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DEELl 

INTRODUCTIE 



1 Inleiding 

Deze studie heeft betrekking op de wijze waarop organisaties gestructureerd 
moeten worden in een omgeving die flexibiliteit noodzakelijk maakt. Aan het 
eind van de jaren tachtig en aan het begin van de jaren negentig maakt een 
groot aantal auteurs melding van een dratisch toegenomen dynamiek en 
pluriformiteit in de omgeving van organisaties. In zeer brede kring is geaccep
teerd dat flexibiliteit een sleutelvariabele is (of dient te zijn) bij de structure
ring van organisaties. Het grote aantal reorganisaties en fusies, zowel van 
industriële bedrijven, organisaties op het gebied van de commerciële dienstver
lening als (semi-)overheidsinstellingen, lijkt erop te duiden dat deze opvattin
gen ook in de praktijk ingang vinden. 
De aanleiding tot deze studie is tweeledig. Gedurende mijn afstudeeronder
zoek in het kader van de studie tot bedrijfskundig ingenieur aan de faculteit der 
Bedrijfskunde van de Technische Universiteit te Eindhoven ben ik betrokken 
geweest bij de reorganisatie van de afdeling Gezinszorg van het Centrum voor 
Maatschappelijk Werk en Gezinszorg in de Regio Weert. Deze reorganisatie 
was noodzakelijk doordat de gezinszorg, ten gevolge van het gevoerde over
heidsbeleid en door diverse sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, in 
toenemende mate onder druk was komen te staan. Het bovengenoemde 
onderzoek is in oktober 1987 afgerond. Ook in het jaar 1987 verscheen van de 
hand van prof. dr. J.G. Wissema het boek 'Unit Management', handelend over 
de wijze waarop organisaties gestructureerd moeten worden in een pluriforme 
en dynamische omgeving. Naar aanleiding van dit werk ontstond de wens om 
de ervaringen en resultaten van bovengenoemd onderzoek te interpreteren in 
het licht van de opvattingen van Wissema over organisatiestructurering. 

1.1 Doelstelling 

Deze studie beoogt vanuit bedrijfskundige optiek een koppeling aan te brengen 
tussen theoretische inzichten over schaalvraagstukken in organisaties en unit 
management als ontwerpstrategie enerzijds en bevindingen met betrekking tot 
deze problematiek in de praktijk anderzijds. 
De wetenschappelijke relevantie van deze studie zou dan gelegen zijn in een 
kennisbijdrage op het terrein van schaalvraagstukken in organisaties. In het 
bijzonder zal deze studie moeten leiden tot een proeve van kritiek op het 
concept van unit management als oplossing voor deze problematiek. 
De praktische relevantie is gelegen in een structuurontwerp voor de gezinszorg 
te Weert. Het onderzoek is op basis van beschikbare kennis van organisatie
structuren, organisatietypen, beheersings..o;ystemen en modellen voor informa
tievoorziening gericht op praktische bruikbaarheid van de resultaten. Hoewel 
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het empirisch onderzoek heeft plaatsgevonden in een non-profit organisatie, 
belangrijk materieel object van de organisatietheorie, kunnen conclusies en 
normatieve uitspraken tevens van belang zijn voor op winst gerichte onderne
mingen. 

1.2 Probleemstelling 

De probleemstelling van deze studie omvat een praktische en een theoretische 
component: 

Praktische probleemstelling 
- Op welke wijze moet de gezinszorg te Weert gestructureerd worden in 

relatie tot haar omgeving, zodat knelpunten die in hoofdstuk 3 nader aan 
de orde zullen komen in de toekomst van minder belang zullen zijn. 

Theoretische probleemstelling 
- In hoeverre is het door Wissema geïntroduceerde unit management 

wetenschappelijk en theoretisch onderbouwd en praktisch bruikbaar ? 

Voor een goed inzicht is het wenselijk enige begrippen in deze probleemstel
ling nader te definiëren. Opgemerkt wordt dat in het vervolg van dit proef
schrift uitgebreider op deze begrippen wordt ingegaan. Achtereenvolgens 
worden de volgende begrippen toegelicht: gezinszorg, organisatiestructuur, 
omgeving, schaalvraagstukken, unit management. 

Gezinszorg is één van de vier kerndisciplines in de eerstelijns gezondheidszorg 
(naast huisarts, wijkverpleging en algemeen maatschappelijk werk) en biedt 
hulp in huishoudens waarin de gang van zaken verstoord is door gehele of 
gedeeltelijke uitschakeling van één van de leden. Naast vooral huishoudelijke 
werkzaamheden worden ook verzorgende en begeleidende werkzaamheden 
verricht. 

Onder organisatiestructuur wordt it1 deze studie verstaan de verdeling van 
taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in organisaties en het geheel 
van regelingen en sturingen om gedifferentieerde activiteiten op elkaar af te 
stemmen. 

Het begrip omgeving wordt gebruikt in systeemtheoretische context. Organisa
ties zijn te beschouwen als open systemen. De elementen buiten de organisatie 
die in relatie staan tot het systeem of delen hiervan worden aangemerkt als de 
omgeving. 
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Kernprobleem van de organisatiekunde is het vraagstuk van differentiatie 
(taakverdeling) en integratie (coördinatie). Volledig verweven met deze 
problematiek is het schaalvraagstuk: het optimaliseren van de organisatie
(structuur) in het spanningsveld tussen legitieme eisen van centrale beheersing 
enerzijds en van autonomie (door decentralisatie van bevoegdheden en 
deconcentratie van middelen) anderzijds. 

Unit management is een organisatievorm gericht op het decentraliseren van 
ondernemerschap in bedrijven. Een organisatie is volgens dit concept opge
bouwd uit business-units die, binnen overeengekomen randvoorwaarden, hun 
eigen beleid vaststellen en uitvoeren. Met deze organisatievorm wordt zowel 
voldaan aan eisen van centrale beheersing als aan eisen van autonomie. 

1.3 Opzet en verantwoording 

In grote lijnen omvat de studie die aan dit proefschrift ten grondslag ligt twee 
hoofd-onderdelen. Het eerste hoofd-onderdeel betreft een ontwerpgericht 
empirisch onderzoek ter beantwoording van de praktische probleemstelling. 
Hierbij is de case-study als onderzoekstype gebruikt (van der Zwaan, 1978). In 
hoofdstuk 3 zal nader ingegaan worden op de wijze waarop deze praktische 
onderzoeksvraag beantwoord is. Op deze plaats volsta ik met te vermelden dat 
de regulatieve cyclus van het diagnostiserend wetenschappelijk handelen, zoals 
beschreven door van Strien (1986), hierbij een centrale rol heeft vervuld. 
Het tweede hoofd-onderdeel betreft een theoretische interpretatieve studie 
gericht op de beantwoording van de theoretische doelstelling. De ervaringen en 
resultaten van het empirisch onderzoek zijn geïnterpreteerd in het licht van de 
theoretische onderzoeksvragen en de relevante literatuur. 
In figuur 1.1 is de fasering van deze studie grafisch weergegeven. Het onder
zoek omvat de volgende fasen: 
- Fase 1: empirisch onderzoek gezinszorg Weert 

Deze fase is doorlopen gedurende het afstudeeronderzoek en heeft geresul
teerd in een aantal veranderingen en voorstellen cq. adviezen, vastgelegd in 
een rapport getiteld 'Coördinatie op maat'. Tijdens dit empirisch onderzoek 
is gebruik gemaakt van de volgende technieken voor dataverzameling: 
literatuurstudie, documentatieanalyse, participerende observatie, intervie
wing en deelname aan diverse overlegsituaties en projectgroepen. Bij de 
verwerking en interpretatie van hulpvraag- en hulpaaanbodgegevens is 
gebruik gemaakt van voornamelijk descriptieve statistische technieken en 
predictieve procedures ( exponential smoothing). 

- Fase 2: oriëntatie en probleemstelling promotieonderzoek 
Na een grondige literatuurstudie en een methodologische verdieping is een 
theoretische probleemstelling en een onderzoeksopzet uitgewerkt. 
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- Fase 3: aanvullend empirisch onderzoek 
Naar aanleiding van de resultaten van het empirisch onderzoek en bevin
dingen in de oriënterende fase is een aanvullend empirisch onderzoek 
uitgevoerd. Dit heeft betrekking op het verzamelen en statistisch analyseren 
van additionele hulpvraag- en hulpaanbodgegevens van de gezinszorg te 
Weert. Deze gegevens zijn verkregen door registratie en documentatie
analyse. Toegepaste data-analysetechnieken zijn variantieanalyse, corre
latieanalyse, (multiple) regressie analyse en diverse multivariate extrapola
tiemethoden. 

- Fase 4: theoretisch interpretatieve studie 
In deze fase gaat het om de interpretatie en theoretische evaluatie van 
bevindingen uit voorgaande fasen in het licht van de theoretische pro
bleemstelling. Hierbij is gebruik gemaakt van nadere literatuurstudie en 
interpretatieve en inductieve methoden. Op punten waar de binnen de 
bedrijfskunde gebruikte theorieën onvoldoende verklaringen verschaffen 
voor empirisch opgedane bevindingen is dit gesignaleerd en is gepoogd 
additionele theoretische standpunten (ter verklaring) aan te reiken. 

Fase 1 
empirisch onderzoek 

bij de gezinszorg te Weert 

Fase2 
evaluatie en probleemstelling 

promotieonderzoek 

Fase 3 
aanvullend empirisch onderzoek 

I 
Fàse 4 

Ltheon~tisch-interpretatieve studie 

Figuur 1.1 : Fasering onderzoek 

1.4 Indeling proefschrift 

Na een algemene inleiding en beknopte theoretische introductie in de proble
matiek van deze studie (deel 1) wordt door middel van een gevalstudie (het 
genoemde onderzoek bij de gezinszorg te Weert) deze problematiek en de 
oplossing ervan in de praktijk geschetst (deel 2). In deel 3 vervolgens worden 
de in deze case opgedane bevindingen nader uitgewerkt vanuit een theoreti
sche invalshoek. 
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Deel 1 bestaat uit twee hoofdstukken. Hoofdstuk 1 biedt een algemene 
inleiding en uiteenzetting van de doelstelling, probleemstelling en opzet van 
deze studie. In hoofdstuk 2 volgt een theoretische afbakening van de problema
tiek rond het vraagstuk van differentiatie en coördinatie. 
In deel 2 volgt de case 'Gezinszorg Weert'. In deze case wordt vanuit een 
integrale invalshoek het coördinatievraagstuk bij decentralisatie van bevoegd
heden naar autonome eenheden onderzocht. Hierbij komt de samenhang van 
beheersingstechnieken, organisatiestructuur, en informatievoorziening, in 
relatie tot het type omgeving, als probleemeenheid aan de orde. Deel 2 is 
opgebouwd uit vijf hoofdstukken. In hoofdstuk 3 wordt kort de geschiedenis 
van de gezinsverzorging geschetst. Tevens wordt de gezinszorginstelling te 
Weert beschreven en wordt ingegaan op de reorganisatie binnen deze instel
ling. Vervolgens worden achtereenvolgens behandeld: de verdeling van taken, 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden (hoofdstuk 4), de allocatie en beheer
sing van personele middelen in de nieuwe structuur (hoofdstuk 5) en de 
informatievoorziening (hoofdstuk 6). In hoofdstuk 7 tenslotte volgen conclusies 
en aanbevelingen. 
In deel 3 volgt een theoretische reflectie naar aanleiding van het verrichte 
onderzoek. In hoofdstuk 8 wordt het unit management concept aan een nadere 
theoretische beschouwing onderworpen en wordt geëvalueerd in hoeverre de 
ontworpen structuur voor de gezinszorg te Weert aan te duiden is als een 
(bijzondere) vorm van unit management. Tevens wordt onderzocht in hoeverre 
op grond van de onderzoekservaringen uit deel 2 inductieve uitspraken over 
unit management mogelijk zijn. 



2 Theoretische introductie en afbakening 

In hoofdstuk 1 is de doelstelling van deze studie en de onderzoeksopzet aan de 
orde gesteld. Het vraagstuk van decentralisatie van taken en bevoegdheden en 
integratie van autonome eenheden, met unit management als oplossingsstra
tegie, staat in deze studie centraal. 
Voordat het onderzoek bij de gezinszorg te Weert in deel 2 behandeld zal 
worden is een theoretische afbakening van de problematiek wenselijk. Dit 
hoofdstuk heeft een beknopte introductie tot de problematiek van decentrali
satie en unit management tot doel. Meer uitgebreide theoretische beschouwin
gen en interpretatie van empirische onderzoeksresultaten komen in deel 3 aan 
de orde. 
In paragraaf 2.1 zal zeer beknopt en in algemene termen beschreven worden 
wat verstaan wordt onder het begrip organisatie. Een fundamenteel kenmerk 
van organisaties is dat mensen in samenwerking met elkaar een of meerdere 
doelen nastreven. In paragraaf 2.2 wordt de positie van de organisatie in een 
omgeving geschetst. Inzicht in de functionele samenhang tussen organisatie als 
systeem en de omgeving als context is van wezenlijk belang voor het begrip van 
het gedrag van organisaties. 
In paragraaf 2.3 volgt een nadere beschouwing van non-profit-organisaties als 
object van bedrijfskundig onderzoek. Zoals zal blijken vertonen organisaties 
werkzaam in de non-profit-sector bijzondere kenmerken, met name wat betreft 
doelstelling en omgevingsinvloeden. 
In paragraaf 2.4 wordt ingegaan op (ontwerp )strategieën om onzekerheid, 
veroorzaakt door omgevingselementen, te verminderen. Eén strategie om deze 
omgevingsgebonden onzekerheid te reduceren is het opdelen van de organisa
tie in autonome onderdelen en het decentraliseren van specifieke taken en 
bevoegdheden. 
In paragraaf 2.5 zal beschreven worden dat autonomisering, differentiatie en 
decentralisatie slechts mogelijk zijn wanneer integratie van unit-doelen en -
aktiviteiten mogelijk is. 

2.1 Organisatie en doelstelling 

De meeste algemene literatuur op het terrein van de organisatietheorie opent 
met een uiteenzetting van datgene wat door de auteur onder het begrip 
organisatie verstaan wordt. Volgens de Leeuw (1986) wordt, in navolging van 
Staehle (1973) e.a. dit begrip in drie betekenissen gebruikt. Men spreekt van 
een institutioneel organisatiebegrip wanneer . men stelt dat een onderneming 
een organisatie is. Het instrumentele organisatiebegrip is verwant met het 
begrip organisatiestructuur en wordt gebruik wanneer men stelt dat een 
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onderneming een organisatie heeft. Het functionele organisatiebegrip heeft 
betrekking op het (doen) uitvoeren (managen of organiseren) van activiteiten. 
[1] 
In dit proefschrift zal de term organisatie gebruikt worden in institutionele zin 
ter aanduiding van een bedrijf, onderneming of instelling (of een onderdeel 
daarvan) als materieel object van onderwek. Hiermee zoek ik aansluiting bij 
de systeemtheorie. Daartoe stel ik het institutionele organisatiebegrip gelijk 
aan het begrip systeem en verbind de functionele en instrumentele organisatie
begrippen met het systeemtheoretische begrip structuur (verzameling relaties 
tussen systeemelementen en omgeving). 

Kieser en Kubicek (1977) definiëren organisaties als volgt: "Organisationen 
sind soziale Gebilde, die dauerhaft ein Ziel verfalgen und eine farmale 
Struktur aufweisen, mit deren hilfe Aktivitäten der Mitglieder auf das verfolgte 
Ziel ausgerichtet werden soilen" [2]. Een tweetal elementen van deze definitie 
is van fundamenteel belang voor een juist organisatietheoretisch begrip van 
organisaties. 
Ten eerste moet sprake zijn van doelgerichtheid om het (voort)bestaan van 
organisaties te verklaren. Zonder deze doelgerichtheid verliest een organisatie 
haar bestaansrecht. Kastelein (1986) stelt dat deze doelgerichtheid in principe 
rationeel en dominant is. 
Ten tweede wordt slechts gesproken van organisaties wanneer sprake is van 
structuur: de (formele) verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoorde
lijkheden over posities en afdelingen en het geheel van regelingen en sturingen 
om gedifferentieerde activiteiten op elkaar af te stemmen en te richten op de 
algemene organisatiedoelen. 

Om te kunnen spreken van een organisatie moeten één of meerdere doelen 
nagestreefd worden. De idee dat een organisatie doelstellingen heeft (of 
behoort te hebben) is aan kritiek onderhevig. Volgens velen berust deze 
opvatting te zeer op een harmoniemodel in plaats van een meer realistisch 
conflictmodel. 
In navolging van Kastelein (1986) en Kieser en Kubkek (1977) ga ik uit van 
een organisatiebegrip waarin organisatiedoelstellingen een centrale positie 
innemen. Kieser en Kubicek stellen: "Ein Organisationsziel ist ein aus mehe
ren, confligierenden Zielelementen bestebende Vorstellung über den für den 
Zukunft anzustreben Zustand der Organisation, die eine Gruppe von Organi-

1 Kieser en Kubicck (1977) maken een soortgelijk onderscheid. Zij beschouwen een 
functioneel organisatiebegrip, afkomstig uit de 'bedrijfskundig georiënteerde organisatie
wetenschap', naast een institutioneel organisatiebegrip, afkomstig uit de organisatiesocio
logie. Dit instrumentele organisatiebegrip is te zien als een samenvoeging van de instru
mentele en functionele organisatiebegrippen van de Leeuw. 

2 A Kieser & H. Kubicek; Organisation; 1977, pag. 4 
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sationsmiglieder (Kerngruppe oder dominierende Koalition) für einen be
stimmten Zeitraurn unter Umständen ~egen die VorsteHungen anderer 
Organisationsmitglieder durchgesetzt bat" [ ]. 
Deze organisatiedoelstellingen zijn onvermijdelijk een weerspiegeling van 
maatschappelijke en bedrijfsspecifieke machtsconstellaties en de daarmee 
verbonden waardensystemen. De vraag in hoeverre sprake is van consensus of 
conflict over deze doelen blijft vooralsnog onbeantwoord (en maakt geen deel 
uit van het organisatiebegrip ). 

Wissema (1986) maakt onderscheid tussen algemene en operationele organisa
tiedoelstellingen [4]. Algemene doelstellingen bepalen in grote lijnen de 
richting (missie) die een organisatie wil uitgaan. Wissema stelt dat algemene 
doelstellingen niet of nauwelijks bruikbaar zijn bij het proces van strategische 
beleidsvorming. Hiervoor moeten de algemene doelstellingen geconcretiseerd 
worden tot operationele doelstellingen. Deze geven concreet aan wat een 
organisatie binnen een bepaalde tijdsperiode wil bereiken, zijn vaak kwantita
tief en hangen af van de interne en externe situatie. Wissema onderscheidt vijf 
dimensies aan operationele doelstellingen: 

-een groeidimensie (toekomstige omzet, winst, marktaandeel, risico); 
- omschrijving van het karakter van de organisatie; 
- omschrijving van het werkterrein; 
- de mix van business activiteiten; 
- doelstellingen m.b.t. maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

Weilenmann (1989) maakt met betrekking tot het doelsysteem van een 
onderneming onderscheid tussen Gewinnziele, Sicherheidsziele, Soziale Ziele 
en Ökologische Ziele. 

2.2 Omgeving en onzekerheid 

Een organisatie is te zien als een systeem (met sociale, technologische en 
economische aspecten) dat door middel van een zekere structuur bepaalde 
doelen nastreeft in een omgeving. In 't Veld definieert deze omgeving als die 
elementen die het systeem beïnvloeden of omgekeerd door het systeem 
beïnvloed worden. . 
De systeemtheorie maakt een onderscheid tussen open en gesloten systemen. 
Bij een gesloten systeem is er geen interáctie met elementen buiten het 
systeem en wordt de omgeving als leeg beschouwd. Bij een open systeem wordt 
wèl interactie met de omgeving verondersteld. 

3 A. Kieser & H. Kubicek; Organisation; 19TI, pag. 7. 
4 Mur-Veeman (1981) maakt een soortgelijk onderscheid door met betrekking tot organisa

tiedoelstellingen te spreken over een operationele component en een niet-operationele 
component. 
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Reynolds (in Maurer, 1971) stelt:" ... whether an organization is called open or 
closed can depend upon the purposes of the person studying it, the kinds of 
phenomena he is investigating and the nature of the model he is building." [5] 

Het is dus mogelijk om organisaties zowel als open of als gesloten systemen te 
bestuderen. 

Publicaties van Emery en Trist (1965), Katz en Kahn (1966) en Evan (1966) 
hebben het denken over organisaties gestimuleerd in de richting van open
systeem-benaderingen. Ten dele parallel aan deze ontwikkeling heeft zich, na 
publikaties van Burns en Stalker (1961) en Woodward (1965), het contingentie 
denken ontwikkeld. Het debat in de organisatiewetenschap concentreert zich 
rond een nieuw paradigma: de proces-contingentie benadering. 
Al deze stromingen hebben één ding gemeen: organisaties worden bestudeerd 
als open systemen die in hun gedrag beïnvloed worden door de omgeving 
waarin deze organisaties opereren. Verondersteld wordt dat een zekere 
passendheid tussen organisatiestructuur en omgeving noodzakelijk is om 
effectief te kunnen zijn. 

Aldrich en Mindlin (1978) onderscheiden twee benaderingen ter bestudering 
van de omgeving van organisaties: [6] . 

- omgeving als bron van onzekerheid en informatie: Diverse onderzoekers 
operationaliseren het concept organisatieomgeving in termen van onzeker
heid en informatie. Met betrekking tot deze operationalisering wordt een 
veeltal kenmerken onderscheiden: ondermeer complexiteit, homogeniteit, 
stabiliteit, routinematigheid en diversiteit (Thompson 1967, Lawrence en 
Lorsch 1967, Child 1972 en Jurkovic 1974). 
omgeving als bron van (schaarse) middelen: Organisaties beschouwd als open 
en dynamische systemen vervullen een functie (vaak produktie van goederen 
of diensten) in een omgeving. Om deze output te kunnen leveren heeft een 
organisatie inputs uit hulpbronnen nodig. Organisaties streven ernaar de 
afhankelijkheid van deze bronnen te verminderen door Of controle over 
deze bronnen te verkrijgen· Of zelf deze bronnen te verwerven (Ulrich 1984). 

Yasai-Ardekani (1986) maakt onderscheid tussen objectieve en perceptuele 
benaderingen ter bestudering van de omgeving van organisaties. Reeds in 1969 
stelde Weick dat bewustwording met betrekking tot de omgeving van een 
organisatie verloopt via de perceptie van het (top)management. Yasai-Ardeka-

5 J.G. Maurer; Readings in organization theory: open systems approaches; 1971, voorwoord 
6 Ulrich (1984) onderscheidt vier benaderingen inzake de studie van de relatie tussen 

omgeving en organisatie: 
onzekerheidsperspectief; 

- input van middelen perspectief (resource dependence); 
- efficiëntie perspeçtief; 
- ecologisch perspectief. 
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ni beargumenteert dat deze perceptie beïnvloed wordt door persoonlijke 
kenmerken (bijvoorbeeld ervaring, opleiding, mensbeeld, ideologie) en 
structuurkenmerken (bijvoorbeeld positie, rol, informatievoorziening). Y asai
Ardekani combineert objectieve en perceptuele benaderingen in één model 
weergegeven in figuur 2.1. 

ObJectleve 
omgevinge
kenmerken 

Perceptie Kenmerken 
1--~~ omgavinga- 1+-~~ organiaatie-

oondltlea atruotuur 

Figuur 2.1: Model ter verklaring van omgeving-structuur adaptie 
(aangepast overgenomen uit Yasai-Ardekani 1984) 

2.3 Non-profit organisaties als object van onderzoek 

In de voorgaande paragrafen is beschreven dat in dit proefschrift organisaties 
beschouwd worden als dynamische systemen (met sociale, technologische en 
economische aspecten) die door middel van zekere structuur en (transfor
matie )processen bepaalde doelen nastreven in een omgeving die het systeem 
beïnvloedt (wederzijdse beïnvloeding). 
Het materieel object van het empirisch onderzoek dat in deel 2 beschreven 
wordt is een non-profit organisatie. Alvorens in de paragrafen 2.4 en 2.5 nader 
in te gaan op ontwerpmethoden en coördinatie wil ik beschrijven in welke mate 
non-profit organisaties bijzondere kenmerken vertonen, met name wat betreft 
doelstelling en omgevingsinvloed. 
Op voorhand wil ik echter benadrukken dat deze beschouwingen géénszins 
gezien moeten worden als een pleidooi voor een specifieke organisatiekunde 
voor non-profit organisaties. De organisatieleer of organisatiekunde preten
deert kennis te ontwikkelen ter verklaring van het gedrag van organisaties, te 
gebruiken bij het (her)ontwerpen van organisaties. Eventuele situationele 
verschillen tussen diverse materiële objecten als bedrijven, non-profit instellin
gen en overheidsorganen zijn geen reden om te spreken van een sectorale 
organisatieleer voor non-profit organisaties. 
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De term non-profit organisatie duidt op het bestaan van een onderscheid met 
de profit organisatie (op winst gerichte organisatie). Dit onderscheid wordt 
veelvuldig in de literatuur gebruikt als een nominale tweedeling ter classificatie 
van organisaties. Pondy (1974) staat een andere indeling voor. Hij hanteert een 
ordinale inschaling tussen twee uitersten: geheel cliënt-gefinancierde en geheel 
sponsor-gefinancierde organisatie. [7] 

Wytzes daarentegen geeft de voorkeur aan eerder genoemde tweedeling. Hij 
spreekt hierbij over instellingen mèt en instellingen zonder winstoogmerk. 
Wytzes stelt dat instellingen zonder winstoogmerk taken vervullen, diensten 
bewijzen of producten leveren, die: 
- hetzij naar hun aard niet afzonderlijk aan afnemers zijn te verkopen tegen 

een kosten-gerelateerde prijs; 
- hetzij naar maatschappelijke opvatting niet volgens het marktmechanisme 

behoren te worden verdeeld; 
- hetzij behoren tot een voorzieningenniveau dat hoger ligt dan het niveau dat 

onder werking van het marktmechanisme zou worden gerealiseerd. 

Uit deze algemene taakomschrijving zijn direkt enkele conclusies te trekken 
met betrekking tot het bijzondere karakter van non-profit organisaties. In 
vergelijking met winstgerichte ondernemingen zijn de volgende zaken kenmer
kend voor non-profit organisaties (Wytzes 1976, Anthony en Herzlinger 1980, 
Eyzenga 1983): 
- het ontbreken van een winstoogmerk (streven naar winstmaximalisatie): Als 

alternatieve doelstellingen noemt Wytzes het streven naar sponsorsatisfac
tie, budgetmaximalisatie en zelfhandhaving; 

- het veelal dienstverlenende karakter; 
- het geheel ontbreken van of de beperkte invloed van het marktmechanisme; 
- de beperkte mogelijkheden om 'performance' te meten: Het is vaak onmo-

gelijk een specifieke dienst en/of een afnemer te identificeren (en de 
waarde van deze dienstverlening te bepalen); 

- de invloed van de politiek en de beperkte keuzevrijheid inzake doelstelling 
en strategie (tendentie interne politisering van doelstellingen en middelen); 

- de invloed van professionals: opkomst van een professionele tegenkracht ten 
opzicht van het management. 

Non-profit organisaties zijn dikwijls niet vrij in het kiezen van doelstellingen. 
Deze worden dikwijls door sponsors (overheid) opgelegd. Veel non-profit 
organisaties zijn, in termen van Pondy, te beschouwen als volledig sponsor
gefinancierd en dientengevolge afhankelijk voor het verkrijgen van middelen. 

7 Anthony en Herzlinger (1980) delen non-profit organisaties in drie groepen in: cliënt geori
enteerde organisaties, leden georiënteerde organisaties en publiek georiënteerde organisa
ties. 
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In Nederland is sinds 1983 in snel tempo externe budgettering als financierings
systeem ingevoerd in de sector gezondheidszorg. Hiermee werd het oude 
opbrengstgerichte tarieven-systeem (voor ziekenhuizen) vervangen door een 
kostengericht budgetsysteem. Het externe budget moet gezien worden als een 
kostenplafond. Productiestijgingen die gepaard gaan met hogere kosten worden 
hierdoor onmogelijk gemaakt. Vaak gaat budgettering gepaard met (vergaan
de) richtlijnen inzake de aanwending van deze middelen. De afhankelijkheid 
van instellingen in deze sector is hierdoor wezenlijk toegenomen. Aldus is ook 
de keuze van strategie beperkt. 
Op lange terniijn is de onzekerheid met betrekking tot het overheidsbeleid 
inzake de financiering van diverse maatschappelijke sectoren groot. De 
maximale horizon voor het maken van plannen is vaak vier jaar, overeenko
mend met de maximale zittingstermijn van een kabinet. Binnen deze termijn 
worden budgetten vastgesteld en begrotingen goedgekeurd voor de periode van 
één jaar. 
Geconcludeerd mag worden dat de verschillen tussen non-profit organisaties 
en winstgerichte ondernemingen wezenlijk (kunnen) zijn. Met name op het 
terrein van doelstelling is de keuzevrijheid beperkt en met betrekking tot het 
verwerven van (financiële) middelen is de afhankelijkheid van de omgeving 
groot. 

2.4 Structuurontwerp, informatieverwerking en flexibiliteit 

In paragraaf 2.2 werd gesteld dat de omgeving van een organisatie bestudeerd 
kan worden als een bron van onzekerheid en informatie. 
Galbraith (1973) definieert onzekerheid als 'het verschil tussen de hoeveelheid 
informatie die nodig is om een bepaalde taak te vervullen en de hoeveelheid 
informatie die een organisatie al bezit'. Deze hoeveelheid vereiste informatie is 
een functie van de verscheidenheid van de output, het aantal te onderscheiden 
input-middelen en de moeilijkheidsgraad van de gestelde doelen. 
Galbraith gaat uit van een bureaucratisch en mechanistisch organisatiemodel 
in een onzekerheid voortbrengende omgeving. Hij vat hierbij organisaties op 
als informatieverwerkende systemen en veronderstelt een relatie tussen de 
structuur van deze systemen enerzijds en de onzekerheid anderzijds. Hij stelt 
dat, naarmate deze onzekerheid groter is, meer informatie verwerkt moet 
worden door de besluitvormers om de gestelde doelen te realiseren. 
Organisaties met mechanistische kenmerken hanteren vaak drie strategieën om 
de activiteiten van individuen en afdelingen op elkaar af te stemmen: 
- 1) Regels, programma's en procedures: Door middel van deze strategie wordt 

van tevoren in de vorm van regels vastgesteld welk gedrag vereist wordt 
bij de uitvoering van taken. Deze strategie vermindert de noodzaak tot 
communicatie: Het gebruik van deze strategie is echter beperkt tot 
werksituaties met een geringe taakonzekerheid. 
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- 2) Hiërarchische verwijzing: Wanneer een organisatie geconfronteerd wordt 
met onbekende en/ of onvoorspelbare situaties bieden regels en procedu
res hierop geen antwoord. In dergelijke gevallen wordt het probleem 
verwezen naar een hiërarchische chef (manager) die bevoegd is een 
beslissing te nemen en die over de noodzakelijke informatie kan beschik
ken. De capaciteit voor het verwerken van informatie langs hiërarchische 
lijnen is echter beperkt. 

- 3) Doelformulering: Naarmate de onzekerheid verder toeneemt wordt het 
management steeds vaker geconfronteerd met (operationele) problemen 
en raakt overbelast. In deze situatie is het efficiënter de beslissingsbe
voegdheid te decentraliseren. Hiermee wordt de vrijheid van handelen op 
lagere organisatorische niveaus vergroot. Doelstelling met betrekking tot 
output geschiedt door het management. Ten aanzien van de wijze waarop 
deze output tot stand komt bestaat op lagere niveaus keuzevrijheid. 

Wanneer de omgeving complexer wordt, zodat meerdere individuen en 
afdelingen met problemen te maken krijgen, blijken deze drie strategieën 
onvoldoende te zijn en loopt het proces van informatieverwerking vast. De 
organisatie moet dan een ontwerpstrategie ontwikkelen die ofwel gericht is op 
het verminderen van de noodzaak tot informatieverwerking, ofwel op een 
vergroting van de informatieverwerkingscapaciteit Galbraith noemt in dit 
verband: 
Ontwerpstrategieën voor het verminderen van informatieverwerking: 
- 4) Inbouwen van speling (organizational slack): Dit betreft eenvoudigweg het 

verlagen van het vereiste prestatieniveau. Dit kan bijvoorbeeld in de 
vorm van levertijden en overcapaciteit cq. onderbezetting. Speling kan 
functioneel zijn wanneer de hieruit voortvloeiende kosten lager zijn dan 
bij andere strategieën. 

- 5) Ontwerpen van autonome taken: Dit beteft de overschakeling van een 
functionele indeling op een opzet waarbij iedere organisatorische eenheid 
beschikt over voor de taakuitvoering benodigde middelen en bevoegdhe
den. Hiermee verschuift de basis van de organisatiestructuur. Deze is niet 
meer gefundeerd op input (middelen en bekwaamheden) maar op output 
of geografische specialisatie. 

Ontwerpstrategieën voor het vergroten van de informatieverwerkingscapaciteit: 
- 6) Invoeren van vertikale informatiesystemen: Computer-ondersteunde 

informatiesystemen zijn effectief wanneer besluitvorming plaats vindt op 
grond van geformaliseerde, kwantitatieve gegevens. 

- 7) Laterale relaties: Dit betreft het scheppen van mogelijkheden om beslis
singen naar lagere niveaus in de organisatie te verleggen en vergroot de 
kans dat alle beschikbare informatie bij het besluitvormingsproces 
betrokken wordt. Vormen van laterale relaties zijn: direct overleg, specia
le verbindingsrollen, taakgroepen, teams, integrerende rollen, koppel
manager en matrix-structuren. 
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In een omgeving (werksituatie) met geringe onzekerheid is het dus mogelijk 
activiteiten en processen (vooraf) te programmeren. Naarmate de onzekerheid 
toeneemt zullen meer geavanceerde structuren en informatiesystemen nodig 
zijn teneinde de onzekerheid te reduceren. Wanneer echter deze onzekerheid 
niet door informatie gereduceerd kan worden (omdat omgevingsfactoren 
economisch of inhoudelijk niet te voorspellen zijn) zal de organisatie zich 
blijvend moeten instellen op onverwachte situaties. De structuur zal zodanig 
moeten zijn dat flexibel handelen mogelijk is. 

Onder flexibiliteit wordt verstaan de mate waarin een organisatie in staat is te 
reageren op en zich aan te passen aan ontwikkelingen en (plotselinge) verande
ringen in haar omgeving. 
Eppink (1979) onderscheidt twee soorten flexibiliteit. Hij spreekt van passieve 
flexibiliteit wanneer een organisatie in staat is de werking van externe invloe
den te beperken (en aldus minder kwetsbaar voor omgevingsveranderingen is). 
Wanneer een organisatie (snel) een passend antwoord weet te vinden op 
ontwikkelingen en gebeurtenissen in haar omgeving spreekt Eppink over 
actieve flexibiliteit. In het kader van deze studie wordt met flexibiliteit deze 
laatste actieve vorm bedoeld. 
In navolging van Eppink (1979) en Kickert (1982) leggen Jansen en Jägers 
(1985) een verband tussen flexibiliteit en omgevingskenmerken (onzekerheid). 
Een organisatie heeft bij verschillende soorten externe veranderingen verschil
lende soorten flexibiliteit nodig. Ook de Leeuw (1986) stelt dat een organisatie 
zo flexibel moet zijn als de mate van onvoorspelbaarheid en onbeheersbaar
heid aangeeft. [8] Jansen en Jägers maken onderscheid tussen operationele en 
strategische flexibiliteit. ~ 
Operationele flexibiliteit heeft betrekking op veranderingen waarbij géén 
wijzigingen in de relatie tussen organisatie en haar omgeving ontstaan. Derge
lijke veranderingen leiden slechts tot tijdelijke verandering van interne organi
satorische activiteiten (bijvoorbeeld een spoedorder). Strategische flexibiliteit is 
aan de orde bij niet-voorspelbare veranderingen die leiden tot een (blijvende) 
wijziging in de relatie tussen organisatie en haar omgeving. [10] 

8 Dit su~ereert dat de. flexibiliteit, onzekerheid en beheersbaarheid te meten zijn op een 
ratio-schaal of op een absolute schaal. In hoeverre dit ook daadwerkelijk mogelijk is is nog 
maar de vraag. Vooralsnog lijken deze organisatie• en contextfactoren ten hoogste op een 
ordinale of intervalschaal te meten. Een ander meetprobleem inzake het bepalen van de 
noodzakelijke flexibiliteit in relatie tot deze contextuele factoren komt naar voren bij de 
vraag in hoeverre deze meetschalen bij elkaar aansluiten. 

9 Eppink onderscheidt in samenhang met zijn typologie van omgevingsinvloeden drie vormen 
van flexibiliteit: operationele flexibiliteit, concurrentie-flexibiliteit en strategische flexibiliteit. 

10 Deze typologie sluit mijns inziens aan bij een indeling, in het verlengde van In 't Veld 
(1981): 
- operationele flexibiliteit: de mate waarin en de snelheid waarmee de kwantitatieve of 

kwalitatieve capaciteit van een organisatie (of -onderdeel) aangepast kan worden aan 
(Wordt vervolgd ... ) 
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Jansen en Jägers stellen dat een organisatie(onderdeel) in een eenvoudige en 
stabiele omgeving niet over een flexibele structuur behoeft te beschikken. Een 
organisatie( onderdeel) in een complexe en stabiele omgeving dient echter over 
een zekere mate van operationele flexibiliteit te beschikken. In een veranderlij
ke omgeving heeft een organisatie een zekere mate van strategische flexibiliteit 
nodig. 
Jansen en Jägers leggen een verband tussen flexibiliteit en de ontwerpstra
tegiën van Galbraith. In tabel 2.1 is weergegeven welke structuur-ontwerp
strategieën een bijdrage (kunnen) leveren aan de realisering van operationele 
enjof strategische flexibiliteit. Jansen en Jägers stellen dat flexibiliteit kan 

Tabel 2.1 : Flexibiliteit en organisatiestructurele maatregelen [11] 

Instrumenten ter bevordering van 
operationele flexibiliteit 

- investeren in vertikale info-systemen 
- laterale besluitvormingsrelaties en 

decentralisatie 
verbijzondering naar product 
projectmatig werken 
taakgerichte opleiding 

- lage standaardisatiegraad 
- lage formalisatiegraad 
- communicatie- en informatiesysteem 

gericht op specifieke informatie 
- uitbreiding van taakomgeving 

Instrumenten ter bevordering van 
strategische flexibiliteit 

creëren van organisatorische speling 
- decentralisatie van operationele 

beslissingen 
centralisatie van strategische beslissingen 

- vormen van autonome eenheden 
projectmatig werken 

- klein aantal hiërarchische niveaus 
persoonsgerichte opleiding 

worden vergroot door de coördinatiebehoefte te reduceren. Eén methode 
hiervoor is het vormen van kleinschalige en autonome eenheden door verbij
zondering naar product, markt of geografisch gebied en door decentralisatie 
van taken en bevoegdheden. Zie ook figuur 2.2. 
Kastelein (1985) verstaat onder autonomie 'een toestand waarin een groep of 
eenheid haar interne en externe interacties en communicaties op enigerlei 
wijze zonder tussenkomst van buitenaf stuurt en regelt'. Om de vraag te 
beantwoorden in welke mate een eenheid autonoom is moet nagegaan worden 

10 ' ( ... vervolg) 
zowel interne als externe, al dan niet voorspelbare storingen (veranderingen). 
organisatorische flexibiliteit: de mate waarin en de snelheid waarmee een organisatie in 
staat is om veranderingen in haar doelen en eisen, gesteld door de omgeving, te 
herkennen (en zelfs daarop te anticiperen) en een omstelling op nieuwe doelen weet te 
realiseren. 

11 Bron: W. Jansen & H.P.M. Jagers; Analyse en beoordeling van organisatiestructuren; 1985, 
pag. 119-212, in gewijzigde vorm overgenomen 
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Figuur 2.2: Autonomie, coördinatie en flexibiliteit 

in hoeverre ze haar eigen structuur kan bepalen of, met andere woorden: 
- in hoeverre de voor het groepshandelen richtinggevende enjof beperkende 

waarden, doeleinden, normen en verwachtingen uit de eenheid zelf voortko
men, in plaats van door de omgeving te worden opgelegd (authenticiteit van 
cultuur). 

- in hoeverre de eenheid kan beschikken over de facto eigen materiële en 
technische middelen (materiële identiteit). 

In het verlengde van het bovenstaande maakt Kastelein onderscheid tussen 
interne en externe autonomie: 
- interne autonomie: betreft de vrijheid van een eenheid de operaties binnen 

de eenheid zelfstandig te sturen en te regelen (operationele autonomie) en 
de vrijheid van een eenheid om zelfstandig binnen de eenheid te onderschei
den technologische, structurele en culturele elementen te combineren 
( organisationele autonomie). 

- externe autonomie: betreft de vrijheid van een eenheid om zelfstandig de 
transformaties of transacties met de omgeving te sturen en te regelen. 
Essentieel is dat de eenheid zelf onderhandelt en meebeslist over de te 
realiseren doelstellingen en randvoorwaarden (ook transformationele of 
transactionele autonomie). 

Van Aken en Broekhuysen (1980) maken een soortgelijk onderscheid: 
- fysieke autonomie: betreft de mate waarin de organisatieonderdelen in hun 

taakuitvoering onafbanketijk zijn en niet beperkt worden door taakatban
kelijkheden met andere organisatieonderdelen. 

- bestuurlijke autonomie: betreft de mate waarin de organisatieonderdelen 
vrij zijn in de besluitvorming ten aanzien van de eigen activiteiten en daarin 
niet beperkt worden door regels en/ of handelingen van externe instanties. 

Op basis van de beschouwingen van Kastelein onderscheidt Rademaker (in 



Theoretische introductie en afbakening 29 

Buitendam en van Hoof, 1983) in de praktijk een viertal vormen van autonome 
eenheden met een toenemende mate van externe autonomie, te weten organi
satorische eenheden als: 

kostencentrum: met een budgetsysteem en een eigen verantwoordelijkheid 
voor het minimaliseren van de kosten. 

- profitcentrum: zelfstandig opererend met grenzen aan het productassorti
ment en investeringen werkend op basis van 'return-of-investment basis' 
waarvoor de overkoepelende organisatie normen stelt. 

- investeringscentrum: heeft ook investeringsbevoegdheden, waarbij de over
koepelende organisatie als financier optreedt. 

- juridisch zelfstandige onderneming binnen een 'holding structuur'. [12] 

Volgens Galbraith (1973,1977) heeft het creëren van autonome eenheden een 
vermindering van de behoefte tot informatieverwerking tot gevolg. Als redenen 
hiervoor worden genoemd: 
- een vermindering van de output waartegenover één enkele eenheid (of 

verzameling middelen) zich geplaatst ziet. 
- een geringere interne werkverdeling en dus een kleiner aantal activiteiten 

dat gecoördineerd en gepland moet worden. 
- beslissingen liggen dichter bij de informatiebron en plaats van handeling. 

Een organisatie opgebouwd uit meerdere zwak gekoppelde, ultrastabiele 
autonome eenheden (met in termen van Thompson pooled interdependence) is 
te beschouwen als een multistabiel systeem (Ashby, 1952). Elk subsysteem 
moet trachten een eigen evenwicht te bereiken. Hiermee is ook het totale 
systeem in evenwicht. Dit evenwicht komt eenvoudiger tot stand dan in het 
geval dat de subsystemen sterk gekoppeld zijn (sequentia! of redprocal 
interdependence ). Dit mag gezien worden als cruciaal inzake de theoretische 
onderbouwing van het unit management concept. Hierop wordt in deel 3 nader 
ingegaan. 

Kastelein (1988) werkt het begrip organisatieschaal uit in twee dimensies: de 
mate van centralisatie van bevoegdheden en de mate van concentratie van 
voorzieningen. Gezien bovenstaande definities moet minimaal sprake zijn van 
enige decentralisatie van taken en bevoegdheden en enige deconcentratie van 
middelen teneinde een organisatorische eenheid als autonoom te kunnen 
beschouwen. 
Bij het creëren van autonome eenheden door verbijzondering naar produkt, 
markt of geografisch gebied moeten besluiten genomen worden met betrekking 
tot de taken en bevoegdheden die centraal (overkoepelende organisatie) dan 
wel decentraal (autonome eenheden) georganiseerd worden cq. blijven. 

12 Een soortgelijke indeling is door KapJan (1982) gemaakt. Kaplan onderscheidt: cost centers, 
revenue centers ( discretionary) expense centers, profit centers en investment centers 
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Kastelein (1985) onderscheidt vier hoofdmotieven en een afgeleid motief voor 
het centraliseren van takf;fn en bevoegdheden: 
- Hoger belang motief: om belangen die die van de afzonderlijke eenheden te 

boven gaan, veilig te stellen. 
- Machts-coördinatie motief: om eenheden ten opzichte van hun omgeving 

samen sterker te laten staan of tot een beter resultaat te laten komen. 
- Schaalvoordeel motief: om schaarse gespecialiseerde middelen en kennis 

beter te kunnen benutten en ten goede te laten komen aan een zo groot 
mogelijk aal)tal eenheden. 

- Rechtsgelijkheid motief: om overal in de werkingssfeer van de bevoegde 
centra dezelfde regels, voorschriften en sancties te laten gelden. 

- Standaardisatie motief: afgeleid uit bovengenoemde hoofdmotieven. Om de 
objekten van centrale sturing en regeling ten dienste van een efficiente 
uitvoering van die sturing en regeling te uniformeren. 

Rademaker onderscheidt naast functioneel-organisatorische motieven, voor 
zowel centralisatie als voor decentralisatie van taken en bevoegdheden, ook 
sociaal-psychologische motieven. Op hogere organisatorische niveaus zijn 
functioneel organisatorische motieven van belang. Centralisatie van taken en 
bevoegdheden geeft schaalvoordelen en leidt tot een betere centrale bestuur
baarheid. Decentralisatie, daarentegen vergroot de operationele flexibiliteit en 
maakt zichtbaar waar efficient en effectief gewerkt wordt. 
Met name op lagere organisatorische niveaus wegen sociaal psychologische 
motieven zwaar. Decentralisatie van taken en bevoegdheden beantwoordt aan 
sociale en psychologische behoeften van medewerkers op lagere niveaus, biedt 
meer mogelijkheden voor eigen initiatief en vergroot de motivatie en de 
betrokkenheid bij de organisatie. 

2.5 Coördinatie 

Taakverdeling binnen organisaties brengt altijd de noodzaak tot coördinatie 
met zich. Lawrence en Lorsch (1967) spreken in dit verband van differentiatie 
en integratie. Kastelein (1985) noemt dit het kemplobleem van het organise
ren, en spreekt in dit verband van het 'specialisatie-coördinatie complex'. 
In de voorgaande paragraaf is beschreven hoe door het creëren van autonome 
eenheden de behoefte aan coördinatie gereduceerd kan worden. Door een 
organisatie op te bouwen uit diverse zwak gekoppelde subsystemen is het 
mogelijk taken en bevoegdheden te decentraliseren zonder dat de behoefte aan 
coördinatie toeneemt. 
Evenwel zal te allen tijde de behoefte cq. noodzaak blijven (voort)bestaan om 
bepaalde activiteiten op elkaar af te stemmen, ook in een structuur van auto
nomm functionerende eenheden. Ten slotte is steeds slechts sprake van 
relatieve autonomie. 
Onder coördinatie wordt in het kader van deze studie verstaan het op elkaar 
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afstemmen en integreren van activiteiten en doelstellingen van organisato
rische eenheden. De organisatietheoretische literatuur geeft diverse modellen 
en methoden voor het bewerkstelligen van coördinatie. Deze modellen komem 
voort uit benaderingen van het coördinatievraagstuk op verschilllende aggrega
tie-niveaus. 
Mintzberg (1983) onderscheidt op basis van een typering van organisaties vijf 
coördinatiemeschanisamen en hypothetiseert over een zesde: 
- coördinatie door direkte supervisie; 
- coördinatie door onderlinge afstemming; 
- coördinatie door standaardisatie van werkmethoden en processen; 
- coördinatie door standaardisatie van outputs; 
- coördinatie door standaardisatie van vaardigheden; 
- coördinatie door standaardisatie van normen en waarden. 
Volgens Botter (1980) is coördinatie via drie basis-methoden te bewerkstel
ligen: 
- via het voeren en overdragen van beleid: hierbij valt te denken aan strate

gische planning, vorming en opleiding, beleidsuitspraken. 
- via procedurele beheersingssystemen: bijvoorbeeld planningen, begrotingen, 

regels, budgetten en procedures van uiteenlopende aard. 
- via organisatie-structurele aanpassingen: bij het (her )ontwerpen van een 

organisatiestructuur worden samenwerkingsverbanden, hierarchische en 
functionele relaties, overleg- en besluitvormingsstructuur en laterale contac
ten vastgelegd. Dit bepaalt in hoge mate hoe de coördinatie moet gaan 
plaats vinden. 

Kieser en Kubicek (1977) onderscheiden vier organisatiestructurele vormen 
van coördinatie: persönliche Weisungen, Selbstabstimmung, Programme en 
Pläne. 
Gememoreerd wordt aan de beschouwingen van Galbraith (zie paragraaf 2.4) 
die stelt dat door laterale relaties en vertikale informatiesystemen coördina
tieproblemen kunnen worden opgelost. 

Ondanks de analytische kracht van de door Mintzberg beschreven coördinatie
mechanismen is voor de verdere vormgeving en uitvoering van het praktijk
onderzoek de voorkeur gegeven aan een andere indeling. In hoofdstuk 3 zal 
blijken dat het coördinatievraagstuk bij de gezinszorg te Weert benaderd is 
volgens de driedeling van Botter. Deze keuze is tot stand gekomen op grond 
van pragmatische overwegingen. De indeling volgens Botter speelt zich af op 
een hoger aggregatie-niveau dan Mintzbergs coördinatiemechanismen en is 
bruikbaar gebleken voor de formulering van praktische onderzoeksvragen en 
het plannen en uitvoeren van onderzoeks-activiteiten. In deel 2 van dit proef
schrift wordt ingegaan op de uitgangspunten, de aanpak en de resultaten van 
de case-study bij de gezinszorg te Weert. 
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3 Decentralisatie in de gezinsverzorging 

In dit hoofdstuk wordt in het kort het ontstaan en de ontwikkeling van de 
gezinsverzorging in Nederland geschetst. Tevens wordt een beknopte beschrij
ving gegeven van het centrum voor maatschappelijk werk en gezinszorg in de 
regio Weert en het huidige primaire proces: de hulpverlening. Vervolgens 
wordt ingegaan op de uitgangspunten en de aanpak van de reorganisatie zoals 
die binnen de instelling doorgevoerd is. 

3.1 Gezinsverzorging: geschiedenis en ontwikkeling 

Tegen het eind van de vorige eeuw is de gezinsverzorging ontstaan uit initia
tieven van veelal gegoede burgers en maatschappelijke groeperingen op 
levensbeschouwelijke grondslag. De hulpverlening had een sterk charitatief 
karakter. Na de tweede wereldoorlog werd op initiatief van de toenmalige 
regering, een begin gemaakt met de professionalisering van de gezinsverzor
ging. Mede hierdoor ontstond aan het einde van de jaren zestig een proces van 
schaalvergroting (onder andere door fusering) en een sterke groei van de 
gezinsverzorging, zie tabel 3.1. 

Tabel 3.1: Schaalvergroting en groei van de gezinsverzorging in Nederland. 

jaar aantal aantal gemiddeld aantal 
instellingen personeelsleden personeelsleden 

per instelling 

1962 979 13.000 13 
1970 798 36.000 45 
1984 246 83.000 337 
1989 225 106.000 471 

In 1982 bedroeg het aantal formatie-uren 75 miljoen waarvan ruim de helft 
aangewend werd voor hulp aan bejaarden. Voor de hulpverlening aan chro
nisch zieken en overigen wordt de rest van de uren gelijkelijk verdeeld. 
Nederland telt zo'n vijf miljoen zelfstandige huishoudens, waarvan 1,5 miljoen 
éénoudergezinnen en alleenstaanden. De gezinsverzorging geeft jaarlijks hulp 
aan 200.000 huishoudens, waarvan de hulpverlening aan 140.000 huishoudens 
langdurig van aard is (grotendeels bejaarden). De gemiddelde omvang van de 
instellingen voor gezinsverzorging bedraagt, uitgedrukt in formatie-uren 
ongeveer 280.000 uur. 
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De gezinsverzorging biedt hulp in huishoudens waar op huishoudelijk enjof 
verzorgend gebied tekorten zijn of dreigen te ontstaan. Hierbij heeft de 
gezinsverzorging te maken met de mens in zijn direkte leefomgeving. 
De gezinszorg heeft tot taak via doelgerichte hulp ervoor zorg te dragen dat 
een hulpbehoevend huishouden zo spoedig en zo volledig mogelijk zijn huis
houden zelfstandig kan regelen. Daarbij oriënteert de gezinsverzorging zich 
niet enkel op de "uitvaller" binnen het huishouden maar richt zich primair op 
de gevolgen van de uitval voor het gehele huishouden. 
Het hulpverleningspakket van de gezinsverzorging is continu in ontwikkeling. 
Veranderende" maatschappelijke behoeften aan hulpverlening en verandering 
van waarden en normen vragen voortdurend om aanpassing van het hulpaan
bod. 
In het midden van de jaren zeventig is een aantal experimenten met nieuwe 
hulpvormen opgezet. Voorbeelden daarvan zijn de Alpha hulpverlening en 
wijkbejaardenverzorging. [13] Ook de laatste jaren gaat dit zoeken naar nieuwe 
werkvormen door. Hierbij valt te denken aan terminale zorg, avond- en 
weekendhulp en andere vormen van hulpverlening (zie tevens paragraaf 3.3). 

