processen, besluitvorming, resources etc. verduidelijkt.  
• Geef het voorbeeld door je te gedragen op een manier die samenwerking over grenzen

heen stimuleert.

2. Conflicterende loyauteiten

38



HR BP Masterclass               Organisatie Design & Technologie                                                         Raf Vanzeer               26/01/2022

• Uitdaging:
• Mensen weten niet wie te contacteren voor informatie en/of slagen er niet in belangrijke

informatie te delen met wie het nodig heeft. 
• Men kan denken dat mensen de bal laten vallen terwijl ze zelf niet doorhadden dat de 

bal hun richting uitkwam. 
• Frustraties ontstaan wanneer projecten vertragen of niet geimplementeerd raken vanuit

een gebrek aan communicatie en of het ontbreken van een gecoordineerde aanpak.

3. Verwarring over rollen en verantwoordelijkheden
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§ Wat je kan doen:
• Kijk voorbij je eigen werk en meer naar de bredere

context.
• Stel een communicatieplan op.
• Maak een RACI chart. Identifieer voor elk aspect van 

het project welke rol elke persoon speelt.



HR BP Masterclass               Organisatie Design & Technologie                                                         Raf Vanzeer               26/01/2022

• Uitdaging:
• In een complexe omgeving waarin verschillende teams werken aan diverse delen van een

project, kan het onduidelijk worden wie de finale bevoegdheid heeft over beslissingen,  ook
tussen de decision makers onderling. 

• Het kan bijzonder uitdagend zijn in organisaties waarin leiders niet vertrouwd zijn met het 
delen van besluitvorming. Vaak heeft ieder ownership over een deel van het project, maar is 
het onduidelijk wie accountable is voor het geheel met als gevolg dat niemand het schip stuurt. 

• Wat je kan doen:
• Zoek uit wie allemaal met de besluitvorming betrokken moet zijn. Zorg ervoor dat ze dat

allemaal weten en het erover eens zijn wie betrokken dient te zijn. 
• Hou je decision-makers up-to-date opdat ze de informatie hebben om geinformeerde

beslissingen te nemen. Verwittig ze op voorhand wanneer je een beslissing van hen verwacht
of zelf er een neemt. 

• Wanneer je accountable bent voor het succes van een project zonder dat je de autoriteit hebt
om beslissingen te nemen rond uitvoering,  geef dan tegengas of ga stap per stap vooruit.

4. Uitgestelde beslissingen
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• Duale structuur waarbij de ‘front’ georganiseerd is rond de klant en de ‘back’ rond 
producten of productielijnen.
• Front: functies kortst bij de klant groeperen om hen maximaal bij te staan.
• Back: functies samenbrengen om productie te optimaliseren en schaalvoordelen te creëren.

• Het is geen matrixstructuur want alle functies zijn gescheiden en er blijft eenheid van 
gezag.
• Evenmin valt het te vergelijken met een business unit die een volledig programma 

beheerst voor één bepaald product of markt.
• Implementatie is moeilijk door complexiteit en twistpunten. Gescheiden delen moeten 

immers nauw gaan samenwerken ook al hebben ze verschillende prioriteiten.

Front/back office organisatie
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• Klant kan alle producten kopen van de leverancier
• Klanten vragen een single point of contact

• Klanten willen minder leveranciers hebben met langdurige afspraken
• Klanten verwachten eerder oplossingen dan producten
• Steeds meer producten worden aangeboden in pakketten.
• Toegevoegde waarde wordt verkregen door op specifieke noden van de klant in te 

spelen.

• Concurrentieel voordeel als je beter op noden klant kan inspelen.

Redenen voor het opzetten van een FBO organisatie
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• Via managementprocessen de conflicten onderkennen en ze om te vormen tot 
manieren van communicatie en coördinatie.
• Welke functies in front en welke in back?
• Machtsverdeling tussen front en back?
• Managementstructuren en –processen om deze te koppelen?

• Marktmechanisme installeren tussen beide en steunen op de ‘onzichtbare hand’.

• Zelf alleen als front of backofficeorganisatie fungeren en een externe partner 
zoeken om het ontbrekende deel in te vullen.

Benaderingswijzen om mogelijke conflicten tussen front- en 
backoffice te managen
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“De werkelijkheid is zo ingewikkeld en multidisciplinair geworden dat men organisaties 
op geen enkele manier meer kan opdelen in bevelstructuren die toepasbaar zijn op 

alle aspecten van de uitdagingen die in het verschiet liggen.”
(Pinchot en Pinchot)

Sociaal constructivisme
Shared leadership

Organisatie als organisme
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Wendbaarheid
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Pancake of pizza organisaties zijn gericht op maatwerk, 
decentralisatie, empowerment, distributie van 

complexiteit, overvloed, samenwerking en inclusiviteit. Het 
levert flexibele en innovatieve samenwerkingsvormen op.
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New Way of Working
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• Holistische kijk op de werkomgeving : vier dimensies beïnvloeden mekaar
- Virtueel : de mobiele, virtuele werkplek (IT)
- Fysiek : het effectieve en attractieve kantoor
- Mentaal : structuren, systemen, processen, regels, procedures
- Sociaal : de manier waarop mensen samenwerken, leiderschap, cultuur