Vanaf het verschijnen van de "structuurnota gezondheidszorg" in 1974 is het 
overheidsbeleid gericht geweest op het versterken van de eerstelijnszorg. Met 
de eerstelijn worden die disciplines bedoeld die als eerste in aanmerking 
komen voor hulpverlening aan de patiënt/cliënt en waarvan de hulpverlening 
extramuraal plaatsvindt. De eerstelijn moet een gestructureerd net van zorg
voorziening opleveren van verschillende op elkaar afgestemde en met elkaar 
samenwerkende disciplines. Er worden vier kerndisciplines onderscheiden: de 
huisartsen, de wijkverpleging, de gezinsverzorging en het algemeen maatschap
pelijk werk. 
Dit samenwerkingsbeleid beïnvloedt de werkwijze en plaats van de gezinsver
zorging binnen het kader van de eerste lijn. 

De financiering van de instellingen voor gezinsverzorging wordt per 1989 
onderscheiden in: 
- overheidssubsidies: Deze worden verstrekt door het ministerie van Welzijn, 

Volksgezondheid en Cultuur in de vorm van een jaarlijks vast te stellen 
budget. Dit houdt in dat, rekening houdend met de omvang en de taakstel
ling van de instelling, jaarlijks een totaal bedrag aan subsidie aan de instel
ling wordt toegekend. De instelling zelf heeft vrij allokatierecht, ze kan naar 
eigen wens de gelden binnen de instelling besteden. Het ministerie heeft wel 

13 Alphahuip is een vorm van hulpverlening die kan worden verleend aan cliënten waarbij de 
hulpvraag is beperkt tot huishoudelijke taken en maximaal 12 uren (verspreid over 
maximaal 2 dagen) per week. De hulpvrager krijgt door bemiddeling van de instelling een 
alpha-helpster die (tijdelijk) bij de cliënt in dienst treedt. Afhankelijk van de financiële 
draagkracht krijgt de cliënt van de instelling een bijdrage in de salariskosten van de alpha
helpster. 
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als randvoorwaarde een verdeelsleutel voor direkte en indirekte kosten 
gesteld, die per instelling kan verschillen. Landelijk komt deze verdeling 
ongeveer neer op de verhouding van 75% direkte kosten en 25% indirekte 
kosten. 

- retributie ink'Jmsten: Onder retributies wordt de eigen bijdrage van de 
cliënten in de kosten van de hulpverlening verstaan. De hoogte van de 
retributie inkomsten is afhankelijk van: 
- het aantal daadwerkelijk verleende uren hulp 
- het aantal cliënten dat wordt geholpen 
- het retributiesysteem (Het huidige retributiesysteem is inkomensaf-

hankelijk en houdt rekening met de samenstelling van het huishouden. 
De hoogte van de eigen bijdrage wordt naar draagkracht van de cliënt 
vastgesteld). 
de opbouw van het cliëntenbestand ten aanzien van de duur van de 
hulpverlening (korter/langer dan 1 jaar) 

ontvangen ziekengelden: Ziekengelden zijn de betalingen die de bedrijfs
verenigingen aan de instellingen voor gezinsverzorging betalen in het kader 
van de ziekteverzekeringen. 

- overige inkomsten: Een aantal mogelijkheden waarlangs instellingen ook in
komsten kunnen verkrijgen zijn doelsubsidies, renteopbrengsten, ontvang
sten van derden en vrije baten (giften, donaties, legaten en dergelijke). 

De kosten van de gezinsverzorging bedroegen in 1989 1.584 miljoen gulden, 
waarvan 1.387 miljoen gulden overheidssubsidie (88%), 117 miljoen gulden 
retributie (7%) en 80 miljoen gulden ziekengeld (5%). 

3.2 Centrum voor maatschappelijk werk en gezinszorg in de regio 
Weert 

In 1987 was de stichting Centrum voor maatschappelijk werk en gezinszorg in 
de regio Weert één van de ongeveer 240 instellingen in Nederland die gezins
verzorging verlenen volgens de landelijke doelstelling rt4J. Deze doelstelling 
luidt: 

"Huishoudens die met betrekking tot de binnen die huishoudens te verrich
ten taken tekorten hebben of dreigen te krijgen en hierin niet zelf kunnen 
voorzien, hulp bieden bij noodzakelijke verzorging van het huishouden 
teneinde een zo zelfstandig mogelijk functioneren van dat huishouden te 
bereiken of te behouden." 

Zoals de naam van de stichting al aangeeft verleent binnen de stichting naast 
de gezinsverzorging nog een andere eerstelijns-discipline haar diensten, 

14 De instelling geeft de voorkeur aan de naam gezinszorg boven de landelijk gehanteerde 
term gezinsverzorging. Met beide benamingen wordt in dit proefschrift hetzelfde bedoeld. 
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namelijk het algemeen maatschappelijk werk. Het onderzoek heeft plaatsge
vonden binnen de afdeling gezinszorg. 
De afdeling gezinszorg van het Centrum voor gezinszorg en maatschappelijk 
werk in de regio Weert, in het vervolg gezinszorg Weert genoemd, verzorgt een 
werkgebied van ongeveer 225 vierkante kilometers met een inwonertal van 
63.582 thuiswonende personen (per 1 januari 1988). Hiervan is 8,5 % ouder 
dan 65 jaar. Bij deze thuiswonende personen zijn niet meegeteld ue bewoners 
van bejaarden- en verpleegtehuizen, die geen hulp van de gezinszorg ont
vangen. Het werkgebied is onderverdeeld in drie werkeenheden, te weten 
Weert (met 36.675 thuiswonende personen per 1 januari 1987), Nederweert 
(met 15.110 thuiswonenden) en Stramproy/Hunsel (met 11.797 thuiswonen
den). 

Het primaire proces 

Aanvragen voor hulp komen terecht bij de intake-functionarissen van de werk
eeneenheden. Een intake-functionaris maakt een afspraak met de hulpvrager 
en indiceert, na een gesprek, het aantal hulpverlenings-uren en de vereiste 
kwaliteit van de hulpverleenster die in het huishouden noodzakelijk is. Deze 
indicatiestelling wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen van het LIER-systeem. 
[15] Afhankelijk van de te verrichten taken en de algemene situatie in het 
huishouden kunnen de volgende kwaliteiten hulpverleensters geïndiceerd en 
ingezet worden: 
- gezinshelpster (GH), 
- bejaardenhelpster (BH), 
- gezinsverzorgster (GH), 
- bejaardenverzorgster (BV), 
- gezinsverzorgster met voortgezette opleiding (GVVO). 

Na de intake wordt de indicatie in de intake-kommissie besproken en vastge
steld. De hulpaanvraag en de indicatiestelling worden vervolgens doorgegeven 
aan de verantwoordelijke leidinggevende (van de betreffende werkeenheid of 
wijk). In geval van eenAlpha-of een AAW. indicatie wordt de hulpaanvraag 
doorgegeven aan de Alpha- of AAW. leidinggevende. [16] 

15 LIER staat voor Landelijk Indikatie En Registratiesysteem. 
16 De officiële benaming voor AA.W. hulp is "hulpverlening in het kader van de Algemene 

Arbeidsongeschiktheidswet". Wanneer de instelling voor· gezinsverwrging niet in staat is de 
gevraagde hulp te verlenen kunnen cliënten worden doorverwezen naar de bedrijfsvereni
ging. De kosten voor de noodzakelijke hulp kunnen dan door de bedrijfsvereniging op 
grond van de AA.W. worden vergoed. Met deze vergoeding neemt de cliënt een hulpver
leenster in dienst. 
Voorwaarden voor het toekennen van een A.A.W. vergoeding zijn: 
- de hulpvrager is Jonger dan 65 jaar; 
- de hulp moet door de gezinswrg noodzakelijk geacht worden; 
- de gezinswrginstelling ken zelf niet in de noodzakelijke hulp voorzien. 
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Tijdens de wekelijkse (wijkteam-)planning vindt de operationele planning van 
de hulpverlening plaats. Tijdens de planning wordt bepaald welke (nieuwe of 
bestaande) hulpvragers door welke hulpverleenster(s) geholpen zullen worden. 
Hulpvragers welke niet geholpen kunnen worden komen op de wachtlijst. 

Nog voor de start of tijdens de eerste weken van de hulpverlening gaat de 
leidinggevende bij de cliënt op huisbezoek. Tijdens dit bezoek bekijkt zij de 
hulpverleningssituatie en kan zij eventueel een herindicatie stellen. In overleg 
met de cliënt en de hulpverleenster(s) stelt de leidinggevende een hulpverle
ningsplan op. Ten minste iedere zes maanden moet herindicatie van de 
lopende hulpverleningen plaatsvinden. 
De hulpverleensters voeren de taken, vastgelegd in een individueel hulpverle
ningsplan, uit op bij de planning vastgestelde tijden. De hulpverleensters 
rapporteren en informeren de leidinggevende omtrent de uitvoering van de 
hulpverlening. 
Bij uitval van een hulpverleenster (bijvoorbeeld wegens ziekte of vakantie) 
wordt de hulpverlening, indien noodzakelijk, overgenomen door een collega. 
Het komt ook voor dat een cliënt geen vervanging wenst. 
Het aantal uren traditionele gezinsverzorging verleend door de gezinszorg 
Weert in 1986 bedroeg 179.514 (ter vergelijking: het aantal gewerkte uren door 
alpha-hulpverleensters was 36.925). Verdeeld over de werkeenheden is dit 
respektievelijk 107.074 uur in de werkeenheid Weert (60 %), 32.134 uur in 
Nederweert (18 %) en 40.306 uur in Stramproy/Hunsel (22 %). De werkeen
heid Weert heeft een stedelijk karakter, terwijl de beide andere werkeenheden 
een landelijk karakter hebben. 

Algemeen en structuur 

Het Centrum voor gezinszorg en maatschappelijk werk in de regio Weert 
bestaat uit drie afdelingen die onder leiding staan van een directeur. Deze 
afdelingen zijn de algemene dienst (de personeels-en financiële administratie, 
het secretariaat en de huishoudelijke dienst), de afdeling algemeen maatschap
pelijk werk en de afdeling gezinszorg. 
Het totaal aantal werknemersis 270 (per 1 januari 1987). De afdeling algeme
ne dienst telt 9 medewerkers en de afdeling maatschappelijk werk 11 medewer
kers. De overige 249 personeelsleden zijn werkzaam bij de afdeling gezinszorg. 
Naast 229 hulpverleensters (uitvoerende krachten) telt de afdeling gezinszorg 
17 leidinggevenden en 3 staffunctionarissen. Eén leidinggevende houdt zich 
bezig met de Alpha hulpverlening, een andere leidinggevende richt zich op de 
AAW. hulpverlening (hulpverlening in het kader van de arbeidsongeschikt
heidswet). De overige 15 leidinggevenden zijn als volgt verdeeld over de drie 
werkeenheden: negen leidinggevenden in de werkeenheid Weert (waarvan één 
boventallig met een tijdelijk contract voor de duur van de organisatieverande
ring), drie leidinggevenden in de werkeenheid Nederweert en drie in de 
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werkeenheid Stramproy /Hunsel. 
Verder worden de volgende functies onderscheiden: 
- een staffunctionaris bevordering deskundigheid leiding (fulltime) 
- een staffunctionaris bevordering deskundigheid uitvoerende krachten (part 

time) 
- een staffunctionaris personeelszaken (part time) 
- een staffunctionaris administratie (het hoofd administratie vervult een 

staffunctie voor zowel de afdeling gezinszorg als de afdeling algemeen 
maatschappelijk werk) 

Deze zogenaamde staffunctionarissen hebben een gecombineerde lijn/staffun
ctie. Dit betekent dat zij naast adviserende bevoegdheden ook (mede)besli
ssingsbevoegdheden hebben en verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van 
aspecten van het beleid van de instelling. Deze vermenging van lijn- en staf
functies is mede een gevolg van de beperkte omvang van de instelling. 
In figuur 3.1 is een organisatieschema van het Centrum voor gezinszorg en 
maatschappelijk werk in de regio Weert vóór de reorganisatie van de afdeling 
gezinszorg weergegeven. 
Binnen de afdeling gezinszorg is geen centrale intake afdeling op instellingsni
veau. Binnen elke werkeenheid is een leidinggevende verantwoordelijk voor de 
intake. Deze leidinggevenden bespreken de hulpaanvragen samen met de staf
functionaris bevordering deskundigheid leiding binnen de intake-commissie. 

3.3 Recente ontwikkelingen 

De omgeving van de gezinsverzorging is de laatste tien jaar sterk in beweging. 
Deze omgevingsverandering is terug te voeren tot twee hoofdoorzaken, die 
onderling sterk met elkaar in verband staan. Deze zijn het overheidsbeleid en 
sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, tot uiting komende in een kwanti
tatief en kwalitatief veranderende vraag (Odekerken 1986, Odekerken en 
Verwey 1986). 

De laatste jaren heeft de overheid een beleid gevoerd dat gericht is op het 
terugdringen van de kosten en een betere beheersing van de gezondheidszorg. 
Dit beleid heeft geresulteerd in een groot aantal maatregelen en ontwikkelin
gen. De belangrijkste ontwikkelingen en aandachtspunten, vastgelegd en 
uitgewerkt in de Wet Voorzieningen Gezondheidszorg (1982) en de Nota 
Eerstelijnszorg (1983), zijn: 
- decentralisatie: dit houdt in dat lagere overheden (provincie, gemeente) 

meer taken en bevoegdheden krijgen. Dit betekent dat in de toekomst 
mogelijk de lokale overheden subsidieverlener voor de instellingen voor 
gezinsverzorging gaan worden. 

- regionalisatie: met de regionalisatie beoogt de overheid de besluitvorming 
over de voorzieningen zo dicht mogelijk bij de bevolkingsgroepen te bren-
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Figuur 3.1: Organisatieschema van het Centrum voor gezinszorg en maat
schappelijk werk in de regio Weert vóór de reorganisatie van de 
afdeling gezinszorg 

gen die er gebruik van maken. Hiertoe wordt Nederland verdeeld in een 
aantal regio's (en subregio's) waarbinnen gestreefd wordt naar samenhang 
in de zorgvoorziening, optimale aansluiting tussen vraag naar en aanbod van 
zorg. 

- budgettering: sinds 1984 wordt de financiering van instellingen voor gezins
verzorging via eenbudgetsysteem geregeld. 

- versterking van de eerste lijn: het overheidsbeleid is er op gericht de eerstelijn 
te versterken zodat de tweedelijns-voorzieningen ontlast worden. Deze 
substitutie moet een goedkopere gezondheidszorg mogelijk maken. 

- bezuinigingen: het door de overheid gevoerde bezuinigingsbeleid van de 
laatste jaren heeft de gezondheidszorg niet onberoerd gelaten. Ook de 
eerstelijns-voorzieningen zijn, ondanks het voorgenomen beleid om deze te 
versterken, niet gespaard gebleven. 

- stimuleren van zelfzorg en mantelzorg: zelfzorg (eigen verantwoordelijkheid 
van de patiënt/cliënt) en mantelzorg (inspringen van de omgeving van de 
patiënt/ cliënt bij diens verzorging) ontlasten in principe het beroep op de 
professionele zorgverleners (in eerste instantie de eerstelijns-voorzienin-
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gen). Om deze reden is het overheidsbeleid gericht op de stimulering van 
zelfzorg en mantelzorg. 

Diverse sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen hebben de afgelopen decen
nia de vraag naar gezinszorg doen veranderen. Deze veranderingen zijn onder 
te verdelen in kwantitatieve en kwalitatieve veranderingen (Bron: Sociaal 
Cultureel Planbureau, Trendrapport kwartaire sektor 1983- 1990, nr. 43, Den 
Haag 1984). 
- kwantitatieve vraag naar gezinszorg: enkele sociaal-maatschappelijke ontwik

kelingen ontwikkelingen, waardoor het beroep dat mensen op de gezinsver
zorging doen steeds groter wordt en in de toekomst naar verwachting verder 
zal toenemen, zijn: 
- vergrijzing: het absolute aantal evenals het percentage bejaarden ten 

opzichte van de totale bevolking neemt toe. Daarnaast is er sprake van 
een dubbele vergrijzing. Het aantal hoogbejaarden neemt ook toe. 

- tendens om verzorging in tweedelijns-instellingen te bekorten, uit te 
stellen of zelfs daarvan af te zien. De mensen geven de voorkeur aan 
poliklinische behandeling boven opname en verzorging in het ziekenhuis. 
Bejaarden geven steeds meer de voorkeur aan zelfstandig wonen boven 
verhuizing naar een bejaardentehuis/verpleegtehuis. Deze tendens wordt 
nog versterkt door het overheidsbeleid. 

- verminderde mantelzorg: tengevolge van de toenemende individualise
ring, verminderde sociale controle, grotere mobiliteit en migratie en de 
popularisering van andere samenlevingsvormen, nemen de mogelijkhe
den om de omgeving te betrekken bij de verzorging van hulpbehoevenden 
steeds verder af. 

- kwalitatieve vraag naar gezinszorg: er is een duidelkijke verschuiving waar te 
nemen naar meer verzorgende en begeleidende taken binnen de hulpverle
ning. Dit betekent een verschuiving van het aantal malen dat een huishou
den hulp nodig heeft per week. Er ontstaat vraag naar hulp van kortere 
tijdsduur dan de 3 of 4 uur die in het verleden meestal gebruikelijk was. Ook 
komt er vraag naar hulp buiten kantooruren en in het weekend. Naar 
verwachting zal in de toekomst de kwalitatieve vraag verder veranderen 
tengevolge van de veranderingen in het cliëntenbestand dat een beroep op 
de gezinszorg doet. 

3.4 Reorganisatie 

In verband met bovenstaande ontwikkelingen werden door de gezinszorg 
Weert de volgende knelpunten geconstateerd of verwacht ( Odekerken 1986): 
- de gezinszorg Weert krijgt met de beschikbare capaciteit en wijze van 

capaciteitsinplanning (planning van de hulpverlening op werkeenheid 
niveau) moeilijkheden om aan de groeiende hulpvraag te voldoen. 
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- de gezinszorg Weert kan met het bestaande hulppakket niet inspelen op de 
verwachte kwalitatieve vraagontwikkelingen (flexibele hulp, continue hulp, 
acute hulp, avond- en weekendhulp ). 

- de samenwerking tussen de gezinszorg Weert en de andere eerste- en 
tweedelijn-disciplines is onvoldoende gevorderd om een betere afstemming 
tussen de verschillende disciplines te verkrijgen, die nodig is bij een (ver
wachte) toenemende kwantitatieve en kwalitatieve vraag. 

- de gezinszorg Weert kan niet in voldoende mate beschikken over financiële 
middelen om deze knelpunten door capaciteitsuitbreiding op te lossen. 

Om bovenstaande knelpunten op te lossen en in te kunnen spelen op de ver
wachte vraagontwikkeling heeft de gezinszorg Weert plannen ontwikkeld met 
betrekking tot herinrichting van organisatie en hulpverleningsprocessen. 
Kernpunten van deze plannen zijn (Odekerken 1986, Odekerken en Verwey 
1986): 

'Hulp op maat': 'hulp op maat' omvat naast het bestaande hulpaanbod een 
nieuwe vorm van hulpverlening met de volgende kenmerken: 
- operationele flexibiliteit: dit kan betekenen dat hulpverleensters niet 

meer volgens vaste dagdelen van minimaal drie aaneengesloten uren of 
maximaal 40 uur per week in een huishouden hulp verlenen, maar ook 
voor een kortere of langere tijdsduur ingezet kunnen worden. Flexibiliteit 
van het hulpaanbod houdt maatwerk met betrekking tot de hulpverlening 
in en impliceert een meer flexibele aanwending van de capaciteit. 

- continuïteit: de hulpverlening moet indien nodig continu gegeven kunnen 
worden. Bij uitval, ziekte of vakantie van een hulpverleenster moet de 
hulpverlening overgenomen worden door een collega. 

- acute inzetbaarheid: wanneer er een hulpvraag komt moet het mogelijk 
zijn om deze, indien nodig, binnen niet al te lange termijn te honoreren. 
Deze termijn mag variëren van enkele uren tot enkele dagen. 

- avond- en weekendhulp: Ook op tijden buiten de normale kantooruren 
moet het mogelijk zijn om hulp te bieden. Dit betekent dat gedacht moet 
worden aan het opzetten van een avond- en weekenddienst die deze hulp 
gaat verzorgen ( Odekerken 1986). 

Wijkgericht werken: het totale instellingsgebied wordt opgedeeld in kleinere 
werkgebieden of wijken waarbinnen een team, bestaande uit een leidingge
vende en een aantal hulpverleensters, het totale pakket aan gezinsverzorging 
(met uitzondering van Alp ha hulp) verleent. De samenstelling van dit 
zogenaamde wijkteam moet zodanig zijn dat aan de kwantitatieve en 
kwalitatieve hulpvraag in de wijk voldaan kan worden. 
Verlaging van het planningsniveau: Met de invoering van wijkgezinsverzor
ging kunnen binnen de gezinszorginstelling Weert drie organisatorische 
niveaus onderscheiden worden: 
- het instellings-niveau: dit betreft het totale werkgebied van de gezinszorg 

en omvat alle wijken. Op dit niveau zijn de Alpha hulpverlening en de 
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AAW. hulpverlening georganiseerd. Ook de vaststelling van de indikatie 
bij intake vindt plaats op instellings-niveau. 

- het rayon-niveau (of het werkeenheid-niveau): dit heeft betrekking op 
een clustering van wijken. Op dit niveau vindt de intake en de vertegen
woordiging van de leidinggevenden in de beleidsgroep plaats. 

- het wijk-niveau: dit heeft betrekking op de individuele wijken. Op dit 
niveau vindt de planning en de uitvoering van de traditionele hulpverle
ning plaats. 

De planning van de hulpverlening, die voorheen op werkeenheid-niveau 
plaats vond (dus enkel door de leidinggevenden gezamelijk), wordt op wijk
niveau gebracht, één niveau lager in de organisatie [17]. Het wijkteam, 
leidinggevende en hulpverleensters, plannen gezamenlijk de hulpverlening 
op een wekelijkse planningsbijeenkomst. 

Binnen de gezinszorginstelling Weert is met de algehele invoering van de 
nieuwe werkwijze sprake van geografisch gespecialiseerde groepen op wijk
niveau. Ieder wijkteam richt zich op een afgebakend gebied en de daarin 
voorkomende hulpvraag. Op instellings-niveau is sprake van produkt
gespecialiseerde afdelingen. De afdeling Alphaf AAW. levert een andere 
vorm van hulpverlening dan de afdeling traditionele gezinszorg. Deze 
geografisch en produkt-gespecialiseerde afdelingen zijn, in het licht van 
Wissema's "Unit Management", te beschouwen als autonome units, met eigen 
doelen en middelen, met specifieke verantwoordelijkheden en met afgebaken
de bevoegdheden. 
De gezinszorg Weert heeft voor de aanpak van de reorganisatie contact 
gezocht met de faculteit der Bedrijfskunde van de Technische Universiteit te 
Eindhoven. De samenwerking heeft gestalte gekregen in de vorm van contract
research binnen het project 'Structurering eerstelijnszorg'. 
De reorganisatie is in een drietal hoofdfasen op te splitsen: 
- de voorbereiding en de opzet van de organisatieverandering in het algemeen 

en van een aantal proefprojecten in het bijzonder. 
- de invoering en evaluatie van die proefprojecten. 
- de algehele invoering van de nieuwe werkwijze en afronding van de reorga-

nisatie. 

Na een eerste onderzoek met betrekking tot de algemene opzet van de reorga
nisatie is besloten vier proefprojecten te starten ( Odekerken 1986, Odekerken 
en Verwey 1986). Een tweede onderzoek heeft de proefprojecten als positief 
geëvalueerd (Schaaf-Hellemans 1987). Zodoende werd besloten tot een 
algehele doorvoering van de reorganisatie over te gaan. 
Het opdelen van het werkgebied in wijken en het formeren van wijkteams, 

17 Een vierde niveau, betreffende de individuele organisatieleden, blijft in dit onderzoek buiten 
beschouwing. 
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teneinde hulpvraag en hulpaanbod beter op elkaar te kunnen afstemmen heeft 
consequenties voor de totale organisatiestructuur. De organisatorische gevol
gen van de algehele invoering van de nieuwe werkwijze (wijkgezinsverzorging) 
moeten onderzocht worden en er moet een structuur ontworpen worden die 
beheersing van de nieuwe wijze van hulpverlening mogelijk maakt. 
Door het wijkgericht werken en het verlagen van het planningsniveau zal naar 
verwacht meer gebruik gemaakt worden van de kwaliteiten en informatie van 
de hulpverleensters bij de afstemming van hulpvraag en hulpaanbod. 
Door de afstemming van hulpvraag en hulpaanbod op een lager niveau en 
binnen een kleiner werkgebied tot stand te laten komen en door het aanbieden 
van 'hulp op maat' denkt de gezinszorg Weert naast effectiever ook efficiënter 
hulp te kunnen geven. 
De nieuwe werkwijze moet tevens mogelijkheden scheppen om de samenwer
king met andere eerste- en tweedelijns-disciplines te verbeteren. Met name de 
samenwerking met de wijkverpleging kan door het wijkgericht werken verbe
terd worden. 
In de volgende paragraaf wordt ingegaan op de uitgangspunten en opzet van 
het empirisch onderzoek bij de gezinszorg te Weert. 

3.5 Uitgangspunten en opzet van het onderzoek bij de gezinszorg 
te Weert 

In overleg met de gezinszorginstelling Weert is gekozen voor de volgende 
praktische onderzoeks-doelstelling: 

''Onderzoek de organisatorische gevolgen van een algehele invoering van wijkge
richte gezinsverzorging en ontwerp een stmctuur die beheersing van de nieuwe 
wijze van hulpverlening mogelijk maakt." 

De evaluatie van de proefprojecten, waarin de nieuwe werkwijze beproefd is, 
heeft aanleiding gegeven tot de algehele invoering van die nieuwe werkwijze. 
Gekozen is voor het opdelen van het totale werkgebied in vijftien wijken (later 
bijgesteld tot veertien) en het formeren van autonome wijkteams, die verant
woordelijk zijn voor het plannen en verzorgen van de hulpverlening binnen 
deze wijken (zie paragraaf 2.5). 
Onder autonome wijkteams worden verstaan: wijkteams die in hun taakuit
voering onafhankelijk zijn en niet beperkt worden door taakafhankelijkheden 
met andere organisatieonderdelen, en die binnen grenzen, aangegeven door de 
organisatie, vrij zijn in de besluitvorming ten aanzien van hun eigen acti
viteiten. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijk-heden van hulpverleensters 
en leidinggevenden in de nieuwe werkwijze zijn, voor zover mogelijk, 
vastgelegd in notities en procedures (notitie Werkwijze, intern rapport). In 
welke mate de wijkteams autonoom functioneren, en ten aanzien van welke 
aspecten, moet nader onderzocht worden. De mate of vorm van autonomie van 
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de wijkteams hangt samen met de vraag welke taken en bevoegdheden 
gedecentraliseerd worden of centraal georganiseerd blijven. 

In het onderzoek komt de samenhang van procedurele beheersingssystemen, 
organisatiestructuur en informatievoorziening in relatie tot het type omgeving 
als probleemeenheid aan de orde. Hierbij wordt van de werkhypothese uitge
gaan dat er een inzicht moet zijn in deze samenhang om tot produktieve 
uitspraken over decentralisatie en autonomie van units te komen. 
Op basis van bovenstaande beschouwingen is de algemene probleemstelling 
(opdracht) geconcretiseerd in drie praktische onderzoeksvragen. De samen
hang van de praktische onderzoeksvragen is schematisch weergegeven in figuur 
3.2. 

Onderzoeksvraag 1: 
Welke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden moeten bij de algehele 
invoering van wijkgerichte gezinsverzorging verricht en uitgeoefend worden op 
welke organisatorische niveaus binnen de instelling ? 

Onderzoeksvraag 1 heeft betrekking op de bijdrage die organisatiestructurele 
maatregelen leveren aan het bewerkstelligen van coördinatie. Op wijk-niveau 
wordt de organisatiestructuur aangepast om 'hulp op maat' te kunnen geven. 
Dit heeft consequenties voor de structuur op rayon- en instellingsniveau. De 
organisatiestructuur op instellingsniveau zal zodanig moeten zijn dat opera
tionele flexibiliteit gewaarborgd blijft. 

Onderzoeksvraag 2: 
Op welke wijze en op welk organisatorisch niveau moet de personele bezetting 
van de wijkteams vastgesteld en beheerst worden om afstemming van hulpvraag 
en hulpaanbod binnen en tussen de wijken te bewerkstelligen ? 

Onderzoeksvraag 2 heeft betrekking op het verkrijgen van coördinatie via 
procedurele beheersingssystemen. Omdat met name de afstemming tussen 
hulpvraag en hulpaanbod op wijk-niveau een (potentiëel) probleem is, heeft 
onderzoeksvraag 2 betrekking op de allocatie van middelen en de beheersing 
van de personele bezetting van de wijkteams. 

Onderzoeksvraag 3: 
Welke gegevens moeten op welk organisatorisch niveau en op welke wijze 
geregistreerd, verwerkt en gernterpreteerd worden om coördinatie en beheersing 
van de nieuwe wijze van hulpverlening mogelijk te maken en te ondersteunen ? 

Onderzoeksvraag 3 heeft betrekking op de informatievoorziening welke coördi
natie en beheersing mogelijk moet maken. Deze informatievoorziening is van 
ondersteunende aard. 
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Het centrale paradigma in het onderzoek bij de gezinszorg te Weert wordt 
gevormd door de contingentie-gedachte: een organisatie, als systeem, dient een 
zekere mate van overeenstemming (congruentie) te vertonen met haar omge
ving. Daarnaast moet sprake zijn van een interne consistentie (configuratie) 
van systeemkenmerken. In het onderzoek komt de samenhang van organisatie
structuur, procedurele beheersingssystemen en informatievoorziening, in 
relatie tot het type omgeving als probleemeenheid aan de orde. Ten gevolge 
van de toenemende externe dynamiek en complexiteit is het noodzakelijk de 
(operationele) flexibiliteit te vergroten. De relatie tussen flexibiliteit en 
configuratieve systeemelementen wordt nader uitgewerkt in hoofdstuk 8. 
Het streven naar een configuratie die de flexibiliteit bevordert vormt het 
integrerende element van het onderzoek bij de gezinszorg te Weert. Vergroting 
van de operationele flexibiliteit wordt in globale termen langs drie wegen 
bewerkstelligd: een meer gedecentraliseerde structuur met autonome wijk
teams; een flexibele en evenwichtige allocatie en inzet van personele middelen; 
een verbeterde informatievoorziening, consistent met de nieuw ontworpen 
organisatiestructuur en beheersingssystemen. 
Deze configuratieve . flexibiliteitsbenadering kan beschouwd worden als het 
overkoepelende formele object van deze case-studie. Hierbij wordt expliciet 
uitgegaan van de vooronderstelling dat monodisciplinair ingrijpen op één of 
meerdere aspecten van de bedrijfsvoering de configuratie verstoort en dienten
gevolge in onvoldoende mate de flexibiliteit bevordert. 
Het onderhavige onderzoek draagt noodzakelijkerwijs een interdisciplinair 
karakter. De drie aspectgebieden (structuur, allocatiesysteem en informatie
systeem) zijn wel te onderscheiden echter niet gescheiden. Inzicht in de 
samenhang tussen de drie aspectgebieden en de totale configuratie is van 
wezenlijk belang om tot een oplossing van de gesignaleerde problemen te 
komen. Teneinde de flexibiliteit te verbeteren zonder aantasting van de 
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configuratieve consistentie is een integrale aanpak, met verandering van alle 
aspectsystemen op meerdere niveaus noodzakelijk. 

Onderzoeksopzet 

Het empirisch onderzoek is te typeren als handelingsgericht (van Strien, 1975 
en 1986), ontwerpgericht (den Hertog en van Assen, 1988; van Eijnatten, 1988 
en 1989) en toepassingsgericht (van der Zwaan 1984). Dit type onderzoek 
wordt gebruikt bij het oplossen van praktijkproblemen, voortkomend uit een 
discrepantie tussen het beeld van de gewenste realiteit en de perceptie van de 
realiteit. Volgens Mintzberg, Raisinghani en Theorêt (1976) kan deze discre
pantie voortkomen uit stimuli omtrent mogelijkheden, problemen en crisis. 
Toepassingsgericht bedrijfskundig onderzoek is erop gericht de bedrijfskundige 
concepten en theorieën op wetenschappelijk verantwoorde wijze tot 11ut te 
maken bij het oplossen van praktijkvraagstukken met een bedrijfskundig 
karakter. 
Volgens van Strien is een dergelijke vorm van wetenschaps-beoefening méér 
dan toegepaste wetenschap. Het handelingsgerichte karakter van de praktijkge
richte wetenschap vraagt, volgens van Strien, om een eigen methodologische 
grondfiguur: de regulatieve cyclus .. Deze cyclus wordt gekenmerkt door een 
vijftal stappen: probleemstelling - diagnose - plan - ingreep - evaluatie. "Het 
gaat hierbij niet om een uitbreiding van een op het genereren van kennis 
gerichte cyclus met een toepassings- of handelingscomponent maar om een 
eigensoortige cyc1us, waarvan de voorgaande fasen van meet af aan in dienst 
staan van een veranderingsdoel". [18] [19] 
Een van de vormen van toepassingsgericht onderzoek is het aktieonderzoek. 
Volgens van der Zwaan verschilt aktieonderzoek van andere onderzoekstypen 
omdat hierbij naast onderzoek ook sprake is van veranderingsgerichte aktie. 
De reorganisatie bij de gezinszorg te Weert is tot stand gekomen door middel 
van aktieonderzoek Een dergelijk project kent een geleidelijke ontwikkeling, 
verandering en invóering door leereffecten, tussentijdse bijsturing en benutting 
van inmiddels opgedane inzichten. Het empirisch onderzoek, uitgevoerd in het 
kader van deze reorganisatie, is gericht op het oplossen van (potentiële) 
problemen, deels voortgekomen uit aktie in het kader van de reorganisatie. 

Kubr (1980) onderscheidt twee basis-rollen, mogelijk bij het organisatieadvies
werk. De "resource consultant" vervult een expert-rol, gericht op het oplossen 

18 P.J. van Strien en J.F.H. van Rappard (red.); Grondvragen van de psychologie; 1990, pag. 
316 

19 Een soortgelijke stapsgewijzw aanpak als de regulatieve cyclus is terug te vinden in veel 
problecmoplossings- en ontwerpmethoden die in veel maatschappelijke sectoren gehanteerd 
worden (zie o.a. Lewin, 1946; Ackoff & Sasieni, 1%8, Schein, 1969; Kubr, 1980; Blake & 
Mouton, 1983; Twijnstra & Keuning, 1988). 
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van problemen door kennisoverdracht. De meeste organisatie-adviseurs maken 
gebruik van deze expert-rol. Daarnaast onderscheidt Kubr de "process consul
tant", die een procesbegeleidende rol vervult. De processconsultant draagt een 
aanpak of methodiek over op de organisatie, zodat deze in staat is problemen 
zelf op te lossen. 
Tijdens het empirisch onderzoek is gebruik gemaakt van beide adviesrollen. 
Met name gedurende de eerste maanden van het onderzoek heeft de nadruk 
gelegen op het vervullen van een procesrol en op normatief-reducatieve 
veranderingsstrategieën. Tegelijkertijd echter is tevens gebruik gemaakt van 
empirisch-rationele en cognitieve expert-achtige elementen. In de latere fasen 
van het onderzoek is gekozen voor een grotere nadruk op een expert-rol. 

Bij de opzet van het onderzoek heeft de regulatieve cyclus gediend als metho
dologische grondfiguur. De beantwoording van de probleemstelling en de 
daaruit afgeleide onderzoeksvragen heeft langs deze methodische weg plaats 
gevonden. Ten aanzien van een aantal aspecten is hierbij de volledige cyclus 
doorlopen terwijl voor andere aspecten het onderzoek beperkt is gebleven tot 
de eerste drie fasen van de regulatieve cyclus. 
Figuur 3.3 is een grafische weergave van de globale onderzoeksopzet. In het 
volgende wordt deze onderzoeksopzet nader uitgewerkt. 
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Figuur 3.3 : Onderzoeksplan en -fasering 

Fase 1: Introductie en afbakening onderzoek. 
Deze fase betreft het bekend raken met de gezinsverzorging in het algemeen 
en met de gezinszorginstelling Weert in het bijzonder. Deze oriëntatie heeft 
het mogelijk gemaakt een kader te stellen waarbinnen de vraagstelling 
geformuleerd moest worden. 
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Fase 2: Analyse organisatorische veranderingen t.g.v. de nieuwe werkwijze. 
Een analyse van de organisatorische gevolgen van een algehele invoering 
van wijkgezinsverzorging dient als basis voor het verdere onderzoek. Door 
deze analyse is een beeld verkregen van de algehele problematiek, voortko
mend uit de organisatieverandering. 

Fase 3: Formulering doelstelling en aanpak van het onderzoek. 
Na de introductie en de analyse van de organisatorische veranderingen ten 
gevolge van de nieuwe werkwijze is, in overleg met de instelling, gekozen 
voor de in het voorgaande weergegeven probleemstelling. Deze probleem
stelling is nader geconcretiseerd in drie onderzoeksvragen, die ook in het 
voorgaande beschreven en toegelicht zijn. Voor elk van deze onderzoeks
vragen wordt in het volgende geschetst op welke wijze naar de oplossing 
ervan gestreefd wordt. 

Fase 4: Ontwerp organisatiestructuur. 
Deze fase is gericht op het beantwoorden van onderzoeksvraag 1, het 
verkrijgen van coördinatie door organisatie-structurele aanpassingen. 
Uitgaande van de veranderingen op uitvoerend niveau, wordt bottorn-up een 
nieuwe organieke structuur ontworpen. De organieke structuur wordt 
gevormd door organen die bepaalde functies, of groepen van functies, in de 
organisatie vervullen. Deze organen ontstaan door het samenvoegen 
(verbijzonderen) van, vanuit een bepaald gezichtspunt, gelijksoortige of 
aanverwante functies en taken. Uitgaande van het hulpverleningsproces en 
de te verwachten knelpunten hierin, zijn functies op uitvoerend niveau door 
verbijzondering naar geografische plaats tot wijkteams samengevoegd 
(Odekerken 1986, Odekerken en Verwey 1986). 
Geïnventariseerd is welke functies en taken op hogere hierarchische niveaus 
vervuld en verricht moeten worden. Uitgaande van de ontworpen organieke 
structuur wordt onderzocht welke posities (functies) gevormd moeten 
worden met welke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Tevens 
is onderzocht welke overleg- en besluitvormingsstructuren hierbij noodzake
lijk zijn. 
In figuur 3.4 is de aanpak voor het verkrijgen van coördinatie door organisa
tie-structurele aanpassingen uitgewerkt. De gekozen aanpak omvat een 
zevental stappen. 
Opgemerkt moet worden dat deze planning, mede door het uitvallen van 
een lid van de werkgroep, niet haalbaar is gebleken. De stappen 5, 6 en 7 
zijn niet binnen de werkgroep uitgevoerd. Deze zijn door mij individueel 
verricht, resulterend in een extern advies betreffende de te ontwikkelen 
organisatiestructuur. Dit advies is naast de verschenen tussenrapportages 
van de werkgroep, betrokken bij de besluitvorming hierover. 
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Figuur 3.4 : Uitwerking fase 4, ontwerp organisatiestructuur 
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Fase 5: Ontwerp procedures voor allocatie van middelen en beheersing van de 
personele bezetting van de wijkteams (afstemming van hulpvraag en hulpaanbod). 

Deze fase is gericht op het beantwoorden van onderzoeksvraag 2, het 
verkrijgen van coördinatie door ontwerp en gebruik van procedurele 
beheersingssystemen, gericht op de afstemming tussen hulpvraag en hulp
aanbod binnen de wijken. 
Voor de beantwoording van deze onderzoeksvraag is uitgegaan van een 
meer individualistische werkwijze. Wel is gekozen voor regelmatig overleg 
met de betrokkenen om gegevens te verkrijgen, ideeën te toetsen en feed
back te krijgen. In figuur 3.5 is de aanpak in deze fase van het onderzoek 
weergegeven. De gekozen aanpak omvat een zestal stappen. 

Fase 6: Ontwerp informatiesysteem. 
Deze fase is gericht op het beantwoorden van onderzoeksvraag 3, het 
mogelijk maken en ondersteunen van coördinatie en beheersing door 
registratie, verwerking en interpretatie van noodzakelijke gegevens. In 
figuur 3.6 is de aanpak in deze fase nader uitgewerkt. De aanpak omvat een 
achttal stappen. 
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Figuur 3.5 : Uitwerking fase 5, ontwerp procedures voor beheersing wijk
team-bezetting 

Fase 7: Synthese en rapportage. 
De samenhang tussen de onderzoeksvragen is gedurende het onderzoek niet 
uit het óog verloren worden doordat de onderzoeker deelgenomen heeft aan 
alle in het leven geroepen werkgroepen, alsmede aan de stuurgroep. Tevens 
is diverse malen gerapporteerd (tussentijds) om zodoende de afstemming 
tussen de divers deelonderzoeken te bevorderen, betrokkenen te motiveren 
en derden te informeren. In de eindrapportage zijn deze samenhang en de 
beantwoording van de onderzoeksvragen beschreven, zijn conclusies getrok
ken en aanbevelingen gedaan. 

Tijdens het empirisch onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende technie
ken om gegevens te verzamelen: 
- literatuurstudie. 
- dokumentatie analyse. 
- observatie. 
- interviewen/voeren van gesprekken. 
- deelname aan diverse overlegsituaties en werkgroepen en coördinatiegroep. 
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In hoofdstuk 4 worden de onderzoeksresultaten met betrekking tot het vraag
stuk van de allocatie van middelen in de gedecentraliseerde structuur uitge
werkt. In hoofdstuk 5 wordt nader ingegaan op de resultaten met betrekking tot 
de informatievoorziening. Deze resultaten zijn in hoofdstuk 6 gebruikt als input 
bij het ontwerp van een nieuwe organisatiestructuur. 



4 Ontwerp organisatiestructuur 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vraagstuk van de verdeling van taken, 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden in de nieuwe organisatie-structuur. In 
het licht van de theoretische beschouwingen van paragraaf 2.4 is onderzocht 
welke vorm en mate van autonomie van de wijkteams mogelijk is, zodat de 
operationele flexibiliteit vergroot wordt zonder dat dit ten koste gaat van de 
beheersbaarheid. Om uiteenlopende motieven zullen, op bepaalde terreinen, 
grenzen gesteld worden aan de autonomie van de wijkteams en taken en be
voegdheden centraal georganiseerd worden. 

Uitgaande van de veranderingen in de organisatie van het primaire proces is 
geïnventariseerd welke sturende, regelende en controlerende activiteiten nodig 
zijn om dit proces optimaal te laten verlopen. Tevens is de omgeving van de 
autonome wijkteams en de organisatie als geheel in kaart gebracht (paragraaf 
4.1). 
In paragraaf 4.2 wordt ingegaan op een aantal schaalvraagstukken. Hierbij 
wordt onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire schaalvraagstukken. 
Onderzocht is of centralisatie dan wel decentralisatie van taken en bevoegd
heden noodzakelijk is. 
In paragraaf 4.3 worden twee structuur-opties geïntroduceerd en op hun 
merites beoordeeld. Deze beoordeling vindt met name plaats op grond van de 
impliciete bijdrage van deze structuur-opties inzake de oplossing voor primaire 
schaalvraagstukken. In paragraaf 4.4 wordt de verkozen structuurvorm nader 
uitgewerkt. Hierbij zal ondermeer gekeken worden naar de overleg- en 
besluitvormingsstructuur en secundaire schaalvraagstukken. 
In paragraaf 4.5 wordt beschreven wat met het advies inzake de aanpassing van 
de organisatiestructuur gebeurd is. Het advies is niet geheel overgenomen en 
de plannen zijn slechts ten dele geïmplementeerd. Een en ander zal in deze 
paragraaf geëvalueerd worden. 

4.1 Organisatie en omgeving 

Bij een eerste oriëntatie (zie paragraaf 3.5) is gebleken dat invoering van wijk
gerichte gezinszorg leidt (of zal moeten leiden) tot de volgende organisatori
sche gevolgen: 
- Decentralisatie van operationele beslissingen, centralisatie van beleidsmatige 

beslissingen: Op instellingsniveau vermindert de directe invloed op de opera
tionele afstemming van hulpaanbod en hulpvraag. Invloed moet indirect 
uitgeoefend worden door de verdeling en de beheersing van de budgettaire 
middelen (ontlasting top met operationele problemen). Door decentralisatie 
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van de operationele planningsbevoegdheid wordt (naar verwacht) de top 
minder belast met operationele zaken en ontstaat meer ruimte voor beleids
vorming. 

- Functionele individualisering van de positie van leidinggevenden: Met het 
vervallen van de wekelijkse werkeenheid-planning door rayon-leidinggeven
den valt de gezamelijke verantwoordelijkbeid voor de hulpverlening in de 
rayons weg. Leidinggevenden worden meer individueel verantwoordelijk 
voor de hulpverlening in de "eigen wijk" (horizontale individualisering van 
de positie van leidinggevenden). Leidinggevenden hebben hierdoor ook 
minder overzicht op de totale hulpverlening. 

- Venninderd gebruik onderlinge afstemming als coördinatiemechanisme: Met 
het wegvallen van de gezamelijke verantwoordelijkheid voor de hulpverle
ning en de gezamelijke werkeenheid-planning vermindert tevens de gezame
lijke ontwikkeling van richtiijnen met betrekking tot de uitvoering van het 
hulpverleningsbeleid en de toetsing van de uitvoering aan deze richtlijnen. 
Anders geformuleerd, in de oude werkwijze was sprake van bijsturing van 
individuele normen, aangaande de hulpverlening, en vorming van groeps
normen. In de nieuwe werkwijze kunnen de individuele normen (van 
leidinggevenden) moeilijker op elkaar afgestemd en verder ontwikkeld 
worden. 

- Decompositie operationeel planningsprobleem: Met de invoering van de 
wekelijkse wijkteam-planning en de relatief beperkte omvang van de 
hulpvraag in de wijken kan de operationele planning eenvoudiger tot stand 
gebracht worden, mits voldoende middelen aanwezig zijn. 
Vergroting betrokkenheid helpsters/verzorgsters: Met het vergroten van de 
verantwoordelijkheid van hulpverleensters is de betrokkenheid van de 
hulpverleensters bij de hulpverlening en bij de instelling groter. Hetzelfde 
geldt voor de motivatie (Schaaf-Hellemans 1987). 

- Besluitvonning dichter bij infonnatiebron: Met het betrekken van de hulpver
leensters bij de planning van de hulpverlening wordt gebruik gemaakt van 
de directe informatie die bij de hulpverleensters aanwezig is (de beslissing 
over de inzet van hulpverleensters ligt dichter bij de informatiebron). 

- Groep-oriëntatie op wijk-niveau: Met het verantwoordelijk stellen van de 
wijkteams voor de hulpverlening in de wijken ontstaat het gevoel van 
(gezamelijke) groepsprestatie binnen de wijkteams. Voor het leveren van 
deze groepsprestatie krijgen de wijkteams de beschikking over gezamelijke 
middelen (beschikbare hulpverlenings-uren). Hierbij bestaat het gevaar dat 
de leden van een wijkteam het belang van de eigen wijk boven dat van de 
andere wijken stellen, en dit eigen belang (mogelijk ten koste van anderen) 
proberen veilig te stellen. 

- Kans ontstaan verschillen tussen wijken: Met de afstemming van hulpvraag en 
hulpaanbod op wijk-niveau kunnen verschillen tussen wijken ontstaan 
betreffende deze afstemming. Door middel van het in hoofdstuk 5 
uitgewerkte allocatiemodel kunnen deze verschillen beperkt blijven. Met de 
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planning op wijk-niveau kunnen tevens verschillen tussen wijken ontstaan 
betreffende de uitvoering van het hulpverleningsbeleid. 

De algemene doelstelling van de gezinsverzorging is weergegeven in paragraaf 
3.2. Bij invoering van wijkgezinsverzorging zijn de wijkteams belast met taak 
uitvoering te geven aan deze maatschappelijke doelstelling binnen de eigen 
verantwoordelijkheidsgebieden. 

Het primaire proces (zie ook paragraaf 3.2) is het hulpverleningsproces. De 
kernfuncties in het hulpverleningsproces zijn: 
- de intake en de (her )indikatiestelling, 
- de vaststelling van het hulpverleningsplan, 
- de operationele wijkteam-planning en 
- de uitvoering van de hulpverlening. 
Deze kernfuncties van het primaire proces worden tengevolge van de reorgani
satie anders georganiseerd. In tabel 4.1 is weergegeven op welke organisato
rische niveaus deze functies vóór de reorganisatie ondergebracht waren en 
welke functionarissen en commissies bevoegdheden inzake deze activiteiten 
hadden. 

Tabel 4.1: Organisatie kernfuncties vóór de reorganisatie 

Functie/ Activiteit 

intake 
indikatiestelling 
herindikatiestelling 
vaststelling hulpverleningsplan 
operationele planning 
uitvoering hulpverlening 

Niveau 

rayon 
rayonjinstelling 
rayon 
rayon 
rayon 
rayon 

Bevoegde personen en commissies 

intakester (leidinggevende) 
intakester jintakecommissie 
leidinggevende 
leidinggevende 
leidinggevende 
helpsters/verzorgsters 

De intake is op werkeenheid/rayon-niveau georganiseerd [20]. Vaststelling van 
de indikatie bij intake gebeurt op instellingsniveau, door de intake-commissie. 
Herindikatiestelling, de vaststelling van de hulpverleningsplannen, de operatio
nele planning en de uitvoering van de hulpverlening vinden plaats op rayon
niveau. 

Een van de hoofddoelen van de reorganisatie is het decentraliseren van de 
operationele planning naar wijk-niveau. Door middel van een wekelijkse 

20 Vóór de reorganisatie werd de traditionele gezinszorg verleend over drie werkeenheden. Na 
de reorganisatie is· de term werkeenheid vervangen door de term rayon. Met beide 
begrippen wordt hetzelfde bedoeld: een organisatorisch niveau tussen wijkniveau en 
instellingsniveau. 
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operationele wijkteam-planning door de wijkteam-leidinggevende en de help
sters/verzorgsters wordt verwacht effectiever en efficienter hulp te kunnen 
verlenen. Daarnaast worden de helpsters/verzorgsters meer betrokken bij de 
vaststelling van de individuele hulpverleningsplannen. 
In de volgende paragrafen wordt een nieuwe organisatiestructuur ontworpen 
en wordt beschreven op welke wijze en op welke organisatorische niveaus deze 
kernactiviteiten (en andere) georganiseerd moeten worden. 
Alvorens een nieuwe organisatiestructuur uit te werken, wordt in het onder
staande beschreven in welke context deze structuur moet functioneren. Hierbij 
wordt, in navolging van Mintzberg (1983), de context geconcretiseerd in omge
vingsinvloeden, technologie en werkmethoden, en organisatiecultuur e1] [22]. 

Omgevingsinvloeden 

Om de omgeving in kaart te kunnen brengen moet eerst duidelijkheid bestaan 
over de systeemgrenzen. Wanneer we de gehele afdeling voor gezinszorg als 
systeem beschouwen zijn er tengevolge van de interne reorganisatie geen 
wijzigingen in de omgeving opgetreden. 
Beschouwen we echter een individueel wijkteam als systeem dan wordt een 
deel van de omgeving gevormd door andere wijkteams. Deze zijn concurrerend 
wat betreft de verdeling van middelen. In termen van Thompson (1967) kan 
gesproken worden van paoled interdependencies. 
De omgevingsinvloeden kunnen onderverdeeld worden in drie niveaus: macro-, 
meso- (of wijk-niveau) en micro-niveau. Op macro-niveau kan het financiële
en politieke klimaat als complex en dynamisch omschreven worden. De 
subsidieregelingen voor de gezinsverzorging vormen, tezamen met de andere 
financieringsbronnen een ingewikkeld systeem. Dit wordt nogmaals benadrukt 
door het feit dat pas medio 1987 de begroting van 1985 definitief goedgekeurd 
is. Tevens is de relatie van de gezinszorg Weert met de financierende overheid 
te omschrijven als volledig afhankelijk. De uiteindelijke afnemers van het 
"produkt gezinszorg" leveren een financiële bijdrage voor ontvangst van hulp, 
de rest wordt voornamelijk gefinancierd door de overheid. Dus niet de hulpvra
ger maar vooral de overheid bepaalt door budgetfinanciering het plafond van 
toegestane hulpverlenings-uren. 

21 Mintzberg onderscheidt nog een vierde en een vijfde context-factor: leeftijd en omvang. 
Deze zijn echter in het voorgaande al beschreven (zie hoofd~tuk 3) en zullen hier niet 
verder uitgewerkt worden. 

22 Opgemerkt moet worden dat de proces-contingentie benadering er van uitgaat dat een 
organisatie deels haar context kiest en vorm geeft. Ondanks deze moderne opvatting is 
gemeend in het kader van deze studie een aantal context-factoren als gegeven te be· 
schouwen. De afhankelijkheid van de financierende omgeving (overheid) en de "techno
logie" van de hulpverleningsprocessen worden als gegeven verondersteld. Voor de context
factor cultuur geldt dit in mindere mate: op langere termijn is het mogelijk de orga
nisatiecultuur te wijzigen. 
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In het licht van de recente bezuinigingen en andere maatregelen voor de 
gezinsverzorging en de plannen van de commissie Dekker is de makro omge
ving van de gezinswrg als dynamisch te omschrijven. Steeds vaker worden 
geluiden gehoord die wijzen in de richting van een toekomstige fusie van 
gezinszorg en wijkverpleging. 
Mogelijk moeten in de toekomst contracten afgesloten worden met particuliere 
verzekeraars. Op dit gebied heeft de gezinswrg nog geen enkele ervaring. 

In hoofdstuk 5 zal aangetoond worden dat zekere omgevingskenmerken (hulp
vraag en hulpaanbod) op wijk-niveau als dynamisch en "onvoorspelbaar" te 
karakteriseren zijn. Fluctuaties van hulpvraag en hulpaanbod zijn al voldoende 
beschreven en zullen om deze reden hier niet verder uitgewerkt worden. 
Van belang hierbij is dat de wijken als concurrenten beschouwd kunnen 
worden wanneer het gaat om de verdeling van budgettaire middelen. Wanneer 
door bepaalde ontwikkelingen de hulpvraag in één van de wijken structureel 
verandert dan heeft dit tevens consequenties voor de budgetten van andere 
wijken. Datzelfde is het geval wanneer in een wijkteam een afwijkende inter
pretatie en uitvoering aan het hulpverleningsbeleid gegeven wordt. 
Op micro-niveau (individuele hulpverleningssituatie) is de hulpvraag ten dele 
als eenvoudig maar stabiel te omschrijven. Vooral bij langdurige hulpverlenin
gen (veelal bejaarden) kan gesproken worden over een stabiele hulpvraag. Dit 
neemt niet weg dat door plotselinge gebeurtenissen veranderingen in de 
hulpvraag (en indikatie) kunnen optreden. In geval van kortlopende hulpverle
ning is daarentegen sprake van dynamiek in de hulpvraag. Echter het dynami
sche karakter hiervan is dikwijls vooraf gedeeltelijk bekend (in het kader van 
het streven naar zelfredzaamheid) en zodoende niet als onzeker te bestempe
len. 

Technologie en werkmethoden 

Het hulpverleningsproces maakt geen complex technisch systeem noodzakelijk. 
De benodigde kennis en vaardigbeden (en gehanteerde technieken) variëren 
van eenvoudig tot complex. De hulpverleensters voeren veel routinematig werk 
uit. In bepaalde hulpverleningssituaties zijn echter bijzondere werkzaamheden 
en vaardigheden nodig. De leidinggevenden doen, na een opleiding veelal op 
h.b.o.-niveau, veel noodzakelijke kennis en ervaring op tijdens de beroepsuitoe
fening. 
Een bijzonder kenmerk vormt het feit dat sprake is van remote-taken. De 
hulpverleensters en leidinggevenden voeren hun werkzaamheden voornamelijk 
uit buiten de organisatie. Hierdoor en doordat de hulpverleningssituatie 
interpretatievrijheid laat zijn normstelling en hiërarchische vormen van 
controle in geringe mate mogelijk. Een hiërarchische chef is voor beeldvorming 
van de taakuitvoeriug van een ondergeschikte afhankelijk van informatie die de 
laatste aan hem of haar doorgeeft. 
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Organisatiecultuur 

Onder de organisatiecultuur wordt verstaan het stelsel van door de leden van 
de organisatie meer of minder gedeelde waarden, doeleinden, normen, ver
wachtingen, denkbeelden, gevoelens en strevingen (Kastelein 1985). 
De doelstelling van de gezinsverzorging en de aard van de dienstverlening 
leiden tot een grote participatie-gerichtheid van de medewerkers en identi
fikatie met het produkt gezinsverzorging. De hulpverlening aan cliënten staat 
bij alle leden van de organisatie voorop. Opgemerkt moet worden dat de 
hulpverleensters zich veelal niet in sterke mate betrokken voelen bij de 
organisatie. Uit onderzoek is gebleken dat de betrokkenheid bij de organisatie 
toeneemt bij invoering van wijkgezinsverzorging (Schaaf-Hellemans 1987). 

Er wordt veel zorg besteed aan de introduktie en begeleiding van medewer
kers. De stijl van leidinggeven is gericht op participatie en inspraak. Door 
medewerkers wordt frequent en in grote mate gebruik gemaakt van de moge
lijkheden tot participatie in de besluitvorming. De vertegenwoordiging van de 
leidinggevenden in de beleidsgroep is hiervan een voorbeeld. De besluitvor
ming vindt bij voorkeur plaats via overeenstemming. 
Veel aandacht wordt geschonken aan de mogelijkheden voor externe orientatie 
in de vorm van informatievoorziening, training en vorming. Over het algemeen 
vertonen de organisatie en haar medewerkers een groot adaptief vermogen 
met betrekking tot ontwikkelingen en denkbeelden in de omgeving. 

In de volgende paragraaf wordt ingegaan op schaalvraagstukken die bij de 
invoering van wijkgezinsverzorging aan de orde zijn. Hierbij wordt onderscheid 
gemaakt tussen primaire en secundaire schaalvraagstukken. Uitgaande van 
deze schaalvraagstukken wordt een nieuwe organisatiestructuur ontworpen, 
rekening houdend met de bestaande structuur en situationele kenmerken 
(omgeving, technologie en cultuur). 

4.2 Centralisatie versus decentralisatie 

Invoering van wijkgezinszorg bij de gezinszorg Weert vindt plaats door het 
vormen van autonome wijkteams en decentralisatie van de operationele plan
ningsbevoegdheid naar deze wijkteams. Deze krijgen de beschikking over een 
budget en zijn verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van de hulpver
lening binnen de eigen geografisch afgebakende gebieden. 
Uit diverse motieven kan het wenselijk zijn om taken, bevoegdheden en verant
woordelijkheden te centraliseren dan wel te decentraliseren. In het geval van 
decentralisatie speelt direct de vraag in welke mate behoefte bestaat om één en 
ander te coördineren. 
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Omwille van het rechtsgelijkheid-motiefwordt het wenselijk geacht de verschil
len tussen de wijken wat betreft de uitvoering van de hulpverlening te beper
ken. Het zou onjuist en onrechtvaardig zijn wanneer hulpvragers met vergelijk
bare problemen en woonachtig in verschillende wijken verschillend behandeld 
zouden worden. Dit maakt duidelijk dat decentrale planning en uitvoering van 
de hulpverlening coördinatie behoeft. Het algemene hulpverleningsbeleid van 
de gezinszorg Weert moet uitgevoerd worden door de autonome wijkteams en 
vervult aldus een coördinerende functie. 

Beleid omvat de keuze van wegen en middelen om bepaalde doelen te realise
ren binnen een kader van algemene beleidsprincipes. Omdat doelen concurre
rend en zelfs conflicterend kunnen zijn moet bovendien aangegeven worden 
hoe de prioriteiten tussen de doelen liggen. 
Vanuit verschillende organisatie-aspecten is op vele gebieden beleid mogelijk 
en/ of noodzakelijk. Voorbeelden hiervan zijn: het hulpverleningsbeleid, het 
financieel beleid en het sociaal/personeelsbeleid. 

Het hulpverleningsbeleid kan onderverdeeld worden in twee onderdelen: 
- het produktbeleid: wat is het produkt ? Hieronder is bijvoorbeeld het indika

tie-/acceptatiebeleid ( als een onderdeel van het hulpverleningsbeleid) te 
plaatsen. 

- het produktiebeleid: hoe moet het produkt tot stand gebracht worden ? Dit 
heeft betrekking op de hulpverleningsprocessen en de werkmethoden. 

Coördinatie van het hulpverleningsbeleid heeft voornamelijk betrekking op de 
volgende vragen: 
- op welk organisatorisch niveau moet de intake en de indikatiestelling 

georganiseerd worden ? Indien de intake decentraal georganiseerd wordt is 
de vraag aan de orde hoe de uitvoering van het indikatie/acceptatiebeleid te 
coördineren is. 

- op welke wijze is een decentrale uitvoering van het hulpverleningsbeleid 
door de wijkteanis te coördineren ? 

Deze organisatie- en schaalvraagstukken worden aangeduid als primaire 
schaalvraagstukken en zijn van fundamenteel belang bij het ontwerp van een 
nieuwe taak en bevoegdheidsverdeling. Dit omdat coördinatie van het hulpver
leningsbeleid noodzakelijk is om de primaire processen van de autonome 
wijkteams op elkaar af te stemmen. Deze primaire schaalvraagstukken vervul
len een wezenlijke rol bij het ontwerp van een "Grobstruktur" (zie hoofdstuk 2). 
Daarnaast worden meerdere secundaire schaalvraagstukken onderscheiden. 
Deze hebben een andere prioriteit dan de coördinatie van het hulpverlenings
beleid. De secundaire schaalvraagstukken spelen een rol bij het uitwerken van 
de "Grobstructur" tot een ''Feinstruktur". 
In het vervolg van deze paragraaf wordt ingegaan op het organiseren van de 
intake en de coördinatie van het indikatie-/acceptatiebeleid. Vervolgens komt 
de coördinatie van het hulpverleningsbeleid op wijk-niveau aan de orde. 
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Organisatie en coördinatie van de intake 

In de oude werkwijze is de intake georganiseerd op rayon-niveau. Iedere 
werkeenheid heeft een eigen intake-functionaris. Naast het verzorgen van de 
intakes in de werkeenheid geven de intake-functionarissen tevens leiding aan 
een aantal hulpverleensters. Door de omvang van de werkeenheid Weert en 
het hieruit voortkomende grote aantal intakes, geeft de intake-functionaris van 
deze werkeenheid slechts in zeer beperkte mate leiding aan hulpverleensters. 
Bij uitval van de intake-functionaris of bij een groot aantal te verrichten intakes 
wordt de intake-functionaris vervangen of geassisteerd door een leiding
gevende van de werkeenheid of door een intake-functionaris van een andere 
werkeenheid. De vaststelling van de indikatie vindt plaats door de intake
commissie. De intake-commissie bestaat uit de staffunctionaris bevordering 
deskundigheid leiding en de intake-functionarissen. 
In de nieuwe werkwijze verandert er vooralsnog weinig aan bovenstaande 
organisatie van de intake en indikatiestelling. De intake-functionaris van de 
werkeenheid Weert geeft echter geen leiding aan een wijkteam, en houdt zich 
alleen bezig met het doen van intakes en de indikatiestelling. De overige 
intake-functionarissen geven wel leiding aan een wijkteam. Met een dergelijke 
organisatie van de intake en indikatiestelling is een risico verbonden. De 
indikatiestelling moet in de toekomst gaan fungeren als basis voor de 
toewijzing van budgettaire middelen aan de wijkteams (zie paragraaf 5.1.4). 
Wanneer een intake-functionaris tevens leiding geeft aan een wijkteam, zoals 
nu het geval is in de werkeenheden Nederweert en Stramproy /Hunsel, kan zij 
door de indikatiestelling de budgettaire ruimte van haar eigen wijkteam 
beïnvloeden. Tevens kan de werkdruk in de wijk invloed uitoefenen op de 
indikatiestelling. 
In 1986 zijn 387 nieuwe aanvragen voor gezinszorg geregistreerd. Omgerekend 
betekent dit gemiddeld een aanvraag per wijk per twee weken. 

Voor het organiseren van de intake bestaan een aantal mogelijkheden: 
- organiseren van de intake op instellingsniveau, waarbij de intake-func

tionarissen geen leiding geven aan een wijkteam. 
- organiseren van de intake op rayon-niveau, eventueel gekoppeld aan bet lei

ding geven aan een wijkteam. 
· organiseren van de intake op wijk-niveau, gekoppeld aan het leiding geven 

aan een wijkteam. 
Om de indikatiestelling zuiver te houden is het aan te bevelen om de intake te 
organiseren op instellingsniveau of op rayon niveau. De intake-functionarissen 
moeten bij voorkeur geen leiding geven aan een wijkteam. Zodoende kan de 
indikatiestelling onafhankelijk van capaciteitsproblemen plaats vinden en 
wordt voorkomen dat door de indikatiestelling invloed op de budgettaire 
ruimte van de wijkteams wordt uitgeoefend. Het loskoppelen van de intake van 
het leiding geven aan een wijkteam kan echter mogelijk leiden tot een 
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verminderd contact met de uitvoering van de hulpverlening in de praktijk. 
Het centraliseren van de, intake, losgekoppeld van het leiding geven aan een 
wijkteam, brengt extra personele kosten met zich. Het organiseren van de 
intake op instellingsniveau maakt een full-time intake-functionaris noodzake
lijk (gemiddeld 15 intakes per twee weken). Het organiseren van de intake op 
wijk-niveau· hoeft (met gemiddeld een intake per wijk per twee weken) niet te 
leiden tot extra personele kosten. 
Het centraal organiseren van de intake betekent een zekere uitholling van de 
functie van lei9inggevende. Niet zozeer voor de werkeenheid Weert, waar al 
sprake is van een intake-functionaris die geen leiding geeft aan een wijkteam, 
maar wel voor de beide overige werkeenheden, waar begeleiding van een 
wijkteam en het doen van intakes gecombineerd wordt. 

Om coördinatie van het indikatiebeleid te bewerkstelligen kan gebruik ge
maakt worden van de volgende methoden: 
- door het gebruik van het LIER-systeem (Landelijk Indikatie En Registratie

systeem) is het mogelijk de indikatiestelling te formaliseren en aan regels te 
binden. Door het gebruik van gestandaardiseerd formulieren bij de intake 
wordt de indikatiestelling volgens een vast proces uitgevoerd. Op basis van 
de taken die in het huishouden overgenomen moeten worden of waarbij 
assistentie noodzakelijk is, worden het aantal uren gezinsverzorging en de 
noodzakelijke kwaliteit hulpverleensters geïndiceerd. Bij computerverwer
king wordt de indikatie vergeleken met de te verrichten taken binnen het 
huishouden en indien noodzakelijk aangepast. In de terminologie van 
Mintzberg (1983) kan in dit verband gesproken worden van standaardisatie 
van werkprocessen en standaardisatie van outputs. 
de intakes kunnen in de intakecommissie besproken worden waarna de 
uiteindelijk vaststelling van de indikatie plaatsvindt. Dit komt overeen met 
de bestaande werkwijze. Hierdoor kunnen de intake-functionarissen de 
onderlinge activiteiten en werkmethoden op elkaar afstemmen. Tevens kan 
de staffunctionaris bevordering-deskundigheid-leiding, op grond van haar 
specialistische deskundigheid, advies geven betreffende de uitvoering van 
het indikatiebeleid en de uitvoering van dit beleid toetsen. In principe kan 
dit ook uitgevoerd worden door een coördinerende lijnfunctionaris. Mintz
berg spreekt in dit verband van onderlinge afstemming en directe supervisie. 
een laatste mogelijkheid heeft betrekking op de deskundigheden en vaar
digheden van de intake-functionarissen. Door training, scholing en vorming 
is het mogelijk om de intake-functionarissen de noodzakelijke kennis en 
vaardigheden te laten opdoen, om de indikatiestelling gecoördineerd te 
laten plaatsvinden. In dit verband geldt: hoe groter het aantal intakes per 
periode dat een intake-functionaris verricht, des te meer vergelijkings
materiaal voorhanden is en des te meer ervaring met de indikatiestelling 
opgedaan wordt. Mintzberg spreekt in dit verband over standaardisatie van 
kennis en vaardigheden. 
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Coördinatie van het indikatiefacceptatiebeleid vraagt, op grond van het boven
staande, om een klein aantal intake-functionarissen. Hierdoor wordt onder
linge afstemming van activiteiten en werkmethoden mogelijk. Tevens wordt 
meer ervaring opgedaan met het doen van intakes, wat de deskundigheid ten 
goede komt en vergelijkingsmateriaal oplevert. Ook maakt een klein aantal 
intake-functionarissen het uitoefenen van toezicht op de uitvoering van het 
indikatie/ acceptatiebeleid eenvoudiger. 
Het centraliseren en organiseren van de intake op instellingsniveau garandeert 
een "zuivere" indikatiestelling, onafhankelijk van uitvoering van de hulpverle
ning. De coördinatie van het indikatiebeleid is relatief eenvoudig doordat 
slechts een of twee intake-functionarissen noodzakelijk zijn. Het centraal 
organiseren van de intake brengt daarentegen wel extra kosten met zich. 
Het decentraliseren en organiseren van de intake op wijk-niveau geeft meer in
houd aan de functie van leidinggevende en brengt waarschijnlijk minder kosten 
met zich. De coördinatie van de uitvoering van het indikatiebeleid wordt echter 
aanzienlijk moeilijker, wanneer 13 leidinggevenden zich bezig houden met de 
intake. Tevens is de onafhankelijkheid van de indikatiestelling moeilijker te 
waarborgen. 
Organiseren van de intake op rayon-niveau combineert de voordelen van het 
decentraal en het centraal organiseren van de intake. 
Op basis van deze overwegingen wordt aanbevolen de intake op rayon-niveau 
te organiseren. Per rayon moeten een of twee wijkteam-leidinggevenden zich 
bezighouden met de intake. De intakecommissie beslist over de indikatiestel
ling van nieuwe aanvragen. 

Coördinatie van het hulpverleningsbeleid op wijkniveau 

Wanneer de indikatie vastgesteld is worden de hulpvraag en de indikatie 
doorgegeven aan de betreffende wijkteam-leidinggevende (zie paragraaf 3.2 
voor een beschrijving van het primaire proces). 
In de nieuwe werkwijze is de uitvoering van de inkatiestelling in specifieke 
situaties en van het hulpverleningsbeleid in het algemeen in eerste instantie de 
verantwoordelijkheid van de wijkteams. De leidinggevende van het wijkteam is 
echter als laatste verantwoordelijk. De leidinggevende stelt, in overleg met de 
cliënt en de hulpverleenster, het hulpverleningsplan in een specifieke hulpver
leningssituatie op. Op de wekelijkse wijkteam-planning wordt de hulpverlening, 
onder leiding van de leidinggevende, gezamelijk gepland. De hulpverleensters 
participeren inzake de planning en de organisatie van de hulpverlening. De 
leidinggevende heeft beslissingsbevoegdheid over de inzet van hulpverleen
sters, en is hiervoor eindverantwoordelijk. 
Coördinatie van het hulpverleningsbeleid op wijk-niveau is om twee redenen 
noodzakelijk. Ten eerste wordt op grond van het uniformiteitsbeginsel en het 
rechtsgelijkheidmotief een gelijke dienstverlening aan soortgelijke hulpver
leningssituaties/ cliënten noodzakelijk geacht. 
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Ten tweede kan een wijkteam-leidinggevende, doordat zij verantwoordelijk is 
voor en bevoegd tot het vaststellen van de hulpverleningsplannen en het stellen 
van herindikaties, mogelijk de budgettaire ruimte van haar wijkteam beïnvloe
den. Een soepele hantering van regels inzake de uitvoering van het hulpverle
ningsbeleid, leidt tot een groter aantal geïndiceerde uren in de wijk en hierdoor 
mogelijk tevens tot een grotere budgettaire ruimte (zie hoofdstuk 4). Wanneer 
een leidinggevende 'streng' herindiceert, straft zij zichzelf en het wijkteam met 
een relatief beperkt budget. Voor de verdeling van de budgettaire middelen 
over de wijkte::}lllS is coördinatie van het hulpverleningsbeleid op wijk-niveau 
dus noodzakelijk. 

Om coördinatie van het hulpverleningsbeleid op wijk-niveau mogelijk te 
maken, kan gebruik gemaakt worden van de volgende methoden: 
- de indikatiestelling bij intake verschaft richtlijnen voor de hulpverlening 

door de wijkteams. Door het gebruik van diverse indikatieformulieren wordt 
aangegeven welke taken van de gezinszorg verwacht worden en welke 
specifieke aandachtspunten in ogenschouw genomen moeten worden. De 
indikatiestelling bij de intake dient als uitgangspunt voor de hulpverlening. 
Wanneer de wijkteam-leidinggevende echter bijstelling van taken, het aantal 
uren of de kwaliteit hulpverleenster noodzakelijk acht is zij bevoegd een 
herindikatie te stellen. 
door werkbesprekingen tussen een wijkteam-leidinggevende en een functio
naris belast met de coördinatie en het uitdragen van het hulpverlenings
beleid. Deze werkbesprekingen hebben tot doel toetsing van de uitvoering 
van het hulpverleningsbeleid mogelijk te maken en de kwaliteit van de 
hulpverlening te verbeteren. Specifieke hulpverleningssituaties worden 
"doorgesproken" en gezamelijk wordt bekeken of de gevoerde werkwijze de 
juiste is. Voor het organiseren van deze individuele werkbesprekingen zijn 
twee vormen mogelijk: 
- een hiërarchische vorm: een werkbespreking tussen een leidinggevende 

en een hiëra-rchische chef (teamcoördinator/hoofd hulpverlening), 
waarbij deze laatste bevoegd is tot het geven van opdrachten en het 
treffen van maatregelen om deze te doen uitvoeren. 

- een functionele vorm: een werkbespreking tussen een leidinggevende en 
een functionele chef (staffunctionaris hulpverlening), waarbij deze laatste 
bevoegd is tot het geven van adviezen en specialistische richtlijnen. 

Deze werkbesprekingen kunnen zowel in de vorm van periodiek overleg als 
in de vorm ad-hoc consultatie plaats vinden. 
door onderlinge afstemming van activiteiten en werkwijzen tussen leidingge
venden onderling. Tijdens deze groepswerkbesprekingen, mogelijk geleid 
door een hiërarchische of functionele chef, worden algemene of (als voor
beeld) specifieke hulpverleningssituaties doorgesproken. Besproken wordt 
hoe iedere leidinggevende individueel in de betreffende situatie uitvoering 
zou geven aan het hulpverleningsbeleid. Getracht wordt deze handelwijzen 
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op elkaar af te stemmen. Deze hebben tevens tot doel de kwaliteit van de 
hulpverlening te bevorderen. 

- door scholing, vorming en training kan getracht worden de leidinggevenden 
kennis en vaardigheden bij te brengen, waardoor de behoefte aan coördina
tie vermindert. Mogelijkheden hiervoor zijn: 
- het organiseren en doen volgen van kursussen of bijscholingsprogram

ma's. 
- het begeleiden van leidinggevenden in de vorm van supervisie en intervi

sie (zie paragraaf 4.4. Het hier gebruikte begrip "supervisie" moet niet 
verward worden met het door Mintzberg gehanteerde begrip "directe 
supervisie", eerder in deze paragraaf gebruikt). 

Al deze methoden om coördinatie van het hulpverleningsbeleid op wijk-niveau 
te bewerkstelligen zijn bruikbaar. Het gebruik van de indikatie als uitgangspunt 
(standaardisatie van outputs en werkwijzen) en het voeren van individuele 
werkbesprekingen (directe supervisie) zijn directe coördinatiemethoden. Het 
voeren van groepswerkbesprekingen (onderlinge afstemming), scholing/vo
rming/training en supervisie-intervisie (standaardisatie van kennis en vaardig
heden) zijn meer indirecte coördinatiemethoden. 
Mijns inziens moet de nadruk liggen op de eerste drie vormen van coördinatie. 
Hierbij wordt de keuze tussen een hiërarchische of een functionele vorm voor 
de individuele werkbesprekingen nog open gelaten. Deze wordt in paragraaf 
4.3 nader uitgewerkt. 

4.3 Twee structuur-opties 

Op grond van de beschreven methoden om coördinatie van het hulpverlenings
beleid te bewerkstelligen en rekening houdende met de situationele factoren, 
beschreven in paragraaf 4.1, kan een organisatiestructuur ontworpen worden. 
Deze structuur moet voldoen aan een aantal eisen en randvoorwaarden: 
- ten eerste moet de, te ontwerpen organisatiestructuur een flexibel hulpaan

bod op wijk-niveau mogelijk maken. Flexibel werken op wijk-niveau is 
alleen mogelijk wanneer op hogere organisatorische niveaus hiervoor de 
noodzakelijke voorwaarden gecreëerd worden. 

- daarnaast maken de recente en toekomstige ontwikkelingen in de welzijns
sector organisatorische flexibiliteit op instellingsniveau noodzakelijk 
vanwege het dynamische karakter van de politieke en financierende omge
ving (zie paragraaf 4.1) en de sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen die 
leiden tot een veranderende kwantitatieve en kwalitatieve hulpvraag en 
taakstelling (paragraaf 3.3). Aldus mag het instellingsbeleid niet statisch en 
star zijn. Bij de beleidsformulering moet rekening gehouden worden met de 
ontwikkelingen in de omgeving van de organisatie. 

- de (voornamelijk personele) kosten die de organisatiestructuur met zich 
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brengt dienen zoveel mogelijk beperkt te blijven. zonder dat dit ten koste 
gaat van de kwaliteit en de beheersbaarheid van de hulpverlening. 

- een belangrijke randvoorwaarde bij het structuurontwerp zijn de mogelijk
heden tot het inpassen van reeds aanwezig personeel. 

- tenslotte is de acceptatie van de organisatiestructuur van belang. Bij het 
structuurontwerp moet rekening gehouden worden met de bestaande 
organisatiecultuur. 

Door het wijkgericht werken ontstaan onderling vergelijkbare eenheden. 
Hierdoor is sturing veel eenvoudiger te realiseren en wordt het mogelijk om uit 
te gaan van controle op resultaat. Bij controle op het resultaat (performance 
control) worden de wijkteam-leidinggevenden in eerste instantie aangesproken 
op het daadwerkelijk realiseren van afgesproken doelen (input/output verhou
dingen). Controle op de manier waarop deze doelen nagestreefd worden (hoe 
het werk verricht moet worden. action planning) kan beperkt worden tot een 
aantal kritische punten. Op die punten worden grenzen gesteld aan de autono
mie van de wijkteams. Kritische punten zijn de uitvoering van het hulpverle
ningsbeleid, het indikatiebeleid ,het gebruik van hulpverlenings-uren en de 
noodzakelijke registratie en rapportage. Binnen de grenzen, gesteld aan de 
autonomie van de wijkteams, is het uitgaande van controle op het resultaat aan 
te bevelen zoveel mogelijk bevoegdheden en verantwoordelijkheden te 
delegeren naar de wijkteams (of wijkteam-leidinggevenden). Hierdoor neemt 
de belasting van de directeur en de staf met dagelijkse, operationele problemen 
af, en ontstaat meer ruimte voor beleidsmatige taken. 

Van belang is op welke wijze de verbinding tussen directeur en staf enerzijds, 
en de wijkteams anderzijds gelegd moet worden. In principe zijn hiervoor twee 
oplossingen mogelijk: 
- een hiërarchische vorm, waarbij de aanspreekbaarheid van en de communi

catie met de wijkteams via een functionaris met hiërarchische bevoegdheden 
(bijvoorbeeld een teamcoördinator) geregeld is. 

- een functionele en vertegenwoordigingsvorm, waarbij de communicatie met 
de wijkteams (gegroepeerd in rayons) via leidinggevenden, als vertegen
woordigster van deze rayons, geregeld is. Deze rayon-vertegenwoordigster 
neemt deel aan de besluitvorming op instellingsniveau. Zij draagt zorg voor 
voldoende vooroverleg met de collega's binnen het rayon. 

Bij de aanvang van het empirisch onderzoek leefde binnen de afdeling gezins
zorg de opvatting dat in de nieuwe werkwijze twee part-time teamcoördinato
ren noodzakelijk waren. Dit impliceerde een keuze voor de hiërarchische vorm 
van coördinatie en koppeling van de wijkteams aan directeur en staf. Om een 
vijftal redenen is hiervan af gezien: 
- met het aanstellen van twee teamcoördinatoren ontstaat een extra organisa

torisch niveau, tussen leiding en directeur. Wil de gezinszorg Weert flexibel 
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kunnen opereren, wat bij de huidige externe ontwikkelingen noodzakelijk is, 
dan moet de organisatiestructuur zo min mogelijk organisatorische niveaus 
omvatten. Door middel van korte informatielijnen en snelle besluitvorming 
moet de instelling in staat zijn snel en adequaat op de veranderende omge
ving te kunnen inspringen. 

- de coördinatiefunctie is in de oude werkwijze voornamelijk uitgevoerd door 
de staffunctionaris bevordering deskundigheid leiding. Het takenpakket van 
de coördinatiefunctie blijkt een bezetting met twee teamcoördinatoren en 
vier staffunctionarissen niet te rechtvaardigen. 
een bezetting met twee teamcoördinatoren en vier staffunctionarissen 
brengt kosten met zich die niet reëel geacht worden gezien de omvang van 
de instelling (in vergelijking met andere gezinszorginstellingen). Door het 
aanstellen van twee teamcoördinatoren nemen de indirecte kosten (M.L.A. 
kosten) toe ten nadele van de directe kosten. Dit gaat ten koste van de 
daadwerkelijke hulpverlening aan cliënten (kwantiteit). 
het aanstellen van twee teamcoördinatoren en het scheppen van een extra 
organisatorisch niveau binnen de instelling, brengt een uitholling van de 
functie van leidinggevende met zich. Het vormen van autonome groepen op 
wijk-niveau gaat samen met het decentraliseren van bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden. Bepaalde coördinatietaken kunnen door de leiding
gevenden, of door vertegenwoordigers van de leidinggevenden, verricht 
worden. 

- de hiërarchische vorm van coördinatie en koppeling van de wijkteams aan 
directeur en staf strookt niet met de bestaande organisatiecultuur en de 
participatie van leidinggevenden in de besluitvorming 

Voor de gezinszorg Weert zijn twee structuur-opties (modellen) uitgewerkt. In 
het raamplan van de derde fase van de organisatieverandering, een project
planning opgesteld door de directeur, is sprake van een streven naar een betere 
scheiding tussen lijn- en staffuncties. Mede hierop is de uitwerking van de twee 
modellen gebaseerd. 
In een model is deze scheiding van lijn- en staffuncties strikt doorgevoerd, 
terwijl in het andere model een vermenging van lijn- en staffuncties gehand
haafd blijft. In het onderstaande worden deze modellen kort uiteengezet. 
Daarbij wordt ingegaan op de voor- en nadelen van beide modellen. Tenslotte 
wordt, op basis van deze overwegingen, de structuur uitgewerkt die het meest 
geschikt is voor de gezinszorg Weert. 

Stmctuuroptie 1: lijn- staf organisatie 

In figuur 4.1 is een organisatieschema weergegeven van de gezinszorg Weert 
als een lijn-staf organisatie. In dit model is de scheiding van lijn- en staffuncties 
konsekwent doorgevoerd. De lijnfuncties houden zich bezig met het primaire 
proces, de uitvoering van de hulpverlening en de coördinatie en de leiding 
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hiervan. De lijnfunctionarissen hebben beslissingsbevoegdheden. De staffunc
ties houden zich bezig met het secundaire proces, de ondersteuning van de 
coördinatie, de leiding en de uitvoering van de hulpverlening. De staffuncties 
hebben adviserende bevoegdheden. 

:Algemene 
dienat 

Figuur 4.1 : Lijn-staf organisatie 

Om deze scheiding van lijn- en staffuncties mogelijk te maken is invoering van 
de lijn-functie 'coördinator gezinszorg' noodzakelijk. In verband hiermee is in 
dit model de functie van staffunctionaris bevordering deskundigheid leiding 
komen te vervallen. 
De scheiding van lijn- en stafverantwoordelijkheden moet ook terug te vinden 
zijn in de overleg- en besluitvormingsstructuur. De staffunctionarissen nemen 
derhalve niet deel aan de besluitvorming. Dit kan inhouden dat zij geen deel 
uitmaken van beslissingsbevoegde vergaderingen op de diverse niveaus (op 
instellingsniveau is dit het management-team, bestaande uit de directeur, de 
coördinator gezinszorg, eventueel een aantal vertegenwoordigende leidingge
venden), of dat zij wel deelnemen maar slechts met adviserende bevoegdheden. 
Voordelen van de lijn-staf structuur: 
- Een duidelijke afbakening van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkhe

den is mogelijk. Een hulpverleenster gaat. met een vraag of een probleem 
naar de leidinggevende. Indien noodzakelijk stuurt de leidinggevende de 
vraag door naar de coördinator gezinszorg. De coördinator bespreekt de 
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vraag in het management-team, dat om een advies van de staf kan vragen. 
De coördinator gezinszorg kan ook rechtstreeks staffunctionarissen om een 
advies vragen. 

- De personele kosten, verbonden aan de lijn-staf organisatie zijn niet groter 
dan de bestaande personele kosten. 

- Door de wijkteam-activiteiten onder direct toezicht van de coördinator 
gezinszorg uit te voeren, wordt coördinatie van deze activiteiten mogelijk. 
Van wezenlijk belang hierbij is een stijl van leidinggeven die aansluit bij de 
bestaande organisatiecultuur en het streven naar autonomie op wijk-niveau. 

- Inpassing van reeds aanwezig personeel is mogelijk. Dit betekent echter niet 
automatisch dat de betreffende personeelsleden aan deze structuur en 
taakverdeling de voorkeur geven. 

Nadelen van de lijn-staf structuur: 
- De bovenstaande besluitvormingsstructuur, waarin het management-team 

beslist na een advies van de staf, leidt tot een verminderde flexibiliteit. Het 
moge duidelijk zijn dat de tijdsduur, noodzakelijk om tot een beslissing te 
komen, in vergelijking met de oude besluitvormingsstructuur zal toenemen. 
De staf zal, bij het uitblijven van beslissingsbevoegdheid, voortdurend 
gebruik maken van haar adviserende bevoegdheden, wat zal leiden tot een 
vertraging van de besluitvorming. 
In de lijn-staf structuur neemt de coördinator gezinszorg een centrale positie 
in. De management-informatie voorziening loopt voornamelijk via deze 
functie. Deze functionaris bepaalt voornamelijk welke vragen doorgesluisd 
worden naar het management-team en naar de staf. Ook kan zij invloed 
uitoefenen op de informatie die op wijk-niveau beschikbaar komt. 
De besluitvorming en informatievoorziening verloopt voornamelijk via een 
persoon. Dit brengt een risiko met zich bij het uitvallen van de coördinator 
gezinszorg. 

- Bovenstaande besluitvormingsstructuur rust, in vergelijking met de bestaan
de situatie, op een smalle basis. De centrale positie van de coördinator 
gezinszorg maakt dit nogmaals duidelijk. Wanneer de smalle basis voor 
besluitvorming wordt geaccepteerd leidt dit tot een uitholling van de functie 
van leidinggevende. 
Deelname van leidinggevenden, als vertegenwoordigers van de rayons, ver
breedt deze basis. De leidinggevenden kennen echter een informatieachter
stand. Deze zal, ook in de nieuwe structuur, moeilijk weg te werken zijn. 

- Door het creëren van een extra hiërarchisch niveau, loopt de autonomie van 
de wijkteams gevaar. De coördinator gezinszorg, onder wiens toezicht de 
hulpverlening in de wijken plaats vindt, zal zich eerder en nadrukkelijker 
met de gang van zaken in een wijk bemoeien dan de directeur, die in de 
oude werkwijze de hiërarchische chef was. 

- De bestaande organisatiecultuur (zie hoofdstuk 3) maakt acceptatie van een 
hiërarchische vorm van coördinatie en koppeling van de wijkteams aati 



70 Modulair organiseren bij de gezinszorg te Weert 

directeur en staf niet waarschijnlijk. Dit is gebleken uit de bespreking van de 
beide organisatiemodellen met het gezamelijke team van leidinggevenden. 

Structuur-optie 2: Lijn - en functionele staf organisatie 

In figuur 4.2 is een organisatieschema weergegeven van de gezinszorg Weert 
als een lijn - en functionele staf organisatie. 

Wijkteam 1 

@!D· 

'Staltunct. 
; hulpverlening j 

f, 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' l ", 
I ' : 

Wiiklum 2 

:-staftunot-. -, 
. deak.bevordering ! 

WljkttJsm 3 

Figuur 4.2 : lijn - en functionele staf organisatie 

Wijkteam 14 

In vergelijking met de lijn-staf organisatie, hebben de staf- functionarissen in de 
lijn - en functionele staf organisatie verdergaande bevoegdheden. De adviezen 
van de functionele staf zijn bindend; het zijn instructies. De functionele staf 
heeft wel instructie- maar geen sanctiebevoegdheid. De lijn - en functionele 
staf organisatievorm heeft in de loop der jaren onder de naam 'matrix-organi
satie' ingang gevonden op hogere niveaus van organisatie. Centraal bij deze 
organisatievorm (lijn - en functionele staf organisatie of matrix-organisatie) 
staat het loslaten van het principe van eenhoofdig leiderschap. Dit is noodzake
lijk wanneer de organisatie-activiteiten en de organisatieprocessen complexer 
worden en de behoefte aan specialistische kennis toeneemt waardoor de lijn
functionarissen de stafadviezen niet in alle gevallen meer kunnen beoordelen. 
Het management wordt zodoende opgesplitst in aspecten en er wordt onder
scheid gemaakt in soorten bevoegdheden, zoals bevoegdheden voor kwaliteit, 
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voor kosten, voor de werkmethode en voor de belangenbehartiging van mede
werkers (Botter, 1980; In 't Veld, 1981). Deze vorm van organiseren wordt ook 
wel als 'aspectmanagement' aangeduid (Cras/van Harten/ Slot 1977). 

In figuur 4.2 is een functie 'staffunctionaris hulpverlening' weergegeven. In feite 
is dit een andere benaming voor de bestaande functie 'staffunctionaris bevorde
ring deskundigheid leiding'. Deze benaming doet de werkelijke functie-inhoud 
tekort. Deskundigheidsbevordering is maar een onderdeel van het takenpak
ket. Zij houdt zich ook bezig met werkbegeleiding, voorbereiding en toetsing 
van het hulpverleningsbeleid, klachtenbehandeling en beleidsgericht overleg 
met andere hulpverlenende instanties. Zodoende is gekozen voor een ruimere 
benaming. De functie 'staffunctionaris bevordering deskundigheid uitvoerende 
krachten' wordt in dit organisatiemodel aangeduid als 'staffunctionaris deskun
digheidsbevordering' 
Op grond van specialistische deskundigheid en vaardigheden, en vanuit een 
totaal overzicht over alle wijkteams, zijn de staffunctionarissen bevoegd 
specialistische adviezen en richtlijnen te geven aan een leidinggevende van een 
wijkteam. Ook is voor het nemen van bepaalde beslissingen, vallend buiten de 
autonomie van de wijkteams, formeel de goedkeuring van een of meerdere 
staffunctionarissen nodig. 
In de lijn en functionele staf organisatievorm nemen de staffunctionarissen deel 
aan de besluitvorming op instellingsniveau. Zodoende bestaat het manage
ment-team uit de directeur, de vier staffunctionarissen (waaronder de staffunc
tionaris administratie) en een aantal rayon- vertegenwoordigers. Hiermee 
wordt gekozen voor een vertegenwoordigende vorm van koppeling van wijk
teams aan directeur en staf. 

Voordelen van de lijn - en functionele staf structuur zijn: 
- Deze organisatiestructuur sluit nauw aan bij de bestaande structuur. Daar

door zullen weinig veranderingen noodzakelijk zijn. 
Door deze organisatievorm blijft het aantal organisatorische niveaus 
beperkt. Hierdoor en door de brede samenstelling van het management
team, kan de afdeling gezinszorg snel reageren op vragen, problemen en 
veranderingen waarmee zij, op diverse niveaus gekonfronteerd wordt. 
De deelname van rayonvertegenwoordigers aan het management-team geeft 
meer inhoud aan de functie van leidinggevende en aan de autonomie van de 
wijkteams. 
De lijn - en functionele staf organisatiestructuur schept de mogelijkheid 
optimaal gebruik te maken van de specifieke capaciteiten en deskundighe
den van de staffunctionarissen. Indien een leidinggevende een vraag heeft 
op een specifiek onderdeel van de bedrijfsvoering, bijvoorbeeld arbeidsvoor
waarden, kan zij de betreffende specialist direct benaderen. In de lijn-staf 
organisatie moet deze vraag formeel aan de hiërarchische chef, de coördina
tor gezinszorg, gesteld worden. Indien nodig vraagt deze de staf om advies. 
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- Door deze organisatievorm wordt voorkomen dat een persoon een centrale 
positie in de organisatie inneemt. Dit maakt functionarissen op de diverse 
niveaus minder afhankelijk aangaande de informatievoorziening. Ook 
brengt deze organisatievorm een spreiding van risico's met zich. Uitval van 
een functionaris heeft geringere konsekwenties voor het functioneren van de 
organisatie als geheel. 

- Toezicht op het functioneren van de wijkteams door meerdere functionaris
sen op een grotere afstand (door het beperken van het aantal hiërarchische 
niveaus), schept meer mogelijkheden voor de wijkteams om effectief en 
efficient gebruik te maken van de toegewezen autonomie. 

- De lijn - en functionele staf organisatievorm zal niet leiden tot acceptatie
problemen, voortkomend uit de bestaande organisatiecultuur. 

- De personele kosten, verbonden aan de lijn - en functionele staf organisatie 
zijn niet groter dan de bestaande personele kosten. 

- Inpassing van, reeds aanwezig, personeel is mogelijk. Dit betekent echter 
niet automatisch dat de betreffende personeelsleden aan deze structuur en 
taakverdeling de voorkeur geven. 

Nadelen van de lijn- en functionele staf structuur: 
- Het gevaar bestaat dat in deze structuur de onderlinge verhoudingen binnen 

de staf onduidelijk worden, en als gevolg hiervan overlappingen in de 
taakverdeling ontstaan. Dit kan leiden tot misverstanden en onenigheid. 

- Binnen de lijn - en functionele staf structuur bestaat een vermenging van 
lijn- en stafverantwoordelijkheden. Dit sluit niet aan bij de wens om tot een 
betere scheiding te komen. Een vermenging van lijn- en stafverantwoorde
lijkheden is mijns inziens echter niet per definitie nadelig, en is gezien de 
beperkte omvang van de organisatie niet altijd te voorkomen. 

Op basis van bovenstaande overwegingen is aanbevolen de lijn - en functionele 
staf organisatievorm te kiezen als grondmodel voor de te ontwerpen organisa
tiestructuur. In het paragraaf 4.4 wordt weergegeven hoe de invulling van dit 
basis-structuurmodel vorm gegeven moet worden en op welke wijze secundaire 
schaalvraagstukken opgelost zijn. 

4.4 Uitwerking nieuwe organisatiestructuur 

De lijn - en functionele staf organisatievorm vertoont overeenkomsten met de 
bestaande structuur van de instelling. Toch zijn er een aantal verschillen met 
de bestaande situatie en zijn er veranderingen noodzakelijk om (potentiële) 
coördinatieproblemen in de nieuwe werkwijze te voorkomen. 
Overlappingen in de taakverdeling binnen de staf kunnen zoveel mogelijk 
voorkomen worden door een goede afbakening van taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden van de staffunctionarissen. Een globale taakverdeling 
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(in taakvelden) is als volgt: 
- Staffunctionaris hulpverlening: 

- hulpverleningsbeleid: verantwoordelijk voor de voorbereiding van en de 
controle op de uitvoering van het hulpverleningsbeleid 

- vakontwikkeling. 
- afstemming hulpvraag en hulpaanbod, in relatie tot de kwantiteit en de 

kwaliteit van de hulpverlening. 
- samenwerking met eerste- en tweedelijn. 
- werkbegeleiding. 

-Staffunctionaris personeelszaken: 
- personeelsbeheer en -beleid. 
- arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. 
- afstemming hulpvraag en hulpaanbod, in relatie tot de personele bezet-

ting. 
Staffunctionaris deskundigheidsbevordering: 

- scholing, training en vorming (beleid, beheer en uitvoering). 
- supervisie en intervisie. 
- teambegeleiding, begeleiding groepsfunctioneren en -groepsprocessen. 

-Staffunctionaris administratie: 
- voorbereiding financieel beleid 
- bewaking uitvoering financieel beleid. 
- interne budgettering. 

Deze taakverdeling betekent niet dat deze taken altijd strikt te scheiden zijn. 
Sommige problemen vragen een gebundelde staf-aanpak. Bijvoorbeeld de 
vraag of M.B.O.-ers aangenomen mogen worden als leidinggevende ? Aan deze 
vraag zitten elementen verbonden die betrekking hebben op zowel hulpverle
ning, personeelsbeleid, deskundigheidsbevordering en financieel beleid. 

Overleg- en besluitvormingsstructuur 

In verband met de voorgestelde aanpassing van de organisatiestructuur is het 
noodzakelijk de overleg- en besluitvormingsstructuur aan te passen. Uitgaande 
van de voorgestelde aanpassing van taken, bevoegdheden en verantwoordelijk
heden is een nieuwe overleg- en besluitvormingsstructuur ontworpen. Een 
gedeelte hiervan is weergegeven in figuur 4.4. 
Deze figuur bevat de belangrijkste overlegsituaties en organen met beslissings
bevoegdheid gericht op beheersing van het primaire- en het secundaire proces. 
In tabel 4.2 zijn de samenstelling en aandachtsvelden van de in figuur 4.4 weer
gegeven organen en overlegsituaties nader uitgewerkt. 
Naast de in tabel 4.2 vermelde overleg- en besluitvormingssituaties zijn er ook 
regelmatige en ad-hoc bilaterale contacten binnen de organisatie. De staf
functionaris hulpverlening voert werkbesprekingen (zowel individuele- als 
groepswerkbesprekingen) met leidinggevenden. De staffunctionaris hulp
verlening is bevoegd tot het geven van adviezen en specialistische richtlijnen 
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Figuur 4.4 : Overleg- en besluitvormingsstructuur 

inzake de uitvoering van het hulpverleningsbeleid. 
De wijkteam-leidinggevenden voeren werkbesprekingen (zowel individuele- als 
groepswerkbesprekingen) met hulpverleensters. De leidinggevenden zijn 
bevoegd tot het geven van opdrachten aan de hulpverleensters inzake de 
uitvoering van taken, vastgelegd in het hulpverleningsplan en afgesproken bij 
de planning. · 
De staffunctionaris deskundigheidsbevordering organiseert intervisie-bijeen
komsten met leidinggevenden (een aantal per bijeenkomst). Daarnaast is ook 
individuele begeleiding mogelijk. Dit wordt in paragraaf 4.4 uitgewerkt. 
Daarnaast zijn er diverse werkgroepen en commissies. 

Secundaire schaalvraagstukken 

In het vervolg van deze paragraaf wordt de ontworpen organisatiestructuur 
verder uitgewerkt in het verlengqe van de in paragraaf 4.2 vermelde secundaire 
schaalvraagstukken. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de inzet en begelei
ding van stagiaires, de g.v.v.o. hulpverlening, de begeleiding van leidinggeven
den, de deskundigheidsbevordering en het extern overleg met andere hulpver
lenende instanties. 

1) Inzet stagiaires en stagebegeleiding 
In de oude werkwijze worden de stagiaires (4 groepen van 10 stagiaires per 
jaar) verdeeld over de leidinggevenden. Aan de hand van de 'case-load', een 
cijfermatige weergave van de werkbelasting, wordt bekeken welke leidingge
venden ruimte hebben om een of meerdere stagiaires te begeleiden. De 
stagiaires zijn in feite extra personele capaciteit. Stagiaires zijn echter niet in 
alle hulpverleningssituaties inzetbaar. Dit geldt met name voor de eerste- en 
tweedejaars stagiaires. Ook vragen de stagiaires, op basis van een aantal 
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Tabel 4.2 :Aandachtsvelden en frequentie overleg- en besluitvormingsorganen 

Overleg- en besluitvormingsorganen op instellingsniveau. 
Bestuur: 

Samenstelling: bestuursleden. Aan de bestuursvergaderingen wordt ook deelgenomen 
door de directeur, de coördinator maatschappelijk werk, de staffunctionaris hulpverle
ning en de staffanctionaris administratie, ieder in een adviserende rol. 
Aandachtsvelden: algemeen instellingsbeleid; aantal statutaire taken Gaarrekening, 
financiën, statuten, benoemingen). 
Frequentie overleg: 1 maal per 6 weken. 

Management-team: 
Samenstelling: directeur, staffunctionarissen en een aantal leidinggevenden als 
vertegenwoordigers van de rayons. 
Aandachtsvelden: vaststelling beleid en controle op uitvoering; afstemming hulpvraag 
en hulpaanbod op instellingsniveau, vaststelling wijkteam-budgetten. 
Frequentie overleg: 1 maal per 2 weken. 

Staf-team: 
Samenstelling: directeur en staffunctionarissen. 
Aandachtsvelden: beleidsvoorbereiding en -ontwikkeling; externe ontwikkelingen, 
rapportage extern overleg; overleg steunfuncties, afstemming aktiviteiten binnen de 
staf. 
Frequentie overleg: 1 maal per 2 weken. 

Groot-team: 
Samenstelling: alle leidinggevenden (ook leidinggevenden van de afdeling Alphaf 
AA.W.), staffunctionaris hulpverlening, staffunctionaris personeelszaken, staffunctio
naris deskundigheidsbevordering. Indien gewenst neemt de directeur deel aan de 
bijeenkomst. 
Aandachtsvelden: voorbereiding hulpverleningsbeleid en indikatiebeleid; coördinatie 
uitvoering hulpverleningsbeleid en indikatiebeleid; diverse algemene onderwerpen. 
Frequentie overleg: maandelijks. 

Ondernemingsraad (O.R.): 
Samenstelling: O.R. leden. Aan de raadsvergadering wordt deelgenomen door de 
O.R. leden. Aan de overlegvergadering wordt deelgenomen door de directeur en de 
O.R. leden. 
Aandachtsvelden: de wet op de ondernemingsraden regelt de taken en de bevoegdhe
den van de O.R. 
Frequentie overleg: raadsvergadering: 1 maal per 6 weken; overlegvergadering: 1 
maal per 6 weken. 

Intake-commissie: 
Samenstelling: staffunctionaris hulpverlening en intakesters. 
Aandachtsvelden: vaststelling indikatie; coördinatie indikatie/acceptatiebeleid. 
Frequentie overleg: wekelijks. 

Overleg- en besluitvormingsorganen op rayon-niveau. 
Rayon-team: 

Samenstelling: leidinggevenden van het rayon. Volgens een rooster van vaste 
afspraken nemen staffunctionarissen deel aan het overleg of de behandeling van 
bepaalde agendapunten. 
Aandachtsvelden: beleidsuitvoering op rayon-niveau; afstemming aktiviteiten op 
rayon-niveau; verslag van besprekingen in management-team door rayonvertegen
woordigster, voorbereiding en standpuntbepaling volgende management-team. 
Frequentie overleg: wekelijks. 

Overleg- en besluitvormingsorganen op wijk-niveau. 
Wijk-team: 

Samenstelling: leidinggevende en hulpverleensters van de wijk. 
Aandachtsvelden: afstemming hulpvraag en hulpaanbod op wijk niveau, planning 
uitvoering hulpverlening; uitvoering beleid op wijk-niveau. 
Frequentie overleg: wekelijks. 
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leerdoelen, om specifieke hulpverleningssituaties. Dit heeft in het verleden 
geleid tot problemen bij het inzetten van stagiaires. Dikwijls heeft een leiding
gevende geen leersituaties in de 'eigen' hulp 
verleningssituaties, en moet gezocht worden naar mogelijkheden bij andere lei
dinggevenden. Wanneer deze niet voor handen zijn wordt de stagiaire ingezet 
in een huishouden, waarin weinig leermogelijkheden zijn, of wordt niet ingezet. 
Dit laatste is moeilijk omdat de opleidingen als eis stellen dat de stagiaires 
tijdens de stage-periode een minimum aantal werk-uren moeten maken. 
Een ander probleem is dat, als gevolg van de verdeling van de stagiaires over 
verschillende leidinggevenden, de opleidingen te maken krijgen met een groot 
aantal begeleiders en contactpersonen. 
Met betrekking tot de inzet en begeleiding van stagiaires in de nieuwe werkwij
ze zijn een aantal oplossingen mogelijk. Deze zijn weergegeven in tabel 4.3. 
Horizontaal is weergegeven op welk organisatorisch niveau de stagiaires 
ingezet worden. De kolommen geven weer op welk organisatorisch niveau de 
stagiaires begeleid worden. 

Tabel 4.3 :Inzet en begeleiding van stagiaires 

Organisatorisch niveau waarop stagiares begeleid worden 

Instellings-niveau Rayon-niveau Wijk-niveau 

Organisa- Instellings- (a) (b) (c) 
torisch niveau 
niveau 
waarop Rayon-niveau (d) (e) (f) 
stagiaires 
ingezet 
worden Wijk-niveau (g) (h) (i) 

Uitgangspunten bij het kiezen van de organisatorische niveaus waarop inzet en 
begeleiding van stagiaires plaats moet vinden zijn: 

Vanuit de zogenaamde territorium-gedachte moeten, indien mogelijk, een 
leidinggevende en haar wijkteam verantwoordelijk zijn voor alle hulpverle
nings-situaties in de wijk. 
De contacten met de opleidingsinstituten dienen bij voorkeur via een klein 
aantal contactpersonen te verlopen. 
Wanneer het doel van de stages is om leerlingen kennis te laten maken met 
de praktijk van de gezinsverzorging en hierin ervaring te laten opdoen, 
moeten stagiaires ook meedraaien in een wijkteam en meeplannen. 
De inzetbaarheid van stagiaires (met name eerstejaars) is beperkt. Er zijn 
ook niet altijd voldoende leersituaties voorhanden. 
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- De begeleiding van stagiaires vergt speciale aandacht. Stagiaires kunnen niet 
steeds met wisselende begeleiders te maken krijgen. 

Op basis van bovenstaande uitgangspunten is, in samenwerking met de direc
teur, de staffunctionaris personeelszaken en de staffunctionaris deskundig
heidsbevordering, het volgende voorstel uitgewerkt: 
- De stagiaires worden ieder afzonderlijk ingedeeld bij een wijkteam. Voor de 

verdeling van de 4 x 10 stagiaires over de vijftien wijkteams is een concept
procedure ontworpen. De stagiaires worden zoveel mogelijk ingezet in de 
eigen wijk. 

- De leidinggevende van het wijkteam verzorgt de werkbegeleiding. 
- Twee stage-mentoren dragen zorg voor de stagebegeleiding (het stellen van 

stage-doelen, evalueren, beoordelen en dergelijke). Iedere stage-mentor 
neemt per stagetijdvak vijf stagiaires voor baar rekening. 
In tabel 4.3 kan deze oplossing geplaatst worden in quadrant ( e ). Dit 
voorstel wordt nog nader besproken, voordat eventueel proeisgewijze 
invoering aan de orde is. 