• Doel : medewerkers faciliteren en motiveren om hun job goed te doen
Ø Faciliteren : dingen die hun helpen hun job te doen (vb. ergonomische stoelen)
Ø Motiveren : dingen die maken dat mensen hun job graag doen (vb. ondersteunende manager)

Multidimensionele werkomgeving met de medewerker centraal
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Creëer een geïntegreerde mensgerichte werkomgeving

Vertrouwen, vrijheid, 
verantwoordelijkheid

Cultuur, waarden &
gedrag

Missie, visie
en ambitie

Competenties
en kennis

Ondersteunend
management

Learning & Development

Altijd, overal

Resultaatgedreven
organisatie

Aantrekkelijk
kantoor

IT materiaal en applicaties
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• Betere organisatie performance
Ø Sterkere resultaten : waarde in producten/diensten, productiviteit
Ø Lagere kosten : betere samenwerking, minder afhankelijkheid van het system

§ Tevreden stakeholders
Ø Klanten : meer tevreden
Ø Medewerkers : beter welzijn en werkvreugde
Ø Eigenaars : tevredener door sterkere performance

§ Betere reputatie
Ø Als provider van producten/diensten
Ø Employer of choice worden
Ø Gepercipieerd worden als maatschappelijk verantwoordelijke organisatie

Welke resultaten mag je verwachten?
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Fysieke werkomgeving
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Cubicle farm
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Efficiëntie en Productiviteit

Creativiteit, Innovatie en Huiselijkheid
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• 62% van doorsnee medewerker zou gemotiveerder op werk verschijnen 
indien meer aandacht aan interieur wordt besteed.

• 25% van de medewerkers vindt kantoren neerslachtig en deprimerend.

• Betere werkomgevingen verhogen de productiviteit met 15%.

Enkele cijfers
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Google Meeting Rooms
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Google Mobility

82



HR BP Masterclass               Organisatie Design & Technologie                                                         Raf Vanzeer               26/01/2022

Google Bureaus
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Google Ontspanning
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• Personeelsleden mogen 20% van hun tijd in persoonlijke projecten steken.

• Gebouw straalt dat principe ook uit.
• Kickertafels : kruisbestuiving van ideeën faciliteren.
• Gamehoeken : stay young, stay foolish, stay alert.
• Ligzetels : namiddagdipje te boven komen.
• Wasdiensten : nemen zorgen om dagelijkse besognes weg.

• Het creatieve bedrijf denkt buiten de traditionele hokjes, en zeker buiten de 
traditionele kantoorhokjes. 

Case Google
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Maar ook bij ons...
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• Vaak komen die ideeën niet enkel van bovenaf en hebben ze een praktisch nut.

• Al snel maken ze deel uit van de bedrijfscultuur.

• Mensen spenderen meer tijd op kantoor dan thuis. Het kantoor moet dan ook meer 
leefruimte dan werkruimte uitstralen.

• Van plaatsefficiëntie naar op mensenmaat gebouwde ruimtes.

Ruimte op mensenmaat
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• Door vele thuiswerk meer nood aan ontmoetingsplekken op kantoor dan individuele 
ruimtes.

• Mensen willen niet alles binnen muren van hun werkgever doen als faciliteiten in de 
buurt zijn.

• Werk is plek om zo goed mogelijk de kernopdrachten te kunnen doen.

• Herinrichting kan veel geld besparen, het verloop van personeel doen dalen en 
mensen langer doen blijven werken voor ze met pensioen gaan.

Het nieuwe werken
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• Mensen willen meer de regisseur van hun leven zijn.

• Hybridisering van werk en privé.

• Technologie laat werknemers toe de tijd en plaats van arbeid zelf flexibel in te vullen.

• Het kantoor als salon weerspiegelt die nieuwe realiteit en versterkt ze ook.

Het nieuwe werken
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• Is dit volgens jullie de toekomst van de kantoorruimte?

• Of willen enkele technologiebedrijven zich gewoon een aura van creativiteit aanmeten?

Maar...
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• Zal dit zich nog verderzetten met de digital natives?

• Wat met de power van de introverts?

Vragen
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Technology Proponent
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Technologische trends
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Evolutie van de rol van technologie in HR
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1. Efficientie : technologie om administratief HR werk te stroomlijnen

2. Innovatie : technologie om HR practices te innoveren

3. Informatie : technologie om informatie te raadplegen

4. Connectie : technologie om connecties te creëren

Digitalisering in HR
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• Capability Builder
- Opstellingen
- Organisatieontwerp
- Wendbaarheid

- New way of working
- Fysieke werkomgeving

• Technology Proponent

Agenda
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“Human Resources Competencies.
Responding To Increased Expectations.”

Dave Ulrich



0472/061627 raf.vanzeer@beopledd.com

Raf Vanzeer