2) G. V. V.O. hulpverlening 
De afkorting gvvo staat voor gezinsverzorgster met een voortgezette opleiding, 
en wordt bij de gezinszorg in Weert gebruikt in plaats van de landelijk gebruik
te term gespecialiseerd gezinsverzorgende (afgekort g.g.v.). De g.v.v.o. 's zijn op 
grond van hun opleiding allround inzetbaar. Hierdoor is deze categorie 
hulpverleensters ook (en niet alleen !) inzetbaar in complexe hulpverlenings
situaties. De g.v.v.o. 's zijn inzetbaar over de gehele regio. 
In de oude werkwijze is de g.v.v.o. hulpverlening op werkeenheid-niveau 
georganiseerd. Elke werkeenheid heeft de beschikking over een aantal 
g.v.v.o.'s. ledere g.v.v.o. is gekoppeld aan een vaste leidinggevende en wordt, bij 
inzet in een g.v.v.o. situatie, door deze leidinggevende begeleid. De leidingge
vende begeleidt ook het huishouden, dat voor g.v.v.o. hulp in aanmerking komt. 
Wanneer een huishouden voor deze vorm van hulp geïndiceerd wordt, gaat de 
aanvraag naar een leidinggevende van de betreffende werkeenheid, die een 
g.v.v.o. begeleidt. Wanneer de g.v.v.o. niet beschikbaar is en op korte termijn 
niet vrij te maken is, gaat de aanvraag naar een andere leidinggevende, die een 
g.v.v.o. begeleidt; eventueel in een andere werkeenheid. Wanneer geen g.v.v.o. 
op korte termijn inzetbaar is, wordt gezocht naar een tijdelijke oplossing. 
Voor de organisatie van de g.v.v.o. hulpverlening zijn er twee mogelijkheden: 
- de g.v.v.o.'s indelen bij de wijkteams. 
- de g.v.v.o. hulpverlening op instellingsniveau organiseren, en zodoende de 

g.v.v.o.'s niet indelen bij de wijkteams. 
Aan beide mogelijkheden zijn voor- en nadelen verbonden. In de nieuwe 
werkwijze moeten de g.v.v.o.'s inzetbaar blijven over de gehele regio. De 
hulpvraag met een g.v.v.o. indikatie heeft een te geringe omvang en is dusdanig 
gespreid over de regio dat indeling van de g.v.v.o.'s in wijkteams niet voor dè 
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hand ligt. Door de overcapaciteit aan g.v.v.o.'s bij de gezinszorg Weert (het 
aantal werk-uren van g.v.v.o.'s bedraagt twee maal het aantal geïndiceerde uren 
met een g.v.v.o. indikatie) is indeling van de g.v.v.o.'s bij de wijkteams mogelijk. 

Uitgangspunten bij het kiezen van de organisatorische niveaus waarop de 
g.v.v.o. hulpverlening georganiseerd moet worden, zijn: 
- Indien mogelijk moet een leidinggevende en haar wijkteam verantwoordelijk 

zijn voor alle hulpverlenings-situaties in de wijk. 
De g.v.v.o.'s hebben op grond van hun opleiding speciale capaciteiten en zijn 
inzetbaar in moeilijke hulpverlenings-situaties. Wanneer deze capaciteiten 
niet gevraagd worden, wordt de g.v.v.o. ook in eenvoudiger hulpverlenings
situaties ingezet. 
Iedere leidinggevende moet een g.v.v.o. hulpverlenings-situatie kunnen 
begeleiden. 
De g.v.v.o.'s hebben zelf de voorkeur uitgesproken voor indeling bij de wijk
teams. 

Op basis van bovenstaande uitgangspunten is, in samenwerking met de direc
teur, de staffunctionaris personeelszaken en de staffunctionaris deskundig
heidsbevordering, het volgende voorstel uitgewerkt: 
- De g.v.v.o.'s worden ingedeeld bij de wijkteams. Iedere g.v.v.o. wordt 

ingedeeld bij een wijkteam op een dusdanige manier dat iedere combinatie 
van buurwijken (twee of drie aan elkaar grenzende wijken) minimaal een 
g.v.v.o. heeft. 

- De g.v.v.o. werkt op g.v.v.o. indikatie in eerste instantie binnen haar eigen 
wijk, in tweede instantie in een buurwijk en in derde instantie in andere 
wijken. Hetzelfde geldt met betrekking tot de inzet op niet-g.v.v.o. indikatie. 

- Begeleiding van de g.v.v.o. hulpverlening (huishouden en g.v.v.o.) gebeurt 
door de leidinggevende van de wijk waarin de hulpverlening plaats vindt. 

Dit voorstel wordt nog nader besproken, voordat invoering aan de orde is. 
Een ander probleem betreft de verantwoording van de uren, gemaakt door 
g.v.v.o.'s. De werk-uren op g.v.v.o. indikatie van de g.v.v.o. in een andere wijk 
dan waarbij zij ingedeeld is, moeten ten laste komen van de wijk waarin deze 
uren daadwerkelijk gewerkt worden. Zodoende gaat het uitlenen van g.v.v.o.'s 
op g.v.v.o. indikatie niet ten koste van het eigen wijkteam. Wanneer de g.v.v.o. 
in een andere wijk werkt op niet-g.v.v.o. indikatie gaan de werkuren wel ten 
laste van het eigen wijkteam. In dat geval is sprake van 'gewone' uitleen. 

3) Begeleiding en ondersteuning van leidinggevenden 
Begeleiding en ondersteuning van leidinggevenden (traditionele gezinszorg en 
Alpha/A.A.W.) bestaat uit vier onderdelen (de Walle 1984, met uitzondering 
van punt 4): 
- Werkbegeleiding, met als doel het bevorderen van de kwaliteit van het werk. 

Werkbegeleiding richt zich op het hulpverleningsbeleid in het algemeen en 
het hulpverleningsplan in een specifieke hulpverleningssituatie. 
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- Supervisie, met als doel het bevorderen van de kwaliteit van de leiding
gevende (deskundigheid). Supervisie richt zich op het functioneren van de 
leidinggevende in de beroepsroL 

- Teambegeleiding, met als doel het bevorderen van de kwaliteit van de 
samenwerking en het team-functioneren. Teambegeleiding richt zich op de 
onderlinge communicatie en samenwerking binnen een team. 

- Bewaking en bijregeling werkbelasting, met als doel het bereiken van een 
evenwichtige werkbelasting tussen teamleden, rekening houdend met de 
capaciteiten en mogelijkheden van de teamleden. 

In de oude werkwijze wordt de werkbegeleiding uitgevoerd door de staffunc
tionaris bevordering deskundigheid leiding. Door het houden van individuele
en groepswerkbesprekingen wordt de kwaliteit van de hulpverlening getoetst, 
en wordt de leidinggevende begeleid in de uitvoering van het hulpverlenings
beleid. Aan de werkbesprekingen zit duidelijk een supervisie aspect verbonden. 
Met name bij nieuwelingen wordt aandacht besteed aan supervisie. Toch heerst 
binnen het team van leidinggevenden de mening dat nog te weinig aandacht 
aan deze vorm van begeleiding wordt besteed. Hetzelfde geldt voor de teambe
geleiding. Bewaking en bijregeling van de werkbelasting gebeurt door middel 
van case-load besprekingen. In deze besprekingen wordt bekeken hoe het zit 
met de werkbelasting van de leidinggevenden, hoeveel ruimte (speciale aftrek) 
gegeven wordt voor het vervullen van nevenactiviteiten (intake, begeleiden 
stagiaires, begeleiden g.v.v.o., overlegsituaties, ondernemingsraad), en hoeveel 
ruimte beschikbaar is voor extra taken. 

In de nieuwe werkwijze zal werkbegeleiding van leidinggevenden op de zelfde 
manier plaats moeten vinden. Door het houden van individuele- en groeps
werkbesprekingen wordt de kwaliteit van de hulpverlening getoetst, wordt het 
hulpverleningsbeleid uitgedragen en wordt de leidinggevende inhoudelijk 
begeleid en ondersteund in de uitvoering van het hulpverleningsbeleid (zie ook 
paragraaf 6.2). 
De nieuwe werkwijze brengt een individualisering van de positie van leiding
gevende met zich (zie paragraaf 4.1). Wanneer leidinggevenden minder contact 
met elkaar hebben, bestaan minder mogelijkheden om elkaar te ondersteunen 
in de ontwikkeling in de beroepsroL Om deze reden zal in de nieuwe werkwijze 
meer aandacht geschonken moeten worden aan supervisie, met name van 
nieuwelingen. Ook het werken met groepen, een andere manier van werken 
dan in de oude werkwijze, maakt meer aandacht voor supervisie noodzakelijk. 
Door het werken in wijken is het mogelijk dat verschillen ontstaan in werkbe
lasting tussen leidinggevenden. Ook is het mogelijk dat verschillen ontstaan 
russen leidinggevenden met betrekking tot capaciteit om aan de hulpvraag in 
de wijk te voldoen. Het is mogelijk dat een leidinggevende het gevoel heeft 
'krap te zitten' in vergelijking met anderen, terwijl in de oude werkwijze een 
kollektief gevoel van 'krap zitten' bestond. Dit alles vraagt meer aandacht voor 
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teambegeleiding en bewaking van de werkbelasting van leidinggevenden. 

Cras, van Harten en Slot (1977) stellen dat beheersing en begeleiding moeilijk 
te combineren taken zijn. Als redenen hiervoor worden genoemd: 
- Het overschakelen van beheersing- naar begeleidingstaken kost veel energie 

en leidt niet zelden tot overbelasting. 
- Een rolconflict werkt twijfel in de hand inzake onpartijdigheid (de bekende 

"dubbele pet"). 
- Consult- en controlelijnen sluiten elkaar qua voorwaarden uit. 

De Walle stelt dat werkgerichte begeleiding ('eisen stellen') en procesgerichte 
begeleiding van personeelsleden en team ('steunen') moeilijk te verenigen zijn 
in een functie. Deze stellingname sluit aan bij de visie van Cras, van Harten en 
Slot. 
Er bestaat een spanning tussen het toezien op en de begeleiding bij de uitvoe
ring van het afgesproken hulpverleningsbeleid enerzijds, en het geven van een 
begeleiding die gericht is op de ontwikkeling van de werker in zijn beroepsrol 
anderzijds, indien beide taken door een en dezelfde medewerker worden 
verricht. Er is immers pas sprake van supervisie als de leerdoelen van de 
werker centraal kunnen staan en als de verantwoording over de uitvoering van 
het werk elders aan bod komt (de Walle 1984). De combinatie van werkbege
leiding en supervisie in een functie heeft ook binnen de afdeling gezinszorg in 
het verleden tot problemen geleid. 
De combinatie van werkbegeleiding en teambegeleiding wordt niet wenselijk 
geacht omdat zich hier dezelfde dubbelrol manifesteert. Als werkbegeleider in 
combinatie met teambegeleider ben je te weinig belangenloos en neutraal om 
een team procesmatig te kunnen begeleiden. Aan teambegeleiding kunnen 
twee functies toegekend worden: 
- een ontwikkelingsgerichte functie, en 
- een probleemoplossende functie. 
Binnen het team van leidinggevenden heerst de mening dat in het verleden nog 
te weinig aandacht aan deze vorm van begeleiding is besteed. Met name de 
ontwikkelingsgerichte functie van teambegeleiding is onderontwikkeld geble
ven. 

Op grond van bovenstaande beschouwingen wordt de volgende verdeling van 
taken voorgesteld: 
- Werkbegeleiding, met als doel het bevorderen van de kwaliteit van het werk, 

behoort tot de taken van de staffunctionaris hulpverlening. In individuele
en groepswerkbesprekingen wordt de uitvoering van het hulpverleningsbe
leid getoetst. Hulpverleningspiarmen in specifieke hulpverlenings-situaties 
worden doorgesproken, onder meer met als doel coördinatie van het 
hulpverleningsbeleid te bewerkstelligen. 

- Supervisie, met als doel het bevorderen van de kwaliteit van de leiding-
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gevende (deskundigheidsbevordering) behoort tot de taken van de staffunc
tionaris deskundigheidsbevordering. Zij draagt zorg voor de ontwikkeling 
van de leidinggevende in de beroepsrol en zorgt dat leidinggevenden hun 
werkwijzen en werkproblemen aan de orde kunnen stellen. Onderwerpen 
die bij de supervisie aan de orde kunnen komen zijn: 
- Beroepshouding en taakopvatting: bijvoorbeeld jezelf zijn in de rol als lei

dinggevende, hoe ver gaat de verantwoordelijkheid van de leidinggevende 
ten opzichte van de cliënt ? 

- Werkstijl: sterke versus zwakke kanten, ontplooiingsdoelen. 
- Vaardigheden: omgaan met conflicten, groepswerk, emotioneel appelle-

rende cliënten, het moeten afwijzen van hulpvragen. 
- Motivatie. 

- Teambegeleiding, met als doel het bevorderen van de kwaliteit van de 
samenwerking en het team-functioneren behoort tot de taken van de staf
functionaris deskundigheidsbevordering. 

- Bewaking van de werkbelasting is een taak van de staffunctionaris deskun
digheidsbevordering. Bij de supervisie zal overbelasting aan het licht komen. 

Bovenstaande verdeling van taken is beslist niet de enige die mogelijk en werk
baar is. Naar mijn mening mogen van deze taakverdeling echter betere resulta
ten verwacht worden dan van de bestaande verdeling van taken. Om een juiste 
taakverdeling te bewerkstelligen is geadviseerd om te onderzoeken in hoeverre 
de combinatie van werkbegeleiding, supervisie en teambegeleiding in het 
verleden daadwerkelijk totproblemen aanleiding heeft gegeven. 

4) Deskundigheidsbevordering 
In de oude werkwijze en in de bestaande organisatiestructuur is de deskundig
heidsbevordering verdeeld over twee functies. De staffunctionaris bevordering 
deskundigheid uitvoerende krachten neemt de deskundigheidsbevordering van 
de hulpverleensters voor haar rekening. De deskundigheidsbevordering van de 
hulpverleensters wordt voorbereid door de werkgroep bevordering deskun
digheid uitvoerende krachten. Aan deze werkgroep wordt deelgenomen door 
de drie staffunctionarissen van de afdeling gezinszorg, 2 leidinggevenden en 2 
hulpverleensters. De werkgroep komt iedere 6 weken bijeen. 
De staffunctionaris bevordering deskundigheid leiding organiseert de deskun
digheidsbevordering van de leidinggevenden en voert deze uit. Dit is echter 
maar een onderdeel van haar takenpakket. Zij houdt zich ook bezig met 
werkbegeleiding, voorbereiding en toetsing van het hulpverleningsbeleid, 
klachtenbehandeling en beleidsgericht overleg met andere hulpverlenende 
instanties. 

In de nieuwe werkwijze zal de voorbereiding en de uitvoering van de deskun
digheidsbevordering mogelijk op een andere manier plaats vinden. Ook zal de 
deskundigheidsbevordering van de leidinggevenden meer gericht moeten zijn 



82 Modulair organiseren bij de gezinszorg te Weert 

op het werken met groepen. Bij de start van de wijkteams wordt hier een begin 
mee gemaakt. De inhoud van de deskundigheidsbevordering valt echter buiten 
het bestek van het uitgevoerde onderzoek. 
De opsplitsing van de deskundigheidsbevordering voor leidinggevenden en 
hulpverleensters moet komen te vervallen. Aanbevolen wordt de staffunctiona
ris bevordering deskundigheid uitvoerende krachten zorg te laten dragen voor 
de deskundigheidsbevordering van beide groepen. Het hier gehanteerde begrip 
deskundigheidsbevordering moet niet verward worden met het begrip bevorde
ring deskundigheid leiding in de oude werkwijze. Deze nu nog gebruikte 
benaming heeft veel meer betrekking op het uitdragen van het hulpverlenings
beleid dan op deskundigheidsbevordering (zie ook de aanbevelingen met 
betrekking tot de begeleiding en ondersteuning van leidinggevenden). 

5) Overleg met andere hulpverlenende instanties 
In de oude werkwijze wordt op diverse organisatorische niveaus contact onder
houden en overleg gevoerd met andere hulpverleners. Cliëntgericht overleg 
wordt op uitvoerend niveau gevoerd door hulpverleensters en leidinggevenden. 
Praktijkgericht overleg valt onder de verantwoording van de staffunctionaris 
bevordering deskundigheid leiding. Zij neemt aan dit overleg deel of zorgt voor 
deelname. Beleidsgericht overleg met andere hulpverlenende instanties wordt 
gevoerd door de directeur en/ of de staffunctionaris bevordering deskundigheid 
leiding. 

In de nieuwe werkwijze is een betere samenwerking met andere hulpverleners 
mogelijk. Op wijk-niveau kunnen de hulpverleensters en de leidinggevenden 
'zich ingraven in de eigen wijk'. De samenwerking met andere hulpverleners, 
met name huisartsen, wijkverpleging en algemeen maatschappelijk werk, kan 
hierdoor meer gestalte krijgen. 
Op wijk-niveau bestaan zodoende meer mogelijkheden voor praktijkgericht 
overleg dan in de oude werkwijze. In de toekomst zal onderzocht moeten 
worden, in hoeverre de betere mogelijkheden voor overleg (met name binnen 
de eerste lijn) ook daadwerkelijk gebruikt worden. 

4.5 Ingreep en evaluatie 

Zoals reeds in de inleiding van dit hoofdstuk aangegeven is, is het advies inzake 
de aanpassing van de organisatiestructuur niet geheel overgenomen. Aldus zijn 
de voorgestelde wijzigingen slechts ten dele doorgevoerd. 
Na zorgvuldige overweging en nader onderzoek heeft het bestuur de voorkeur 
gegeven aan een variant op het, in paragraaf 4.3 uitgewerkte lijn-staf grondmo
del. Aldus is gekozen voor een hiërarchische vorm van coördinatie door het 
instellen van een coördinator boven de wijkteams. 
Zoals reeds in paragraaf 4.4 beschreven is zijn een aantal voorstellen met 
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betrekking tot secundaire schaalvraagstukken wèl doorgevoerd. 

Uitwerking en implementatie van deze alternatieve plannen met betrekking tot 
herstructurering heeft plaatsgevonden na beëindiging van de contractueel over
eengekomen termijn van het empirisch onderzoek. In een later stadium is een 
aanvullend empirisch onderzoek uitgevoerd. Dit heeft echter voornamelijk 
betrekking op de problematiek beschreven in hoofdstuk 5. 
Aldus is het niet mogelijk gebleken om tijdens het onderzoek de gehele 
regulatieve cyclus te doorlopen. Evaluatie op grond van ervaringen bij de 
implementatie van de in het voorgaande uitgewerkte plannen en waargenomen 
resultaten is niet mogelijk. Het is echter wèl mogelijk om door een theoretisch
interpretatieve studie de ervaringen in de diagnosefase en ontwerpfase te 
evalueren in het kader van wetenschappelijke theorieën op het terrein van unit 
management. Voor de resultaten hiervan wordt verwezen naar hoofdstuk 8. 



5 Allocatie en beheersing van personele middelen van de wijk
teams 

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op het vraagstuk van de allocatie van 
personele middelen. Het concept van unit management impliceert dat autono
me organisatieonderdelen - binnen kaders aangegeven door het algemeen 
management • eigen doelen formuleren, plannen opstellen en deze met eigen 
middelen ten uitvoer trachten te brengen. 
Vanuit een systeembenadering zijn de wijkteams op te vatten als open syste· 
men. Door gebruik te maken van beschikbare hulpverlenings-uren (personele 
capaciteit) wordt de hulpvraag in de wijken getransformeerd in een hulpaan
bod. Het hulpverleningsbeleid stuurt de hulpverleningsprocessen op wijk
niveau. Een systeembeschouwing van de hulpverlening is grafisch weergegeven 
in figuur 5.1. 

HULPVRAAG 

(primaire Invoer) 

hacblkbara 
hulpyarlenlnga-uron 

(Invoer ven middelen) 

HULPAANBOD 

!primaire ullvoer) 

Figuur 5.1: Systeembeschouwing van het hulpverleningsproces 

Voor beheersing van de hulpverleningsprocessen op wijk-niveau zijn drie zaken 
essentieel: 
- er moet een doeltoestand zijn (men moet weten welk hulpaanbod, in relatie 

tot de hulpvraag noodzakelijk is), 
het systeem moet in. staat zijn deze doeltoestand te realiseren (het wijkteam 
moet over voldoende personele capaciteit kunnen beschikken om het 
gewenste hulpaanbod te kunnen leveren), en 
er moeten mogelijkheden zijn om het systeemgedrag te beïnvloeden (door 
sturing en regeling moet afstemming tussen hulpvraag en hulpaanbod 
bewerkstelligd worden). Gezien de taak ·van de wijkteams in de nieuwe 
structuur voor gezinsverzorging zullen deze teams de beschikking moeten 
krijgen over voldoende personele middelen om aan de hulpvraag te kunnen 
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voldoen. De schaarse middelen zullen op een everwichtige manier over de 
diverse wijkteams verdeeld moeten worden om afstemming van hulpvraag 
en hulpaanbod te bewerkstelligen. 

In dit hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten met betrekking tot de afstem
mingsproblematiek tussen hulpvraag en hulpaanbod weergegeven. Deze 
problematiek is direct van invloed op de (re)allocatie van middelen in de 
organisatiestructuur en op de mogelijkheden om door procedurele beheersings
systemen coördinatie te bewerkstelligen. Indien de beschikbare middelen op 
een dusdanige wijze over de wijkteams verdeeld zijn dat deze meestal voldoen
de zijn om aan de gestelde hulpvraag te voldoen is het mogelijk om de beslis
singsbevoegdheid m.b.t. de inzet van personeel te decentraliseren. Hierdoor 
zullen hogere organisatorische niveaus ontlast worden van operationele 
beslissingen en meer ruimte krijgen voor beleidsvorming. 
In de volgende paragraaf wordt nader ingegaan op deze afstemmingsproblema
tiek. Onderzocht is in welke mate de hulpvraag en het hulpaanbod aan fluc
tuaties onderhevig zijn. Vervolgens wordt een model uitgewerkt om afstem
ming te bewerkstelligen. In paragraaf 5.2 wordt nader ingegaan op methoden 
om de hulpvraag te voorspellen. Om het gepresenteerde allocatie-model in de 
praktijk toe te kunnen passen zijn voorspellingen m.b.t. de hulpvraag nodig. 

5.1 Afstemming van hulpvraag en hulpaanbod 

Bij de samenstelling van de wijken (bepaling van de wijkgrenzen) is rekening 
gehouden met de volgende factoren: 
- gemeentegrenzen. 

geografische en infrastructurele elementen. 
demografische gegevens. 
samenwerking met andere eerstelijn disciplines (met name de begrenzing 
van de werkgebieden van de wijkverpleging is van belang). 
omvang van de actuele hulpvraag (gestreefd is naar een dusdanige wijkom
vang dat een team met ongeveer 1.000 tot 1.300 contract-uren per periode 
aan de hulpvraag kan voldoen). 
samenstelling van de hulpvraag (geïndiceerde kwaliteit). 

Uit deze opsomming blijkt dat bij de vaststelling van de wijkgrenzen, en dus 
indirekt ook bij de samenstelling van de wijkteams, ondermeer is uitgegaan van 
factoren die aan verandering onderhevig zijn. Zo moeten bijvoorbeeld 
demografische gegevens door nieuwbouw en vergrijzing continu bijgesteld 
worden. 
Ook de omvang en verdeling van de hulpvraag fluctueren sterk. Bij de samen
stelling van de wijkteams waren hieromtrent geen longitudinale gegevens 
beschikbaar zodat uitgegaan is van een eenmalige opname van de hulpvraag. 
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Hetzelfde kan in mindere mate ook gesteld worden voor het hulpaanbod. Deze 
werkwijze brengt het gevaar met zich dat een momentopname op lange termijn 
niet representatief blijkt' te zijn en zodoende een verkeerde afstemming tot 
gevolg heeft. Met name in de beginfase, wanneer de wijkteams net gestart zijn, 
moet hierop sterk gelet worden. 
Om de beschikbare middelen op een evenwichtige manier over de wijkteams te 
kunnen verdelen is nadere studie noodzakelijk. In het vervolg van deze para
graaf wordt nader uitgewerkt wat onder hulpvraag en hulpaanbod verstaan 
wordt en zal een allocatie-model uitgewerkt worden dat bruikbaar is om 
afstemming te bewerkstelligen. 

5.1.1 Hulpvraag 

Alvorens onderzocht kan worden in welke mate de hulpvraag aan fluctuaties 
onderhevig is en in hoeverre deze voorspeld kunnen worden zal eerst het 
begrip hulpvraag nader gedefiniëerd worden. Afhankelijk van de gekozen 
invalshoek zijn verschillende definities mogelijk. Wanneer uitgegaan wordt van 
de doelstelling van de gezinsverzorging is te spreken van een maatschappelijke 
functie. 
- potentiële hulpvraag: dit betreft alle zich voordoende situaties die een 

beroep op de gezinsverzorging vanuit haar algemene doelstelling legiti
meren. 

Echter niet in alle situaties waarin een beroep op de gezinsverzorging mogelijk 
zou zijn wordt ook daadwerkelijk om hulp gevraagd. Dit kan diverse redenen 
hebben. Dat geen beroep gedaan wordt op de gezinszorg kan veroorzaakt zijn 
door onbekendheid met deze vorm van hulpverlening. Ook komt het voor dat 
een potentiële hulpvrager wel bekend is met deze vorm van hulpverlening, 
maar dat desondanks de hulpvraag uitblijft. 
Daarnaast wordt oók hulp gevraagd in situaties die, .vanuit de doelstelling van 
de gezinsverzorging, niet voor gezinszorg in aanmerking komen. In dit kader 
kan gesproken worden van: 
- inkomende hulpvraag: dit betreft alle situaties waarin een beroep wordt 

gedaan op de gezinsverzorging, los van de vraag of aan deze hulpvraag 
tegemoet gekomen wordt. 

Een groot gedeelte van de inkomende hulpvraag wordt geaccepteerd in het 
kader van de algemene doelstelling van de gezinsverzorging. In een of meerde
re intakegesprekken wordt de hulpvraag nader gespecificeerd en vastgelegd 
volgens het landelijk indikatie- en registratiesysteem (LIER-systeem). Bekeken 
wordt welke taken in het huishouden overgenomen moeten worden of waarbij 
assistentie nodig is. Daarbij wordt rekening gehouden met de zelfredzaamheid 
van de cliënt en mogelijkheden voor mantelzorg. Geïndiceerd wordt hoeveel 
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uur per week een huishouden gezinsverzorging nodig heeft. Dit resulteert in 
de: 
- geïndiceerde hulpvraag: dit betreft het aantal geïndiceerde uren gezins

verzorging. Naast kwantitatieve aspecten zijn hieraan ook kwalitatieve 
aspecten verbonden. Dit houdt verband met de taken die binnen het huis
houden overgenomen moeten worden of waarbij assistentie nodig is. Daar
naast vraagt de thuissituatie dikwijls om specifieke hulpverlenings-kwalitei
ten. 

Het is mogelijk dat veranderingen optreden in de taken waarbij deze onder
steuning noodzakelijk is, of dat de geïndiceerde uren gezinsverzorging niet 
overeenkomstig de te verrichten taken zijn. In dat geval, en in ieder geval elke 
zes maanden, vindt een herindikatie plaats. 
Het is ook niet altijd mogelijk om een huishouden direkt hulp te geven, 
wanneer dit gewenst is. Dit kan diverse redenen hebben. In dat geval komt het 
huishouden op een wachtlijst te staan. Wanneer de hulpverlening werkelijk 
ingaat wordt het huishouden van de wachtlijst verwijderd. 
Als operationele definitie van de hulpvraag wordt gekozen: 
- hulpvraag: het aantal geïndiceerde uren gezinsverzorging van huishoudens 

waaraan daadwerkelijk gezinsverzorging verleend wordt en van huishoudens 
die op de wachtlijst staan. 

Dit vraagt om een nadere definitie van het begrip 'wachtlijst': 
- wachtlijst: de verzameling huishoudens waarover gezinsverzorging geïndi

ceerd is en die, voor bepaalde of onbepaalde tijd, geen gezinsverzorging 
ontvangen, ondanks het feit dat ingang of voortzetting van de hulpverlening 
gewenst is. 

Uitgaande van de hierboven weergegeven definitie is onderzocht in welke mate 
de hulpvraag aan fluctuaties onderhevig is. Over één jaar (52 weken) is weke
lijks de hulpvraag per wijk berekend en grafisch weergegeven in bijlage 1. Twee 
extreme gevallen uit deze bijlage zijn in onderstaande figuur 5.2 weergegeven. 
Hieruit blijkt dat de hulpvraag aan schommelingen onderhevig is. Deze 
schommelingen zijn niet voor alle wijken van dezelfde grootte. De range, als 
maat voor de spreiding van de hulpvraag per wijk, loopt uiteen van 48.0 tot 
169.0 uren over de wijken (21.6 % tot 63.1 % relatief t.o.v. de gemiddelde hulp
vraag). 

5.1.2 Hulpaanbod 

Het hulpaanbod komt voort uit het instellings-budget. Ongeveer 75 % van de 
totale kosten zijn beschikbaar voor de direkte hulpverlening, in de vorm van 
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Figuur 5.2: Overzicht hulpvraag Boshoven (gem. Weert) en Neeritter (gem. 
Hunsel) 

contracten voor hulpverleensters. Voor gezinszorg Weert zijnjaarlijks ongeveer 
250.000 uren beschikbaar voor de uitvoering. Een gedeelte hiervan (ongeveer 
27%) wordt besteed aan vakantie, ziekte, buitengewoon verlof, arbeidsduurver
korting, bijscholing, kursus, planning en andere activiteiten (bijvoorbeeld 
O.R.). Deze uren kunnen niet gerekend worden tot het hulpaanbod. Onder 
hulpaanbod kan verstaan worden: 
- werkelijk hulpaanbod: daadwerkelijk verleende uren gezinsverzorging 

Het hulpaanbod wijkt regelmatig af van de hulpvraag. Is het hulpaanbod groter 
dan de hulpvraag, dan wordt het verschil als geen-werk uren (GW-uren) 
geregistreerd en aan de betreffende hulpverleensters uitbetaald. Zo kan ook 
onder hulpaanbod verstaan worden: 
• potentieel hulpaanbod: daadwerkelijk verleende uren gezinsverzorging 

vermeerderd met de uitbetaalde geen-werk Uren. 

In het kader van deze studie is gekozen voor deze tweede definitie. Schema
tisch kan het hulpaanbod als volgt weergegeven worden: 
Hulpaanbod = Kontr + EW -VA- Z- BV - K - P + S = W + EW + GW + S 
met: Kontr. aantal contract uren 

EW aantal extra werk uren, waQ.lleer de hulpvraag groter is dan 
het hulpaanbod en het budget extra werk mogelijk maakt. 

VA aantal vakantie uren (vallen binnen de contracten) 
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Z aantal ziekte uren (vallen binnen de contracten) 
BV aantal buitengewoon verlofuren (vallen binnen de contracten) 
K aantal kursus uren (vallen gedeeltelijk binnen de contracten) 
P aantal planning uren (vallen gedeeltelijk binnen de contrac

ten) 
S aantal ingezette stage uren Gaarlijks worden ongeveer 13.000 

uren door ca. 40 stagiaires gewerkt) 

Arbeidsduurverkorting is in bovenstaande berekening niet opgenomen omdat 
deze gedeeltelijk 'opgeplust' wordt en uitbetaald boven de contracten. Het 
gedeelte dat als vakantie opgenomen wordt, wordt geregistreerd als vakantie. 
Uitgaande van de hierboven weergegeven definitie van hulpaanbod is voor 
1988 onderzocht in welke mate het totale hulpaanbod aan schommelingen 
onderhevig is. Hierbij is uitgegaan van vierwekelijkse (periodieke) cijfers van 
de totale hulpverlening. Het hulpaanbod over 1988 is grafisch weergegeven in 
figuur 5.3. 
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Figuur 5.3: Fluctuatie totale hulpaanbod in 1988 per periode 

5.1.3 Model 

In de literatuur zijn diverse methoden ontwikkeld om afstemming tussen vraag 
naar personeel en aanbod op elkaar af te stemmen. Globaal zijn deze onder te 
verdelen in kwalitatieve en kwantitatieve methoden. Veel personeelplannings
met boden hebben voornamelijk betrekking op lange termijn bezetting eri 
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maken hiervoor gebruik van Markov-technieken. Voor de allocatie van 
middellen over de periode van een jaar zijn deze methoden niet geschikt. Om 
deze reden is in het onderstaande een allocatie-model uitgewerkt waarmee 
afstemming van hulpvraag en hulpaanbod bewerkstelligd kan worden. Dit 
model is grafisch weergegeven in figuur 5.4. 
Het model beschouwt zowel de hulpvraag als het hulpaanbod op een bepaald 
moment als gegeven. Dit gegeven kan de actuele omvang van de hulpvraag en 
het hulpaanbod zijn, maar ook een gemiddelde over een bepaalde periode. 

hulpvraag 

nee 

Figuur 5.4: Allocatie-model voor afstemming van hulpvraag en hulpaanbod 

Afstemming van hulpvraag en hulpaanbod kan plaats vinden door: 
het afstemmen van de hulpvraag op het hulpaanbod: De hulpvraag in een wijk 
kan op twee manieren beïnvloed worden. 
- door het aanpassen van de wijkgrenzen is het mogelijk de omvang van de 

hulpvraag in een bepaalde wijk te beïnvloeden. Het zal duidelijk zijn dat 
dit ook consequenties heeft voor de omvang van de hulpvraag in een of 
meerdere andere wijken. 

- door het bijstellen van het indikatie beleid is het mogelijk de omvang van 
de hulpvraag te beïnvloeden. Dit is in het verleden gebeurd en zal 
mogelijk in de toekomst weer noodzakelijk blijken. 
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Het moge duidelijk zijn dat deze twee methoden om afstemming van hulp
vraag en hulpaanbod te bewerkstelligen, niet bijzonder geschikt zijn als 
stuur- en regelmechanisme op korte termijn. Wijkgrenzen moeten op 
middellange termijn een vast gegeven zijn. Op de lange termijn kan het 
noodzakelijk blijken om de wijkgrenzen aan te passen, wanneer bijvoorbeeld 
sprake is van uitbreiding van een nieuwbouwwijk of van vergrijzing van een 
wijk. 
Wanneer het indikatiebeleid naar believen op elk moment bijgesteld kan 
worden, kan hooguit nog gesproken worden over incrementeel beleid (Lind
blom, 1958). Op de lange termijn kan het noodzakelijk zijn het indikatie
beleid bij te stellen, wanneer de kwantitatieve en kwalitatieve vraag naar 
gezinsverzorging verder blijven toenemen zonder dat hiervoor extra midde
len beschikbaar komen. 

- het afstemmen van het hulpaanbod op de hulpvraag: Het hulpaanbod in een 
wijk kan op vijf manieren beïnvloed worden. 
- Door spreiding en/of niveauwijziging van de niet produktieve uren 

(ziekte, vakantie, buitengewoon verlof, bijscholing, kursus, planning en 
overige activiteiten) kunnen de omvang en de fluctuaties van het 
hulpaanbod heinvloed worden. 
- De invloed op de omvang en de spreiding van het ziekteverzuim is 

zeer beperkt. Mogelijk heeft de verbeterde kwaliteit van de arbeid in 
de nieuwe werkwijze (grotere betrokkenheid, grotere motivatie) een 
verlagend effect op de omvang van het ziekteverzuim. 

- De omvang van de vakantie-rechten is voor de instelling een gegeven, 
vastgelegd in de C.A.O. Wel is het mogelijk door planning van vakan
ties een betere spreiding te bewerkstelligen. Op instellingsniveau is dit 
tot op heden niet wenselijk geacht. Mogelijk liggen hiervoor op wijk
niveau meer mogelijkheden. Verplichte vakantiespreiding zal mogelijk 
tot verloop van hulpverleensters leiden. 

- De A.D.V., die geregistreerd wordt als vakantie, moet opgenomen 
worden in het voorjaar of in het najaar. Dit leidt echter tot pieken rond 
karnaval, pasen en de school-herfstvakantie. Een betere spreiding van 
deze uren is mogelijk door AD.V. per periode verplicht te laten 
opnemen en in te roosteren. 

- De invloed op zowel de omvang van buitengewoon verlof als op de 
spreiding hiervan is nihil. 

- De invloed op zowel de omvang van produktiviteitsverliezen wegens 
bijscholing en kursus als op de spreiding hiervan is wezenlijk. Het 
verdient aanbeveling om bijscholing en kursussen plaats te laten 
vinden in tijden waarin het hulpaanbod voldoende is. Dit zal echter 
niet altijd mogelijk zijn. 

- De planning door de wijkteams vindt wekelijks plaats, op vaste dagen 
en tijden. Op de omvang van de planningsuren kan weinig invloed 
uitgeoefend worden. Het is zelfs zo dat wanneer het hulpaanhad klein 
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is en de planning, als een gevolg daarvan, moeilijker, dit een nog 
verder verlagend effect heeft op de omvang van het hulpaanbod. 

- De invloed op de overige niet produktleve activiteiten (bijvoorbeeld 
O.R. lidmaatschap) is beperkt. 

- Een flexibele bezetting van de wijkteams, door het gebruik van variabele 
contracten, maakt beinvloeding van de omvang en de fluctuaties van het 
hulpaanbod mogelijk. De variabele contracten bestaan uit twee delen: 
een vast gedeelte dat de hulpverleensters een bepaald minimum aantal 
uren garandeert, en een variabel gedeelte dat de mogelijkheid biedt tot 
extra werk indien de hulpvraag groter is dan het hulpaanbod. Deze 
contracten worden minimum/maximum contracten genoemd. Inzet op 
het variabele gedeelte van het contract gebeurt op basis van vrijwillig
heid, echter niet vrijblijvendheid. 
Een flexibele bezetting van de wijkteams kan ook gerealiseerd worden 
door invoering van zogenaamde 'nul-contracten'. Dit zijn een soort 
beschikbaarheidscontracten (voor oproepkrachten) waaraan, wanneer de 
hulpverleensters niet werken, geen enkel recht verbonden is. Echter om 
redenen voortvloeiend uit het gevoerde sociale beleid wil de gezinszorg 
Weert niet met dergelijke nul-contracten werken. 

- Het uitlenen van hulpverleensters tussen wijkteams kan ook een moge
lijkheid vormen om hulpvraag en hulpaanbod binnen en tussen de wijken 
op elkaar af te stemmen. De situatie kan zich voordoen dat in de ene wijk 
het hulpaanbod groter is dan de hulpvraag, terwijl in de andere wijk de 
hulpvraag groter is dan het hulpaanbod, zelfs wanneer gebruik wordt 
gemaakt van het wisselend gedeelte van de variabele contracten. Het ligt 
dan voor de hand om hulpverleensters van het ene wijkteam tijdelijk in 
de andere wijk te laten werken. Hierdoor is te voorkomen dat in de ene 
wijk geen-werk uren uitbetaald worden, terwijl in een andere wijk overge
werkt moet worden of niet aan de hulpvraag kan worden voldaan. 
Aan het uitlenen van hulpverleensters tussen wijkteams zijn echter ook 
nadelen verbonden. Het tast mogelijk de voordelen van het werken in 
een klein gebied aan. De beheersbaarheid vermindert (het uitlenen 
tussen wijkteams kan leiden tot het afbrokkelen van de decentralisatie, de 
uitleen moet goed bewaakt worden). Verder kan dit ten koste gaan van 
de betrokkenheid en de motivatie van de hulpverleensters. 

- Een vierde mogelijkheid om het hulpaanbod af te stemmen op de 
hulpvraag in de wijken betreft het instellen van een arbeidspool of een 
zogenaamde 'vliegende brigade'. Dit is een op instellingsniveau 
opererende groep, multi inzetbare hulpverleensters, die ingezet worden 
in wijken waar kapaciteitstekorten optreden. Dit staat haaks op het 
decentralisatie-streven waarop de organisatieverandering gebaseerd is. 

- Een vijfde, en laatste mogelijkheid om het hulpaanbod op de hulpvraag af 
te stemmen betreft het structureel aanpassen van de personele bezetting 
van een wijk, wanneer hier aanleiding toe is. Dit betekent het aanpassen 
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van het aantal contract-uren dat een wijkteam tot haar beschikking heeft. 
In grote lijnen zijn dit de mogelijkheden die de afdeling gezinszorg heeft om 
afstemming van de hulpvraag en het hulpaanbod binnen en tussen de wijken te 
bewerkstelligen. Aan elk van deze mogelijkheden zijn voor- en nadelen verbon
den. In het bovenstaande is gebleken dat afstemming van de hulpvraag op het 
hulpaanbod niet geschikt is als korte en middellange termijn stuur- en regelme
chanisme. Op korte en middellange termijn moet het hulpaanbod afgestemd 
worden op de hulpvraag. 
Resumerend moet de afstemming van het hulpaanbod op de hulpvraag op 
korte en middellange termijn als volgt plaats vinden. 
- invoering van interne budgettering. De wijkteams moeten de beschikking 

krijgen over een uren-budget, in relatie tot de hulpvraag. 
- in eerste instantie moeten fluctuaties in de hulpvraag en in het hulpaanbod 

opgevangen worden door het gebruik van variabele contracten in het eigen 
wijkteam. 

- wanneer de ruimte aan variabele contracten niet voldoende is om de 
flutnaties van de hulpvraag en het hulpaanbod op te kunnen vangen, bestaat 
de mogelijkheid van lenen bij een ander wijkteam. Uitlenen gebeurt voor de 
periode van een week. 

- wanneer blijkt dat sprake is van een stucturele verandering in de hulpvraag 
of het hulpaanbod, moet gezocht worden naar structurele oplossingen. Zijn 
het scheppen van een flexibele wijkteam-bezetting door het gebruik van 
variabele contracten en het uitlenen van hulpverleensters methoden om 
incidentele afwijkingen tussen hulpvraag en hulpaanbod op te vangen, 
structurele afwijkingen kunnen slechts opgelost worden door aanpassing van 
het uren-budget, dat een wijk ter beschikking heeft. 

5.1.4 Allocatie en beheersing 

Het gepresenteerde allocatie-model, wat moet dienen om afstemming van 
hulpvraag en hulpaanbod binnen en tussen de wijken te bewerkstelligen, wordt 
in het vervolg van deze paragraaf nader toegelicht en uitgewerkt. Eerst wordt 
ingegaan op het hoe en waarom van interne budgettering. Vervolgens wordt 
ingegaan op het gebruik van variabele contracten, het uitlenen tussen wijk
teams en het structureel aanpassen van de uren-budgetten. 

Interne budgettering 

Onder interne budgettering wordt verstaan een systeem waarbij voor elk 
onderdeel van de organisatie telkens voor een bepaalde periode een budget ' 
wordt opgesteld, waarin de taak van dat onderdeel kwantitatief is omschreven 
en waarin kosten vermeld staan, die voor het ten uitvoer brengen van de taak 
toelaatbaar worden geacht (Harden, 1976). Budgettering is te zien als een 
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beleids- en beheersinstrument Het doel van budgettering is het verkrijgen van 
inzicht in de relatie tussen input van middelen en output (produktie) waarmee 
de mogelijkheid ontstaat van planning en controle. 
Per 1989 wordt het externe budget vastgesteld door het ministerie van W.V.C. 
Dit budget is te zien als een kostenplafond, dat niet overschreden mag worden. 
Het externe budget fungeert ook bij de invoering van interne budgettering als 
een kostenplafond. 
Wanneer hier de term extern budget gebruikt wordt, wordt hiermee het totale 
budget voor de gezinszorg Weert bedoeld. 
Binnen de afdeling gezinszorg kan onderscheid gemaakt worden tussen direkte 
kosten en indirekte kosten. Direkte kosten zijn kosten gemaakt voor de direkte 
hulpverlening; voornamelijk de loonkosten van hulpverleensters. lndirekte 
kosten worden gevormd door de overige loonkosten (van management, leiding 
en administratie) en materiele kosten. De indirekte kosten mogen maximaal 25 
% van de totale kosten uitmaken. [23] 

De direkte kosten kunnen uitgesplitst worden m.b.t. de vorm van hulpverle
ning: traditionele gezinszorg, Alphahulp en A.A.W.-hulpverlening. Zo komt het 
totale budget voor de traditionele gezinszorg, alle wijkteams tezamen, tot 
stand. Dit is een uren-budget. Voor 1987 zijn ongeveer 250.000 uren beschik
baar, inclusief de ongeveer 1700 scholingsuren voor hulpverleensters in 
opleiding die op voorhand vastgelegd zijn. De resterende 248.300 uur moeten 
over vijftien (vanaf periode 13 in 1987: veertien) wijkteams verdeeld worden. 

Aan de invoering van interne budgettering zit zowel een korte termijn aspect 
als een lange termijn aspect. Op korte termijn is het noodzakelijk om de 
beschikbare middelen (hulpverleningsuren) zo evenwichtig mogelijk te verde
len over de wijkteams, zonder dat hiervoor betrouwbare gegevens beschikbaar 
zijn. Bij de algehele omzetting van de oude werkeenheden in wijken (voor de 
werkeenheid Weert op 18 mei 1987, voor de werkeenheden Nederweert en 
Stramproy/Hunsel op 22 juni 1987) is uitgegaan van een eenmalige opname 
van de hulpvraag. Aan de hand van deze eenmalige opname van de hulpvraag 
zijn de wijkteams samengesteld, rekening houdend met demografische en 
geografische factoren en met beperkingen ten aanzien van groepsprocessen en 
leiderschap (groepsgrootte en samenstelling). Ook is rekening gehouden met 
de wijze waarop andere eerstelijns-organisaties georganiseerd zijn. 
De wijkteams hebben, uitgaande van de contracten, een bepaald aantal uren 
per periode ter beschikking gekregen. Deze uren-budgetten zijn bepaald door 
de contract-uren van de wijkteams met een factor 1,10 te vermenigvuldigen 
(preciezer 1,108 voor Weert; 1,102 voor Nederweert en 1,096 voor Stramproy
Hunsel). De factor 1,10 is tot stand gekomen door de voor alle wijken beschik
bare uren te delen door de aanwezige contract-uren. De verdeling per 1 juni 
1987 is weergegeven in tabel 5.1. 

23 Bron: Centrale raad voor de gezinsverzorging, Handbock gezinszorg, 1970 
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Tabel 5.1: Verdeling beschikbare uren over de wijkteams per 1-6-1987 

Wijk 

Biest 
Groenewoud 
Stad 
Fatima 
Keent 
Moesel 
Graswinkel 
Boshoven oost 
Boshoven west 
Os pel 
Nederweert 
Eind 
Stramproy 
Swartbroek 
Neeritter 

Beschikbare uren 
perperiode 

1232 
1277 
1361 
1768 
1139 
1378 
842 
867 

1108 
1309 
1172 
1239 
1241 
1293 
1354 
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Mocht bovenstaande verdeling van budgettaire middelen, gebaseerd op de 
contract-uren en een eenmalige opname van de hulpvraag, geklopt hebben bij 
de omzetting van de werkeenheden in wijken, twee maanden later blijkt deze 
verdeling niet juist meer te zijn. Bepaalde wijkteams ervaren hun budget als 
krap, andere wijkteams daarentegen zitten ruim in hun jasje. Uit nieuwe 
gegevens kan afgeleid worden dat de verdeling van budgettaire middelen niet 
in overeenstemming is met de ontwikkeling van de hulpvraag na het starten van 
de wijkteams. Dit wordt geïllustreerd met tabel 5.2. Hierin is de gemiddelde 
hulpvraag, gemeten over een periode van 9 weken na de invoering van wijkge
zinsverzorging, uitgezet tegen de beschikbare uren, resulterend in een verhou
ding beschikbare uren/geïndiceerde uren. 
De in tabel 5.2 weergegeven verdeling van budgettaire middelen over de wijk
teams is dermate onevenwichtig dat een voortijdige bijstelling noodzakelijk is. 
Om tot een evenwichtige verdeling van middelen te komen is een betrouwbare 
voorspelling van de hulpvraag per wijk noodzakelijk. Twee maanden na het 
starten van de wijkteams is een dergelijke voorspeller vooralsnog niet voor
handen. Het ontbreekt aan voldoende historisch materiaal om een betrouw
bare voorspelregel te kunnen bepalen. Bijstelling van de wijkteam-budgetten 
op grond van de gemiddelde hulpvraag over de genoemde 9 weken brengt het 
gevaar van overregeling met zich. Gezien de cijfers van tabel 5.2 en rekening 
houdend met de wijze waarop de wijkteam-budgetten tot stand gekomen zijn, is 
besloten dit gevaar van overregeling maar voor lief te nemen en de beschikbare 
middelen op een andere wijze over de wijkteams te verdelen. Op lange termijn 
moet uiteraard minder snel bijgesteld worden, en is een betrouwbare voorspel-
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Tabel5.2: Verhouding budgettaire middelen t.o.v. gemiddelde hulpvraag 
twee maanden na invoering van wijkgezinsverzorging 

Wijk Uren-budget Gemiddelde hulp- Verhouding 
(1) perti/ode VT'Q(lg per periode (2)/(3) 

2) (3) 

Biest 1232 872 1.41 
Groenewoud 1277 1224 1.04 
Stad 1361 1188 1.15 
Fatima 1768 1308 1.35 
Keent 1139 868 1.31 
Moeset 1378 1148 1.20 
Graswinkel 842 800 1.05 
Boshoven oost 867 824 1.05 
Boshoven west 1108 800 1.39 
Os pel 1309 624 2.10 
Nederweert 1172 932 1.26 
Eind 1239 804 1.54 
Stramproy 1241 968 1.28 
Swartbroek 1293 1264 1.02 
Neeritter 1354 916 1.48 

Totaal regio 18580 14540 1.28 

Ier van de hulpvraag in de wijken en in de gehele regio onontbeerlijk. In het 
laatste deel van deze paragraaf en in paragraaf 4.2 wordt hierop nader inge
gaan. 
Op korte termijn moet bijstelling van de wijkteam-budgetten als volgt geschie
den. Per periode zijn ongeveer 18.580 uren beschikbaar voor de traditionele 
gezinszorg. De gemiddelde hulpvraag (tijdens de 9 weken na het starten van de 
wijkteams) over de gehele regio bedraagt 14.540 uren per periode (hiervoor 
moet in de toekomst een betrouwbare voorspeller bepaald en gebruikt wor
den). Voor ieder hulpvraag-uur is gemiddeld 18.580/14.540 = 1,277 uur 
beschikbaar. Indien de wijk Biest een hulpvraag heeft van 872 uur per periode, 
dan moet het wijkteam-budget 872 x 1,277 = 1114 uren per periode bedragen. 
De totale, normatieve verdeling is weergegeven in tabel5.3. 

Tot zover het korte termijn aspect van de invoering van interne budgettering 
bij de gezinszorg Weert. Gepleit is voor een reële verdeling van de beschikbare 
uren, op basis van zo betrouwbaar mogelijke gegevens m.b.t. de werkelijke 
hulpvraag per wijk. 
Aan de invoering van intèrne budgettering is ook een lange termijn aspect 
verbonden. Budgettering, als beleids- en beheersinstrument, vraagt om jaarlijk
se herhaling. Ieder jaar moet een proces van planning, budgettering, uitvoering 
(en meting), rapportage en analyse doorloper, worden. Dit proces is weergege
ven in figuur 5.5. 
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Tabel 5.3 : Normatieve verdeling van middelen over wijkteams o.g.v. de 
gemiddelde hulpvraag over een periode van 9 weken als voor
speller van de hulpvraag 

Wijk Uren-budget Verwachte hulp-
(I) per {2Jriode vraag per periode 

2) (3) 

Biest 1114 872 
Groenewoud 1564 1224 
Stad 1518 1188 
Fatima 1671 1308 
Keent 1109 868 
Moe se! 1467 1148 
Graswinkel 1021 800 
Boshoven oost 1053 824 
Boshoven west 1022 800 
Os pel 979 624 
Nederweert 1191 932 
Eind 1027 804 
Stramproy 1237 %8 
Swartbroek 1615 1264 
Neeritter 1171 916 

Totaal regio 18578 14540 

Jaarlijks moet, uitgaande van het externe budget en op basis van plannen, 
historische gegevens en voorspellingen voor elk wijkteam een budget vastge
steld worden. Bij het proces van budgettering worden de plannen vertaald in 
kwantitatieve en meetbare termen. 
Volgens Blox (1983) is een budget, dat tevens een taakstelling impliceert, per 
definitie persoonsgebonden en mag daarom alleen grootheden bevatten die 
ook daadwerkelijk door de budgethouder beheerst kunnen worden. 
Het budget moet in overleg met de leidinggevenden van de wijkteams tot stand 
komen. De leidinggevenden van de wijkteams, verantwoordelijk voor de uit
voering van de plannen, worden hiermee budgethouders. De leidinggevende is 
verantwoordelijk voor zowel produktie als kosten van het wijkteam. Het is 
echter raadzaam alleen kosten die toewijsbaar zijn aan en beïnvloedbaar zijn 
door de wijkteams, op te nemen in de budgetten. Deze vorm van budgetteren 
wordt responsibility accounting genoemd. Het verdient tevens aanbeveling om 
de wijkteams activiteiten-budgetten te geven in plaats van kostenbudgetten, dus 
een aantal uren per periode of per jaar in plaats van een financieel bedrag. De 
wijkteams zijn gewend te rekenen in aantallen uren, niet in kosten. Eem 
mogelijk nadeel hiervan is dat de wijkteams zich hoegenaamd niet druk hoeven 
te maken om de kosten van die uren. Door het duidelijk uitdragen van beleid 
moet kostenbewustzijn te realiseren zijn, zodat dit probleem mogelijk onder
vangen wordt. 
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Figuur 5.5 : Management control proces (volgens Anthony & Herzlinger, 
1980) 

Wanneer de wijkteams de beschikking krijgen over uren-budgetten zijn er, wat 
de inhoud van de uren-budgetten betreft, diverse mogelijkheden: 
- De wijkteam budgetten kunnen betrekking hebben op alle uren die door de 

hulpverleensters van het wijkteam gemaakt worden. Dus zowel werk-uren 
als ziekte-, kursus-, vakantie-, buitengewoon verlof- en overige uren. Dit 
type budget wordt bruto-budget genoemd. 

- De wijkteam-budgetten kunnen ook enkel betrekking hebben op de werk
uren van de hulpverleensters. Ziekte-, kursus-, vakantie-, buitengewoon 
verlof- en overige uren (met uitzondering van geen-werk uren) vallen onder 
een centraal budget. Dit type budget wordt netto-budget genoemd. 

Over het algemeen gaat de voorkeur uit naar het bruto-budget, omdat dit de 
beheersing ervan vereenvoudigd. Aan deze vorm van budgetteren kleeft echter 
een belangrijk nadeel. In het bruto-budget van een wijkteam zit een compensa
tie voor uren die verloren gaan aan ziekte, kursus, vakantie, en buitengewoon 
verlof. Voor alle wijkteams is dit een bepaalde factor maal het aántal contract
uren. Deze factor is een gemiddelde over alle wijkteams. Wanneer echter een 
wijkteam een relatief groot ziekteverzuim heeft, is hier niet voldoende compen
satie voor aanwezig. 
Ondanks dat aan de invoering van bruto-budgetten, voor de wijkteams, nadelen 
verbonden zijn, zijn de voordelen van dien aard dat toch voor deze vorm van 
budgettering gekozen moet worden. Elk wijkteam moet in de toekomst een 
uren-budget ter beschikking krijgen. Jaarlijks moeten afspraken gemaakt 
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worden over de omvang van deze budgetten. De onderhandelingen hierover 
moeten gevoerd worden door de direkteur, de staffunctionarissen en de 
leidinggevenden. Vaststelling van de wijkteam-budgetten is een taak van het 
management-team. 
Mspraken met betrekking tot de invulling van dit wijkteam-budget worden 
gemaakt tussen de leidinggevende van het wijkteam, de staffunctionaris 
bevordering deskundigheid leiding (waarvoor in hoofdstuk 4 de nieuwe func
tiebenaming staffunctionaris hulpverlening voorgesteld is) en de staffunctiona
ris personeelszaken. Deze afspraken hebben betrekking op de verdeling vaste 
contracten - variabele contracten. 
Toetsing van de personele bezetting van de wijkteams dient te gebeuren door 
de staffunctionaris bevordering deskundigheid leiding en de staffunctionaris 
personeelszaken. Deze toetsing moet periodiek plaats vinden, of op aangeven 
van een leidinggevende. Hierop wordt in het vervolg van deze paragraaf nader 
ingegaan. Een voor dit doel ontworpen informatiesysteem verschaft de hier
voor benodigde kwantitatieve gegevens. In hoofdstuk 6 wordt nader ingegaan 
op dit informatiesysteem. 

In figuur 5.5 wordt het vervolg op de budgetteringsfase weergegeven. Gedu
rende de daadwerkelijke uitvoering van de plannen wordt geregistreerd welke 
middelen (hulpverlenings-uren) worden verbruikt en wat de bereikte resultaten 
zijn. De budgetten zullen periodiek bewaakt moeten worden. De volgende stap 
is analyse van de geregistreerde gegevens en rapportage. Periodiek moet een 
overzicht gegeven worden van de werkelijk gebruikte uren en de gemeten 
hulpvraag per wijkteam, in relatie tot het budget. Dit kan mogelijk aanleiding 
zijn tot het bijsturen van de activiteiten van een wijkteam of tot het herzien en 
aanpassen van het budget. Tenslotte wordt de informatie, voortgekomen uit de 
analyse en rapportage weer gebruikt bij het vaststellen van plannen voor het 
komende jaar. Zoals figuur 5.5 aangeeft is hiermee de cirkel rond. 

Flexibele bezetting door variabele contracten 

Wanneer de budgetten van de wijkteams vastgesteld zijn moeten de budgetten 
ten uitvoer gebracht worden. Iedere hulpverleenster heeft een contract afgeslo
ten met de instelling. Deze contracten varieren van 9 tot maximaal 40 uur per 
week. Een aantal contracten bestaat uit een vast gedeelte en een variabel 
gedeelte, de zogenaamde minimum/maximum contracten. Alle vaste contrac
ten en vaste gedeelten van de variabele contracten van de hulpverleensters 
tezamen vormen de contract-ruimte. De contract-ruimte moet te allen tijde 
kleiner zijn dan de budget-ruimte. 
Per 1-6-1987 bedraagt de gemiddelde contract-ruimte ongeveer 90.6% van de 
gemiddelde theoretische budget-ruimte. Gemiddeld blijft dus 9.4 % van de 
budget-ruimte over voor activiteiten die buiten de vaste contracten uitgevoerd 
worden. Een gedeelte van deze vrije-ruimte wordt besteed aan planning, het 

I 
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volgen van kursussen, uitbetaling van 'opgepluste A.D.V. uren' en andere 
activiteiten niet deel uitmakend van het hulpaanbod. Gemiddeld wordt 
ongeveer 3.8 % van de budget-ruimte besteed aan uitbetaling van A.D.V. 
rechten en planning boven de contracten (schatting). Hierdoor kan maximaal 
5.6 % van de budget-ruimte besteed worden aan variabel werken boven de 
contracten (maximum uren). 
Op korte termijn ligt de ruimte voor variabel werken vast, op lange termijn 
echter niet. Het is zinvol om te onderzoeken welk gedeelte van de budget
ruimte variabel moet zijn (vrije-ruimte) om afstemming van hulpvraag en hulp
aanbod te bewerkstelligen. Het is mogelijk dat de optimale vrije ruimte, in 
percentage van de budget-ruimte, per wijk verschilt. In een jonge wijk, waar de 
hulpvraag sterker fluctueert dan in een relatief bejaarde wijk, zal de behoefte 
aan variabele contracten groter zijn. 

Bij de Stichting Katholieke Gezinszorg Roermond is een onderzoek uitgevoerd 
naar de optimale omvang van de variabele contracten. Volgens een vaste 
procedure worden de middelen (in de vorm van personele contracten) over de 
wijkteams verdeeld, waarbij voor alle wijkteams ca. 10 % van de gemiddelde 
hulpvraag gereserveerd wordt voor variabel werken. Deze procedure beperkt 
de autonomie van de budgethouder met betrekking tot de invulling van dit 
budget. Ik ben van mening dat niet een aantal contract-uren vastgesteld moet 
worden, maar dat een wijkteam de beschikking moet krijgen over een uren
budget. De redenen hiervoor zijn: 
- De budget-ruimte is eenvoudiger vast te stellen en aan te passen dan het 

aantal contract-uren van een wijkteam. De contract-uren zijn op korte 
termijn een relatief vast gegeven. 

- Vaststelling van de budget-ruimte laat de budgethouder, de leidinggevende 
van het wijkteam, de vrijheid om invulling aan dit budget te geven in de 
vorm van contract-ruimte of vrije ruimte. Per wijk kan de keuze hierin 
anders liggen. 

De vraag welk deel van de budget-ruimte gereserveerd moet worden als vrije 
ruimte en welk deel ingevuld moet worden als contract-ruimte blijft hiermee 
nog onbeantwoord. Op deze vraag bestaat ook geen algemeen geldend ant
woord. Zoals in het voorgaande gesteld is, kan dit per wijk verschillen. 
De problematiek met betrekking tot de relatieve omvang van de contract
ruimte, in relatie tot de omvang van de budget-ruimte, is als volgt. Wanneer de 
hulpvraag in een wijk kleiner is dan de contract-ruimte treden geen-werk uren 
op, algemeen aangeduid als capacitaire leegloop. Hoe groter het aantal con
tract-uren, des te groter zal het aantal geen-werk uren zijn. Door het aantal 
contract-uren te verlagen zal het aantal geen-werk uren afnemen. Als gevolg 
hiervan neemt echter ook het service-tekort, gedefinieerd als de hulpvraag 
waaraan niet voldaan kan worden, toe. 
Wanneer een vermindering van het aantal contract-uren gecompenseerd wordt 
door een vermeerdering van het aantal variabele uren hoeft dit service-tekort 
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echter niet toe te nemen. De hulpvraag waarin niet met behulp van vaste con
tract-uren voorzien kan worden, wordt opgevangen met variabele uren. Wel 
neemt het aantal geen-werk uren af. Door het hulpaanbod voortkomend uit de 
vrije-ruimte is het mogelijk aan pieken in de hulpvraag tegemoet te komen 
zonder dat dit in de dalen van de hulpvraag tot leegloop leidt. 
Oerlemans (1987) pleit voor een variabel hulpaanbod van tien procent van de 
gemiddelde hulpvraag. Hiermee kan aan bijna alle hulpvraag tegemoet 
gekomen worden zonder dat er verliezen ontstaan tengevolge van geen-werk 
uren. Ik ben van mening dat de leidinggevende van elk wijkteam, eventueel 
samen met de hulpverleensters van het wijkteam en met ondersteuning van de 
staf, moet bekijken welke vrije-ruimte optimaal is, gegeven de samenstelling en 
de omvang van de wijk. 

Op basis van gegevens betreffende de omvang van de hulpvraag is voor een van 
de wijken onderzocht wat de invloed van de contract-ruimte is op het gebruik 
van maximum-uren (vrije ruimte), geen-werk uren en op het service-tekort. 
Uitgaande van het in tabel 5.3 berekende uren-budget is door simulatie 
bepaald in welke mate de contract-ruimte van invloed is op de afstemming van 
hulpvraag en hulp-aanbod. Hierbij is uitgegaan van historisch materiaal m.b.t. 
tot ziekteverzuim, vakantie, buitengewoon verlof, deelname aan cursussen en 
stage-uren. Gegevens m.b.t. deze niet-produktieve uren waren slechts per 
periode voorhanden. Uitgegaan is van de vooronderstelling dat het percentage 
niet-produktieve uren onafhankelijk is van de contract-ruimte. In figuur 5.6 is 
voor de veertien wijkteams weergegeven hoe het percentage niet-produktieve 
uren zich verhoudt tot de contract-ruimte. Ook is de correlatie-coëfficient 
tussen de contract-ruimte en het percentage niet-produktieve uren berekend. 
Deze bedraagt 0.086. Figuur 5.6 en de uitkomst van de correlatie-analyse geven 
geen aanleiding om de genoemde veronderstelling te verwerpen. 
Ook is uitgegaan van de vooronderstelling dat de budget-uren vrij aan te 
wenden zijn over het gehele jaar. Wanneer in een bepaalde periode geen 
gebruik wordt gemaakt van de beschikbare vrije ruimte (budgettaire ruimte 
voor variabel werken) worden deze uren overgeheveld naar een andere 
periode. Aldus ontstaat een "rollend-plan achtige" reserve voor variabele uren. 
Het zal duidelijk zijn dat een dergelijke vooronderstelling tevens consequenties 
met zich brengt inzake het te voeren sociale beleid. Vooralsnog wordt een 
dergelijke politieke factor buiten het simulatie-model gehouden. Bij de 
interpretatie van de simulatie-uitkomsten spelen de consequenties voor het 
personeelsbeleid uiteraard wél een belangrijke rol. 
Een derde vooronderstelling is dat de stage-uren in gelijke mate over de wijk
teams verdeeld worden, gespreid over 11 perioden. Het is noodzakelijk om 
deze stage-uren als capaciteit mee te rekenen. Wanneer dit niet zou gebeuren 
leidt dit tot leegloop. In paragraaf 4.4 is nader ingegaan op het vraagstuk van 
stagebegeleiding bij de nieuwe wijze van hulpverlening. 
In figuur 5.7 is weergegeven hoe de verhouding contract-ruimte/budgetruimte 
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Figuur 5.6 : Relatie tussen niet-productieve uren en contract-ruimte 

van invloed is op de afstemming van hulpvraag en hulpaanbod voor één van de 
veertien wijkteams. Naarmate het budget voor een groter deel ingevuld wordt 
met vaste capaciteit neemt de mogelijkheid tot variabel werken af. Tegelij
kertijd nemen het service-tekort en de leegloop toe. Ter bepaling van de 
optimale verhouding vaste capaciteit/budgettaire ruimte spelen vele factoren 
een rol. Afhankelijk van deze factoren en relevante randvoorwaarden zijn 
verschillende beslissingsalgoritmen mogelijk, bijvoorbeeld: 
- Een eenvoudig keuzemechanisme bestaat uit het minimaliseren van het 

service-tekort. In het geval van het wijkteam Biest betekent dit een vaste 
bezetting van 190 uren per week (68,2 % van de budget-ruimte). Hierbij 
treedt geen leegloop en service-tekort op. Daar staat tegenover dat relatief 
veel variabel gewerkt moet worden (gemiddeld 78,1 uren per week, of 28,0 
% van de budgetruimte ). 

- Een alternatief algoritme bestaat uit de keuze voor de maximale vaste 
bezetting waarbij geen leegloop van personele capaciteit te verwachten valt. 
In het geval van het wijkteam Biest impliceert dit een vaste contract-ruimte 
van 225 uren per week (80,8 % van de budget-ruimte). Het gemiddelde 
service-tekort bedraagt bij deze bezetting 7,9 uren per week (3,3 % van de 
gemiddelde hulpvraag). In vergelijking tot het eerste alternatief moet 
minder variabel gewerkt worden (gemiddeld 46,6 uren per week, dit is 16,7 
%van de budget-ruimte). 

- Een derde alternatief wordt gevormd door een streven naar een minimale 
omvang van de variabele capaciteit. In het geval van het wijkteam Biest 
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Figuur 5.7: De invloed van de contract-ruimte op variabel werken, capacitai
re leegloop en service-tekort voor het wijkteam Biest 

betekent dit een vaste bezetting van 278,5 uren per week (100,0 %van de 
budget-ruimte). Aldus resteert in het geheel geen ruimte voor variabele 
capaciteit. Ten gevolge van deze maximale vaste bezetting is ook de leeg
loop van personele capaciteit maximaal (gemiddeld 5,2 uren per week of 1,9 
% van de budget-ruimte). Ook het service-tekort is maximaal (gemiddeld 
23,7 uren per week of 10,2 %van de hulpvraag). 

Ook andere algoritmen zijn denkbaar. Bij de beslissing over de omvang van de 
contract-ruimte spelen naast financiële overwegingen ook sociale- en arbeids
voorwaardelijke overwegingen mee. In het geval van het wijkteam Biest is op 
zuiver budgettaire overwegingen een bezetting volgens het eerste algoritme 
(190 uren per week) het meest aantrekkelijk. Bij een dergelijke bezetting moet 
het wijkteam in staat geacht worden om aan alle hulpvraag te voldoen zonder 
dat dit leidt tot capacitaire leegloop en overbodig variabel werken. In het kader 
van het sociale en personeels-beleid is het echter nog maar de vraag of een 
dergelijke afwenteling van capacitaire problemen op het personeel mogelijk is 
en of binnen de wijkteams voldoende animo is om dermate veel variabel te 
werken (in het geval van het wijkteam Biest gemiddeld 78,1 uren per week). 
Dit kan voor een gedeelte ondervangen worden door bij de selectie van nieuw 
personeel de bereidheid tot variabele contracten als eis te stellen. 
Uit figuur 5.7 kan afgeleid worden dat een verlaging van de noodzakelijke 
variabele capaciteit bij relatief kleine vaste bezettingen gepaard gaat met een ' 
minder dan evenredige verhoging van de leegloop en het service-tekort. Gezien 
het gevoerde sociale en personeelsbeleid ligt het voor de hand te kiezen voor 
een verhouding vaste bezetting/budget-ruimte waarbij de noodzakelijkè 
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variabele arbeid beperkt is. Afhankelijk van de specifieke situatie in een wijk 
en de bereidheid tot variabel werken in een wijkteam is het aldus mogelijk om 
het variabel werken te beperken zonder dat dit zalleiden tot overmatig service
tekort en capaciteire leegloop. 
In het geval van het wijkteam Biest zou een vaste bezetting van 240 uren per 
week (86,2 % van de budgettaire ruimte) leiden tot gemiddeld 35,8 uren 
variabel werken (12,1 %van de budget-ruimte), gemiddeld 0,7 uren per week 
capacitaire leegloop (0,2 % van de budget-ruimte) en gemiddeld 11,4 uren 
service-tekort (4,7 %van de hulpvraag). In bijlage 2 zijn de berekeningen die 
ten grondslag liggen aan figuur 5.7 weergegeven. 
Op dezelfde wijze als hierboven en in bijlage 2 is het mogelijk om, op basis van 
gegevens betreffende de werkelijke hulpvraag, voor alle wijken te berekenen 
wat, vanuit verschillende invalshoeken, de optimale contract-ruimte is. 

Uitlenen tussen wijkteams 

Wanneer de ruimte aan flexibele contracten incidenteel niet voldoende is om 
de fluctuaties van hulpvraag en hulpaanbod op te kunnen vangen, bestaat de 
mogelijkheid om tijdelijk een hulpverleenster van een ander wijkteam te lenen. 
De gezinszorg te Weert heeft gekozen om deze vorm van afstemming van 
hulpvraag en hulpaanbod mogelijk te maken. 
Aan deze vorm van afstemming van hulpvraag en hulpaanbod zijn zowel 
voordelen als nadelen verbonden. Voordelen zijn: 
- Het uitlenen van hulpverleensters tussen wijkteams biedt de mogelijkheid 

om in incidentele en tijdelijke situaties met een extreem grote hulpvraag of 
een uitzonderlijk klein hulpaanbod toch hulp te kunnen verlenen. 

- Het uitlenen biedt de mogelijkheid om effectiever en efficiënter hulp te 
verlenen doordat in mindere mate capacitaire leegloop (geen-werk uren) en 
variabel werken (maximum uren) gelijktijdig optreden. 

Nadelen van het uitlenen zijn: 
- Het uitlenen doét afbreuk aan het gedecentraliseerd en kleinschalig werken 

in wijken. Uitlenen gaat ten koste van de doorzichtigheid een eenvoudigheid 
van het hulpverlenen in een klein gebied. 

- Het uitlenen heeft consequenties voor het groepsgebeuren binnen de 
wijkteams en doet mogelijk afbreuk aan de motivatie en betrokkenheid van 
de hulpverleensters bij het eigen wijkteam en bij de instelling. 

- De omvang van de uitleen zal nauwkeurig bewaakt moeten worden om te 
voorkomen dat de hulpverlening budgettair-administratief en organisato
risch uit de hand loopt. Het gevaar bestaat dat met een toename van de 
omvang van de uitleen, situaties als de oude 'werkeenheid-planning' zullen 
ontstaan. 

- De mogelijkheid van uitlenen roept mogelijk problemen op tussen leiding
gevenden. Bij een verzoek om een hulpverleenster uit te lenen aan een 
andere wijk moet de leidinggevende een afweging maken tussen belangen 
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van de eigen wijk en de belangen van een andere wijk. Regelgeving en 
procedures kunnen mogelijk deze afweging vereenvoudigen. 

Na overleg met de betrokkenen is gekozen voor een getrapte uitleen: 
- In eerste instantie is alleen uitlenen tussen buurwijken (twee of drie aan 

elkaar grenzende wijken) mogelijk. 
- In tweede instantie, in uitzonderlijke gevallen ter beoordeling van een 

coördinerende functionaris (de staffunctionaris hulpverlening, zie hoofdstuk 
4) is uitlenen buiten de buurwijken mogelijk. 

- Telkens wordt uitgeleend voor de duur van een week. Na deze week moet 
opnieuw bekeken worden of uitlenen noodzakelijk en mogelijk is. 

Door deze getrapte uitleen moet het mogelijk zijn om de omvang ervan te 
beperken. De functionaris belast met de coördinatie van de uitleen behoudt 
een totaaloverzicht van de uitleen en coördineert de uitleen buiten de buurwij
ken. De uitleen tussen buurwijken wordt gecoördineerd en georganiseerd door 
de betrokken leidinggevenden. 
Voor de duidelijkheid wordt nogmaals vermeld dat in eerste instantie fluctu
aties in de hulpvraag en het hulpaanbod opgevangen moeten worden door 
gebruik van de vrije ruimte (variabele contracten) binnen de eigen wijk. In 
tweede instantie, in incidentele en tijdelijke situaties met een extreem grote 
hulpvraag enjof een extreem klein hulpaanbod, moet pas gedacht worden aan 
uitlenen tussen wijken. 

Structurele aanpassing van de bezetting 

Wanneer blijkt dat sprake is van een structurele verandering in de hulpvraag of 
het hulpaanbod, moet gezocht worden naar stucturele oplossingen. Structurele 
afwijkingen kunnen slechts opgelost worden door aanpassing van het uren
budget dat een wijkteam ter beschikking heeft. 
Wanneer blijkt dat het budget van een wijkteam over een lange periode niet in 
overeenstemming is met het werkelijke hulpaanbod enjof de werkelijke hulp
vraag, moet het budget bijgesteld worden. Dit kan in principe op twee manie
ren plaats vinden: 
- Wanneer het budget, beschikbaar voor de traditionele gezinsverzorging, in 

zijn geheel over de wijkteams verdeeld wordt, heeft het aanpassen van het 
budget van een wijkteam ook consequenties voor de budgetten van andere 
wijkteams. De uren die een wijkteam bijvoorbeeld erbij krijgt, moeten 
ergens anders weggehaald worden. 

- Wanneer slechts een gedeelte van het budget, beschikbaar voor de tradi
tionele hulpverlening, over de wijkteams verdeeld wordt is het mogelijk het 
budget van een wijkteam te verhogen zonder dat dit consequenties heeft 
voor de andere wijkteams. Op instellingsniveau of op rayon-niveau kunnen 
uren gereserveerd worden voor onvoorziene omstandigheden. Hierdoor is 
het mogelijk de budgetten van de wijkteams, onafhankelijk van elkaar, aan 
te passen. 
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De laatste manier om de budgetten te herzien, door Anthony en Herzlinger 
'contingency allowance' genoemd (1980), heeft als gevaar dat de gereserveerde 
uren voor diverse doeleinden gebruikt of bestemd kunnen gaan worden, 
bijvoorbeeld als vakantie-voorziening, of als extra ruimte om incidentele 
afwijkingen van hulpvraag en hulpaanbod op te lossen. 
Naar mijn opvatting moet de voorkeur gegeven worden aan het in zijn geheel 
verdelen van de uren, beschikbaar voor de traditionele hulpverlening, over de 
wijkteams. De wijkteams moeten autonoom over de besteding van deze uren 
kunnen beslissen. Wanneer de behoefte bestaat aan een vakantievoorziening 
kan dit gerealiseerd worden door het gehele jaar minder uren te verbruiken. 
Dit is alleen mogelijk wanneer het uniformiteitsbeginsel losgelaten wordt. 
Door het werken in wijken kunnen verschillen tussen die wijken gaan ontstaan. 
De vraag is echter onder welke voorwaarden moet worden overgegaan tot het 
aanpassen van de budgetten en op welke manier deze aanpassing plaats moet 
vinden? 
In het voorgaande is beschreven hoe de wijkteam-budgetten jaarlijks vastge
steld moeten worden, als onderdeel van het management control proces. 
Uitgangspunt hierbij is dat de totaal beschikbare uren, in relatie tot de te 
verwachten gemiddelde hulpvraag per wijk, verdeeld worden over de wijk
teams. De verhouding uren-budget/gemiddelde hulpvraag moet voor alle 
wijkteams gelijk zijn om van een evenwichtige verdeling te kunnen spreken (zie 
ook tabel5.3). 
Er kan echter ook reden zijn om tussentijds, tijdens het budgetjaar, de budget
ten te herzien. Wanneer de werkelijke hulpvraag over een lange periode 
wezenlijk afwijkt van de verwachte hulpvraag, waarop het uren-budget geba
seerd is, zal het uren-budget aangepast moeten worden. Van belang hierbij is: 
- welk criterium gehanteerd wordt als voorspelling van de te verwachten hulp

vraag. 
- hoe groot een afwijking tussen werkelijke hulpvraag en verwachte hulpvraag 

moet zijn om bijstelling van de budgetten noodzakelijk te maken. 
- hoe lang een afWijking tussen werkelijke hulpvraag en verwachte hulpvraag 

moet duren om bijstelling van de budgetten noodzakelijk te maken. 
Tijdens het onderzoek is, op basis van empirische gegevens, onderzocht of de 
hulpvraag in een wijk te voorspellen is. Op korte termijn is de te verwachten 
hulpvraag gedeeltelijk bekend. Er is sprake van een gedeeltelijk deterministi
sche situatie. Van een aantal voorspellers is de gemiddelde voorspelfout 
bepaald. De huidige hulpvraag bleek met de kleinste fout de hulpvraag in de 
komende week te voorspellen. Op langere termijn, waarbij gedacht moet 
worden aan een periode van een jaar, is de hulpvraag voor een veel kleiner 
gedeelte vooraf bekend. Er is sprake van een voornamelijk stochastische 
situatie. Omdat het hiervoor benodigde cijfermateriaal tijdens fase 1 van het 
onderzoek (zie paragraaf 1.3) niet voorhanden was, heeft aanvullend onder
zoek plaats gevonden naar de beste lange-termijn voorspeller van de hulpvraag 
in een wijk. De resultaten hiervan zijn weergegeven in paragraaf 5.2. 
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hulpvraag en de verwachte hulpvraag. Een kwantitatieve en kwalitatieve 
analyse van de hulpvraag, door ondermeer een zorgvuldige bestudering van de 
betreffende hulpverleningsplannen, kan een antwoord geven op de vragen 
waardoor deze afwijking veroorzaakt wordt en of deze afwijking blijvend is. In 
paragraaf 5.2 zal aangetoond worden dat ook multiple regressie-analyse hierbij 
van dienst kan zijn. Indien blijkt dat sprake is van een tijdelijke, doch signifi
cante afwijking van de hulpvraag verdient het aanbeveling om niet in te grijpen 
en m.b.v. variabele contracten en uitlenen tussen wijkteams de problemen op 
te lossen. Indien echter niet aangetoond kan worden dat slechts sprake is van 
een tijdelijke afwijking - doordat de oorzaak van deze afwijking een structureel 
karakter heeft of doordat in het geheel geen oorzaak aan te duiden valt- is een 
structurele aanpassing van de wijkteam-budgetten wenselijk. 

Samenvatting 

In grote lijnen moet de afstemming van het hulpaanbod op de hulpvraag als 
volgt plaats vinden. 
- Invoering van interne budgettering. De wijkteams moeten de beschikking 

krijgen over een uren-budget, in relatie tot de hulpvraag. 
In eerste instantie moeten fluctuaties in de hulpvraag en in het hulpaanbod 
opgevangen worden door het gebruik van variabele contracten in het eigen 
wijkteam. 
Wanneer de ruimte aan variabele contracten niet voldoende is om de 
fluktuaties van de hulpvraag en het hulpaanbod op te kunnen vangen, 
bestaat de mogelijkheid van lenen bij een ander wijkteam. Uitlenen gebeurt 
voor de periode van een week. 
Het scheppen van een flexibele wijkteam-bezetting door het gebruik van 
variabele contracten en het uitlenen van hulpverleensters zijn methoden om 
incidentele afwijkingen tussen hulpvraag en hulpaanbod op te vangen. Wan
neer blijkt dat sprake is van een stukturele verandering in de hulpvraag of 
het hulpaanbod, moet gezocht worden naar structurele oplossingen. Structu
rele afwijkingen kunnen enkel opgelost worden door aanpassing van het 
uren-budget, dat een wijkteam ter beschikking heeft. 

5.2 VoorspeHing hulpvraag 

In het voorgaande is reeds meerdere malen gesteld dat het noodzakelijk is om 
te beschikken over een methode waarmee op betrouwbare wijze de hulpvraag 
op langere termijn te voorspellen is. Om m.b.v. het gepresenteerde allocatie
model tot een evenwichtige verdeling van de beschikbare middelen te komen 
zijn gegevens nodig over de verwachte hulpvraag over de budgetperiode. 
Hiervoor is onderzocht in welke mate en met welke methode de hulpvraag per 
wijk te voorspellen is. 
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Hoe groot moet de afwijking tussen werkelijke hulpvraag en verwachte hulp
vraag zijn en hoe lang moet deze afwijking optreden om aanpassing van de 
budgetten noodzakelijk te maken ? Om overregeling te voorkomen verdient 
het aanbeveling om de budgetten slechts bij te stellen wanneer de werkelijke 
hulpvraag over een langere periode wezenlijk afwijkt van de verwachte hulp
vraag. 
Ter verduidelijking is in figuur 5.8 weergegeven hoe sprake kan zijn van een 
vraagontwikkeling in een wijk waardoor de capaciteit van het betreffende wijk
team onder druk komt te staan en de roep tot bijstelling steeds groter wordt. 
Weergegeven is hoe de hulpvraag in 1987 en gedurende de eerste vijf perioden 
(20 weken) van 1988 in zeer beperkte mate fluctueert rond een gemiddelde van 
ca. 221 uren per week. Vanaf periode 6 in 1988 is de hulpvraag drastisch 
toegenomen, in eerste instantie in beperkte mate fluctuerend rond een gemid
delde van ca. 270 uren per week, vanaf periode 1 in 1989 echter sterk fluctue
rend rond een gemiddelde van ca. 340 uren per week (met uitschieters tot 388 
uren per week). Een dergelijke ontwikkeling van de hulpvraag was bij de 
vaststelling van de wijkteam-budgetten voor 1988 niet voorzien. Het moge 
duidelijk zijn dat vanaf periode 6 het betreffende wijkteam-budget sterk onder 
druk kwam te staan. 
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Figuur 5.8: Hulpvraag in wijk Neeritter over 1987, 1988 en 1989 

In situaties waarin het vermoeden bestaat dat "er wat aan de hand is", en waar 
dit door statistische analyse mogelijk te onderbouwen is, verdient het aanbeve
ling te onderzoeken wat de oorzaak is van de afwijking van de gerealiseerde 
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Globaal zijn hierbij twee basis-voorspelmethodieken onderzocht. Een eerste 
methodiek betreft extrapolatie. Met deze benadering wordt zuiver op grond 
van historisch materiaal een voorspelling gedaan over nieuwe realisaties in de 
toekomst. Een tweede basis-methodiek betreft multiple regressie analyse. 
Volgens deze benadering wordt getracht door middel van causale verbanden 
tussen verklarende variabelen en te verklaren variabelen (hulpvraag) tot een 
voorspelling aangaande de laatste te komen. 
In het vervolg van deze paragraaf zijn de resultaten van deze beide methoden 
nader uitgewerkt en zijn de uitkomsten met elkaar vergeleken. 

5.2.1 Voorspelling d.m.v. extrapolatie 

In tegenstelling tot causale voorspelmethoden (bijvoorbeeld Multiple Regres
sie, zie paragraaf 5.2.2) wordt bij extrapolatiemethoden het gedraggenererend 
systeem beschouwd als een black box. De gebruiker van extrapolatietechnieken 
is niet geïnteresseerd in het verklaren van waargenomen gedrag. Makridakis en 
Wheelwright (1978) geven deze voorspelsituatie als volgt weer (zie figuur 5.9). 

Realisaties L:-----. ····-····· .... .... I Voorspelling 
------~-~· Genererend proces , • 

(input) ___ : (output) 

Figuur 5.9: Voorspellen door extrapolatie 

Bij extrapolatietechnieken worden enkel en alleen op grond van historische 
gegevens nieuwe voorspellingen gegenereerd. Dit gebeurt op grond van het 
uitgangspunt "history repeats itself': wat in het verleden plaats gevonden heeft 
zal in de toekomst zonder reële verstoring naar verwachting wederom plaats 
gaan vinden. Voorspellingen bij gebruik van extrapolatiemodellen kunnen 
weergegeven worden als een functie van vroegere realisaties: 

met: Ft+ 1 = voorspelling hulpvraag in periode t + 1 
Rt-i = realisaties hulpvraag in periode t-i 
e:o = random-ruisfactor 

Binnen de range extrapolatiemethoden kunnen verschillende vormen onder
scheiden worden. Bepaalde methoden trachten door decompositie een tijd
reeks in verschillende componenten (stationaire component, trend, seizoens-
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component en cycllsche component) op te delen, vervolgens deze afzonddijk 
te extrapoleren en tenslQtte de componenten tot een generale toekomstvoor
spelling samen te voegen (decompositiemethoden). Een andere aanpak bestaat 
uit het extrapoleren van de totale tijdreeks waarbij getracht wordt random 
ruisinvloeden te elimineren (smoothing, moving averages, trend fitting). Bij een 
derde groep methoden kan gesproken worden van een combinatie van deze 
beide vormen, ondersteund door meer geavanceerde mathematische en 
statistische technieken (autoregressiefmoving average methoden). 
Om de verwachting aangaande de toekomst uit te spreken dient eerst het histo
risch materiaal geanalyseerd te worden. Volgens Makridakis en Wheelwright 
kunnen bij het analyseren van tijdreeksen vier grond-patronen onderscheiden 
worden: 
- horirontaal of stationair patroon; 
- patroon met seizoensinvloeden; 
- cyclisch patroon; 
- trend patroon. 
Deze patronen kunnen alle in een tijdreeks voorkomen. Gesuperponeerd op 
deze patronen kunnen random verstoringen optreden. 

Om een aantal redenen heeft de analyse van hulpvraag-voorspelmethoden zich 
beperkt tot de tweede en derde categorie van extrapolatiemethoden. Decom
positie is niet mogelijk gebleken vanwege een te gering aantal waarnemingen. 
Hierdoor was het onmogelijk een al dan niet aanwezige seizoenscomponent te 
onderscheiden. Door het ontbreken van waarnemingen (onderbreking van 
serie) was het tevens onmogelijk om moving average technieken toe te passen, 
noodzakelijk om deze decompositie te kunnen uitvoeren. Op grond van de 
grafieken weergegeven in bijlage 1 kan verondersteld worden dat een systema
tische seizoensinvloed op de hulpvraag niet voorkomt. 
De volgende extrapolatie methoden zijn toegepast om te trachten de hulpvraag 
zo goed mogelijk te voorspellen: 
- stationaire extrapolatie (gemiddelde als voorspelling); 
- tijdreeks herhaling (realisaties inclusief ruis als voorspelling); 
- simple exponential smoothing (met optimale a waarde); 
- linear exponential smoothing (met optimale a waarde); 
- trend fitting. 

In het onderstaande wordt kort ingegaan op de specifieke eigenschappen van 
deze voorspelmethoden. Vervolgens worden de uitkomsten van deze methoden 
naast elkaar gezet en onderling vergeleken. 
Zoals eerder vermeld is over een periode van 52 weken de hulpvraag van 14 
wijken geregistreerd. Zoals verder in deze paragraaf aan de orde zal komen is 
multiple regressie analyse slechts mogelijk gebleken voor 11 wijken. Terwille 
van de vergelijkbaarheid zijn ook extrapolatiemethoden voor slechts 11 wijken 
(in plaats van 14) toegepast. 
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Met behulp van de bovenstaande methoden is de hulpvraag van run 1 (realisa
ties) geanalyseerd, zijn modellen bepaald, coëfficienten berekend en zijn 
uiteindelijk voorspellingen aangaande de hulpvraag in een volgende meetperio
de van 52 weken (run 2) tot stand gekomen.Eerst worden de verschillende 
voorspelregels uitgewerkt. Model-identificatie heeft plaatsgevonden op basis 
van minimalisering van de "voorspelfout" met betrekking tot de gegevens van 
run 1. Hierbij is gebruik gemaakt van twee beoordelingscriteria: de gemiddel
de kwadratische fout (M.S.E.) en de gemiddelde absolute percentuele fout (M.
A.P.E.). 
Aan het einde van deze paragraaf zullen de diverse voorspellingen met elkaar 
vergeleken worden op basis van de voorspelresultaten m.b.t. run 2. 

Stationaire extrapolatie 

Een van de meest voor de hand liggende voorspellers aangaande de hulpvraag 
is de gemiddelde waarde gemeten in één of meerdere voorgaande perioden. 
Wanneer de hulpvraag in run 1 stationair is of cyclisch rond een gemiddeld 
niveau fluctueert zal dit gemiddelde als voorspeller van toekomstige waarden 
tijdens run 2 kunnen dienen. Het model ter voorspelling van de hulpvraag (in 
run 2) ziet er als volgt uit: 

n 

met: F t+k = voorspelling hulpvraag in periode t+ k, met k:[O ... 52] 
Rt-i = realisaties hulpvraag in periode t-i, met i:[O ... n] 
n = aantal realisaties (weken) waarop voorspelling gebaseerd is (bij 

voorkeur 52) 
e:0 = random-ruisfactor 

Op gtond van deze methode -zijn op basis van run 1 voorspellingen aangaande 
de hulpvraag (in run 2) tot stand gekomen. In tabel5.4 wordt voor door middel 
van bovenstaand model de gemiddelde hulpvraag berekend en weergegeven. In 
de kolommen 3 en 4 zijn de gemiddelde kwadratische fout (M.S.E.) en de 
gemiddelde absolute percentuele (M.A.P.E.) fout bij toepassing van deze 
"voorspeller" op de gegevens van run 1 weergegeven. 
Tijdreeksherhaling 

Wanneer de hulpvraag in run 1 stationair is of cyclisch rond een gemiddeld 
niveau fluctueert is het mogelijk de hulpvraag tijdens run 2 te voorspellen door , 
de realisaties in run 1. Dus de voorspelling van de hulpvraag in periode t van 
run 2 is de gerealiseerde hulpvraag van deze periode t tijdens run 1. De 
consequentie van deze voorspelmethode is dat al dan niet aanwezige random 
invloeden aanwezig in de gerealiseerde tijdreeks ook op dezelfde wijze ver-
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Tabel 5.4 : Model met gemiddelde als voorspeller 

Wijk 

Biest 
Groenewoud 
Stad 
Fatima 
Keent 
Moesel 
Graswinkel 
Boshoven 
Stramproy 
Swartbroek 
Neeritter 

Model /Voorspelling 

m.6 
308.8 
234.2 
3102 
2243 
295.0 
237.7 
408.7 
259.4 
286.1 
222.3 

M.S.E. 

376.58 
1461.22 
1240.47 
606.46 
716.88 
644.25 

1422.59 
2061.70 
1197.41 
347.69 
108.86 

MA.P.E. 

7.103 
10.595 
12.785 
6.484 
9.930 
7.029 

13.767 
8.907 

10.944 
4.727 
3.559 

wacht worden op te treden in de voorspelling. Het model ter voorspelling van 
de hulpvraag (in run 2) ziet er als volgt uit: 

met: Ft+k 

Rt+k-L 

L 

= voorspelling hulpvraag in periode t + k, met k: [0 ... 52] 
= realisaties hulpvraag in periode t + k-L, met k:[O ... 52] 
= voorspelhorizon, lengte run (in dit geval52 [weken]) 
= random-ruisfactor 

Op grond van de aard van deze voorspelregel is het niet zinvol om analoog aan 
de voorgaande en volgende voorspelmethoden de voorspelfout (M.S.E. en 
M.A.P.E.) bij de modelidentificatie te berekenen. Evaluatie van deze voor
spelregel is slechts mogelijk door toetsing op een nieuwe reeks gegevens (run 
2). Dit komt in een later stadium in deze paragraaf aan de orde. 

Simple exponential smoothing 

Exponential smoothing is een voorspelmethode waarbij alle beschikbare 
historische waarden door middel van afnemende weegfactoren gebruikt 
worden voor het genereren van nieuwe voorspellingen. 
De simple exponential smoothing voorspeller van de hulpvraag wordt als volgt 
berekend: 

2 3 
F t+k = aRt + ( 1 -a) Rt-l + ( 1 -a) Rt_2 + ( 1 -a) Rt_3 + • • • • • + e:0 

ofwel: 
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met: Ft+k = voorspelling hulpvraag in periode t+ k, met k:[O ... 52] 
Rt-i = realisaties hulpvraag in periode t-i 
e0 = random-ruisfactor 

113 

Gebruikmakend van deze methode zijn uitgaande van run 1 voorspellingen 
aangaande de hulpvraag tot stand gekomen. In tabel 5.5 wordt door middel van 
bovenstaand model de optimale waarde voor de modelparameter berekend 
en weergegeven (kolom 2). Als optimalisatie-criteria zijn de gemiddelde 
kwadratische fout en de gemiddelde absolute percentuele fout gebruikt In de 
kolommen 3 en 4 zijn deze M.S.E. en M.AP.E. bij toepassing van deze voor
speller op de gegevens van run 1 weergegeven. In tabel 5.5 is gei1lustreerd dat 
minimalisering van Of M.S.E. Of M.A.P.E. verschillende optimale a-waarden 
kunnen opleveren. Afhankelijk van het optimalisatie-criterium kan deze 
model-identificatie aldus verschillende modelparameters opleveren. 

Tabel 5.5 : Model met simple exponential smoothing als voorspeller 

Wijk Model/ Voorspelling M.S.E. MA. P.E. 

Biest a 0.81 332.59 
a = 0.9999 5.04Q 

Groenewoud a = 0.8525 779.09 
a = 0.9999 7.197 

Stad a 0.9525 271.55 
a 0.9999 4.808 

Fatirna a 0.6665 348.17 
a 0.8103 4.032 

Keent a = 0.89 298.62 
a = 0.7015 5.648 

Moesel a = 0.93 276.30 
a = 0.9999 4.134 

Graswinkel a 0.663 388.80 
a 0.9999 6.371 

Boshoven a 0.687 1190.32 
a 0.9162 5.653 

Stramproy a = 0.9999 288.53 4.865 
Swartbroek a = 0.4035 296.47 

a = 0.6432 4.219 
Neerilter a = 0.9999 64.26 1.864 

Linear exponential smoorhing 

Linear exponential smoothing is een voorspelmethode gebaseerd op exponen
tiële weging van historische waarden gecorrigeerd voor de veronderstelde 
aanwezigheid van een trend-patroon in de tijdreeks. Deze trend correctie vindt 
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plaats door combinatie van single en double exponentlal smoothing. 
De linear exponentlal smoothing voorspeller van de hulpvraag wordt als volgt 
berekend: 

• ka , .. 
Ft+k =St+ (1+-)(St- St) 

1-a 

I I 

st= aRt+ (1-a)St_1 

11 I 11 

s t = as t + ( 1 -a) s t-1 

met: Ft+k 

Rt 
s"t 

st 

eo 
a 

= voorspelling hulpvraag in periode t + k, met k:[O ... 52] 
= realisaties hulpvraag in periode t 
= single exponential smoothing waarde voor periode t 
= double exponential smoothing waarde voor periode t 
= random-ruisfactor 
= modelparameter 

In tabel 5.6 wordt door middel van bovenstaand model de optimale waarde 
voor de modelparameter a berekend en weergegeven (kolom 2). In de kolom
men 3 en 4 zijn de gemiddelde kwadratische fout (M.S.E.) en de gemiddelde 
absolute percentuele (M.A.P.E.) fout bij toepassing van deze "voorspeller" op 
de gegevens van run 1 weergegeven. In tabel 5.6 is weergegeven dat minimali
sering van of M.S.E. Of M.A.P.E. verschillende optimale a-waarden kunnen 
opleveren. 

Trend extrapolatie 

De methode van trend extrapolatie berust op het zoeken naar en berekenen 
van trend patronen in de originele tijdreeks. en het extrapoleren hiervan ter 
verkrijging van voorspellingen in de toekomst. Het berekenen van een trend 
model gebeurt met behulp van de methode van de kleinste kwadratensom. De 
lineaire-trend voorspeller van de hulpvraag wordt als volgt berekend: 

a = --n 

met: F t+k = voorspelling hulpvraag in periode t + k, met k:[O ... 52] 
Rt-i = realisaties hulpvraag in periode t-i, met i:[O ... n] 
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Tabel 5.6 : Model met Hnear exponential smoothing als voorspeller 

Wijk Model/ Voorspelling M.S.E. MA.P.E. 

Biest a = 0.3215 34o.62 
a 0.2899 6.018 

Groenewoud a 0.1855 1099.01 
a = 0.3852 8.329 

Stad a = 0.524 367.39 
a = 0.5653 5.532 

Fatima a = 0.1625 466.24 
a = 0.3856 4.767 

Keent a = 0.3655 359.21 
a 0.3365 5.829 

Moesel a 0.552 326.09 
a = 0.5443 4.761 

Graswinkel a = 0.155 421.71 
a 0.2142 7.153 

Boshoven a 0.25 1390.40 
a = 0.2833 5.997 

Stramproy a = 0.363 399.43 
a 0.3387 5.841 

Swartbroek a = 0.1455 312.44 
a = 0.3071 4.502 

Neeritter a = 0.4545 81.87 
a 0.4676 2.545 

n = aantal realisaties (weken) waarop voorspelling gebaseerd is (bij 
voorkeur 52) 

tgem = mediaan meetperiode 

Op grond van deze methode zijn op basis van run 1 voorspellingen aangaande 
de hulpvraag (in run 2) tot stand gekomen. In tabel 5.7 worden de optimale 
waarden voor de parameters a en b in bovenstaand trend-model berekend en 
weergegeven. 

Vergelijking voorspelregels 

In het onderstaande worden de eerder beschreven voorspelregels met elkaar 
vergeleken. Voor dit doel zijn de diverse voorspellers toegepast op de realisa
ties van run 2. Criterium voor vergelijking is de voorspelfout (M.S.E. enjof 
M.A.P.E.) die met de diverse methoden gerealiseerd wordt. De optimale 
voorspelregel kenmerkt zich door een kleinste voorspelfout De resultaten van 
deze vergelijking zijn samengevat in tabel 5.8. 
Uit deze tabel kan geconcludeerd worden dat over alle wijken tezamen single 
exponentlal smoothing als beste voorspeller uit de bus komt. Echter gezien de 
marginale verschillen (statistisch niet significant) met stationaire extrapolatie 
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Tabel 5.7 : Linear-trend model als voorspeller 

Wijk Model/ Voorspelling M.S.E. M.A.P.E. 

Biest 211.36 + 0.5742 * t 305.05 5.954 
Groenewoud 284.26 + 0.8841 * t 1278.78 9.907 
Stad 288.07 + 1.8926 * t 493.50 8.492 
Fatima 283.21 + 0.8968 * t 458.01 5.208 
Keent 229.15 + 0.1793 * t 709.65 9.912 
Moesel 291.45 + 0.1257 * t 640.86 6.997 
Graswinkel 180.27 + 2.1577 * t 357.26 6.860 
Boshoven 436.78 + 0.9886 * t 1869.97 8.836 
Stram&roy 205.50 + 1.7608 * t 670.78 8.642 
Swart roek 301.56 + 0.5352 * t 293.04 4.653 
Neeritter 227.06 + 0.1562 * t 104.64 3.293 

Tabel 5.8: Vergelijking extrapolatie-voorspelregels op basis van twee 
criteria (M.S.E. in bovenste helft cellen, M.A.P.E. in onderste 
helft cellen) 

Wijk Station. Tijdreeks Single Linear Trend 
extra pol. herhaling exp. sm. exp. sm. fitting 

Biest 1043.27 1134.39 1327.43 4269.70 2005.74 
11.317 12.155 14.616 28.346 18.852 

Groenewoud 2342.99 4804.40 4876.51 5791.31 8718.28 
17.247 22.732 25.707 23.871 34.485 

Stad 1405.51 2335.67 377.67 368.87 4551.21 
18.329 18.563 8.566 8.449 31.097 

Fatima 1120.57 1578.36 1575.43 1426.59 5656.01 
10.257 11.854 12.603 11.855 25.141 

Keent 2418.99 3847.18 1173.68 1741.29 1871.09 
26.353 31.148 18.023 22.048 22.383 

Moesel 2668.32 3109.70 1492.12 858.75 2055.11 
14.022 13.992 9.930 7.177 12.137 

Graswinkel 2Hf3.90 2345.36 1139.19 13621.14 7264.96 
13.539 12.761 10.329 40.843 29.966 

Boshoven 5197.36 4513.03 4961.67 28903.92 3425.63 
17.667 17.166 16.194 42.489 13.463 

Stramproy 1006.82 1407.63. 849.80 22898.07 6192.14 
8.198 11.682 7.504 47.104 27.924 

Swartbroek 3222.88 4922.16 3015.25 1288.16 6545.77 
13.183 17.425 12.677 8.270 20.244 

Neeritter 8980.57 10483.95 4632.27 44250.52 10519.12 
27.503 29.052 17.818 59.665 29.970 

Gemiddelde 2864.65 3680.17 2311.00 11401.67 5345.92 
16.365 18.454 14.404 29.294 25.353 

Stand.dev. 2366.48 2641.92 1738.12 14604.09 2811.40 
6.473 7.118 5.378 17.671 6.534 
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moet de voorkeur gegeven worden aan deze laatste methode gezien haar 
eenvoud en robuustheid. 

5.2.2 Voorspelling m.b.v. multiple regressie 

In het voorgaande is beschreven op welke wijze de hulpvraag te voorspellen is 
door gebruik van extrapolatie-methoden (tijdreeksanalyse). Hierbij werd zuiver 
op grond van historisch materiaal een voorspelling gegenereerd, zonder nader 
in te gaan op het 'waarom' van deze verwachting. 
In tegenstelling tot deze extrapolatiemethoden wordt bij multiple regressie 
voorspelmethoden getracht deze black box open te breken om door middel van 
causale verbanden tussen verklarende en te verklaren variabelen tot een 
voorspelling aangaande de laatste te komen. Makridakis en Wheelwright 
(1978) geven deze voorspelsituatie als volgt weer (zie figuur 5.10). 

Voorspelling 

(outputl 

Figuur 5.10: Voorspelling door causale methoden 

Door middel van interviews met specialisten is geïnventariseerd welke ( omge
vings-)variabelen mogelijkerwijs een verklaring zouden kunnen bieden voor de 
niveauverschillen en variantieverschillen van de hulpvraag tussen de diverse 
wijken (zie figuur 5.2 en bijlage 1). Naar aanleiding van deze inventarisatie zijn 
in de statistische analyse 15 verklarende variabelen en 2 te verklaren variabe
len opgenomen. Deze variabelen zijn: 

Verklarende variabelen: 
(1) 

(2) en (3) 

(4)en(S) 

(6) en (7) 

(8) en (9) 

Aantal thuiswonenden per wijk, als maat voor de demografische 
omvang per wijk. 
Aantal en percentage bejaarden (::: 65 jaar) per wijk, als maat 
voor de demografische samenstelling per wijk. 
Aantal en percentage jongbejaarden (65-80 jaar) per wijk, als 
maat voor de demografische samenstelling per wijk. 
Aantal en percentage hoogbejaarden (::: 80 jaar) per wijk, als 
maat voor de demografische samenstelling per wijk. 
Aantal en percentage jonge kinderen ( < 12 jaar) per wijk, als 
maat voor de demografische samenstelling per wijk. 
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(10) en (11) Aantal en percentage thuiswonenden ouder dan 12 jaar en jonger 
dan 65 jaar per wijk, als maat voor de demografische samenstel
ling per wijk. 

(12) en (13) Aantal en percentage alleenwonenden per wijk. 
(14) en (15) Aantal en percentage niet in gezinsverband levende personen per 

wijk (inclusief ongehuwd samenwonenden). 
Te verklaren variabelen: 
(16) Gemiddelde hulpvraag per wijk zoals bepaald over een de -eerste 

registratieperiode van 52 weken (run 1 ). 
(17) Fluctuaties van de hulpvraag per wijk over dezelfde registra

tieperiode. Als maat voor deze fluctuaties is de standaardaf
wijking genomen. 

De gezinszorg Weert heeft binnen haar verzorgingsgebied te maken met 4 ge
meenten. Voor het verkrijgen van gegevens met betrekking tot de demografi
sche omvang en samenstelling van de wijken is de medewerking van deze 
gemeenten noodzakelijk. De gemeente Weert was door aanwezigheid van een 
geautomatiseerd data-systeem in staat alle gewenste gegevens aan te leveren. 
De overige gemeenten konden niet alle of geheel geen gegevens leveren. 
- De variabelen 1 t/m 11 zijn bepaald voor 11 wijken. Eén gemeente (betref

fende 3 gezinszorg-wijken) is niet in staat gebleken de gewenste demogra
fische gegevens (op tijd) aan te leveren. 

- De variabelen 12 t/m 15 zijn bepaald voor 8 wijken. In de bevolkings
registers van drie gemeenten was uitsplitsing van demografische gegevens 
naar deze variabelen onmogelijk. 

- De variabelen 16 en 17 (gegevens gezinszorg Weert) zijn bepaald voor alle 
wijken binnen het werkgebied (14 in aantal). 

De verzamelde en verwerkte gegevens zijn weergegeven in tabel 5.9. De gege
vens met betrekking tot de gemiddelde hulpvraag en fluctuaties van de hulp
vraag per wijk zijn bepaald over een periode van 52 weken. 
Een volledige analyse van alle variabelen is aldus slechts mogelijk gebleken 
met een sample-grootte van 8. In tabel 5.10 zijn de resultaten weergeven van 
een correlatieanalyse. 

Resultaten multiple regressie analyse 

Door middel van multiple regressie analyse is getracht een significant (lineair) 
verband tussen de verklarende en te verklaren variabelen te vinden. De 
resultaten hiervan zijn in het volgende beknopt weergegeven. Ten eerste 
volgen de resultaten van de regressie op de gemiddelde hulpvraag (als afhanke
lijke variabele). Daarna gebeurt het zelfde voor de variantie van de hulpvraag 
als afhankelijke variabele. 
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Tabel 5.9: Demografische gegevens in relatie tot hulpvraag run 1 (model-
bepaling) [24] 

wijk tw 65+ 65- 80+ 12- ove- all nig gem. var. 
80jr rig won lev hulp- hulp-

tw pers vraag vraag 

(1) (2) (4) (6) (8) (10) (12) (14) (16) (17) 
(3) (5) (7) (9) (11) (B) (15) 

Biest abs 2717 372 331 41 327 2018 230 398 227,6 19,6 
rel 13,7%12,2% 1,5% 12,0% 74,3% 8,5% 14,6% 

Groenewoud abs 9090 588 525 63 1327 7175 422 826 308,8 38,6 
rel 6,5% 5,8% 0,7% 14,6%78,9% 4,6% 9,1% 

Stad abs 1357 362 293 69 106 889 369 466 234,2 35,6 
rel 26,7%21,6% 5,1% 7,8% 65,5%27,2%34,3% 

Fatirna abs 3247 570 497 73 394 2283 387 630 310,2 24,8 
rel 17,6% 15,3% 2,2% 12,1% 70,3% 11,9% 19,4% 

Keent abs 4348 281 245 36 560 3507 189 426 224,3 27,0 
rel 6,5% 5,6% 0,8% 12,9% 80,7% 4,3% 9,8% 

Moesel abs 4201 473 417 56 455 3273 444 790 295,0 25,7 
rel 11,3% 9,9% 1,3% 10,8% 77,9% 10,6% 18,8% 

Graswinkel abs 4481 366 320 46 651 3464 296 619 237,7 38,1 
rel 8,2% 7,1% 1,0% 14,5% 77,3% 6,6% 13,8% 

Boshoven abs 7234 333 285 48 1654 5247 300 655 408,7 45,9 
rel 4,6% 3,9% 0,7% 22,7% 72,5% 4,1% 9,1% 

Stramproy abs 5282 401 322 79 750 4131 259,4 35,0 
rel 7,6% 6,1% 1,5% 14,2% 78,2% 

Swartbroek abs 2826 262 219 43 432 2132 286,1 18,8 
rel 9,3% 7,7% 1,5% 15,3% 75,4% 

Neeritter abs 3687 278 213 65 555 2754 222,3 10,6 
rel 7,5% 5,8% 1,8% 15,1% 77,4% 

1) Regressie op gemiddelde hulpvraag 

Door middel van stapsgewijze variabele selectie (stepwise regression) is een 
groot aantal regressie-modellen onderzocht. De kwaliteit van deze modellen is 
beoordeeld op grond van de regressie-coëfficient en de significantie van de 
bijdragen van de individuele variabelen aan de verklaarde variantie van de 
gemiddelde hulpvraag. 
In tabel5.11 zijn de resultaten van het 'optimale' regressie model weergegeven. 
Uiteindelijk is toch op grond van andere criteria gekozen voor een model 
weergegeven in tabel 5.12. De mate waarin dit model de variantie in de 
hulpvraag verklaart is nauwelijks kleiner dan bij het 'optimale' model. Daar 

24 Ter verklaring van de in de tabel 5.9 gebruikte codes wordt verwezen naar het over:llcht van 
de in het model opgenomen variabelen op pag. 117-118. Absolute variabelen zijn 
weergegeven in de bovenste helft van de cellen van; relatieve variabelen in de onderste helft 
van de cellen. 
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Tabel 5.10: Resultaten correlatieanalyse run 1 e4] 

2 3 4 5 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.0000 

• 095711. 0000 

.9960 

.72401 .6168 

-.0450 .0000 

811 .92221 .09001-.74811 .11 

911 .71021-.15741-.74761-.12681-.75931-.34511-.65151 .904011.0000 

1011 .99621 .31821-.79391 .36141-.80161-.11201-.71241 .89001 .662311.0000 

1111 .52771-.00381-.81301 .07431-.79941-.60401-.83761 .30521 .22101 .584411.0000 

1211 .19731 .78711 .25851 .75171 .27261 .81801 .23761 .05671-.21161 .18881-.212511.0000 

1311-.70461-.00511 .95751-.08351 .93861 .59961 .98821-.65051-.69231-.71431-.79971 .327111.0000 

1411 .68021 .6976!-. . 28581 .67571 • 28511 . 79421-.284511.0000 

1511-.7505 . 35201 • 99111-.258111.0000 

1611 .6441 .36541-.32761 .61101-.347711.0000 

178 .2709 .26741-.00431 .4775 .02051-.08621 .07401-.13141 .527811.0000 
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staat tegenover dat de gegevens noodzakelijk om dit model toe te kunnen 
passen veel eenvoudiger te verzamelen zijn (zie tevens eerdere opmerkingen 
aangaande verkrijgen demografische gegevens). 

Tabel 5.11 : Optimaal regressie model m.b.t. gemiddelde hulpvraag 

verklarende variabele coëfficient 

constante 147.095 
var 10 (aantal12-65jr) ..0.04072 
var 8 (aantal <12jr) 0.1891 
var 14 (aantal nig lev) 0.2430 
R2 = 0.9003 MSE 704.517 

st. fout 

4().090 
0.01313 
0.0424() 
0.08664 

variantie-analyse van de gehele regressie-vergelijking: 

bron KS aant. vr.graden GKS F-ratio 

model 
rest 
totaal 

25442.0 
2818.07 

28260.1 

3 
4 
7 

8480.67 
704.517 

12.038 

t-value 

3.6691 
·3.1013 
4.4602 
2.8048 

P-value 

0.0180 

significantie-niveau 

0.0214 
0.0362 
0.0112 
0.0486 

Tabel 5.12 : Gekozen regressie model m.b.t. gemiddelde hulpvraag 

verklarende variabele coëtficient 

constante 148.641 
var 1 (aantal thuiswon.) -0.04043 
var 3 (aantal ;o:65jr) 0.3303 
var 8 (aantal <12jr) 0.2621 
R2 0.8946 MSE 744.994 

st. fout 

41.182 
0.01350 
0.1155 
0.06025 

variantie-analyse van de gehele regressie-vergelijking: 

bron KS aant. vr.graden GKS F-ratio 

model 25280.1 
rest 2979.97 
totaal 28260.1 

3 
4 
7 

8426.70 
744.994 

11.311 

t-value 

3.6093 
·2.9945 
2.8594 
4.3511 

0.0201 

Als voorspeller van de gemiddelde hulpvraag is gekozen voor: 

significantie-nivemt 

0.0226 
0.0402 
0.0460 
0.0121 

HVgem = 148.641-0.040 *(aantal thuiswonenden) + 0.330 * (aantal::6Sjr)+ 
0.262 * (aantal< 12jr) 

Dit model verklaart 89,5 %van de variantie van de gemiddelde hulpvraag en is 
significant op niveau a = 0.0201. 
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2) Regressie op spreiding hulpvraag 

Analoog aan bovenstaande wijze is (stepwise) multiple regressie analyse 
toegepast met de spreiding van de hulpvraag als afhankelijke regressie-variabe
le. Om dezelfde redenen is gekozen om niet de optimale regressie-vergelijking 
als voorspelregel te hanteren maar voor een gebruiksvriendelijker model (zie 
respectievelijk fig. 5.13 en 5.14). 

Tabel5.13 : Optimaal regressie model m.b.t. variantie hulpvraag 

verklarende variabele coëfficient st.fout t-value significantie-niveau 

constante 1358 
var 10 (aantal12-65jr) 0.002096 
var 5 (perc 65-80 jr) -1.512 
var 9 (perc <12jr) 1.464 
var 13 (perc alleenwon.) 1.952 
RZ: 0.8897 MSE: 20.4856 

14.711 
0.001491 
1.046 
0.6146 
0.6611 

variantie-analyse van de gehele regressie-vergelijking: 

0.0923 
1.4056 

-1.4450 
2.3818 
2.9533 

bron KS aant. vr.graden GKS F-ratio P-value 

model 
rest 
totaal 

495.712 
61.4569 

557.169 

4 
3 
7 

123.928 
20.4856 

6.0495 0.0855 

0.9323 
0.2545 
0.2442 
0.0975 
0.0599 

Tabel 5.14 : Gekozen regressie model m.b.t. variantie hulpvraag 

verklarende variabele coefficient 

constante 10.182 
var 10 (aantal12-65jr) 0.002145 
var 5 (perc 65-SOjr) -1.7704 
var 7 (perc =::80jr) 10.435 
var 9 (perc <12jr) 1.1118 
R2 = 0.8896 MSE = 20.5064 

st.fout 

15.804 
0.001489 
1.1221 
3.5359 
0.63421 

variantie-analyse van de gehele regressie-vergelijking: 

t-value 

0.6442 
1.4405 

-1.5778 
2.9513 
1.7531 

bron KS aant. vr.graden GKS F-ratio P-value 

model 
rest 
totaal 

459.650 
61.5191 

557.169 

4 
3 
7 

123.912 
20.5064 

6.04263 0.0856 

significantie-niveau 

0.5633 
0.2454 
0.2127 
0.0600 
0.1779 



Allocatie en beheersing van personele middelen van de wijkteams 123 

Als voorspeller van de spreiding van de hulpvraag is gekozen voor: 
HV ar = 10.182 + 0.002145 * (aantal 12-65jr) - 1.7704 * (perc 65-80jr) + 

v 10.435 * (perc ~80jr)+ 1.1118 * (perc <12jr) 
Dit model verklaart 89,0 % van de variantie van de hulpvraag-spreiding en is 
significant op niveau a = 0.0856. 

Om te kunnen beoordelen in hoeverre de hierboven bepaalde modellen, 
berekend m.b.v. de realisaties van run 1, geschikt zijn als methode voor het 
voorspellen van de hulpvraag, zijn deze regressie-modellen toegepast op de 
realisaties van run 2. In tabel 5.16 en 5.17 de resultaten van deze toetsing 
weergegeven: 

Tabel 5.15 : Resultaten voorspelling gemiddelde hulpvraag m.b.v. regressie-
model 

wijk var 1 var 2 var 8 voorspeláe realisatie voorspel- kwadr absol 
ATW A65+ A12- gemiddelde gemiddelde fout voorspel- percent 
run2 run 2 nm 2 hulpvraàg hulpvraag fout fout 

run2 run 2 

Biest 2680 389 313 250.8 224.6 26.2 687.10 10.45 
Groenewoud 8929 618 1211 309.2 266.0 43.2 1863.65 13.96 
Stad 1302 394 93 250.5 198.7 51.8 2684.76 20.68 
Fatima 3299 593 383 311.5 286.0 25.5 651.00 8.19 
Keent 4296 309 497 207.3 181.6 25.7 659.47 12.39 
Moesel 4152 463 443 249.8 343.9 -94.1 8852.02 37.66 
Graswinkel 5090 386 695 252.5 274.4 -21.9 479.28 8.67 
Boshoven 7240 344 1589 386.0 373.0 13.0 169.73 3.37 
Stramproy 5278 461 761 287.0 272.8 14.2 201.01 4.94 
Swartbroek 2889 254 419 225.6 382.6 -157.0 24663.19 69.63 
Neeritter 3736 282 552 235.4 310.4 -75.0 5622.25 31.85 

MSE/MAPE 4210.31 20.16 

5.2.3 Voorspelling hulpvraag, conclusies 

In de twee voorgaande subparagrafen is beschreven hoe de hulpvraag aan 
fluctuaties onderhevig is en in welke mate de hulpvraag op langere termijn (1 
budgetjaar) te voorspellen is. Hierbij zijn verschillende extrapolatie-voorspel
methoden toegepast op verzameld cijfermateriaal m.b.t. de gezinszorg te 
Weert. Dit leverde voorspellingen op in de vorm van een serie verwachtingen 
(52 week-voorspellingen) voor een tweede run gegevens. Uit een vergelijking 
van de diverse toegepaste extrapolatiemethoden komt stationaire extrapolatie 
als beste voorspelregel naar voren. 
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Tabel5.16: Resultaten voorspelling variantie hulpvraag m.b.v. regressie-
model 

wijk var 10 var 5 var7 var 13 voorspelde realisatie voorspel- kwadr absol 
ovrgtw P65-80 PBO+ Pl2- variantie variantie fout voorspel- percent 
nm2 run2 run2 run2 hulpvraag hulpvraag fout fout 

run2 run2 

Biest 1978 12.8 1.7 11.7 22.5 32.4 -9.9 97.79 43.93 
Groenewoud 7100 6.1 0.8 13.6 38.1 22.8 15.3 233.49 40.13 
Stad 815 23.7 6.5 7.1 45.7 12.1 33.6 1128.49 73.52 
Fatima 2323 15.7 2.3 11.6 24.3 23.4 0.9 0.75 3.57 
Keent 3490 6.2 1.0 11.6 30.0 24.7 5.3 28.34 17.73 
Moeset 3246 9.9 1.3 10.7 25.1 16.8 8.3 68.55 33.01 
Graswinkel 4009 6.6 1.0 13.7 32.8 27.8 5.0 24.63 15.15 
Boshoven 5307 4.2 0.7 21.9 45.8 63.4 -17.6 310.37 38.48 
Stramproy 4065 6.5 2.2 14.4 46.4 29.1 17.3 297.93 37.23 
Swartbroek 2216 7.2 1.6 14.5 35.0 38.1 -3.1 9.58 8.84 
Neeritter 2902 7.3 1.7 14.8 37.7 35.5 2.2 4.74 5.78 

MSE/MAPE 200.42 28.85 

Daarnaast is ook onderzocht in welke mate de hulpvraag te voorspellen is 
d.m.v. multiple regressie (causale methode). Daar demografische gegevens op 
jaarbasis verzameld zijn leverde deze aanpak een voorspelling van de gemid
delde hulpvraag voor run 2 (cumulatieve voorspelling). 

Vergelijking van de resultaten van (dynamische) tijdreeks voorspelregels met 
de (statische) multiple regressie voorspelmethode is niet zonder meer mogelijk. 
Om de resultaten enigzins te kunnen vergelijken moeten trendvoorspellingen 
van extrapolatiemethoden aangepast worden. 
Vergelijking van deze beide basis-methodieken .is echter niet perse noodzake
lijk. Beide methodieken zijn complementair. In situaties waarin de hulpvraag 
zich volgens de normale pattronen ontwikkelt (fluctuaties rond een voorspeld 
gemiddelde) zijn extrapolatie-methoden (stationaire extrapolatie in het 
bijzonder) voldoende betrouwbaar voor het bepalen van de verwachte hulp
vraag in de toekomst; Wanneer bij gebruik van extrapolatie-technieken en bij 
nadere analyse van historisch materiaal blijkt dat er in een bepaalde wijk iets 
bijzonders aan de hand is kan mogelijk met multiple regressie methoden 
hiervoor een verklaring gevonden worden. 
In concreto wordt de volgende procedure voorgesteld m.b.t. het bepalen van de 
verwachting van de hulpvraag op lange termijn (1 budgetjaar): 
- In eerste instantie moet per wijk nagegaao worden welk model ( extrapola

tie-model) de hulpvraag van het voorbije budgetjaar het best weet te 
verklaren. 
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- Wanneer stationaire extrapolatie als beste model uit de bus komt is de 
gemiddelde gerealiseerde hulpvraag de optimale voorspeller voor de 
hulpvraag in het komende budgetjaar. 

- In situaties waar andere extrapolatie-modellen een betere weergave bieden 
van de gerealiseerde hulpvraag in het voorbije jaar moet de zaak nader 
geanalyseerd worden. 
- Geanalyseerd zal moeten worden of de voorspellende waarde van 

stationaire extrapolatie in de betreffende situatie significant afwijkt van 
andere extrapolatie-methoden. Wanneer dit niet het geval is verdient 
stationaire extrapolatie alsnog de voorkeur en is de gemiddelde gereali
seerde hulpvraag de optimale voorspeller voor de hulpvraag in het 
komende budgetjaar. 

- Wanneer de voorspelfout van stationaire extrapolatie significant groter is 
dan de voorspelfout van andere extrapolatie-methoden, is het zinvol om 
te onderzoeken wat de oorzaak is van een vermoedelijke structurele 
verandering in de hulpvraag. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van 
een kwantitatieve en kwalitatieve analyse van de betreffende hulpverle
ningsplannen. Tevens kan een multiple regressie analyse informatie 
verschaffen over de oorzaak van een vermoedelijke niet-stationaire 
vraagontwikkeling. Indien uit deze nadere analyse blijkt dat sprake is van 
een tijdelijke ontwikkeling van de hulpvraag, is er geen reden om aan te 
nemen dat het stationaire karakter van de tijdreeks structureel verstoord 
is. Aldus gaat de voorkeur uit naar de gemiddelde gerealiseerde hulp
vraag als de voorspeller voor de hulpvraag in het komende budgetjaar. 

- Wanneer de nadere analyse van de situatie aantoont dat weldegelijk 
sprake is van een structurele vraagverandering dan gaat de voorkeur uit 
naar de optimale voorspeller gebaseerd op niet-staionaire extrapolatie
methoden of multiple-regressie methoden. 

Deze voorspelmethode laat zich eenvoudig integreren met het in de paragrafen 
4.1.3 en 4.1.4 uitgewerkte allocatiemodeL Allocatie van budgettaire middelen 
over de wijkteams dient plaats te vinden op grond van betrouwbare verwachtin
gen aangaande de hulpvraag per wijk in het betreffende budgetjaar. Deze 
hulpvraag laat zich voorspellen volgens bovenstaand algoritme. 
Om redenen die in hoofdstuk 3 aan de orde gesteld zijn, is het niet mogelijk 
gebleken om dit allocatiemodel, tezamen met bovenstaand algoritme voor het 
voorspellen van de hulpvraag uitvoerig in de praktijk te toetsen. Zodoende 
verdient het aanbeveling om beide systemen, in een geïntegreerde vorm, eerst 
in een empirische context als schaduwsysteem te toetsen alvorens tot algehele 
invoering over te gaan. 



6 Informatievoorziening 

In de vorige hoofdstukken is meermalen gesproken over een informatiesysteem 
dat het management voorziet van informatie over de uitvoering van de hulpver
lening op wijk-niveau. Om de in hoofdstuk 5 beschreven allocatie van persone
le middelen in de wijkgerichte structuur mogelijk te maken en te bewa}<:en is 
informatie nodig. Deze informatie moet een evenwichtige afstemming van 
hulpvraag en hulpaanbod helpen bewerkstelligen. 
In paragraaf 6.1 wordt ingegaan op de informatie-behoefte m.b.t. de allocatie 
van personele middelen en de afstemming van hulpvraag en hulpaanbod in de 
wijkgerichte vorm van hulpverlening. Een analyse van de bestaande informa
tievoorziening leidt tot de conclusie dat aanvullende informatie nodig is (para
graaf 6.2). Om de tekortkomingen van de bestaande informatie-systemen weg 
te nemen is een nieuw informatie-systeem ontworpen en ingevoerd. Dit 
informatie-systeem wordt in paragraaf 6.3 beschreven en vervolgens in para
graaf 6.4 geëvalueerd. 

6.1 Informatiebehoefte 

Het onderzoek m.b.t. de informatievoorziening in de wijkgerichte structuur 
heeft zich gericht op het ontwerpen van een informatiesysteem voor de beheer
sing van budgettaire middelen op wijk-niveau en de afstemming van hulpvraag 
en hulpaanbod. In dit verband kan gesproken worden van een hulpverlenings
informatiesysteem. Zoals zal blijken is een koppeling tussen dit hulpverlenings
informatiesysteem en het financieel-administratieve informatiesysteem noodza
kelijk. Een geïntegreerd management informatiesysteem is niet nagestreefd. 
Het ontworpen functionele informatiesysteem biedt wel aangrijpingspunten om 
integratie met het personeels-informatiesysteem en het financieel-administra
tieve informatiesysteem te bewerkstelligen. 

Voor het ontwerpen van een informatiesysteem is de informatiebehoefte 
bepaald. Hierbij is zowel op wijk-niveau als op instellings-niveau onderzocht 
welke informatie, hoe vaak, hoe actueel en hoe nauwkeurig noodzakelijk is. 
Het komt immers maar. al te vaak voor dat functionarissen te nauwkeurige en 
zeer actuele informatie willen hebben, waardoor het informatiesysteem 
onnodig duur en gecompliceerd wordt. 
Op wijk-niveau moet de leidinggevende van een wijkteam over de volgende 
informatie beschikken om de operationele afstemming van hulpvraag en 
hulpaanbod te toetsen en eventueel bij te sturen: 
- Informatie over de omvang van de hulpvraag in de wijk (totaal geïndiceerde 

uren per week). Informatie over de hulpvraag moet vooraf per week 
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beschikbaar zijn omdat de planning op weekbasis uitgevoerd wordt. Daar
naast moet de gemiddelde hulpvraag bijgehouden worden. 

- Informatie over het potentiële hulpaanbod van het wijkteam (inzetbare 
werk-uren en budgettaire ruimte voor variabel werken). Deze informatie 
moet vooraf per week beschikbaar zijn. 

- Informatie over de operationele afstemming van hulpvraag en hulpaanbod 
(variabele werk-uren, service-tekort en leegloop). Deze informatie moet per 
week beschikbaar zijn. 

- Informatie over de uitleen met andere wijkteams. Deze informatie moet per 
week beschikbaar zijn. 

Op instellingsniveau moet het management (hieronder worden de direkteur en 
de functionele staf verstaan) over de volgende informatie beschikken. Hierbij is 
steeds sprake van regel-informatie (in tegenstelling tot stuur-informatie) zodat 
deze gegevens betrekking moeten hebben op gerealiseerde termijnen. 
- Informatie over de omvang van de hulpvraag in alle wijken en in de totale 

regio. Informatie over de hulpvraag moet per week beschikbaar zijn omdat 
de hulpvraag sterk kan fluctueren (zie paragraaf 5.1.1). 

- Informatie over het hulpaanbod van de wijkteams (totaal aantal werk-uren 
en geen-werk uren). 

- Informatie over de afstemming van hulpvraag en hulpaanbod (variabele 
werk-uren, service-tekort en leegloop) per wijk en voor de totale regio. 

- Informatie over de aanwending van de budgettaire middelen, in relatie tot 
de omvang en het gepland gebruik van de wijkteam-budgetten (betaaluren 
per periode van 4 weken en per jaar). 

- Informatie over (de omvang van) de uitleen tussen wijkteams per periode 
van4weken. 

6.2 Analyse bestaande informatievoorziening 

De bestaande informatievoorziening met betrekking tot de uitvoering van de 
hulpverlening is vrijwel uitsluitend gericht op financieel-administratieve 
verwerking. In het onderstaande wordt beschreven welke informatiestromen 
gebruikt worden voor de verantwoording van de periodiek gebruikte middelen. 
In figuur 6.1 is een overzicht gegeven van deze informatiestromen. 
Iedere leidinggevende houdt in een planschrift de operationele planning van de 
hulpverlening bij. Onder de operationele planning wordt verstaan de wekelijk
se afstemming van hulpvraag en hulpaanbod: wie (welke hulpverleenster) 
volgens plan wanneer (in de eerstkomende week) waar (in welk huishouden) 
voor hoeveel uren zal gaan werken. Wanneer tijdens de week veranderingen 
optreden en de planning bijgesteld moet worden, wordt dit in het planschrift 
bijgewerkt. In grote lijnen is dit de werkwijze, echter niet alle leidinggevenden 
hanteren hierbij hetzelfde systeem. 
Aan het eind van iedere week worden de gegevens uit het planschrift overge-
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Figuur 6.1 : Bestaande informatiestromen voor urenverantwoording 

bracht op een weekstaat, die bij de administratie ingeleverd wordt. Op deze 
weekstaat wordt per hulpverleenster vermeld: naam, personeelsnummer, 
contract-uren (vast/variabel), een uren-verantwoording (W, K, Z, BV, V A, P, 
GW, Totaal) en een toelichting voor eventueel teveel gewerkte uren. 
Aan het eind van iedere periode (4 weken) wordtdoor elke hulpverleensters 
een of meer werkkaarten ingeleverd (per cliënt 1). Deze werkkaarten en 
bovengenoemde weekstaten komen bij de administratie terrecht Deze contro
leert of het totale aantal vermelde uren overeenstemt met het aantal contract
uren van de hulpverleensters en met de weekstaten die door de leidinggevende 
ingevuld en ingeleverd zijn. De gecontroleerde gegevens worden getotaliseerd 
en overgebracht op ponsdocumenten. Deze worden verzonden naar een 
computer service bureau, waar de gegevens verwerkt worden tot salarisstroken 
en retributienota's. De salarisstroken komen in de derde week van de volgende 
periode terug, samen met overzichten omtrent de betaaluren. Deze betaaluren 
zijn gespecificeerd voor de drie werkeenheden en de gehele regio. Deze 
overzichten worden verwerkt tot een periodiek verschijnende nota "Cijfers na 
periode #". Deze nota wordt verspreid en besproken in de beleidsgroep. 

Tekortkomingen van de bestaande informatievoorziening 

Het bestaande informatiesysteem heeft een aantal tekortkomingen. Hierdoor is 
het niet geschikt als informatiesysteem voor de beheersing van budgettaire 
middelen op wijk-niveau en de operationele afstemming van hulpvraag en het 
hulpaanbod. 
- Het bestaande systeem verschaft geen informatie over de hulpvraag in de 

wijken en in de gehele regio. Wanneer interne budgettering ingevoerd wordt 
is deze informatie absoluut noodzakelijk om tot een evenwichtige en 
beheersbare aanwending van middelen te komen. 
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- De overzichten van de betaaluren in een afgesloten periode, afkomstig van 
het computer service bureau, komen in de derde week van de volgende 
periode beschikbaar. Dit is gemiddeld 4V2 week nadat het uren-verbruik 
werkelijk heeft plaatsgevonden. Voor de bewaking van de budgetten op 
instellings-niveau is dit voldoende. Dit is echter te laat om het uren-verbruik 
effectief te kunnen hanteren als stuur- en regelinformatie voor de afstem
ming van hulpvraag en hulpaanbod op wijk-niveau. 

- De overzichten van de betaaluren, afkomstig van het computer service 
bureau, verschaffen informatie op periode-basis. Op wijk-niveau zijn deze 
gegevens op weekbasis nodig. 

- De verschillende informatiestromen voor urenverantwoording (via de werk
kaarten en via de weekstaten, zie figuur 6.1) betreffen gedeeltelijk dezelfde 
gegevens. Deze blijken echter bij controle door de administratie niet altijd 
overeen te stemmen. In dergelijke gevallen moet de administratie, omdat 
men zelf hier geen zicht op heeft, bij de leidinggevende navragen welke 
gegevens juist zijn. 

6.3 Ontwerp hulpverlenings-informatiesysteem 

Op basis van bovenstaande tekortkomingen van het bestaande financieel/ 
administratieve informatiesysteem is besloten een hulpverlenings-informatie
systeem te ontwerpen. De informatiebehoefte op diverse organisatorische 
niveaus is vertaald in een programma van eisen. Uitgangspunt is geweest het 
financieel/administratieve informatiesysteem in de bestaande vorm te handha
ven naast het te ontwerpen hulpverlenings-informatiesysteem. Wanneer het 
hulpverlenings-informatiesysteem na een testperiode positief geëvalueerd zou 
worden, kan overwogen worden deze beide informatiesystemen te integreren 
(zodat 'dubbel-op registratie' vervalt en de kosten beperkt worden). 
De informatiestromen in het hulpverlenings-informatiesysteem zijn grafisch 
weergegeven in figuur 6.2. Voor het hulpverlenings-informatiesysteem zijn vier 
nieuwe registratie-formulieren geïntroduceerd. 

De hulpverleensters van een wijkteam leveren wekelijks, bij de wijk-team plan
ning, een formulier "weekformulier-uitvoering" in. Dit formulier bevat dezelfde 
gegevens als de werkkaarten, echter op weekbao;is en voor alle huishoudens 
waarin de hulpverleenster gewerkt heeft. Ook wordt geregistreerd wanneer de 
hulpverleenster in een andere wijk gewerkt heeft (uitleen). Naast de werk-uren 
worden ook de niet produktieve uren geregistreerd en gespecificeerd. 
Het weekformulier-uitvoering wordt ingeleverd bij de wijkteam-leidinggeven
de. Zij gebruikt deze formulieren bij het invullen van de weekstaat en bij het 
invullen van het formulier "weekstaat-wijkteam". Dit is een nieuw registratie
formulier voor de registratie van de hulpvraag en het hulpaanbod in de wijken. 
Op dit formulier dienen de volgende gegevens te worden ingevuld: de hulp-
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Figuur 6.2 : Hulpverlenings-informatiesysteem 

vragende gezinnen (naam en adres), soort gezin (langdurige/tijdelijke hulpver
lening, bejaard/niet-bejaard), indikatie gegevens (geïndiceerde uren, geïndi
ceerde hulp, herindikatie), de ingezette hulpverleensters (naam, kwaliteit, 
contract uren, indien geleend van welke wijk), de gewerkte uren per dag en per 
week, en eventuele opmerkingen. De ingevulde weekstaat-wijkteam wordt, 
samen met de weekformulieren-uitvoering wekelijks ingeleverd bij de admini
stratie. 
De gegevens van de weekstaten-wijkteam worden door een medewerkster van 
de administratie per week getotaliseerd en overgebracht op een "verzamel
staat-wijkteam". Ingevuld worden de geïndiceerde uren per week in de wijk 
(totaal en per kwaliteit), de gewerkte uren van het wijkteam in de wijk, de 
geleende en uitgeleende uren, de inzet van stagiaires en de niet produktieve 
uren van het wijkteam. Deze gegevens worden per week en per periode 
bepaald. Per week wordt het aantal huishoudens op de wachtlijst en het aantal 
huishoudens dat gezinszorg ontvangt bijgehouden. 
Van de verzamelstaat-wijkteam worden de budgettair beschikbare uren, de 
geïndiceerde uren, de gewerkte uren en de niet-produktieve uren per week en 
per periode overgebracht op een vierde formulier, "overzicht hulpverlening". 
Op dit formulier worden voor alle wijkteams o.a. de verschillen tussen de 
budgettair beschikbare uren en de verbruikte budget-uren uitgerekend. Verder 
biedt dit formulier de· mogelijkheid om, in èen oogopslag, de wijkteams met 
elkaar te vergelijken voor wat betreft de afstemming van hulpvraag, hulpaan
bod en budgettaire middelen. Dit formulier wordt ter bewaking van de budget
ten verstuurd aan de direkteur, de staf en aan de leidinggevenden van de 
wijkteams. 
De weekstaat-wijkteam, wordt na verwerking door de administratie opgebor
gen in een archief. Hetzelfde geldt voor de verzamelstaat wijkteam. Indien de 
situatie hiertoe aanleiding geeft kunnen deie formulieren gebruikt worden om 
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bepaalde zaken nader te onderzoeken en hierbij 'verder dan de totaalcijfers te 
kijken'. 

6.4 Evaluatie 

Na een proefsgewijze invoering van het hulpverlenings-informatiesysteem in 
vier wijken is het hulpverlenings-informatiesysteem getest en geëvalueerd. 
Naar aanleiding van deze evaluatie is ver>'olgens besloten het systeem te 
continueren en ook in de andere wijken in te voeren. De belangrijkste bevin
dingen die bij de tussentijdse evaluatie naar voren kwamen luiden als volgt: 
De hulpverleensters ervaren het werken met het weekoverzicht-uitvoering als 
een verbetering ten opzichte van de formulieren die wekelijks ingevuld moes
ten worden om de evaluatie van de proefprojecten mogelijk te maken. De 
overeenkomsten van het weekoverzicht-uitvoering met de werkkaarten worden 
als prettig ervaren. Wel wordt het wekelijks invullen van het weekoverzicht
uitvoering en het periodiek inleveren van de werkkaarten als 'dubbel-op' 
ervaren. Hier wordt in de loop van deze paragraaf nader op ingegaan. 
De wijkteam-leidinggevenden zijn minder enthousiast over de nieuwe wijze van 
registreren. Dit wordt voor een groot gedeelte veroorzaakt door het werk dat 
aan het invullen van de formulieren verbonden is. Veel leidinggevenden 
ervaren registratie als onprettig. De werkbelasting verbonden aan het invullen 
van de diverse registratieformulieren wordt door de betrokken leidinggevenden 
op ongeveer twee uren per week geschat. Hierbij zijn echter een aantal 
kanttekeningen te plaatsen. Ten eerste is deze geschatte werkbelasting niet 
bepaald over de effèctieve tijd besteed aan het invullen van de formulieren, 
maar over de noodzakelijke tijd inclusief verstoringen. De effectief benodigde 
tijd voor het invullen van de formulieren ligt naar verwachting aanzienlijk 
lager. Ten tweede mogen bij het invullen van de formulieren leereffecten 
verwacht worden. Doordat ervaring opgedaan wordt en de registratie 
routinematig van aard is kan de benodigde tijd aanzienlijk teruggebracht 
worden. 
De leidinggevenden zijn van mening dat de informatie van het hulpverlenings
informatiesysteem een goed beeld verschaft van de afstemming van hulpvraag 
en hulpaanbod in de diverse wijken. Hierdoor is het is mogelijk om de wijk
teams onderling te vergelijken. Tegelijkertijd wordt echter de kanttekening 
gemaakt dat de cijfers niet altijd overeenstemmen met de geïnterpreteerde 
werkelijkheid. De complexiteit van de hulpverlening (afstemming hulpvraag en 
hulpaanbod) laat zich niet altijd even gemakkelijk reduceren tot een enkel 
meetgegeven. 
De leidinggevenden zijn verder van mening dat in de toekomst onderzocht 
moet worden of integratie van het hulpverlenings-informatiesysteem en het 
financieel/ administratief informatiesysteem mogelijk is. 
Daarnaast constateren de leidinggevenden een aantal problemen van prak-
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tische aard. Wie moet bijvoorbeeld de formulieren invullen van een wijk 
wanneer de wijkteam-leidinggevende met vakantie is ? Er waren bijvoorbeeld 
ook vragen over de wijze van invullen. Voor deze praktische problemen zijn 
oplossingen aangedragen of zullen in de toekomst oplossingen gevonden 
moeten worden. 
De verwerking van de gegevens van de weekstaat-wijkteam en van het week
overzicht-hulpverlening gebeurt door een medewerkster van de administratie. 
Ook hier zal moeten blijken welke werkbelasting dit met zich brengt. Het 
leereffect mag ook hier groot geacht worden. 

Uit bovenstaande reakties van de betrokken functionarissen kan de conclusie 
getrokken worden dat de effectiviteit van het hulpverlenings-informatiesysteem 
voldoende is. Het hulpverlenings-informatiesysteem scoort echter niet bijster 
hoog op criteria van efficiency en integreerbaarheid. In hoeverre het systeem 
voldoet aan eisen van duurzaamheid en gebruiksvriendelijkheid valt op grond 
van de evaluatieresultaten niet te beoordelen. In het onderstaande zal nader 
ingegaan worden op de effectiviteit, de integreerbaarbeid en de efficiency van 
het hulpverlenings-informatiesysteem. 
Het (handmatige) hulpverlenings-informatiesysteem voldoet aan de effectivi
teits-eisen van de diverse gebruikers van het systeem. Het systeem verschaft 
voldoende betrouwbare informatie over de operationele afstemming van 
hulpvraag en hulpaanbod in de wijken. 
De responsietijd van het hulpverlenings-informatiesysteem is voldoende om 
aan de informatiebehoefte op diverse organisatorische niveaus te voldoen. De 
wekelijkse wijkteam-planning heeft een tijd-kritisch karakter. De hiervoor 
benodigde informatie is tijdig beschikbaar. Op instellings-niveau is eerder 
sprake van een prospectieve en retrospectieve informatiebehoefte. Door 
automatisering zou de responsietijd nog verder teruggebracht kunnen worden. 
De hiervoor noodzakelijke infrastructuur is echter nog niet aanwezig. Tevens 
bestaan er culturele weerstanden tegen automatisering. 
Het ontwikkelde hulpverlenings-informatiesysteem sluit aan bij de verdeling 
van taken en bevoegdheden in de wijkteam-structuur (zie hoofdstuk 4) en bij 
het in hoofdstuk 5 ontwikkelde model voor de allocatie van middelen in een 
dergelijke structuur. Hierbij mag gesproken worden van een systeem volgens 
het "gesloten lus" principe: degene die de gegevens voor het systeem moet 
aanleveren is tevens ook gebruiker van de output van het informatiesysteem. 
De wijkteam-leidinggevenden leveren wekelijks gegevens aan m.v.t. de hulp
vraag en het hulpaanbod in de wijken. Als output levert het informatiesysteem 
informatie over het verbruik van de wijkteambudgetten en de resterende 
budgettaire ruimte van de diverse wijkteams. Deze informatie is nodig als input 
voor de operationele planning van het hulpaanbod van de daaropvolgende 
week. 
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In de inleiding van dit hoofdstuk is reeds vermeld dat niet gestreefd is naar een 
integrale aanpak van de informatievoorziening. Gekozen is voor een partiële 
aanpak die geleid heeft tot de invoering van een hulpverlenings-informatiesys
teem naast andere systemen. Een dergelijke partiële aanpak is gerechtvaardigd, 
doch brengt het gevaar van "eiland-automatisering" met zich. Indien een 
dergelijke partiële aanpak van informatievraagstukken niet plaats vindt binnen 
een architectonisch raamwerk (vanuit een totaalvisie op de informatievoorzie
ning) dreigt het gevaar van redundantie, inefficiency en inconsistentie. 
Zoals vermeld is sprake van een gedeeltelijke overlap tussen het bestaande 
financieel-administratieve informatiesysteem en het nieuw ontworpen hulpver
lenings-informatiesysteem. Dit leidt tot het "dubbel-op" registreren zonder dat 
hierbij sprake is van.uniformiteit met betrekking tot de semantiek van gegevens 
en verwerkingsregels. Een voorbeeld: Bij het berekenen van de werk-uren en 
de niet-produktieve uren voor de verzamelstaat-wijkteam doet zich een pro
bleem voor. Deze berekening klopt niet altijd met de berekening van de 
financiële administratie en het overzicht van het computer service bureau. Dit 
komt doordat de financiële administratie, die werk-uren en niet-produktieve 
uren op periode-basis berekent, een aantal financieel-administratieve correc
ties op de verantwoording van de uren toepast. Zo worden bijvoorbeeld de 
ziekte-uren van een hulpverleenster met een minimum/maximum contract 
worden gecorrigeerd aan de hand van de minimum en maximum gemaakte 
uren in de laatste dertien weken. Zo ontstaat een verschil tussen de werkelijk 
gemaakte uren en financieel gemaakte uren. Deze verschillen zijn marginaal. 
Toch moet hiermee rekening gehouden worden bij de budgetbewaking. 
Dergelijke voorbeelden van inconsistentie en inefficiency door de overlapping 
van de verschillende informatiestromen kunnen opgelost worden door integra
tie van het hulpverlenings-informatiesysteem en het financieel-administratieve 
informatiesysteem. Deze integratie is echter niet eenvoudig te bewerkstelligen 
en stuit op een aantal praktische problemen. Deze problemen zijn: 
- De periodieke werkkaart is niet zonder meer te vervangen door het week

overzicht-uitvoering. De cliënt moet op de werkkaart per week een handte
kening plaatsen voor de juistheid van de gewerkte uren. Dit eist de accoun
tant om controle mogelijk te maken. 

- Signeren van het weekoverzicht-uitvoering door de cliënt wordt niet wense
lijk geacht uit privacy-overwegingen. Op het weekoverzicht-uitvoering staan 
gegevens van andere cliënten waar de hulpverleenster gewerkt heeft ver
meld. 

- De werkkaarten moeten op de laatste werkdag van de periode ingeleverd 
worden om de ponsconcepten op tijd naar het computer service bureau te 
kunnen versturen. De weekoverzichten-uitvoering worden nu op de planning 
na de betreffende week ingeleverd. Dit is te laat om verwerkt te kunnen 
worden. 

- Met het verhogen van de frequentie van de cyclus van de financieel-admini
stratieve informatieverwerking kan het weekoverzicht uitvoering vervallen. 
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Het wekelijks inleveren en verwerken van, door de cliënten ondertekende 
werkkaarten betekent echter een toename van het aantal formulieren (een 
verviervoudiging van het aantal werkkaarten) en een toename van de 
werkbelasting van de financiële administratie. 
De gemaakte uren worden in de bestaande situatie over een gehele periode 
getotaliseerd voordat (eenmaal per periode) financiële correcties plaats 
vinden. Het wekelijks inleveren van de werkkaarten betekent dat de uren 
per week financieel gecorrigeerd moeten worden (vier maal per periode), en 
vervolgens getotaliseerd. Het is duidelijk dat dit veel meer werk met zich 
brengt. Hef is nog maar de vraag of de waarde van de informatie (extra 
nauwkeurigheid) opweegt tegen de kosten om deze informatie te verkrijgen. 

Het moge duidelijk zijn dat de integratie van het hulpverlenings-informatiesys
teem en het financieel-administratieve informatiesysteem niet eenvoudig en 
zonder extra kosten gerealiseerd kan worden. Geadviseerd is de beide informa
tiesystemen in eerste instantie autonoom te laten functioneren. Het hulpverle
nings-informatiesysteem verschaft gegevens over het verbruik van budgettaire 
middelen door de wijkteams. Deze gegevens wijken echter af van het werkelij
ke uren-verbruik (na het toepassen van financiële correcties). Deze afwijking is 
echter niet zodanig dat de gegevens niet bruikbaar zijn voor de budgetbewa
king en de beheersing van de afstemming van hulpvraag en hulpaanbod. 
Wanneer periodiek het werkelijk uren-verbruik, van het financieel-administra
tieve informatiesysteem teruggekoppeld wordt naar het hulpverlenings-infor
matiesysteem kan absolute nauwkeurigheid alsnog verkregen worden. 
Aanbevolen wordt na een aantal maanden met het hulpverlenings-informatie
systeem gewerkt te hebben dit systeem nader te evalueren. Dan bestaat meer 
zicht op de kosten die gemaakt worden om bepaalde informatie te verkrijgen. 
Tevens ontstaat inzicht in de waarde van bepaalde informatie. 
Ondanks de beschreven problemen verdient het aanbeveling om in de toe
komst tot een integratie van de bestaande informatiesystemen te komen. 
Hiermee moeten de in het voorgaande gesignaleerde problemen van redund
antie, inefficiency en inconsistentie in de toekomst voorkomen worden. Een 
dergelijke integratie vereist een gedegen vorm van data-beheer, waarbij 
gestreefd wordt naar gemeenschappelijk gedefinieerde gegevens. Wanneer de 
verwerking van deze gegevens gedeconcentreerd plaats vindt is het tevens 
noodzakelijk om te komen tot uniforme verwerkingsregels. Om te voldoen aan 
zowel de effectiviteitseisen m.b.t. de responsietijd van een dergelijk geïn
tegreerd informatiesysteem als aan eisen van efficiency zal mogelijkerwijs een 
geautomatiseerde opslag en verwerking van gegevens noodzakelijk zijn. 
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De gezinszorg Weert wil door een nieuwe wijze van hulpverlening, wijkgezins
verzorging, het hoofd kunnen bieden aan een steeds zwaardere belasting van 
de gezinsverzorging. Gekozen is voor het opdelen van het totale werkgebied 
van de afdeling gezinszorg in veertien kleinere wijken en het formeren van 
autonome wijkteams, die verantwoordelijk zijn voor het plannen en verzorgen 
van de hulpverlening binnen deze wijken. 
Het ontstaan van veertien wijkteams brengt mogelijk coördinatieproblemen 
met zich. Onderzocht is in welke mate coördinatie tot stand gebracht kan 
worden door procedurele beheersingssystemen, organisatiestructurele aanpas
singen en informatievoorziening. 
De onderstaande conclusies hebben betrekking op de praktische onderzoeks
vragen. Achtereenvolgens worden behandeld het ontwerpen van de organisa
tiestructuur, de beheersing van de personele bezetting van de wijkteams en de 
informatievoorziening. Tot slot worden enkele aanbevelingen gedaan. 

7.1 Conclusies 

Ontwerp organisatiestructuur 

De financiële- en politieke omgeving van de gezinszorg kan als complex en 
dynamisch omschrevenworden. Recente en toekomstige ontwikkelingen in de 
welzijnssector maken organisatorische flexibiliteit op instellings-niveau noodza
kelijk. Snel en doeltreffend inspelen op veranderingen in de omgeving van de 
gezinszorg is mogelijk in een "platte" organisatie, met zo weinig mogelijk 
organisatorische niveaus, korte informatielijnen en deelname van betrokkenen 
van alle organisatorische niveaus aan de besluitvorming. 

De wijkteams zijn verantwoordelijk voor het plannen, organiseren en uitvoeren 
van de hulpverlening en voor de uitvoering van het hulpverleningsbeleid. De 
wijkteams moeten autonoom over de besteding van de toegewezen uren
budgetten kunnen beslissen. 
Controle kan zoveel mogelijk beperkt blijven tot controle op het resultaat. Dit 
is mogelijk door het toetsen van input-output verhoudingen van de wijkteams, 
waarbij de wijkteam-resultaten onderling vergelijkbaar zijn. Het hulpaanbod 
moet getoetst worden aan de hulpvraag ( = norm). De gebruikte budget-uren 
(output) moeten getoetst worden aan de beschikbare budget-uren (input). 
Controle van de manier waarop de wijkteams tot deze resultaten komen, kan 
beperkt blijven tot een aantal kritische punten. Deze zijn het hulpverlenings
beleid, het indikatiebeleid en het gebruik van budget-uren. 
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Beslissingen inzake de inzet van hulpverleensters en het gebruik van budget
uren worden zodoende genomen op het niveau waar de vraag ontstaat en waar 
de noodzakelijke informatie aanwezig is. Als gevolg hiervan neemt de belasting 
van staf en direkteur met dagelijkse, operationele problemen af en ontstaat 
meer ruimtè voor beleidsmatige taken. 

Een lijn- en functionele staforganisatie schept de mogelijkheld optimaal 
gebruik te maken van de specifieke capaciteiten van de diverse staffunctiona
rissen. Door deze organisatievorm blijft het aantal organisatorische niveaus 
beperkt en ontstaan meer mogelijkheden voor de wijkteams om effectief 
gebruik te maken van de toegewezen autonomie. Tevens past deze structuur, 
beter dan een lijn - staf organisatiestructuur, bij de bestaande organisatiecul
tuur. Om onduidelijke verhoudingen en taakoverlappingen binnen de staf te 
voorkomen is een duidelijke taakverdeling noodzakelijk. 

Om de indikatiestelling zo zuiver mogelijk te houden, coördinatie van de 
indikatiestelling mogelijk te maken en de kosten van de indikatiestelling te 
beperken moet de intake' op rayon" niveau georganiseerd worden. Per rayon 
moeten een of twee leidinggevenden zich (naast de begeleiding van een 
wijkteam) bezighouden met de intake. De intakekommissie beslist, op instel
lingsniveau, over de indikatiestelling van nieuwe hulpaanvragen. 

Stagiaires en g.v.v.o.'s worden ingedeeld bij de wijkteams. Dit is mogelijk door 
de ruime capaciteit aan g.v.v.o.'s, in relatie tot de g.v.v.o. hulpvraag. Voor de 
verdeling over de wijkteams en de inzet zijn procedures ontworpen. Deze 
moeten nog besproken worden voordat tot proefsgewijze invoering besloten en 
overgegaan kan worden. 

Beheersing van de personele bezetting van de wijkteams 

De hulpvraag en het hulpaanbod zijn in sterke mate aan fluctuaties onderhevig. 
De fluctuaties van de hulpvraag (moment, richting en grootte) zijn niet voor
spelbaar en niet voor aJle wijkteams gelijk. 

Afstemming van hulpaanbod en hulpvraag op de korte termijn moet plaats 
vinden door het gebruik van variabele contracten en indien noodzakelijk het 
uitlenen van hulpverleensters tussen de wijkteams. Hiervoor is invoering van 
urenbudgetten voor de wijkteams noodzakelijk. Afstemming tussen het hulp
aanbod en de hulpvraag op de lange termijn moet plaats vinden door het 
structureel aanpassen van de wijkteam-bezetting. 

De wijkteams moeten de beschikking krijgen over een uren-budget, gerelateerd 
aan de gemiddelde hulpvraag over het voorgaande jaar. Om tot een evenwich
tige verdeling van de beschikbare uren te komen zijn gegevens over de hulp-
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vraag over een langere periode noodzakelijk. Jaarlijks moeten voor alle 
wijkteams de budgetten voor het komende jaar berekend worden. Het budget 
van een wijkteam wordt bepaald door de gemiddelde hulpvraag in de wijk te 
vermenigvuldigen met de totaal beschikbare uren voor alle wijkteams tezamen 
en vervolgens te delen door de totale gemiddelde hulpvraag van alle wijken. 
De budget-ruimte van een wijkteam wordt verdeeld in een contract-ruimte en 
in een vrije ruimte. De contractruimte is de som van de contract-uren in een 
wijkteam. De vrije ruimte is het verschil tussen budget-ruimte en contract
ruimte, te gebruiken door het inzetten van maximum uren van de variabele 
contracten. Door het aantal contract-uren te verlagen neemt het aantal geen
werk uren af. Om toch aan de hulpvraag te kunnen voldoen zal het aantal 
maximum uren moeten toenemen. 
Per wijk zal onderzocht moeten worden welke contractruimte optimaal is, 
gezien de omvang en de fluctuaties van de hulpvraag in de wijk. Bij de beslis
sing over de omvang van de contract-ruimte spelen, naast financiële overwegin
gen ook sociale- en arbeidsvoorwaardelijke overwegingen een rol. 

Wanneer de vrije ruimte incidenteel niet voldoende is om de fluctuaties van 
hulpvraag en hulpaanbod te kunnen opvangen, bestaat de mogelijkheid om 
tijdelijk een hulpverleenster van een ander wijkteam in de betreffende wijk in 
te zetten. Het uitlenen tussen wijkteams doet echter afbreuk aan de voordelen 
van het kleinschalig werken in wijken. Om dit zoveel mogelijk te beperken is 
gekozen voor een getrapte uitleen. In eerste instantie is alleen uitlenen tussen 
buurwijken mogelijk. Slechts in uitzonderlijke gevallen is uitlenen buiten de 
buurwijken toegestaan. De omvang van de uitleen zal nauwkeurig bewaakt 
moeten worden om te voorkomen dat de uitleen budgettair-administratief en 
organisatorisch uit de hand loopt. 

Wanneer blijkt dat sprake is van een structurele verandering van de hulpvraag 
of het hulpaanbod, moet gezocht worden naar structurele oplossingen. Hier
voor moet het uren-budget, dat een wijkteam ter beschikking heeft, aangepast 
worden. 
Om overregeling te voorkomen moet echter niet te vroeg ingegrepen worden. 
Een kwantitatieve en kwalitatieve analyse van de hulpvraag, alsmede een 
multiple regressie analyse kunnen een antwoord geven op de vraag of sprake is 
van een tijdelijke of structurele verandering. Indien blijkt dat sprake is van een 
tijdelijke afwijking van de hulpvraag verdient het aanbeveling om de wijkteam
budgetten ongewijzigd te laten en m.b.v. variabele contracten en uitlenen 
tussen de wijkteams de problemen op te lossen. 

Informatievoorziening 

Om een evenwichtige afste'.llming van hulpvraag en hulpaanbod in de nieuwe 
vorm van hulpverlening mogelijk te rnaken is informatie nodig. Invoering van 
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wijkteam-budgetten en een autonome besteding van de toegewezen urenbud
getten op wijk-niveau maakt andere beheersinformatie noodzakelijk. Deze 
informatie heeft betrekking op de input (hulpvraag/indikatiestelling, urenbud
get) en de output (hulpaanbod, verbruik budget-uren) van de wijkteams. 

Op wijk-niveau is deze informatie noodzakelijk om beslissingen te kunnen 
nemen over de besteding van uren-budgetten en over de planning van de 
hulpverlening in de wijken. Omdat de planning op weekbasis uitgevoerd. wordt 
is deze informatie op weekbasis (per week) nodig. 
Op instellingsniveau is informatie over de hulpvraag en het hulpaanbod van de 
wijkteams nodig om de uitvoering van het instellingsbeleid op wijk-niveau te 
toetsen en voor budgetbewaking. Deze informatie is nodig over alle wijken en 
op weekbasis. Op instellingsniveau is deze informatie per vier weken noodza
kelijk. 

De bestaande informatievoorziening, met betrekking tot de uitvoering van de 
hulpverlening, is vrijwel uitsluitend gericht op financieel-administratieve 
verwerking. Het bestaande informatiesysteem verschaft geen informatie over 
de hulpvraag. De informatie over het hulpaanbod en het verbruik van toegewe
zen budgettaire uren komt slechts op periodebasis, en bovendien te laat, 
beschikbaar. Hierdoor is het bestaande informatiesysteem niet geschikt voor de 
beheersing van de besteding van uren-budgetten op wijk-niveau en de afstem
ming van hulpvraag en hulpaanbod. 

Op basis van de tekortkomingen van het bestaande informatiesysteem is een 
hulpverlenings-informatiesysteem ontworpen en op beperkte schaal, proefsge
wijs ingevoerd. Het bestaande financieel-administratieve informatiesysteem 
blijft gehandhaafd in de huidige vorm. Voor het hulpverlenings-informatiesys
teem zijn een viertal nieuwe formulieren ontworpen. Met behulp van deze 
formulieren worden gegevens betreffende hulpvraag, hulpaanbod en verbruik 
van budget-uren geregistreerd en verwerkt (zie paragraaf 6.3). 

Het naast elkaar bestaan van een hulpverlenings-informatiesysteem en een 
financieel-administratieve informatiesysteem brengt overlapping van verschil
lende informatiestromen met zich. Integratie van beide informatiesystemen is 
niet eenvoudig en brengt extra kosten met zich. Geadviseerd wordt beide 
informatiesystemen voorlopig autonoom te laten functioneren om na verloop 
van tijd vanuit een totaalvisie op de informatievoorziening te trachten een 
dergelijke integratie te bewerkstelligen. 

Aanbevolen wordt na een aantal maanden met het hulpverlenings-informatie
systeem gewerkt te hebben, dit systeem te evalueren. Dan bestaat meer zicht 
op de waarde van. informatie en de kosten die gemaakt moeten worden om 
deze informatie te verkrijgen. 



Conclusies en aanbevelingen 139 

7.2 Aanbevelingen 

Tot slot worden enkele aanbevelingen gedaan voor de afronding van de 
reorganisatie en ter verbetering van de werkwijze in de toekomst. 

Aanbevolen is bij de discussie en de besluitvorming over de te kiezen organisa
tiestructuur vertegenwoordigers van de diverse organisatorische niveaus te 
betrekken. De discussie en de besluitvorming moeten bij voorkeur plaats 
vinden binnen de bestaande overleg- en besluitvormingsstructuur. Mogelijk zijn 
extra bijeenkomsten nodig. Extra aandacht verdient hierbij de rol van gespreks
leider. Mogelijk is hierbij externe ondersteuning noodzakelijk. 

Het verdient aanbeveling om a.d.v.-uren per periode op te laten nemen en in te 
roosteren. Ook vakantie-uren kunnen in de nieuwe werkwijze door roostering 
beter gespreid worden. Dit leidt tot een eenvoudiger afstemming van hulpvraag 
en hulpaanbod. 

In de nieuwe werkwijze bestaan op wijk-niveau meer mogelijkheden voor 
overleg met andere hulpverlenende instanties. Aanbevolen wordt om in de 
toekomst te evalueren in hoeverre deze mogelijkheden, met name binnen de 
eerstelijn, ook daadwerkelijk gebruikt worden en tot een betere samenwerking 
leiden. 

Het is aan te bevelen eventuele organisatie-structurele aanpassingen, procedu
rele beheersingssystemen zoals interne budgettering, en de informatievoorzie
ning te evalueren en eventueel bij te stellen. Deze evaluatie moet plaats vinden 
wanneer voldoende ervaring is opgedaan met de nieuwe werkwijze. 



DEEL3 

REFLECTIE 



8 Unit management 

In dit hoofdstuk wordt het concept unit management, zoals door Wissema 
(1987) beschreven, aan een nadere theoretische beschouwing onderworpen. 
De door Wissema verrichte studie is gebaseerd op casebeschrijvingen en 
gericht op praktische toepasbaarheid. Om deze reden heeft Wissema gekozen 
voor een compositie en inhoud met zo min mogelijk theoretische beschouwin
gen en literatuurbesprekingen. Hiermede poogt hij een brug te slaan tussen 
theorie en praktijk. 
Lezing van Wissema's boek vanuit een theoretische invalshoek roept, als gevolg 
hiervan, vele vragen op. Tevens is het mogelijk de ervaringen uit het in deel 2 
beschreven empirisch onderzoek te evalueren en te spiegelen aan de ideeën 
van Wissema. Evaluatie van empirische onderzoekervaringen zalleiden tot een 
theoretische reflectie ten aanzien van organisatiekundige theorieën met be
trekking tot de problematiek van centralisatie en decentralisatie. 

In paragraaf 8.1 wordt in kort bestek de visie van Wissema samengevat. In 
paragraaf 8.2 worden deze ideeën nader beschouwd vanuit theoretisch perspec
tief. Getracht is het concept unit management vanuit de bestaar:de theoretische 
literatuur aan een kritische beoordeling te onderwerpen en zo mogelijk van 
een theoretisch fundament te voorzien. In paragraaf 8.3 tenslotte wordt 
geëvalueerd in hoeverre de ontworpen structuur voor de gezinszorg te Weert 
(zie deel 2) aa"~ te duiden is als een vorm van unit management en in hoeverre 
op grond van de onderzoekservaringen inductieve uitspraken over unit mana
gement mogelijk zijn. 

8.1 Unit management als concept 

Wissema definieert unit manàgement als een managementstijl en een organisa
tievorm gericht op het decentraliseren van het ondernemersct.ap binnen een 
organisatie. Deze organisatievorm kenmerkt zich door een opbouw uit relatief 
autonome organisatorische eenheden (units) die, binnen overeengekomen 
randvoorwaarden hun eigen beleid vaststellen en uitvoeren. Deze units zijn 
winst- of resultaatverantwoordelijk voor bepaalde produkt-markt-combinaties 
(p.m.c.'s) en vertonen kenmerken van een zelfstandige onderneming. 
Ondanks deze autonomie blijven de relaties met andere unüs en met de 
<eèntrale orgaru;:;äde van essentieel belang. Deze relaties zijn noodzakelijk voor 
het reaiiseren van synergie tussen de diverse organisatorische eenheden. Aldus 
moet unit management gezien worden als de synthese tussen de voordelen van 
autonomie (flexibiliteit) en de synergie en efficiency van grootschaligheid. 
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De redenen voor invoering van unit management als organisatievorm zijn 
gelegen in een toenemende pluriformiteit van en dynamiek in de omgeving. 
Technologische en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen (veranderend 
consumentengedrag) vereisen een grotere flexibiliteit (en doeltreffendheid) 
van een organisatie. Wissema stelt dat unit management een oplossing kan zijn 
in een dergelijke situatie 
Op een continuüm tussen de functionele- of landenorganisatie enerzijds en het 
conglomeraat anderzijds onderscheid Wissema vier vormen van unit manage
ment, waarvan alleen de laatste twee als 'echt' unit management te typeren 
zijn: 
- unit marketing organisatie: Bij deze organisatievorm is een functionele 

indeling (verbijzondering) dominant. Dwars door deze functionele eenheden 
zijn coördinerende produkt-teams gevormd. Deze teams worden geleid 
vanuit de marketing units, verantwoordelijk voor het marketing beleid van 
bepaalde produkten. Beleidsvorming vindt plaats door de marketing units en 
de functionele eenheden gezamelijk. 

- unit matrix organisatie: De functionele afdelingen (primaire functies) zijn 
opgedeeld in centrale en decentrale eenheden. De units krijgen de beschik
king over 'eigen', produktspecifieke, primaire functies. Hierbij is sprake van 
een matrix organisatie met operationele bevoegdheden voor de produkt
markt units. 
Naast deze gedecentraliseerde taken blijven bepaalde functionele taken cen
traal georganiseerd. Deze centrale functionele eenheden vervullen een 
functie voor alle units, terwijl de decentrale unit-functies een bijdrage 
leveren aan de beleidsvorming en -uitvoering binnen één unit. 

- unit organisatie met centrale staven: In deze organisatievorm zijn alle functio
nele (primaire) activiteiten in units ondergebracht en resteren geen centrale 
functionele eenheden. Ondersteunende en voorwaardenscheppende staf
functies zijn voornamelijk centraal georganiseerd. 

- unit organisatie met decentrale staven: In deze structuur zijn de staven groten
deels op unit niveau ondergebracht. Mogelijk zullen bepaalde staven tevens 
centrale activiteiten ontplooien (bijvoorbeeld administratie). Tussen de 
units bestaat een duidelijke synergie (functionele synergie en/of doelsyner
gie) wat deze vorm doet verschillen van het conglomeraat (holding met 
slechts financiële synergie). 

Voorwaarden voor een goed functioneren van unit management zijn volgens 
Wissema: 
- géén tussenniveaus tussen units en top van de organisatie; 
- de unit moeten een duidelijk missie (strategie) hebben; 
- duidelijke afspraken over welke taken centraal en welke decentraal (unit ni-

veau) uitgevoerd worden; 
- top moet haar bemoeienis met de units beperken tot vooraf afgesproken 

zaken (contractuele overeenkomsten); 



Unit management 145 

de units zijn autonoom met betrekking tot de primaire functies. Verder 
hebben de units de vrijheid om gebruik te maken van eigen of externe 
stafdiensten; 

- aanwezigheid van een sterk management informatie systeem om de activitei
ten van de units te volgen, echter niet sturen of hinderen; 
een conflictregeling voor geschillen tussen unit en top of tussen units 
onderling; 

Unit management stelt eisen aan de organisatiecultuur en managementstijl. 
Door een platte organisatie en het ontwikkelen van een teamgeest wordt een 
beroep gedaan op het initiatief en experiment van medewerkers. Hiervoor is 
een ondernemersklimaat noodzakelijk, waarin het aangaan van risico's bevor
derd wordt en mislukkingen niet afgestraft worden. De 'corporate' organisatie 
dient als vangnet bij eventuele tegenslagen in de units. 
Unit management stelt eisen aan het management. Unit managers zijn 'genera! 
managers', internemers of entrepreneurs, met integrale verantwoordelijkheden. 
Unit management vergt charisma, hekenbaar en inspirerend leiderschap, 
delegatie en betrokkenheid. De unit manager moet primair gericht zijn op de 
eigen unit, maar moet daarnaast ook open staan voor problemen en ontwikke
lingen in andere units en de centrale organisatie. 

Als voordelen van unit management noemt Wissema: 
- toegenomen mogelijkheden van 'accountability'; 
- toegenomen doelgerichtheid; 
- grotere mogelijkheden voor ondernemerschap; 
- duidelijker winstbewustzijn (en duidelijker prestatienormen); 
- sterkere oriëntatie op de markt (duidelijker produktbeleid, market pull 

R&D, verbeterde afstemming produktie en marketing); 
- grotere motivatie en betrokkenheid van organisatîeleden; 
- topleiding wordt ontlast van routinewerkzaamheden en krijgt meer ruimte 

voor strategische taken; 
- ontstaan instrument voor management ontwikkeling. 
Daarnaast vermeldt Wissema een aantal voordelen die in zijn ogen echter niet 
specifiek zijn voor unit managemènt: 
- toename flexibiliteit; 
- betere en snellere besluitvorming; 
- verhoging innovatief vermogen; 
- meer ruimte voor initiatief en creativiteit voor operationele managers. 

Nadelen van unit management zijn: 
- de noodzaak tot coördinatie van de units; 
- de noodzaak tot bewaking van de 'corporate' synergie; 
- de efficiency van functionele eenheden wordt aangetast; 
- synergie tussen units kan verloren gaan; 
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- gevaar voor gebrek aan eenheid naar de omgeving; 
- concentratie van werk op één unit wordt door sommige functionarissen als 

eenzijdig ervaren; 
- afstand van centrale staven tot het operationele niveau wordt vergroot; 
- gevaar voor overbelichting van korte termijn belangen en -problemen. 

Al met al levert een discussie over voor- en nadelen van unit management 
weinig specifieks op. Hierop wordt in de volgende paragraaf nader ingegaan. 
De reden om t~t unit management over te gaan is volgens Wissema gelegen in 
de wijze waarop een organisatie het beste op de omgevingsdynamiek kan 
aansluiten. Wissema stelt dat naarmate de externe dynamiek (dynamiek in 
produkten of markten) groter is dan de functionele dynamiek en syner~!r· 
gekozen dient te worden voor (een sterkere vorm van} unit management [ ]. 
Hoe kleiner de 'economies of scale' des te groter de mogelijkheden tot unitise
ring. Wanneer er daarentegen sterke functionele schaalgrootte voordelen 
bestaan en/ of als er een sterke gemeenschappelijke kennis is die niet produkt
of marktspecifiek is ligt een functionele vorm van verbijzondering voor de 
hand. 
Wissema stelt dat de mate waarin unit management kan worden toegepast 
verschilt per functie. Dit geldt tevens voor staffuncties. Bovendien zou het pas 
zinvol zijn om staffuncties op unit-niveau onder te brengen wanneer ook alle 
primaire functies geunitiseerd zijn. 
Samenvattend kan gesteld worden dat unit management zich kenmerkt door 
een kleinschalige en modulaire organisatievorm, meer gericht op vrijheid en 
initiatief, minder gericht op planning en controle. 

8.2 Unit management nader beschouwd 

Zoals in de inleiding reeds is aangeduid heeft Wissema gekozen voor een prak
tijkgerichte benadering bij de beschrijving van unit management. Zonder uitge
breide theoretische beschouwingen wordt unit management opgevoerd als 
alternatief voor sterk gecentraliseerde bureaucratische organisatiestmcturen. 
De noodzaak voor unit management is gelegen in een toenemende complexi
teit en dynamiek van de omgeving. 
In een poging een brug te slaan tussen theorie en praktijk om theoretische 
concepten en praktijkvraagstukken nader tot elkaar te brengen - een voor de 
organisatiekunde lofwaardig streven - doet Wissema de theorie evenwel tekort. 

26 Ondanks de intuïtieve plausibiliteit van deze stelling van Wissema mag verwacht worden dat 
de operationalisering hiervan tot problemen zal leiden. Wissema gaat geheel voorbij aan de 
meet-problematiek die achter deze stellingename schuil gaat. Hoe immers moeten de 
externe dynamiek (in producten of markten) en de functionele dynamiek (en synergie) 
gemeten worden ? Welke meetschalen worden hierbij gehanteerd en hoe verhouden deze 
zich tot elkaar (m.a.w. hoe moet vergelijking plaatsvinden) ? 
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Bestudering van unit management, als concept en als verschijnsel, roept een 
aantal vragen op: 

In hoeverre is unit management nieuw en biedt de bestaande theoretische 
literatuur aangrijpingspunten ter ondersteuning van dit concept ? 
Op grond van welke theoretische uitgangspunten en concepten kan gesteld 
worden dat unit management, in bepaalde situaties, geschikt is als structuur
vorm? 
Welke voor- en nadelen zijn op grond van de bestaande literatuur te ver
wachten bij invoering van unit management en welke acties zijn te onder
nemen om het resultaat van hiervan zo gunstig mogelijk te doen zijn ? 

Achter deze vragen gaan nog vele andere schuil. Het voert echter te ver deze in 
dit stadium uitgebreid te benoemen. Bovenstaande driedeling zal gehanteerd 
worden om de theoretische beschouwingen in deze paragraaf te ordenen. In 
het volgende zal getracht worden een antwoord te geven op bovenstaande 
vragen en op additionele vragen die bij de beantwoording hiervan aan de orde 
komen. 

8.2.1 Is unit management nieuw? 

Unit management beoogt een oplossing te bieden voor een klassiek thema • 
mogelijk het kernthema - in de organisatiekunde: de noodzakelijke mate van 
centralisatie en decentralisatie in relatie tot het type omgeving. In een breder 
verband zijn problemen in deze context aan te duiden als schaalvraagstukken 
(zie tevens de paragrafen 1.2 en 2.4). In de organisatiekunde, maar vooral in 
het staats- en bestuursrecht bestaat reeds een zeer lange traditie met betrek
king tot deze problematiek. 
Constaterend dat dit vraagstuk niet nieuw is kan men zich met recht afvragen 
in hoeverre unit management, als oplossing, dan wel als nieuw te omschrijven 
valt. In hoeverre wijkt unit ,management af van het concept van autonome 
eenheden (o.a. Galbraith, 1976 en 1977), de divisiestructuur (o.a. Mintzberg, 
1983) en de contractuele multi-organisatie (Kastelein, 1985) ? Wissema gaat 
hier niet uitgebreid op in en volstaat met te stellen dat unit management een 
voortzetting is van de divisiestructuur waarbij het verschil zit in de omvang en 
de homogeniteit van het werkterrein van de units en dientengevolge in het 
aantal units. 
Voor zover bekend, is de divisiestructuur ontwikkeld in de Verenigde Staten en 
voor het eerst toegepast bij Du Pont de Nemours & Co. in 1921, vrij kort 
gevolgd door General Motors (Chandler, 1962). Evenals bij unit management 
is een van de (hoofd)kenmerken van de divisieorganisatie een opbouw uit 
relatief autonome eenheden. Volgens Galbraith is vorming van 'self-contained' 
divisies mogelijk door specialisatie (verbijzondering) naar produkt, geografi
sche plaats of project. 
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Mintzberg echter beschouwt divisionalisering, gebaseerd op andere vormen van 
verbijzondering dan produktspecialisatie (-diversificatie), als onvoldoende. 
Vorming van marktdivisies of geografische divisies zal, in zijn ogen, leiden tot 
centralisatie en concentratie ten koste van de autonomie van de divisies. 
Wissema gaat nog een stap verder door te spreken van een ideale vorm van 
unit management wanneer iedere unit integraal verantwoordelijk is voor eigen 
produkten en eigen markten: dus produkt/markt divisies. Dat deze verdeling 
van verantwoordelijkheden met reden als ideaal voor unit management aange
duid mag worden zal blijken in het tweede deel van deze paragraaf. 
Uit het werk van Chandler (1962), Perrow (1974) en Mintzberg (1983) kan 
opgemaakt worden dat divisionalisering niet per definitie ook vergaande 
decentralisatie impliceert. Mintzberg schetst hoe een divisiestructuur zowel 
door centralisatie en federatie van zelfstandige ondernemingen als door 
reorganisatie en decentralisatie van centralistische functionele organisaties tot 
stand kan komen. Op grond van de hypothese dat externe controle ( contingen
tiefactor) leidt tot een grotere mate van centralisatie en formalisatie stelt 
Mintzberg dat divisies, deel uitmakend van een grotere organisatie, meer 
gecentraliseerd en geformaliseerd zijn dan wanneer deze divisies geheel 
zelfstandig zouden zijn. In het verlengde hiervan stelt hij dat de divisieorganisa
tie leidt tot een beperkte mate van parallelle vertikale decentralisatie. Decen
tralisatie van integrale unit-verantwoordelijkheden en -bevoegdheden reikt 
slechts tot het niveau van de divisie-managers. In hun streven naar vergroting 
van invloed en status is het mogelijk dat deze divisie-managers a1le verantwoor
delijk-heden en bevoegdheden in de divisies naar zich toetrekken. Wanneer dit 
het geval is kunnen de betreffende divisies als gecentraliseerd beschouwd 
worden. 

Van groot belang is de vraag onder welke omstandigheden unit management 
geschikt is. Volgens Wissema is unit management een bruikbaar concept voor 
het structureren van organisaties in een pluriforme en dynamische omgeving. 
Mintzberg noemt market-diversity, in het bijzonder produktdiversificatie, als 
belangrijkste situationele factor voor de divisie-structuur. Op grond van . 
configuratieve disposities en krachten stelt Mintzberg dat de divisie-organisatie 
optimaal functioneert wanneer de divisies kenmerken vertonen van een 
machine bureaucracy in een stabiele, niet-complexe omgeving. Mijns inziens 
slaat Mintzberg hier de plank volledig mis. Alhoewel deze niet terdege uitge
werkt is, biedt de stellingname van Wissema hier meer perspectief. 
Ik meen te moeten stellen dat de argumentatie voor unit management (of 
divisie-organisatie) niet primair gelegen is in produktdiversificatie, dan wel in 
de complexiteit en pluriformiteit van de omgeving. Het zijn juist deze factoren 
die aanleiding geven om de organisatie op te bouwen uit relatief autonome 
eenheden, opererend in meer homogene sub-omgevingen. Uitgaande van de 
werkhypothese dat een consistentie tussen (unit)structuur en (unit)omgeving 
bijdraagt tot de effectiviteit, biedt unit management een instrument om deze 
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afstemming te realiseren en te waarborgen. Aldus zal een grote diversiteit 
(differentiatie) van omgevingen op unit-niveau leiden tot een diversiteit van 
structurele kenmerken van units. In tegenstelling tot de door Mintzberg 
veronderstelde voorkeur voor machine-bureaucracy kunnen divisies (en units) 
een breed scala van structuur-vormen of configuraties vertonen. Een unit 
opererend in een onzekere en dynamische omgeving, met specifieke prodokten 
zal kenmerken vertonen van een adhocracy (Mintzberg, 1983) terwijl een 
andere unit, opererend in een stabiele omgeving met weinig onzekerheid en 
standaardprodokten een voorkeur zal vertonen voor meer geformaliseerde en 
gecentraliseerde structuren (bijvoorbeeld de machine-bureaucracy). Eén en 
ander wordt ondersteund door onderzoeksresultaten van o.a. Lawrence & 
Lorsch (1967), Thompson (1967), Lorsch & Allen (1973) en Khandwalla 
(1977). 

Zoals reeds gesteld laat Wissema meer ruimte voor autonome units om te 
streven naar consistentie tussen unit-structuur en unit-omgeving. Wissema stelt 
dit echter niet expliciet aan de orde. Tussen de regels door kan echter opge
maakt worden dat Wissema doelt op zowel interne als externe unit-autonomie 
(zie tevens paragraaf2.4). Aldus zijn de units bevoegd: 
- de operaties binnen de unit zelfstandig te sturen en te regelen; 
- zelfstandig te beslissen inzake technologische, structurele en culturele 

inrîchtingsvraagstukken met betrekking tot de unit; 
- binnen de, met de centrale organisatie overeengekomen, randvoorwaarden 

de transacties met de omgeving zelfstandig te sturen. 
Wanneer deze interpretatie van Wissema juist is tekenen zich duidelijk 
parallellen af tussen unit management en de contractuele multi-organisatie 
(Kastelein, 1985). 

Een van de fundamentele vraagstukken inzake unit management is de verde
ling van taken en bevoegdheden tussen de units en de centrale organisatie. 
Mintzberg (1983) stelt hierover het volgende: "There is a sharp division of 
Iabour between the headquarters and the divisions. Communication between 
the two is circumscribed and largely forma!, in good part restricted to the 
transmission of performance standards ( ... ) and performance results ( ... )" e7]. 

De centrale organisatie beheert de strategische portfolio (verdeelt p.m.c.'s over 
units, creëert en ontbindt units) en is verantwoordelijk voor de allocatie en 
authorisatie van divisie-overschrijdende investeringen en projecten. De 
centrale organisatie volgt de activiteiten van de divisies door middel van 
controle op resultaten en is bevoegd unit managers te benoemen cq. te vervan
gen wanneer dit aan de orde is. Verder blijven bepaalde ondersteunende, 
voorwaardenscheppende en coördinerende activiteiten, die voor meerdere 
divisies van belang zijn, centraal georganiseerd (zie tevens paragraaf 2.4). 

27 H. Mintzberg; Structure in fives, designing effective organizations; 1983, pag. 222 
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Deze verdeling van taken en bevoegdheden sluit aan bij de door Wissema 
genoemde voorwaarden voor een goed functioneren van unit management (zie 
paragraaf 8.1). 

Een belangrijk element van het concept unit management is een organisatie
cultuur waarin gestreefd wordt naar betrokkenheid en participatie en waarin 
een beroep gedaan wordt op het initiatief en experiment van de unit-medewer
kers. Volgens Wissema vereist dit een andere stijl van management dan 
gebruikelijk in functionele organisaties: charismatisch, herkenbaar en inspire
rend leiderschap. Unit managers zijn ondernemers binnen de organisatie, 
entrepreneurs met integrale verantwoordelijkheden. 
Bij Scott (1971), Lorsch & Allen (1973) en Mintzberg (1983) vinden we 
ondersteuning voor deze ideeën. Mintzberg beschrijft divisie-managers als 
'jonge honden', entrepreneurs met ambitie en geldingsdrang en met een 
natuurlijke neiging tot het nemen van risico's. Het al dan niet succesvol 
functioneren van de divisie-organisatie wordt in hoge mate bepaald door de 
competentie van deze divisie-managers. 
Mintzberg stelt: "( ... ) entrepreneurschip does not thrive under standardized 
external controL The entrepreneur takes bis own risks to earn bis own rewards. 
No control ~stem managed from a headquarters can substitute for that 
motivation" [ ]. 
Met decentralisatie van bevoegdheden en de creatie van autonome units, 
geleid door entrepreneurs met integrale verantwoordelijkheden, wordt de 
divisie-organisatie geconfronteerd met een potentieel gedrag-bewakingspro
bleem: hoe kan de centrale organisatie ervan verzekerd zijn dat de unit 
managers steeds adequaat zullen reageren op wisselende omstandigheden, niet 
alleen in het licht van de unit-doelstellingen maar tevens rekening houdend 
met de doelstellingen van de gehele organisatie ? (Galbraith, 1973/1977) 
Volgens Mintzberg (1983) is de oplossing voor dit probleem gelegen in de 
selectie, training en culturele indoctrinatie van unit managers. Op deze wijze 
fungeert unit management als een 'build in school of management' resulterend 
in een reservoir van getraind management talent waaruit de organisatie kan 
putten (Scott, 1971 in Mintzberg, 1983). 

Tot zover de vergelijking van unit management met andere structuurconcepten 
ter beantwoording van de vraag in hoeverre unit management als nieuw te 
omschrijven valt. Hierbij is met name aandacht geschonken aan de verschillen 
en overeenkomsten met de divisie organisatie. 
Geconcludeerd mag worden dat Wissema een grotere mate van unit-autono
mie bepleit dan Mintzberg voor ogen staat. In dat opzicht heeft Wissema gelijk 
wanneer hij stelt dat unit management voortbouwt op het concept van de 
divisie organisatie. Mogelijk zijn de geconstateerde verschillen te verklaren 

28 H. Mintzberg; Structure in fives, designing effective organizations; 1983, pag. 242 
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vanuit de doelstelling en achtergronden van de door beide auteurs verrichte 
studie. Zoals reeds eerder gesteld is Wissema door descriptief empirisch 
onderzoek (casebeschrijvingen) tot een praktijk-georiënteerde indeling van 
unit organisaties gekomen. De configuraties van Mintzberg zijn veeleer 
theoretische concepten, karikaturen die in hun extreme vorm niet of nauwelijks 
in de werkelijkheid aan te treffen zijn. Verder is de kracht van Wissema's 
betoog gelegen in het feit dat tussen de twee extrema op het continuüm tussen 
functionele organisatie en conglomeraat, in de praktijk een veelheid van 
tussen-structuurvormen aangetroffen kunnen worden. 

8.2.2 Theoretische concepten: de systeembenadering 

Constaterend dat unit management niet geheel nieuw is maar eerder een 
uitkristallisatie van de divisie-structuur en het concept van autonome eenheden 
dringt zich de vraag op op welke theoretische fundamenten de werking van unit 
management gebaseerd is. Waar in de voorgaande paragraaf vooral beschreven 
is in hoeverre de globale contouren van unit management overeenkomen met 
die van andere structuur-concepten, gaat de aandacht in het volgende voorna
melijk uit naar datgene wat zich binnen deze contouren afspeelt: de organisa
tie-theoretische principes en mechanismen die in feite het concept van unit 
management van een fundament voorzien en de bovenbouw verder vormgeven. 

In het kader van deze theoretische onderbouwing zijn twee historische lijnen in 
de organisatietheorie van belang: de systeemtheoretische benadering, met als 
representanten o.a. Katz & Kahn, Emery & Trist, Ashby, Ackoff en de Leeuw, 
en de contingentie benadering, met o.a. Lawrence & Lorsch, Thompson, 
Galbraith en Mintzberg. Mogelijkerwijs bieden deze stromingen theoretische 
concepten ter ondersteuning van de unit management gedachte. Vanzelfspre
kend is deze ondersteuning van unit management slechts impliciet aanwezig. 
Complexe (sociale) systemen zijn vaak hiërarchisch opgebouwd uit meerdere 
niveaus van samenhangende doch relatief autonome subsystemen. Dergelijke 
hiërarchische systemen zijn te beschouwen als "nearly decomposable" (Simon, 
1969). Kenmerkend voor nearly decomposable systemen is dat interacties 
voornamelijk plaats vinden binnen subsystemen en in veel mindere mate tussen 
subsystemen. 
Thompson (1967) heeft getracht dergelijke interacties in kaart te brengen door 
meting van produktiestromen. Vooralsnog lijken de ideeën van Thompson ook 
van toepassing op hogere organisatorische niveaus. Hierbij onderscheidt hij 
drie vormen van afhankelijkheid: reciprocal interdependence, sequentia! 
interdependence en pooled interdependence. Thompson stelt dat een sterke 
vorm van afhankelijkheid tussen organisatorische eenheden een verhoogd 
niveau van interactie met zich brengt. Bij het (her)structureren van organisaties 
dienen op grond van economische motieven eerst reciproque afhankelijke 
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onderdelen samengevoegd te worden tot grotere subsystemen, vervolgens 
sequentiële afhankelijke onderdelen en ten slotte pooled afhankelijke onderde
len. 
Ashby ( 1956) maakt bij de bestudering van adaptief gedrag van dynamische 
systemen onderscheid naar drie vormen van stabiliteit: (mono)stabiliteit, 
ultrastabiliteit en multistabiliteit. De meest eenvoudige vorm van stabiliteit, 
monostabiliteit, impliceert dat essentiële variabelen, primaire operaties, binnen 
zekere grenzen worden gehouden. Bij ultrastabiele systemen is spralçe van 
adaptief gedrag. Een dergelijk systeem is in het geval van ingrijpende verstorin
gen in staat haar doelen en/ of gedrag te wijzigen en aldus een nieuw evenwicht 
te bewerkstelligen. De derde (en sterkste) vorm van stabiliteit betreft multista
biliteit. Multistabiele systemen zijn opgebouwd uit meerdere zwak gekoppelde 
ultrastabiele subsystemen. Ieder subsysteem moet trachten zelfstandig een 
eigen evenwicht te bereiken. Ten gevolge van de zwakke koppeling tussen de 
subsystemen is hiermee ook het totale systeem in evenwicht. Een en ander is al 
in paragraaf 2.4 aan de orde gesteld. 

De quintessens van bovenstaande systeemtheoretische beschouwingen is dat 
complexe organisaties, door middel van hiërarchische decompositie opge
bouwd uit relatief autonome onderdelen, een grotere mate van flexibiliteit 
zullen vertonen dan organisaties met sterke koppelingen en afhankelijkheden 
tussen haar subsystemen. Eén en ander kan echter niet gezien worden als een 
expliciete adhesiebetuiging aan het adres van unit management. Integendeel, 
bovengenoemde systeemtheoretici spreken zich niet uit over de vraag welke 
vormen van arbeidsverdeling en verbijzondering de voorkeur genieten. In de 
ogen van Sirnon kunnen zowel functionele organisatorische eenheden als 
produktdivisies omschreven worden als 'nearly decomposable systems'. In 
termen van Ashby zijn zowel functionele organisaties als divisie-organisaties te 
structureren als multistabiele systemen. 
Desalniettemin mag op grond van onderzoeksresultaten van diverse auteurs 
(Lawrence & Lorsch, 1967; Lorsch & Allen, 1973; Khandwalla, 1977) verwacht 
worden dat de afhankelijkheden tussen produkt- of marktgeoriënteerde 
organisatorische eenheden (specialisatie) geringer van aantal zijn dan in het 
geval van functionele organisatorische eenheden (differentiatie). Wanneer men 
derhalve een complexe organisatie in wil richten als een multistabiel systeem 
opgebouwd uit diverse 'loosely coupled' subsystemen, dan ligt verbijzondering 
naar produkt en/ of markt voor de hand. In het licht van deze beséhouwingen is 
de stelling van Wissema dat in een ideale vorm van unit management iedere 
unit verantwoordelijk is voor eigen prodokten en eigen markten als legitiem te 
beschouwen. In gevallen waarin unit verantwoordelijkheden niet dermate 
stringent te scheiden zijn als in deze ideale situatie zullen sterkere afhankelijk
heden en interacties tussen units aangetroffe:p worden. Dit gaat ten koste van 
het adaptiefvermogen (flexibiliteit) van een dergelijke unit-organisatie. 
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Tot zover de excursie naar de systeemtheoretische literatuur. In bet volgende 
zal nader ingegaan worden op de inzake unit management relevante contingen
tie-literatuur. Vervolgens zullen de met betrekking tot unit management 
bruikbare theoretische concepten uit beide stromingen met elkaar in verband 
gebracht worden en kan de uiteindelijke optelsom inzake bet al dan niet 
ondersteunen van unit management gemaakt worden. 

8.2.3 Theoretische concepten: de contingentie·benadering 

Het begrip contingentie-benadering is voor de organisatietheorie in 1967 
geïntroduceerd door Lawrence en Lorsch. De contingentie-benadering bete
kende het einde voor de "principles of organization"-benaderingen: er is niet één 
beste manier van organiseren. In een eerder stadium was door Woodward, 
Parsons en anderen hiertoe al een aanzet gegeven. Kerngedachte van de 
contingentie-benadering is: wil een organisatie effectief zijn en blijven dan zal 
minimaal sprake moeten zijn van een zekere afstemming tussen organisatie
kenmerken en omgevingskenmerken. 
Aanvankelijk was de contingentie-benadering gebaseerd op een deterministisch 
omgevingsmodel en had derhalve een statisch karakter. De niet beïnvloedbare 
en verklarende variabelen (deterministische factoren) werden modelmatig 
gesitueerd in de omgeving. De beïnvloedbare en te verklaren variabelen 
werden gesitueerd in de organisatie. De context (omgeving) van een organisa
tie werd als gegeven beschouwd en de organisatiestructuur moest hierop 
aangepast worden. e9] 

Later heeft het contingentiedenken zich ontwikkeld tot een meer dynamisch 
onderzoeks-en interpretatiekader. Miles & Snow (1978) spreken in dit verband 
van het nco-contingentie perspectief. Heijusdijk (1988) duidt dezelfde ontwik
keling aan met de term procescontingentie-benadering. 
Rhenman (1973) beargumenteert dat, in het vanuit de contingentie-gedachte 
noodzakelijke streven naar evenwicht ( consonantie) tussen organisatie en 
omgeving, vier ideaaltypische vormen van consonantie mogelijk zijn: mapping, 
matching, joint optimization/consultation en dominance. "While it is usual in 
systems theory to regard mapping as a process by which a system's structure is 
changed in order to adapt to the environment( ... ), we are also going to exami
ne the opposite process, namely that a system maps it's internal structure into 
the environment( ... ) called dominance". [30] 

29 o · 'b ct· d k'" d d ··!bed' e contmgentte- ena ermg wor t vaa m een a cm genoem met s1tuat1one e na erm-
gen van organisatievraagstukken (situatieve Ansatz). Deze vergelijking gaat echter slechts 
gedeeltelijk op. Waar de contingentie-aanhangers trachten tot conditioneel generaliseerbare 
uitspraken te komen over organisaties en omgeving (n"'k niveau) berusten situationele 
benaderingen voornamelijk op casuïstiek waarbij de uniciteit van het individuele geval 
voorop staat (n=l niveau). 

30 E. Rhenman; Organizalion theory for long-range planning; 1973, pag. 33 
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Child (1972) stelt dat deze mogelijkheid om omgevingskenmerken te beïnvloe
den verloopt via het strategische-keuze proces. "In het handhaven, en indien 
mogelijk, verbeteren van de positie in haar omgeving ligt de strategische 
opgave van de organisatie." [31] [321 

In figuur 8.1 is de contingentie-gedachte als een basismodel voor de organisa
tietheorie weergegeven. Dit model is een aangepaste versie van een model, 
door Feitsma gebruikt in zijn colleges aan de Technische Universiteit te 
Eindhoven. 

- Dl fferentiatle/ 
Specialisatie 
Coörd i nat te 
Configuratie 
Deoent ral i set ie 

- Formalisatle 

Aopecten Strategie 

Aop•eten Ellectlvllelt 

- Efficiency 
-Flexibiliteit 
- Satls·tacna 
-Externe behoeftenvoorziening 

Figuur 8.1: De contingentie-gedachte als basismodel voor organisatietheore
tische analyse 

Het centrale gedeelte van dit model omvat de vier kernelementen van de 
contingentie~benadering: strategie, structuur, omgeving en effectiviteit. De 
relaties tussen deze vier elementen zijn van een reciproque causaliteit: bijvoor
beeld, niet alleen geldt "structure follows strategy" (Chandler, 1962) maar 
tevens "structure creates strategy". Dit laatste blijkt tevens uit de beschrijving 

31 C.T.B. Ahaus, A. Kastelein; Ontwikkelingen in de contingentiebenadering: enkele kritische 
kanttekeningen; Bedrijfskunde, jg. 58 1986/1; pag. 68 

32 Ahaus en Kastelein. (1985) stellen, in navolging van Astley en van de Ven dat er mogelijk
heden bestaan om de context van organisaties. niet allen te beïnvloeden, maar 1..elfs te 
creëren en te definiëren. 
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van het strategisch proces in een unit organisatie door Wissema (1987): "Unit 
management is het organisatorisch complement van strategisch management". 
e3J Mintzberg verwoordt deze reciproque en complementaire relatie tussen 
strategie en structuur op treffende wijze: "( ... ) structure follows strategy as the 
left foot follows the right in walking. ( ... )None takes precedence; each allways 
precedes the other, and follows it, exept when they move together, as the 
organization jumps to a new position". [34] Een longitudinaal en dynamisch 
model met betrekking tot de functie van strategische keuze in het contingentie
denken is nader uitgewerkt door en te vinden bij Miles (1980). 
De buitenste sectoren van het gepresenteerde model worden gevormd door 
een nadere uitwerking van de genoemde kernelementen. De in figuur 8.1 
weergegeven uitwerking naar aspecten is arbitrair, andere uitwerkingen zijn 
mogelijk en toelaatbaar. Bijvoorbeeld, welke aspecten van organisatorische 
effectiviteit in een concrete situatie aan de orde zijn wordt ondermeer bepaald 
door de specifieke context van de vraagstelling en de methodologische en de 
theoretische bril die door de onderzoeker cq. manager gehanteerd worden. 
Een dergelijke visie op de functie van de contingentie-benadering sluit aan bij 
beschouwingen van o.a. Morgan (1986), Grandori (1987) en Sminia (1990). 

Na deze historische schets van de ontwikkeling van de contingentie-gedachte 
gaan we terug naar de vraagstelling welke contingentie-theoretische literatuur 
van belang is inzake de kritische bestudering van unit management. Hierbij zijn 
de volgende auteurs van belang: La\vrence & Lorsch, Thompson, Lorsch & 
Allen, Khandwalla, Mintzberg en Kastelein. 
Een zeer belangrijke bijdrage aan de organisatietheorie in het algemeen en aan 
de contingentie-benadering in het bijzonder komt voor rekening van Lawrence 
& L.orsch (1967). Eén van de door deze onderzoekers uitgewerkte proposities 
is dat de verschillende (functionele) onderdelen van een organisatie te maken 
hebben met verschillende taakomgevingen. Bijvoorbeeld, in een fictieve 
produktieafdeling kunnen met name korte termijn fluctuaties in orders afkom
stig uit locale afzetmarkten van cruciaal belang zijn, terwijl voor de R & D 
afdeling van dezelfde onderneming technologische ontwikkelingen op lange 
termijn en op mondiale schaal bepalend zijn voor het al dan niet slagen van 
innovatieprojecten. Lawrence & L.orsch beargumenteren, dat om reden van 
deze verschillen in subomgevingen, organisaties gedifferentieerd raken. De 
verschillende afdelingen ontwikkelen eigen structuren en culturen, zo veel 
mogelijk in overeenstemming met de eisen gesteld door de relevante subomge
vingen. 
Lawrence & L.orsch stellen dat een sterke mate van differentiatie noodzaakt tot 
een sterke mate van integratie, de beroemde paradox in de organisatietheorie. 

33 J.G. Wissema; Unit management; 1987, pag. 98 
34 H. Mintzberg; The design school, reconsidering the basic premises of strategie manage

ment; Strategie management journal, vol. 11 no. 3, 1990; pag 183 
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Teneinde effectief te zijn moet een organisatie zowel differentiatie als integra
tie verwezelijken, in een mate atbankelijk van de diversiteit in taakomgevingen 
van de diverse organisatieonderdelen. Hiervoor staan een organisatie diverse 
methoden ter beschikking. 

Volgens Thompson (1967) is onzekerheid het fundamentele probleem van 
complexe organisaties. Een groot gedeelte van deze onzekerheid is afkomstig 
uit de omgeving van de organisatie. "Organizations under norms of rationality 
seek to place their boundaries around those activities which if left to the task of 
environment would be crudal contingencies". [35] Thompson classificeert de 
omgeving van een organisatie aan de hand van twee dimensies: stabiliteit en 
homogeniteit. Deze omgevingskenmerken zijn van belang inzake de structure
ring van organisaties. Teneinde de onzekerheid te reduceren moet een organi
satie in een heterogene taakomgeving trachten binnen deze omgeving homoge
ne segmenten te identificeren en structuren te ontwikkelen waarin afzonderlij
ke organisatorische eenheden alle relaties met deze subomgevingen onderhou
den. "Under norms of rationality, boundary-spanning components facing 
homogeneous segments of the task environment are further subdivided to 
match surveillance capacity with environmental action". [36] 

Lorsch & Allen (1973) hebben onderzoek verricht naar het functioneren van 
gedivisionaliseerde organisaties. Op vier organisatorische niveaus hebben deze 
onderzoekers onderzocht in welke mate sprake is van evenwicht tussen struc
tuurkenmerken en omgevingskenmerken. Uitgaande van de hypothese dat op 
alle vier niveaus een zekere mate van passendheid met de relevante subomge
ving noodzakelijk is, hebben Lorsch & Allen onderzocht wat hiervan de 
consequenties zijn in termen van organisatorische verbanden (structuren en 
processen) tussen deze niveaus. In figuur 8.2 wordt een beeld geschetst van dit, 
door Lorsch & All(fn bij de bestudering van multigedivisionaliseerde onderne
mingen gehanteerde contingentie-perspectief.· 
Lorsch & Allen hanteren in deze studie een relatief eng omgevingsbegrip. 
Vanuit een systeemtheoretische optiek maken de divisies deel uit van de 
omgeving van het (corporate) hoofdkantoor. In het geval van de studie van 
Lorsch & Allen zou dit 'impliceren dat een analyse van de passendheid (fits) 
tussen organisatie en omgeving op een bepaald niveau niet compleet is zonder 
bestudering van de eventuele structurele passendheid met onderdelen op 
andere orgànisatorische niveaus. 
"If a conglomerate firm is to rnaintaio both headquarters orientations consis
tent with its corporate environment and divisional orientations consistent with 
these units' particular ( ... )environments, then by definition it must develop and 

35 J.D. Thompson; Organizations in action; 1967, pag. 39 
36 Ibidem; pag. 71 . 
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Figuur 8.2 : Contingentie-perspectief volgens Allen & Lorsch op vier organi
satorische niveaus 

nurture a considerable degree of corporate-divisional differentiation". e7] Hoe 
groter de diversiteit van omgevingen op divisie-niveau, des te groter is de 
noodzakelijke mate van differentiatie (divisionalisering) binnen de organisatie. 
Onderzoek in vier multidivisionele organisaties door Lorsch & Allen duidt op 
empirische evidentie voor de hypothese dat organisatorische effectiviteit 
gerelateerd is aan de mate van consistentie tussen "corporate-divisional 
differentiation" enerzijds en de diversiteit van de omgeving anderzijds. In het 
verlengde van de ideeën van Thompson stellen Lorsch & Allen: "Organizations 
faced with complex, multimarket environments will tend to divide their 
activities so that the most complex interdependencies are contained within 
divisional units and less complex interdependencies are managed between 
divisions and the headquarters and among divisions". [38] 

Khandwalla (1977) brengt op systematische en schier volledige wijze de relaties 
tussen organisatie en omgeving in kaart. Deze relaties maken deel uit van een 
breder, conceptueel model van het functioneren van organisaties. Dit model is 
gebaseerd op een combinatie van de systeemtheoretische benadering en de 
contingentiebenadering. In deze betekenis zal hierop verder in deze paragraaf 
nader worden ingegaan. 
Khandwalla stelt dat de relaties tussen de omgeving enerzijds en de structuur, 
strategie en de effectiviteit van een organisatie anderzijds van een reciproque 
causale aard zijn. Het netto resultaat van deze wederzijdse beïnvloeding is 
echter dusdanig dat organisaties zich meestal moeten aanpassen aan de 

37 J.W. Lorsch, SA. Allen; Managing diversity and interdependence; 1973, pag. 47·48 
38 Ibidem, pag. 175 
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omgeving waarin zij opereren. Deze omgeving laat zich analyseren als een 
krachtenveld met specifieke kenmerken (bijvoorbeeld de mate van stabiliteit of 
homogeniteit) maar kan ook bestudeerd worden in termen van componenten 
waaruit deze omgeving· is opgebouwd (bijvoorbeeld economische, fiscaal
juridische of politieke elementen). Vanuit de eerstgenoemde invalshoek 
beschrijft Khandwalla de invloed van de omgeving op de organisatie aan de 
hand van vijf verschillende omgevingskenmerken: turbulentie of dynamiek, 
vijandigheid, heterogeniteit of diversiteit, "restrictiveness" en technische 
complexiteit. De relaties tussen deze vijf omgevingskenmerken en kenmerken 
van organisaties worden verwoord in een achttal proposities. Deze proposities, 
tesamen, geven een beeld van de complexiteit en de dynamiek van de wissel
werking tussen organisatie en omgeving. 
- "The more turbulent the extemal environment, the more strategically important to manage

ment are uncertainty absorption and avoidanee mechanisms ( ... ), the more risk-taking and 
organic is the top management style, and the greater is interdepartmental conflict''. 

- "As the hostility of external environment increases, there is initially an increase in the coercive 
authoritarian orientation of top management an then a deercase in it, and there is an initia! 
deercase in the investment of staff-based, sophisticated information-generating and -
processing activities and then an increase in them". 

- "As environmental hostility increases, the outputs and operations of the organization become 
more standardized, and the practice of human relations for securing the cooperation of 
personnet decreases". 
"The more heterogeneons the external environment, the greater is the internal differentiation 
in the structure of the organization, and the more the organization seeks inlegration through 
employing a sophisticated control and information system, standard operations and a 
participatory style of management at top levels of the organization". 

- "The more differentiated the task environment of the various subsystemns of tbc organization 
( ... ), the more intemally differentiated is the organization and the more it must resort to 
complex modes for keeping its operations coordinated and integrated". 
"The more technologically complex the external environment, the more its top management 
adopts an optimization- an planning-oriented style, the more sophisticated and complex is the 
organization's control and information system, and the more automated and computerized 
are its operations". 

- "The more restrictive the external environment, tbe more planning· and optimi7.ation-oriented 
is the style of top management". 

- "As tbe external environment beoomes more restrictive, there.is at first an increase and then a 
decrease in the coercive orientation of top management". [39] 

De omgeving van een organisatie is te beschrijven als een configuratie van 
krachten, zoals weergegeven in bovengenoemde proposities. Maar al te vaak 
komt het voor dat, in een specifieke situatie, verschillende elementen van de 
omgeving duiden op tegenstrijdige "voorschriften" voor het structureren van 
organisaties. Dit toont eens te meer aan hoe complex het structurerings
vraagstuk is. 

39 P. Khandwalla; The design of organizations; 1977, pag. 346-347 
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Mintzberg (1983) werkt dit structurerings-vraagstuk, "fitting design to situati
on", uit aan de hand van twee hypothesen: 
- congruentie hypothese: een effectief organisatie-ontwerp vereist een nauwe 

aansluiting tussen contingentiefactoren (situationele factoren) en organisa
tiekenmerken (Mintzberg onderscheidt negen ontwerpparameters). 

- configuratie hypothese: een effectief organisatie-ontwerp vereist een interne 
consistentie tussen de organisatiekenmerken. 

Mintzberg stelt dat, zo lang als de diverse contingentiefactoren geen strijdige 
ontwerpvoorschriften impliceren deze twee hypothesen als complementair te 
beschouwen zijn. In situaties waarin de organisatie wél strijdige ontwerpvoor
schriften lijkt te impliceren zal gezocht moeten worden naar een compromis, 
waarbij veelal het belang van interne consistentie zwaarder weegt dan het 
belang van consistentie met de omgeving. 
Mintzberg komt aan de hand van deze hypothesen tot een typologie van 
organisaties. In ruirn bestek worden vijf ideaaltypen (structuur-configuraties) 
geschetst, waarin de configuratieve krachten en de contingentiefactoren een 
symbiotisch geheel vormen. Eén van deze ideaaltypen is de divisiestructuur 
(divisionalized form). De divisie-organisatie is bij nadere bestudering echter 
een vreemde eend in de bijt, tussen de overige vier structuur-configuraties: 
simple structure, machine bureaucracy, professional bureaucracy en adhocracy. 
Mintzberg stelt dat de divisie-organisatie, als ideaaltype, optimaal functioneert 
wanneer haar divisies kenmerken vertonen van een machine bureaucracy. 
Eerder in deze paragraaf is dit standpunt van Mintzberg bekritiseerd. Wanneer 
wij ons realiseren dat in werkelijkheid divisies kenmerken kunnen vertonen van 
alle overige vier configuraties, hetgeen ook op grond van theoretische noties te 
verklaren en te rechtvaardigen is, kan de divisionalized farm desalniettemin als 
een bruikbaar concept dienen. In het eerste gedeelte van deze paragraaf is dit 
concept al aan de orde gesteld en vergeleken met het unit management 
concept. 

Kastelein (1985) beschouwt organisaties als opgebouwd uit meerdere gekop
pelde organisatorische modules. Vanuit dit perspectief ontwerpt Kastelein een 
modulair basismodel van management en organisatie. Organisaties (modules) 
worden opgevat als een min, of meer open systeem in wisselwerking met de 
omgeving. Met behulp van bepaalde hulpbronnen en onder invloed van 
bepaalde beperkingen en verstoringen streeft de organisatie bepaalde doelen 
na, opgelegd door diverse groepen belanghebbenden. Ter verwezelijking van 
deze doelen heeft de organisatie diverse statische kenmerken (structuur, 
cultuur en technologie) en dynamische kenmerken (diverse vormen van 
management). De werking van het model is gebaseerd op een drietal kern
hypothesen: 
- wil een organisatie effectief zijn dan moet de mix van statische systeemken

merken (structuur, cultuur en technologie) passen bij de kenmerken van de 
taak-omgeving (opgave en randvoorwaarden). 
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- wil een organisatie effectief worden of blijven dan moet de mix van dynami
sche systeemkenmerken (management) passen bij de mix van bedreigingen, 
verstoringen en verbeteringsmogelijkheden van bovengenoemd statische 
evenwicht. 

- de passendheid tussen organisatie en omgeving is continue aan bedreigin-
gen, verstoringen en mogelijkheden tot verbetering onderhevig. [~ 

Het beeld van het functioneren van organisaties dat uit het door Kastelein 
gepresenteerde model en uit bovenstaande hypothesen naar voren komt sluit 
nauw aan bij de congruentie- en configuratiehypothesen van Mintzberg. Als 
aanvulling hierop benadrukt Kastelein het dynamisch karakter van het contin
gentiedenken door middel van de tweede en derde kern-hypothese. In dit 
verband is het model van Kastelein te zien als een afspiegeling van de moderne 
contingentie-gedachte waarin een voluntaristisch omgevingsmodel voorop 
staat. 
Kastelein stelt, naar analogie van Lawrence & Lorsch, het specialisatie-coördi
natie vraagstuk centraal bij de vormgeving van organisaties. Specialisatie, nodig 
ter vergroting van de produktiviteit en coördinatie, noodzakelijk om synergie te 
bewerkstelligen zijn voorwaarden voor het wel-functioneren en het ontwikke
len van organisaties. Beide mechanismen kennen echter ook hun prijs. Spec.iali
satie en coördinatie kunnen, mits .geen tegenmaatregelen genomen worden 
leiden tot heteronomie en vervreemding. Eén van de methoden om deze 
negatieve effecten te reduceren is het creëren van autonome groepen. Kaste
lein maakt onderscheidt tussen operationele autonomie, organisationele 
autonomie en transformationele autonomie. Eén en ander is in paragraaf 2.4 al 
aan de orde geweest. In het derde en laatste deel van zijn boek "Modulair 
organiseren doorgelicht" is Kastelein op zoek naar een organisatorisch alterna
tief voor het, in zijn ogen, vastlopende multicentrale aspectspecificatie stelsel. 
Hierbij spreekt hij zijn voorkeur uit voor het modulair opbouwen van grotere 
organisatorische complexen, de contractuele multi-organisatie. 
De relaties tussen dergelijke modules (autonome eenheden) en hun omgeving 
(zowel intern als extern) zijn contractueel van aard en hebben betrekking op 
transactionek en transformationele voorwaarden: input-output-beheersing in 
plaats van throughput-beheersing). De visie van Kastelein kan gezien worden 
a!s een ondersteuning van en een pleidooi voor het unit management concept. 
De contractuele multi-organisatie vertoont immers duidelijke overeenkomsten 
met de divisie- of unit-organisatie. Verwacht mag worden dat een dergelijke 
contractueel-modulaire opbouw veel moeilijker te realiseren is in functioneel 
gestmctureerde organisaties. 
Kastelein wekt de indruk de contractuele multi-organisatie te zien als enig 
doch universeel toepasbaar alternatief voor de multicentrale aspectspecificatie. 
Bij een dergelijke "principles-achtige opstelling" moeten echter vraagtekens 
geplaatst worden ! 

40 J. Kastelein; Modulair organiseren doorgelicht; 1985, pag. 74-75 
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8.2.4 Resumé: voor- en nadelen van unit management 

In het voorgaande is voldoende materiaal aangedragen om een oordeel te 
kunnen uitspreken over de betekenis van de systeemtheorie en het contingen
tieparadigma voor het unit management concept. In eerste instantie zal 
ingegaan worden op de theoretisch implicaties met betrekking tot het ver
schijnsel unit management in het algemeen. In paragraaf 8.3 wordt beschreven 
wat dit betekent voor de case-study bij de gezinszorg te Weert in het bijzonder. 

Samenvattend kan gesteld worden dat de reden voor unit management gelegen 
is in de complexiteit en variëteit van de omgeving. Naar analogie van Simons 
hiërarchische beschrijving van systemen is een dergelijke analyse-methode ook 
bruikbaar bij de bestudering van de omgeving van organisaties. Zo is het vaak 
mogelijk om een complexe, pluriforme omgeving via hiërarchische decomposi
tie op te splitsen in meerdere min of meer autonome en homogene subomge
vingen. Vanuit de contingentie-gedachte heeft dit tevens consequenties voor de 
organisatie(structuur). Hoe groter de mogelijkheden tot decompositie van de 
organisatieomgeving in min of meer autonome subomgevingen, met andere 
woorden hoe geringer de afhankelijkheden en interacties tussen deze subomge
vingen, des te groter zijn de mogelijkheden om ook de organisatie te structure
ren met hiërarchisch gegroepeerde nearly decomposable units. 

Een groot aantal theoretici en onderzoekers hebben hun licht doen schijnen 
over de voordr:len en de nadelen van grootschalige en kleinschalige onderne
mingen, centralisatie en decentralisatie, functionele en produktgewijze afde
lingsvorming en unit management (o.a. Galbraith 1973, Buitendam 1983, 
Rademaker 1983, Kastelein 1985 en Wissema 1987). In paragraaf 8.1 is een 
samenvatting gegeven van de door Wissema genoemde voor- en nadelen van 
unit management. Terecht merkt Wissema op dat een afweging van deze 
"voors" en "tegens" weinig concreets oplevert. De redenen voor unit manage
ment zijn gelegen in de noodzakelijke congruentie van de organisatie met haar 
omgeving. Unit management is bij uitstek geschikt als instrument om een 
dergelijk evenwicht te bewerkstelligen in een complexe en pluriforme omge
ving. Eén en ander is in het voorgaande uitgebreid aan de orde gesteld. 
Het is overigens opmerkelijk dat Wissema de claim dat unit management de 
flexibiliteit vergroot niet gerechtvaardigd acht. Als reden hiervoor noemt hij 
het feit dat de geclaimde flexibiliteit niet uniek is voor het unit management 
concept: ook in organisaties met andere structuurkenmerken is een vergelijkba
re mate van flexibiliteit gemeten. Mijns inziens is een dergelijke cross-organisa
tionele vergelijking niet vruchtbaar en ligt een longitudinale studie meer voor 
de hand. Rademaker (in Buitendam & van Hoof, 1983) stelt, in tegenstelling 
tot Wissema, dat flexibiliteit zeer beslist wel bevorderd wordt door kleinschali
ge organisatievormen en decentralisatie. 
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In het kader van deze studie laten wij de discussie over voordelen en nadelen 
van unit management en aanverwante organisatievormen voor wat zij is en 
volstaan met een verwijzing naar bovengenoemde auteurs. Wél willen wij ter 
aanvulling van deze discussie kort stilstaan bij de klassieke en voor het huidige 
debat in de organisatiekunde nog altijd relevante these van Merton over de 
"displacement of goals". 

8.2.5 Intern-ondernemerschap en displacement of goals 

Merton conceptualiseert een sociologisch paradigma van functionele analyse 
waarbij het begrip functie gebruikt wordt ter aanduiding van de bijdrage die 
een sociologisch object levert aan een sociaal of cultureel systeem waarvan het 
object deel uitmaakt. Vanuit dit concept maakt Merton een onderscheid tussen 
functies, dysfuncties en nonfunctionele consequentie". Functies zijn objectief 
waarneembare consequenties van een object die een positieve bijdrage implice
ren voor de instandhouding en de adaptie van een sociaal systeem waarvan dit 
object deel uitmaakt. Dysfuncties, daarentegen zijn soortgelijke objectief 
waarneembare consequenties die een negatieve uitwerking hebben op dit 
omvattende sociale systeem. Nonfunctionele consequenties zijn, vanuit sociolo
gische invalshoek irrelevant inzake de instandhouding en adaptie van dit 
sociale systeem. Inherent aan de sociale wetenschappen in het algemeen en de 
organisatietheorie in het bijzonder is dat een enkel object zelden een eenduidi
ge consequentie (functie of dysfunctie) veroorzaakt. Meestal is sprake van 
multiple-consequenties, zowel functioneel als dysfunctioneel. In dergelijke 
gevallen is een afweging van functies en dysfuncties nodig teneinde een netto
balans van geaggregeerde consequenties te kunnen opmaken.[41] 

In reactie op het bureaucratie-concept van Weber komt Merton tot een 
beschrijving van de dysfuncties van de bureaucratie.[42] "Any action can be 
considered in terms of what it attains or what it fails tot attain. ( ... ) In bis 
discussion, Weber is almost exclusively concerned with what the bureaucratie 
structure attains: precision, reliability, efficiency. The same structure may be 
examined from another perspective by the ambivalence. What are the limitati-

41 Ten behoeve van de functionele analyse en de sociologie maakt Merton nog een ander 
onderscheid betreffende de mate waarin de objectief waarneembare consequenties ook 
daadwerkelijk nagestreefd zijn en als resultaat herkend worden door de participanten van 
het systeem. Hierbij maakt Merton onderscheid tussen manifeste functies, die daadwerkelijk 
nagestreefd en waargenomen zijn, en latente functies, welke niet nagestreefd enjof herkend 
zijn. Voor de organisatiekunde in het algemeen en de studie van Wissema in het bijzonder 
is dit onderscheid van belang, met name inzake de toepassing van indirecte data-verzame
lingstechnieken als interviewing en enquêteren. 

42 Ook A.W. Gouldner en A. Etzioni komen tot aanvullingen op en plaatsen kritische 
kanttekeningen bij Weber's bureaucratie-concept. 
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ons of the organizations designed to attain these goals". [43] 

In een kritische beschouwing van Weber's bureaucratie-concept wijst Merton 
op een bijzondere dysfunctie. De werking van de bureaucratische organisatie 
berust voor een belangrijk deel op formalisatie. Conformatie aan regels en 
procedures, oorspronkelijk ontworpen als een middel om het gedrag van 
individuen en afdelingen te beïnvloeden, wordt maar al te vaak gehanteerd als 
een doel op zichzelf. Een dergelijke ontwikkeling waarbij instrumentele doelen 
gepercipieerd en gehanteerd worden als terminale doelen wordt door Merton 
aangeduid als "displacement of goals": verdringing of verschuiving van doelen. 
"Discipline, readily interpreted as conformanee with regulations, whatever the 
situation, is seen not as a measure designed for specific purposes but becomes 
an immediate value in the life-organisation of the bureaucrat". [44] In het 
extreme geval kan displacement of goals leiden tot een gedrag dat haaks staat 
op de doelstellingen van een organisatie. 

Het is mijn stelling dat displacement of goals niet alleen gezien moet worden 
als een dysfunctie van de bureaucratische organisatie maar als een mechanisme 
dat ook in andere organisatievormen aan de orde is. Ook het unit management 
concept biedt een voedingsbodem voor een dergelijke verschuiving van doelen. 
Wissema geeft dit zelf aan wanneer hij citeert uit een van de vele interviews: 
"Het gevaar van unit management is natuurlijk dat de unit-managers teveel op 
hun eigen toko geconcentreerd raken. Ze moeten ook de belangen van de 
groep als geheel zien". [45] 
Hoe groter de mate van autonomie van een organisatorische eenheid (functio
nele afdeling of produkt/marktgerichte unit), des te groter is de kans dat de, 
ten dele afgeleide doelstellingen van deze eenheid gepercipieerd worden als 
terminale doelen en de belangen van andere eenheden en van de organisatie 
als geheel verdringen. Door een organisatie op te bouwen uit een aantal min of 
meer autonome en resultaat-verantwoordelijke eenheden die, binnen overeen
gekomen randvoorwaarden, hun eigen beleid vaststellen en uitvoeren ontstaan 
"onder-nemingen binnen de onderneming". 
De opvatting van Wissema dat de unit-organisatie zich kenmerkt door een 
ondernemersklimaat op unit-niveau, met internemers (interne ondernemers, 
intrapreneurs of internal entrepreneurs) aan het hoofd van deze units, vergroot 
naar onze opvatting de mogelijkheden van displacement of goals. 
Het begrip ondernemer is in de economische wetenschappen onlosmakelijk 
verbonden met de naam John Stuart Mil! (1848). Centraal in het economische 
ondernemers-begrip van Mill staat de opvatting dat de ondernemer persoonlijk 
risico loopt bij de uitvoering van zijn activiteiten. Deze opvatting is door 

43 R.K. Mcrton; Sociai theory and social structure; 1968, pag 252 

44 Ibidem; pag 253. 
45 J.G. Wissema; Unit Management; 1987, pag. 26. 
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Schumpeter (1934) bekritiseerd. Schumpeter stelt dat het bedrijfsrisico voor 
rekening komt van de eigenaren en de kapitaalverschaffers van de onderne
ming. Ondernemers (entrepreneurs) zijn niet perse eigenaren. Schumpeter 
noemt innovatie-gerichtheid als het centrale kenmerk van ondernemerschap. 
Het economische ondernemers-begrip behoeft een organisatiekundige inter
pretatie. 
Volgens velen vergt ondernemerschap andere kwaliteiten en attitudes dan 
management. Kuratko & Hodgetts (1989) maken een onderscheid tussen 
ondernemers-kenmerken en management-vaardigheden. Op grond van dit 
onderscheid komen zij tot een descriptief model van ondernemerschap en 
management in organisaties. Dit model is in de vorm van een twee-dimensione
le matrix weergegeven in figuur 8.3. 

Art ist/lnventor Entrepreneur 

Exteoo to wnicn the iOOivlaual possesses ~Mnagerrent Ski lis 

Figuur 8.3 : Een twee-dimensionaal model van ondernemerschap en manage
ment 

Het in figuur 8.3 gepresenteerde model oogt op het eerste gezicht enigszins 
naïef maar is desalniettemin verhelderend. Naar de visie van deze auteurs 
combineren ondernemers de kenmerken van managers en creatieve ontwer
pers/uitvinders. Kuratko & Hodgetts werken bovengenoemde dimensies uit tot 
een lange lijst kenmerken van managers en ondernemers. Met name de lange 
lijst van ondernemers-kenmerken oogt weinig exclusief. Continu dringt zich de 
vraag op in hoeverre bepaalde kenmerken ook opgaan voor managers. Kuratko 
& Hodgetts realiserenzich dit blijkbaar ook, getuige een citaat: 'The entrepre
neurlal and managerial domains are not mutually exclusive but overlap to a 
certain content. The former is more opportunity-driven, the latter is more 
resource and 'conservation'-driven". [46] Ginsberg & Buchholtz (1989) onder-

46 D.F. Kuratko, R.M. Hodgetts; Entrepreneurschip: ~ contemporary approach; 1989, pag. 15 
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scheiden twee conceptuele hoofdstromingen binnen de diverse studies naar de 
kenmerken van ondernemerschap: onderzoek waarbij autonomie en risico
geneigdheid centraal staan bij de operationalisering en conceptualisering van 
het begrip ondernemer en studies waarbij creativiteit en innovatie als centrale 
kenmerken gehanteerd worden. Broekhans (1980) heeft onderzocht in hoever
re ondernemers meer geneigd zijn tot het nemen van risico's dan managers 
doch stuitte op statistisch niet-significante verschillen. 
Khandwalla (1977) tracht management te typeren aan de hand van vijf dimen
sies: risico-geneigdheid, optimum-gerichtheid, flexibiliteit, participatie-gericht
heid en dwingendheid. Door middel van cluster-analyse van empirisch materi
aal onderscheidt Khandwalla zeven management-stijlen. Hierbij maakt hij geen 
onderscheid tussen managers en ondernemers. 
Mintzberg (1973) onderscheidt drie vormen van strategie-bepaling in organisa
ties: entrepreneurial, adaptive en planning mode. In dit verband typeert 
Mintzberg de ondernemer als een machtig en risico-geneigd leider, actief op 
zoek naar nieuwe mogelijkheden in de omgeving met als doelstelling: groei van 
de onderneming. 
Carland, Hoy, Boniton en Carland (1984) stellen:"( ... ) studies of entrepreneur
ship neglect to distinguish adequately between entrepreneurs and other 
business managers ( ... )". [47] Ook Kuratko & Hodgetts (1989) trekken een 
soortgelijke conclusie: "Today we realize that a standard entrepreneurial 
profile is hard to compile. The environment, the venture itself, and the entre
preneur have interactive effects, which result in many different types of 
profiles". [48] In het verlengde hiervan spreekt Vesper (1980) over een continu
üm waarop verschillende typen van entrepreneurs voor komen. 
Het begrip ondernemer (entrepreneur) wordt in veel studies gehanteerd ter 
aanduiding van managers met ondernemerskenmerken ( entrepreneurial 
characteristics). De lijst van ondernemerskenmerken in de organisatie-litera
tuur wordt allengs groter. Accumulatie van onderzoeksbevindingen op dit 
terrein blijven achterwege ten gevolge van conceptuele en methodologische 
verschillen tussen de diverse studies. Ginsberg & Buchholtz geven een over
zicht van de recente onderzoeksresultaten met betrekking tot de verschillen 
tussen entrepreneurs en andere leidinggevenden. Vergelijking van onderzoeks
resultaten is niet zinvol en integratie is niet haalbaar omdat de diverse studies 
verschillen inzake de definitie en operationalisering van de hoofdvariabelen: 
entrepreneur, niet-entrepreneur en persoonskenmerken. 
Een andere benadering inzake ondernemerschap is terug te vinden in voorna
melijk populair-wetenschappelijke tijdschriften waar de teneur wordt gezet 
voor datgene wat onder een succesvol ondernemer verstaan wordt: een 

47 J.W. Carland, F. Hoy, W.R. Boulton, JA.C. Carland; Differentiating entrepreneurs from 
smal! business owners: a conceptualization; Academy of Management Review, vol. 9 no. 2 
1984, pag. 357 

48 D.F. Kuratko, R.M. Hodgetts; Entrepreneurschlp: a contemporary approach; 1989, pag. 11 
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manager die aan het hoofd van een onderneming excellente resultaten weet te 
behalen dankzij creatieve en innovatieve beslissingen. Aldus wordt onderne
merschap bestudeerd als een kenmerk van organisatie-gedrag. In dergelijke 
gevallen is het mijns inziens nog maar de vraag of dit ondernemerschap een 
direct gevolg is van persoonlijke kenmerken dan wel situationeel bepaald is. 

Unit management als theoretisch concept en empirisch verschijnsel is gebaat 
bij een organisatiekundige typologie van (managers en) ondernemers. In de 
huidige chaos van wetenschappelijke en pseudo-wetenschappelijke publikaties 
op dit terrein is een dergelijke typologie niet voorhanden. Gezien deze lacune 
is Wissema's propositie dat internemerschap een bijdrage zal leveren aan het 
floreren van de afzonderlijke units en van de unit organisatie als geheel 
vooralsnog niet empirisch te onderbouwen en behoeft aldus enige nuancering. 
Met andere woorden: het staat nog te bezien of ondernemers en internemers 
ook daadwerkelijk meer geneigd zijn tot het nemen van risico's (voorzover dit 
wenselijk geacht moet worden) en daarbij een grotere mate van creativiteit aan 
de dag leggen dan andere managers. 
Daarnaast vergt een vorm van ondernemerschap zoals dat door Wissema ge
schetst wordt ook een specifieke context. De totale omgeving van een unit
organisatie mag dan gekenmerkt worden als complex en dynamisch, datzelfde 
zal mogelijk ook gelden voor de omgeving van enkele units maar hoeft beslist 
niet op te gaan voor alle units. Khandwalla (1977) stelt dat de stijl van leiding
geven in organisaties bepaald wordt door de omgeving waarin de organisatie 
opereert. Deze beïnvloeding is niet deterministisch van aard. In het verlengde 
van deze propositie kan gesteld worden dat units opererend in omgevingen met 
afwijkende kenmerken naar verwachting een andere stijl van leidinggeven 
behoeven en zullen vertonen. Dit mag gezien worden als een tweede nuance
ring van Wissema's roep om ondernemerschap binnen de unit-organisatie. 
Een derde nuancering brengt ons terug bij de veronderstelde displacement of 
goals binnen de unit-organisatie. Verwacht mag worden dat de mate van 
misinterpretatie van lokale en instrumentele doelstellingen als terminale 
doelstellingen groter is in bet geval dat interne-ondernemers de leiding voeren 
over de units dan wanneer managers deze functie vervullen. Mogelijkerwijs zijn 
ondernemers van nature in mindere mate bereid tot samenwerking en "reke
ning houden met anderen" dan managers. Ten scherpste geformuleerd: 
ondernemers zijn op eigen voordeel uit en zijn elkaars concurrenten. Deze 
veronderstelde displacement of goals door concurrentie tussen unit-onderne
mers onderling is echter hypothetisch van aard en is vooralsnog niet onder
bouwd door empirisch onderzoek. Zuiver op grond van de intuïtieve plausibili
teit van theoretische noties moet een dergelijke uiting van displacement of 
goals echter beslist niet uitgesloten worden. 
Wissema's unit management als empirisch verschijnsellaat een organisatiekun
dige en organisatie-sociologische bestudering en interpretatie op het vlak van 
interorganisationele studies toe. Lammers (1983), immers, stelt dat de over-
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gang tussen organisaties en interorganisationele verbanden een vloeiende is. Of 
men een onderneming (hier: unit organisatie) als een organisatie dan wel als 
een inter-organisationeel netwerk wil analyseren is een kwestie van probleem
stelling. 
Bij de bestudering van unit management als een interorganisationeel netwerk 
van units is het goed stil te staan bij het ruilmodel van Levine & White (1961). 
Het uitgangspunt van dit model is volgens Lammers dat organisaties (in het 
geval van unit management: units) slechts beperkte mogelijkheden hebben om 
hun doelen te verwezenlijken en daarom trachten via ruil voor het eigen 
functioneren belangrijke, maar schaarse inputs te verwerven. Levine & White 
definiëren organisatie-domein als de verzameling doelstellingen die een 
organisatie wenst na te streven en de taken die met het oog daarop worden 
aangepakt. [49] Organisaties kunnen elkaars aanspraken op domeinen accepte
ren en als legitiem ervaren. In dat geval is sprake van domein-consensus. In het 
geval waarin organisaties elkaars aanspraken niet accepteren is sprake van 
domein-conflict. Voor het empirisch verschijnsel unit management betekent dit 
dat de verschillende units eigen strategische en operationele doelen nastreven 
binnen een overkoepelende onderneming. Met betrekking tot de diverse unit
strategieën is zowel domein-consensus als domein-conflict mogelijk. ''Tussen de 
units zal onderlinge rivaliteit ontstaan. Men gaat de resultaten van de units met 
elkaar vergelijken. ( ... ) Ook in de markt kan men elkaar tegenkomen. ( ... )De 
top moet in dergelijke gevallen beslissen in welke mate onderlinge concurren
tie is toegestaan." [50] In de visie van Wissema ontbreekt een aantal terdege 
uitgewerkte regels dat domein-consensus regelt en domein-conflict tracht te 
vermijden. Wissema volstaat met de constatering dat een geschiliemegeling 
noodzakelijk is voor die gevallen waarin units en moeder-organisatie of units 
onderling met elkaar in conflict raken. De vraag in welke vorm een dergelijke 
geschillenregeling tot stand gebracht moet worden blijft onbeantwoord. 
De stelling van Wissema dat in een ideale vorm van unit management iedere 
unit verantwoordelijk is voor eigen produkten en eigen markten valt theore
tisch te verklaren als berustend op een verdeling van produkten en markten 
waarbij de kans op domein-conflicten minimaal is. 

8.3 Unit management in de praktijk 

In de voorgaande paragrafen is aandacht besteed aan het concept unit manage
ment, zoals door Wissema beschreven (paragraaf 8.1) en is dit concept nader 
beschouwd vanuit de bestaande theoretische inzichten {paragraaf 8.2). In deze 
paragraaf wordt geëvalueerd in hoeverre de voor de gezinszorg te Weert 

49 CJ. Lammers; Organisaties vergelijkenderwijs; 1983, pag. 177 
50 J.G. Wissema; Unit Management; 1987, pag. 15 
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ontworpen structuur te beschouwen is als een vorm van unit management en in 
hoeverre op grond van de ervaringen in deze case-studie inductieve uitspraken 
over het concept unit management mogelijk zijn. 
Ik meen te kunnen stellen dat de in hoofdstuk 6 ontworpen structuur voor de 
gezinszorg te Weert te typeren valt als een variant op en een bepaalde vorm 
van unit management. Wissema onderscheidt een aantal vormen van unit 
management op een continuüm tussen de archetypes functionele organisatie en 
landenorganisatie enerzijds en conglomeraat anderzijds (zie paragraaf 8.1). 
Deze vormen van unit management verschillen in de mate waarin zij kenmer
ken vertonen van deze extrema. De voor de gezinszorg te Weert ontworpen 
wijkteam-structuur vertoont zowel overeenkomsten als verschillen met het unit 
management concept. In het onderstaande worden deze overeenkomsten en 
verschillen kort toegelicht. 

Wissema stelt niet expliciet dat hij, sprekende over (strategie business) units 
doelt op organisatorische eenheden van een zekere minimale omvang. Desal
niettemin wekt hij de indruk (zeker bij de bespreking van de diverse praktijk
cases) te doelen op eenheden van beduidend grotere omvang dan de wijkteams 
uit deel2 van deze studie (ca. 12 tot 25leden). Dit verschil is evenwel niet van 
groot belang daar unit management zich primair kenmerkt door kleinschalig
heid. Dit schaalkarakter staat ten dele los van de omvang van organisaties of 
organistie-onderdelen. Ook Kastelein (1985) pleit voor een modulaire en 
contractuele opbouw van organisaties uit units variërend van omvang tussen 10 
en 100 leden. 
De wijkteam-structuur wordt evenals unit management gekenmerkt door een 
modulaire opbouw. In systeemtheoretische termen kan deze structuur beschre
ven worden als een multistabiel systeem opgebouwd uit diverse zwak gekoppel
de subsystemen. Op een manier zoals beschreven in hoofdstuk 4 moeten de 
wijkteams ieder afzonderlijk streven naar een zelfstandig evenwicht tussen de 
hulpvraag van de relevante omgeving en het hulpaanbod van het wijkteam. 
In tegenstelling tot de "ideale" vorm van unit management (unit organisatie met 
decentrale staven) zijn niet alle functionele activiteiten op unit-niveau onderge
bracht (bijvoorbeeld: de intake). Mede ten gevolge van motieven van rechtsge
lijkheid, schaalvoordeel en standaardisatie vinden bepaalde kern-activiteiten 
centraal plaats (zie ook paragraaf 2.4). Ten gevolge hiervan zijn de afhankelijk
heden (interdependenties) tussen de wijkteams frequenter en sterker van aard 
dan in het geval van Wissema's ideaaltype. Desondanks zijn de afhankelijkhe
den tussen de wijkteams ten hoogste "pooled" van aard. 
De units (wijkteams) bij de gezinszorg te Weert opereren op geografisch 
gescheiden markten. Binnen dit eigen territorium is de unit verantwoordelijk 
voor het totale pakket van hulpverlening (met uitzondering van de Alpha
hulp ). Hierbij draagt de unit zorg voor uitvoering van het centraal vastgestelde 
hulpverleningsbeleid. Om redenen van rechtsgelijkheid, volgens Kastelein een 
belangrijk motief voor centralisatie van taken en bevoegdheden, is het niet 
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toegestaan dat de units een geheel autonoom hulpverleningsbeleid voeren. In 
termen van Wissema is dus geen sprake van "strategie business units". De wijk
teams zijn mogelijkerwijs eerder te typeren als geografisch georiënteerde, 
autonome eenheden op operationeel niveau. 
Een ander kenmerk van de unit organisatie is de resultaat- of winstverantwoor
delijkheid van de units. Wissema's units vertonen kenmerken van zelfstandige 
ondernemingen, geleid door managers met ondernemerskenmerken (interne
mers ). De wijkteam-leidinggevende is integraal verantwoordelijk voor het 
functioneren van de unit. Gezien de aard van de dienstverlening en de strategi
sche beperkingen van non profit organisaties in het algemeen en van de gezins
zorg in het bijzonder is winst-verantwoordelijkheid van wijkteams niet aan de 
orde (zie tevens paragraaf 2.3). De wijkteam-leidinggevenden zijn resultaat
verantwoordelijk in die zin dat de beschikbare middelen optimaal aangewend 
moeten worden. In dit verband is resultaat-verantwoordelijkheid min of meer 
synoniem met budgettaire verantwoordelijkheid. Deze budgettaire verantwoor
delijkheid impliceert een taakstelling met zowel effectiviteits-aspecten als 
efficiency-aspecten: levering van een maatgesneden, kwalitatief hoogstaand 
produkt tegen zo gering mogelijke kosten. 
Binnen de gegeven budgettaire (rand)voorwaarden zijn de wijkteams auto
noom inzake de uitvoering van het hulpverleningsbeleid (operationele autono
mie) en inzake de invulling van personele, structurele en culturele opties 
( organisationele autonomie). In hoofdstuk 4 is een beleidsondersteunend 
model uitgewerkt voor de operationele afstemming van hulpvraag en hulpaan
bod op wijk-niveau. De wijkteams zijn volledig zelfstandig met betrekking tot 
deze afstemming binnen het eigen verantwoordelijkheidsgebied. In het verleng
de van deze operationele afstemming zijn de wijkteams tevens bevoegd om 
zelfstandig invulling te geven aan de personele bezetting van de unit (zowel 
kwantitatief als kwalitatief), de unit-structuur te bepalen (overleg en besluitvor
mingsprocessen, formalisatie, planning en controlesystemen, arbeidsverdeling 
e.d.) en eigen culturele patronen te realiseren (teamgeest, identiteit, groeps
normen e.d.). 
Zijn de wijkteams te beschouwen als intern autonoom (operationele autonomie 
en organisationele autonomie), hetzelfde kan niet geconcludeerd worden ten 
aanzien van de externe autonomie (transformationele of transactionele autono
mie). De wijkteams zijn slechts in beperkte mate bevoegd (en in staat) om 
zelfstandig de transformaties en transacties met de omgeving te sturen en te 
regelen. Zoals al eerder gesteld, is de strategische speelruimte beperkt. De 
wijkteams hebben als taak om inhoud te geven aan de algemene doelstelling 
van de gezinszorg en het specifieke beleid van de totale organisatie hierin. In 
dit kader zijn de mogelijkheden en de bevoegdheden om op wijk-niveau nieuwe 
inputs te verwerven en nieuwe outputs te realiseren beperkt. 
Volgens Wissema kenmerkt unit management zich verder door een sterke unit 
cultuur waarbij de identificatie van de unit-leden met de unit groot is. Uit een 
evaluatieve enquête en uit interviews bij de gezinszorg te Weert kan opge-
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maakt worden dat de betrokkenheid van de wijkteam-leden in de unit-structuur 
groter is dan in de oude structuur. Ook de motivatie is toegenomen (Schaaf
Hellemans, 1987). 
Resumerend kan gesteld worden dat de wijkteam-structuur zowel overeenkom
sten als verschillen vertoont met het unit management concept. Deze overeen
komsten en verschillen zijn in tabel 8.1 samengevat. 

Tabel 8.1: Overeenkomsten en verschillen tussen unit managément en wijk
gezinszorg 

Overeenkomsten 
zwak gekoppelde organisatorische eenheden. 
pooled interdependenties tussen eenheden. 
organisatorische eenheden verantwoordelijk voor eigen markten. 
eenhoofdig leiderschap en integraal management binnen organisatorische eenheden. 
organisatorische eenheden zijn ten minste resultaat-verantwoordelijk. 
geen tussen-niveaus tussen units en top (units rapporteren rechtstreeks aan top). 
organisatorische eenheden zijn onderling vergelijkbaar (toegenomen "accountability"). 
organisatorische eenheden zijn ten minste intern autonoom (operationele en organi
sationele autonomie). 
sterke unit-gerichtheid en participatie personeel 

Verschillen 
wijkteams zijn geografisch gespecialiseerde eenheden in plaats vanproduct-en/of 
marktgespecialiseerde business-units. 
de strategische keuzemogelijkheid van de wijkteams is beperkt in vergelijking met 
units opererend in de secundaire en tertiaire sectoren. 
de externe autonomie van de wijkteams is beperkt in vergelijking met business-units. 
de wijkteams worden betrokken bij de beleidsvoorbereiding doch beleidsvaststelling 
gebeurt centraal. Wissema's ideaaltypische business-units zijn strategisch min of meer 
zelfstandig. 
omvang wijkteams kleiner dan van business-units. 

Wanneer de ontworpen wijkteam-structuur te typeren valt als een variant op 
unit management is het interessant om te bezien in hoeverre op grond van de 
ervaringen in deze gevalstudie inductieve uitspraken over het unit management 
concept mogelijk zijn. Tal van bevindingen gedurende het empirisch onderzoek 
geven aanleiding tot een theoretische reflectie. In het onderstaande worden 
diverse analytisch generaliseerbare bevindingen uitgewerkt en in verband 
gebracht met het unit management concept. Een en ander zal tevens resulteren 
in proposities voor verder onderzoek. 

Flexibiliteit 

Een van de reorganisatiedoelen van de gezinszorg te Weert was het vergroten 
van de operationele flexibiliteit. Deze operationele flexibiliteit moet bewerk-
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stelligd worden door een unit-gerichte allocatie en een flexibele aanwending 
van de beschikbare capaciteit in relatie tot de dynamiek van de hulpvraag. 
De wijkgerichte gezinszorg, als een vorm van unit management, is een complex 
verschijnsel dat bestudeerd kan worden als een configuratie van organisatori
sche elementen. Zowel elk van deze elementen afzonderlijk als de totale 
configuratie hebben een positieve invloed op de flexibiliteit. [51] De relatie 
tussen deze configuratieve elementen en flexibiliteit is weergegeven in figuur 
8.4. 

teamgeest en 
betrokkenheid 

autonome 
eenheden 

geringe formallsatle, 
geringe standaardisatie 

decentralisatie van 
operationele beslissingen 

allocatie-model 
(roostering, variabele 
contracten, uitlenen) 

beslultvorming dichter 
bi) Informatiebron 

verbl):tonderlng naar 
geografische plaats 

Figuur 8.4: Wijkgerichte gezinszorg; configuratieve elementen en flexibiliteit 

Met recht stelt Wissema dat flexibiliteit (als consequentie) niet uniek is voor 
het unit management concept. Dit wordt geïllustreerd met behulp van figuur 
8.4. Diverse configuratieve elementen zijn niet uniek voor de ontworpen 
wijkteam-structuur. Zo kunnen bijvoorbeeld variabele contracten als onderdeel 
van het in hoofdstuk 4 uitgewerkte allocatie-model ook in andere, grootschali
ger structuurvormen gerealiseerd worden en zodoende de operationele 
flexibiliteit in positieve zin beïnvloeden. Andere configuratieve elementen 
(zoals autonome eenheden) zijn in sterke mate kenmerkend voor unit manage
ment en in mindere mate realiseerbaar in alternatieve structuurvormen. 
In het geval van unit management in het algemeen en van wijkgerichte gezins
zorg in het bijzonder is echter de totale configuratie wél als uniek te beschou
wen. Deze configuratie is als theoretisch construct uitermate bevorderlijk voor 
de flexibiliteit. Deze theoretische noties worden ondersteund door empirische 
bevindingen. In een longitudinale vergelijking van de resultaten van de wijk
team-structuur met de situatie (structuur) vóór de reorganisatie is de operatio-

51 Hierbij is geen onderscheid gemaakt tussen operationele flexibiliteit en strategische 
flexibiliteit. 
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nele flexibiliteit van de organisatie als geheel toegenomen. Dit is ondermeer 
weergegeven in tabel 8.2. In de eerste twee volledige jaren na de reorganisatie 
(1987) is ondanks een gemiddelde jaarlijkse toename van het aantal gehono
reerde hulpaanvragen van 26.1 % het percentage hulpvragers dat langer dan 
veertien dagen op hulp moet wachten teruggebracht van gemiddeld 40,5 % tot 
22.3 %. 

Tabel 8.2: Wachttijd als maat voor operationele flexibiliteit; resultaten 

jaar 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

aontal gehonoreerde 
hulpaanvragen 

286 
271 
256 
328 
407 

percentage hulpvragers met 
wachttijd langer dan 14 dagen 

30.0 
50.6 
41.0 
22.0 
22.6 

Uit de studie bij de gezinszorg te Weert is gebleken dat de mate waarin en de 
wijze waarop schaalverliezen ten gevolge van deconcentratie van middelen 
gecompenseerd kunnen worden van belang is inzake de operationele flexibili
teit. Vaak worden deze schaalverliezen gecompenseerd door extra middelen op 
unit-niveau (organizational slack, zie tevens paragraaf 2.4). In het geval van de 
gezinszorg te Weert zijn extra financiële middelen niet voorhanden en is 
gezocht naar andere compensatie-methoden (roostering, variabele contracten, 
uitlenen tussen wijkteams; zie hoofdstuk 4). Verdere compensatie is voorname
lijk verkregen door de introductie van team-verantwoordelijkheid (met als 
gevolg een grotere betrokkenheid van het personeel en het ontstaan van een 
team-geest) en een meer effectieve en meer efficiënte wijze van besluitvor
ming, dichter bij de bronnen van informatie. 

Non-profit organisatie en dienstverlening 

Een van de kenmerken van dienstverlenende organisaties in het algemeen en 
van de gezinszorg te Weert in het bijzonder is de absolute onmogelijkheid om 
produkten (diensten) op voorraad te produceren. Produktie moet plaats vinden 
direct zodra een specifieke vraag ontstaat. Wanneer dit niet mogelijk is 
betekent dit een wachttijd voor de cliënt (levertijd). 
In het bovenstaande hebben we gezien dat unitisering gepaard gaat met 
schaalverliezen. Minder dan in kapitaal-intensieve industrieën zijn in dienstver
lenende organisaties "economies of scale" beperkend inzake de mogelijkheden 
tot unitisering. Uit de studie bij de gezinszorg te Weert is gebleken dat bij 
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unitisering desondanks problemen kunnen ontstaan ten gevolge van de decon
centratie van personele en budgettaire middelen. Het is derhalve mijn stelling 
dat unit management in dienstverlenende non-profit organisaties te realiseren 
is wanneer deze problemen opgelost kunnen worden via andere methoden dan 
door de inzet van extra middelen. Deze middelen zijn in de quartaire sector 
over het algemeen niet beschikbaar. 

Geografrsche units 

Het onderzoek bij de gezinszorg te Weert toont aan dat het unit management 
concept een verbreding behoeft. Immers, niet alleen een produkt-markt 
verbijzondering is geschikt als ingang voor het samenstellen van units, waarbij 
volgens Wissema de marketing functie voorop loopt, maar ook een verbijzon
dering naar geografische plaats is als ingang bruikbaar gebleken. 
In veel non-profit organisaties is de marketing functie minder ontwikkeld dan 
in de secundaire en tertiaire sectoren. Veel dienstverlenende non-profit 
organisaties leveren slechts één of enkele produkten; de produkt-diversificatie 
is minimaaL Derhalve ligt verbijzondering naar functionele of geografische 
eenheden voor de hand. Het onderzoek bij de gezinszorg te Weert toont aan 
dat invoering van unit management in de vorm van autonome, geografisch 
gespecialiseerde organisatorische eenheden realiseerbaar is. De mate van 
autonomie is echter geringer dan bij produkt-markt verbijzondering. Ten 
gevolge van motieven van rechtsgelijkheid, schaalvoordeel en standaardisatie is 
de externe autonomie van deze unit beperkt en zijn bepaalde kern-activiteiten 
centraal georganiseerd. 
Gezien de doelstellingen (beperkter strategische keuze-vrijheid) en de wijze 
van financiering (budgetfinanciering en ontbreken marktmechanisme) van veel 
non-profit organisaties mag verondersteld worden dat bovenstaande bevindin
gen veralgemeniseerd mogen worden tot dienstverlenende non-profit organisa
ties in het algemeen (zie tevens paragraaf 2.3). Echter ook voor winst-gerichte 
ondernemingen kan een soortgelijke vorm van unit management met geogra
fisch gespecialiseerde eenheden functioneel zijn (bijvoorbeeld: bankwezen, 
detailhandel, agrarische industrie, internationaal opererende ondernemingen). 

Congruentie en configuratie 

In paragraaf 8.2 hebben we gezien dat Mintzberg het structureringsvraagstuk in 
organisaties uitwerkt aan de hand van twee hypothesen. Een effectief organisa
tieontwerp vereist een nauwe aansluiting tussen contingentiefactoren en 
organisatiekenmerken (congruentie-hypothese). Ten tweede vereist een 
effectief organisatieontwerp een interne consistentie tussen diverse organisatie
kenmerken (configuratie-hypothese). Mintzberg stelt uitdrukkelijk dat in 
situaties waarin heide ontwerp-hypothesen conflicteren het belang van interne 
consistentie zwaarder moet wegen dan het belang van consistentie met de 
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contingentiefactoren. 
Wissema stelt dat de noodzaak van unit management gelegen is in de toene
mende pluriformiteit van en dynamiek in de omgeving. In situaties waarin deze 
condities flexibiliteit en diversiteit van een organisatie vergen is unit manage
ment een mogelijke oplossing. Op het gevaar Wissema mogelijk verkeerd te 
interpreteren meen ik hieruit te kunnen opmaken dat Wissema, in tegenstelling 
tot Mintzberg, het belang van externe consistentie in een pluriforme en 
dynamische omgeving hoger aanslaat dan het belang van interne consistentie. " 
( ... )als de externe dynamiek sterker is dan de dynamiek en de synergie in de 
functies, moet men kiezen voor unit management". [52] 
In het onderzoek bij de gezinszorg te Weert is een soortgelijk standpunt gehul
digd. In een poging aansluiting te hervinden op de externe dynamiek en 
complexiteit is gezocht naar een structuur die flexibiliteit bevorderd. Vanuit 
deze invalshoek is gekozen voor invoering van een specifieke vorm van unit 
management, zoals we in het voorgaande hebben geccncludeerd. Vervolgens is 
onderzocht wat de consequenties van deze organisatie-structurele maatregelen 
zijn voor andere organisatiekenmerken (allocatie- en beheesingssystemen, 
informatievoorziening). Hieruit mag mijns inziens echter niet geconcludeerd 
worden dat het belang van een extern evenwicht belangrijker is dan het belang 
van interne consistentie. Beiden gaan hand in hand, als een symbiotisch geheel. 
Echter, in situaties waarin het externe evenwicht verstoord wordt veelal intern 
ingrijpen noodzakelijk teneinde dit externe evenwicht te herstellen. In dit 
opzicht gaat het streven van congruentie vóóraf aan het streven naar configura
tieve consistentie. Dit betekent echter géénszins dat een intern evenwicht van 
geringer belang is. 

Internemerschap en stijl van leidinggeven 

In het begin van deze paragraaf hebben we gezien dat de wijkteam-leidingge
venden integraal verantwoordelijk zijn voor het functioneren van de units. 
Deze verantwoordelijkheid is gekenmerkt als een bijzondere vorm van resul
taat-verantwoordelijkheid. Ondanks het ontbreken van winstverantwoordelijk
heid en de beperkte strategische keuzevrijheid valt deze vorm van management 
te typeren als een vorm van internemerschap. 
De stijl van leidinggeven laat zich veelal typeren als participatief en resultaat
gericht. De wijkteam-leidinggevende maakt voornamelijk gebruik van deskun
digheidsmacht en grijpt slechts zelden terug op haar formele machtspositie (in 
gevallen van tijdsdruk of groepsconflict). Het teambelang staat voorop en is 
sterk resultaat-gericht. Individuele belangen worden ondergeschikt gemaakt 
aan het team-belang. Initiatief en groeps-besluitvorming dragen bij aan de 
collectieve prestatie. Groepsleden worden aangesproken op hun professionele 
competentie en hun bijdrage aan het functioneren van de groep. Uit het 

52 J.G. Wissema; Unit Management; 1987, pag 121 
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onderzoek bij de gezinszorg te Weert is gebleken dat deze vorm van manage
ment en stijl van leidinggeven resultaten afwerpen. De flexibiliteit is toegeno
men. Hetzelfde geldt voor de betrokkenheid en de motivatie van de leden van 
de wijkteams. In de situatie voor de reorganisatie was de betrokkenheid van de 
hulpverleensters bij de organisatie geringer en werd de leiderschapsstijl als 
directief en autocratisch geïnterpreteerd en ervaren. 
Bijzonder aan de situatie bij de gezinszorg is dat sprake is van zogenaamde 
"remote"-taken, de werkzaamheden van de hulpverleensters vinden plaats 
buiten de grenzen van de organisatie. Dit impliceert dat de wijkteam-leidingge
vende voor het beoordelen van individuele prestaties afhankelijk is van 
informatie hieromtrent via de cliënt en de hulpverleensters zelf. Deze situatie 
is bevorderlijk voor participatief en groeps-resultaatgericht leiderschap. 
In de ontworpen structuur is naast integraal management een belangrijke 
plaats ingeruimd voor functioneel management (aspect management). In deze 
gedecentraliseerde wijkteam-structuur neemt het belang van functioneel 
management toe. Ten gevolge van de unitisering die gepaard gaat met een 
vergroting van de interne autonomie op lagere organisatorische niveaus, 
integrale unit-verantwoordelijkheden en een beperking van het aantal hiërar
chische niveaus - en het centraal georganiseerd blijven van bepaalde (staf)act
iviteiten neemt het aantal functionele relaties toe. Deze functionele verant
woordelijkheden kunnen conflicteren met de operationele verantwoordelijkhe
den van de wijkteam-leidinggevenden en met de autonomie van de wijkteams. 
De motieven op grond waarvan deze functionele verantwoordelijkheden (ten 
dele) centraal georganiseerd zijn (gebleven) kunnen van uiteenlopende aard 
zijn, doch duiden op het belang van functionele synergie en dynamiek boven 
belangen van autonomie en deregulering. 
Naar verwachting zal deze ontwikkeling nog sterker spelen in unit organisaties 
van veel groter omvang. Zeker wanneer sprake is van zowel centrale als 
decentrale staven neemt het belang van functioneel management toe. Een en 
ander zal mogelijkerwijs leiden tot herhaalde confrontaties en competentie
strijd tussen functioneel verantwoordelijke functionarissen en operationeel 
verantwoordelijke unit-managers. Deze problematiek is niet nieuw doch de 
actualiteit en het belang ervan nemen toe nagelang modulair opgebouwde 
structuren als unit management meer en meer in zwang raken. 

Displacement of goals 

In de theoretische beschouwingen van paragraaf 8.2 is het verschijnsel displace
ment of goals als een mogelijke dysfunctie van unit management aan de orde 
gesteld. Deze displacement of goals kan zich mogelijk manifesteren in een 
overmatige oriëntatie op de eigen unit, waarbij het belang van andere units en 
van de overkoepelende organisatie uit het oog verloren wordt. Het verschijnsel 
displacement of goals is in verband gebracht met het ruilmodel van Levine & 
White en de begrippen domein-consensus en domeinconflict. 
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Het onderzoek bij de gezinszorg te Weert toont aan dat duidelijk sprake is van 
een zekere mate van "unit-centrisme"; de leidinggevende en de hulpverleen
sters van een wijkteam beperken in belangrijke mate niet alleen hun inspannin
gen maar tevens hun oriëntatiekader en waarnemingen tot de eigen unit. 
V óórop staat het belang van de eigen unit. Problemen en ontwikkelingen in 
andere units zijn in eerste instantie de verantwoordelijkheid van anderen. 
Gezien de aard van de dienstverlening en de duidelijke geografische afbake
ning van de verantwoordelijkheidsgebieden van de units zijn domein-conflicten 
niet of nauwelijks aan de orde. Toch schuilt er een ander, mogelijk ernstiger 
gevaar van "domein-apathie" of "domein-lacune" in het systeem van wijkgezins
verzorging. In theorie is het mogelijk dat de wijkteams elkaars domein-aanspra
ken niet van bèlang vinden of zelfs niet eens waarnemen (domein-apathie) en 
dat er zodoende zelfs "open plekken" in het domein van de organisatie als 
geheel ontstaan (domein-lacune). De geografische afbakening van verantwoor
delijkheidsgebieden bij de gezinszorg te Weert draagt ertoe bij dat de kans op 
deze dysfuncties voorzover het operationele gebeuren geminimaliseerd wordt. 
Desondanks bestaat het gevaar dat informatie over niet-routinematige en 
nieuwe ontwikkelingen (projecten, innovatie) in een specifieke wijk niet 
doordringt tot andere units. 
Verwacht mag worden dat het gevaar van domein-lacune als dysfunctie ook in 
winstgerichte unit organisaties opgeld zal doen. Gezien de strategische keuze
vrijheid van winstgerichte ondernemingen zijn domein-aanspraken in principe 
niet aan grenzen gebonden. Aldus rijst het gevaar dat mogelijkheden en kansen 
in de omgeving (markt) door geen enkele unit opgepakt worden en onbenut 
blijven. Uit het betoog van Wissema valt niet expliciet op te maken op welke 
wijze deze potentiële dysfunctie ondervangen dient te worden. Mogelijk biedt 
het internemerschap een antwoord, doch een garantie voor innovatief manage
ment is hiermee niet gegeven. 



Summary 

This study concerns the structuring of a non-profit organization in a dynamic 
and complex environment. Authors like Macrae, Pinchot, Naisbitt and Toffier 
are contributors to an new paradigm in organization theory and management 
science: the intraprenenrial approach. The main contribution to this approach 
in the Dutch language dates from june 1987 under the title "Unit Management" 
by prof. dr. J.G. Wissema. Unit management implicates the development 
within a large organization of relative small and independent (business) units. 
These units are run by intrapreneurs (intemal entrepreneurs). 

As a result of demographic, social and societal developments and govenment 
policies an organization for dornestic care services in Weert (Holland) bas 
increasingly beoome faced with problems of demand and supply. Given the 
constraints of the extemal finance-system these problems are diagnosed as 
adaptability-problems, concerning the flexibility of the organization. To solve 
these problems organizational change is planned and implemented. The orga
nizational change consists of three main-elements: 
- the creation of relative small and independent units, responsihle for all the 

activities in specific geographic territories. 
- the development of a budget-system, needed for the allocation of personnet 

capacity. This budget-system is based on demand-extrapolation techniques 
and multiple regression analysis. 

- the design and implementation of a new information-system, supporting the 
hudget-system. 

In our opinion the designed structure is a specific form of unit management. 
Unit management in non-profit organizations is, less than in many industrial 
corporations, restricted by economies of scale and technica! process-characte
ristics. On the other hand, as a result of the geographic form of unit grouping, 
implicated by the non-profit and servièe character of the business, the interde
pendendes between units are stronger than the interdependencies hetween 
product.specialized units in industrial organizations. This results in a form of 
unit manageinent where units are more operationally independent, but less 
strategically autonomous. Therefore the condusion must be that unit manage
ment (or the intraprenenrial approach) is also applicable in non-profit organi
zations, whereas the autonomy of these units is restricted. 
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88'' 970.5 60 71.4 742,6 167,9 42,0 18,5 18,5 0,0 23,5 9,7 6,6 0,0 < 
/4 ~ 

88/3 902 60 61,7 641,7 200,3 50,1 18,5 18,5 0,0 31,6 14,0 6,6 0,0 1'1> ..... 
88/4 926 60 76,2 792,5 73,5 18,4 18,5 18,4 0,0 0,0 0,0 6,6 0,0 ~ 

88/5 956.5 60 65,3 679,1 217,4 54,3 18,6 18,6 0,0 35,7 14,9 6,7 0,0 =-~ 
88/6 985 60 57,3 595,9 329.1 82,3 18,5 18,5 0,0 63,8 25,9 6,6 0,0 N 

~ 
88/7 230 60 67,7 704,1 165,9 41,5 18,5 18,5 0,0 23,0 9,9 6,6 0,0 ..... 

:: 
88/8 73,5 764,4 :I 
88/9 62,5 650,0 (fQ 

88/10 750 60 76,4 794,6 -104,6 -26,1 18,5 0,0 -26,1 0,0 0,0 0,0 -9,4 ~ 

88/11 796.5 60 73,3 762,3 -25,8 -6,5 37,0 0,0 -6,5 0,0 0,0 0,0 -2,3 
"C 

1":1 
88/12 802 60 72,7 756,1 -14,1 -3,5 55,5 0,0 -3,5 0,0 0,0 0,0 -1,3 ~ 

88/13 1<23 60 57,3 595,9 167,1 41,8 74,0 41,8 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 "C 
$\i) 

89/1 842 60 63.1 656,2 125,8 31,4 50,7 31,4 0,0 0,0 0,0 11,3 0,0 !2 . ..... 
gcm 11,79.6 60 66,5 691,4 123,9 31,0 28,2 17,3 -2,3 15,9 6,7 6,2 -0,8 ::. 

985.tl 60 76,4 794,6 329,1 82,3 74,0 81,8 0,0 63,8 25,9 15,0 0,0 
., 

max rD 
mm 750,\l 60 48,1 500,2 -104,6 -26,1 18,5 0,0 -26,1 0,0 0,0 0,0 -9,4 ;;'" 
st.Jcv 73.11 0 7,3 75,6 114.6 28,7 17,2 ll,5 6,6 19,6 8,1 4,1 2,4 rD 

I7CI 
Index: :;ie volgende pagina's ë 
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Index: formulering volgens notatie Microsoft MultipJan versie 3.0 

wijk: naam wijk 
<input> 

budget: aantal budget-uren per periode 
<input> 

contr: aantal contract-uren per week 
<input>, met: 0 ~ contr ~ budget/4 

plafond max: gemiddeld aantal uren per week beschikbaar voor variabel werk, 
(R1C5/4)-R1C5 

periode: jaar /periode 
<input> 

hv: hulpvraag per periode 
<input> 

stag: beschikbare stage-uren per periode, aanname: beschikbare stage-uren gelijkmatig verdeeld over alle wijkteams over 11 perioden 
<input> 

%prod: percentage productieve uren per periode, aanname: productieve uren onafhankelijk van contractuele bezetting 
<input> 

ha: hulpaanbod uit vaste personele bezetting 
RC(-l)•R1C5•4/100 

hv-ha: hulpvraag · hulpaanbod uit vaste bezetting stage-uren 
RC(-4)-RC( -1)-RC(-3) 

var/wk: aantal uren variabel werken per week (pos: maximum uren; neg: capacitaire leegloop) 
RC(-1)/4 

reserv: reserve maximum-uren per week, iteratief te bepalen 
R(-l)C-R(-l)C( + 1)+ RK'9 

max-u: aantal benodigde maximum-uren (variabel werken boven de contracten) per week 
MAX(MIN(RC(-2),RC(-1)),0) 

gw-u: geen-werk uren (capacitaire leegloop) per week 
MIN(O,RC(-3)) 

serv.tekort: aantal uren service-tekort (hulpvraag waaraan niet voldaan kan worden) per week 
MAX(RC( -4)-RC( -2),0) 

s.tekort in %: service-tekort als percentage van de hulpvraag per week 
RC(-1)/(RC(-10)/4)•100 

mx/budg in %: benodigde maximum uren als percentage van het wijkteam-budget 
RC(-4)/(R2C5/4)•100 



(vervolg index) 

gw /budg in %: 

gem: 

max: 

min: 

st.dev: 

geen-werk uren (capacitaire leegloop) als percentage van het wijkteam-budget 
RC(-4)/(R2C5/4)*100 
gemiddelde per kolom 
SUM(R( -22)C:R( -2)C) /COUNT(R( -22)C:R( -2)C) 
maximum per kolom 
MAX(R(-23)C:R(-3)C) 
minimum per kolom 
MIN(R( -24)C:R( -4)C) 
standaard deviatie per kolom 
STDEV(R(-25)C:R(-5)C) 

Bovenstaande rekenmethode heeft gediend als simulatiemodel ter berekening van de benodigde variabele bezetting en de te verwachten 
capacitaire leegloop en servicetekort bij verschillende contractuele ruimtes (vaste bezetting). Deze contract-ruimte is de enige beïnvloedbare 
inputvariabele van het simulatiemodel. Voor de overige input-variabelen is gebruik gemaakt van historische gegevens en vaste schattingen. In 
onderstaande tabel zijn de resultaten van deze simulatie weergegeven. Deze resultaten liggen ten grondslag aan figuur 5.7 van dit proefschrift. 
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tevens proeve van kritiek op het concept 
unit management en de toepassing ervan 

in non-profit organisaties 

van 

G.J.J. POST 



1 De ontologische, epistemologische, methodologische en sociaal-filoso
fische uitgangspunten van het subject-object schema, vorm gevend aan 
het empirisch-analytische wetenschapsmode~ staan reeds geruime tijd 
ter discussie, met name in de sociale wetenschappen, sinds kort ook in 
de praxeologiscb georiënteerde en multidisciplinaire bedrijfskunde. 

- Bomers, G.BJ.; Ontwikkelingen in de bedrijfskunde, Bedrijfskunde, 
1983, jrg 55, 84-94 

- Elias, N.; Problems of involvement and detachment, Britisch Joumal 
of Sociology, 1956, jrg 7, 226-252 

- Kunneman, H.; De w011Theidstrechter, een communicatietheoretisch 
perspectief op wetenschap en samenleving, Boom, Meppe~ 1986 

2 De vaak gesignaleerde discrepantie tussen het wetenschappelijk 
kennen en het praktisch handelen wordt mede veroorzaakt door het 
tekortschieten van het empirisch-analytische wetenschapsmodeL 

- Kunneman, H.; De waarheidstrechter, een communicatietheoretisch 
perspectief op wetenschap en samenleving, Boom, Meppe~ 1986 

- Strien, P.J. van; Praktijk als wetenschap, methodologie van het 
sociaal-wetenschappelijk handelen, Van Gorcum, Assen/Maastricht, 
1986 

3 Tussen de empirische cyclus van het verklarend wetenschappelijk 
denken en de regulatieve cyclus van het diagnostiserend wetenschap
pelijk bandelen kan sprake zijn van intracyclische en intercycliscbe 
kruisbestuiving. 

- Strien, P J. van; Praktijk als wetenschap, methodologie van het 
sociaal-wetenschappelijk handelen, Van Gorcum, Assen/Maastricht, 
1986 

4 Het hanteren van de waarheid als absoluut criterium voor weten
schappelijke uitspraken doet atbreuk aan de bruikbaarheid hiervan. 
Gepleit dient te worden voor een door Habermas geïntroduceerde 
realiteitsopvatting waarin tevens ruimte is voor de juistbeid en waar
achtigbeid van wetenschappelijke beweringen. 

- Kunneman, H.; De waarheidstrechter, een communicatietheoretisch 
perspectief op wetenschap en samenleving, Boom, Meppe~ 1986 

- Haberrnas, J.; Theorie des kommunikatieven Handelns, 1 & 4 
Frankfurt om Main, 1981 

5 De onbemande fabriek, een nog immer niet verwezenlijkte droom van 
veel technici, sluit als materieel object niet aan bij het formele object 
van de organisatiekunde en kan derhalve niet vanuit organisatiekundig 
oogpunt onderzocht worden. 



6 Wijkgezinsverzorging kenmerkt zich door een kleinschalige opbouw 
uit geografisch gespecialiseerde eenheden en mag gezien worden als 
een variatie op en uitbreiding van het unit-management concept van 
Wissema. 

- WlSsema, l.G.; Unit management, het decentraliseren van onderne
merschap, van Gorcum, Assen/Maastricht, 1987 

- dit proefschrift 

7 Minder dan in kapitaal-intensieve industriële organisaties zijn in 
dienstverlenende organisaties ffeconomies of scale" en kenmerken van 
het primaire proces beperkende voorwaarden voor de toepassing van 
kleinschalige structuurvormen. 

- dit proefschrift 

8 Geografisch gespecialiseerde units vertonen een sterkere mate van 
onderlinge afhankelijkheid dan product-gespecialiseerde units en 
zullen derhalve ook een geringere mate van autonomie verwerven. 

- Thompson, J.D.; Organizations in action, McGraw-Hill, New York; 
1967 

- dit proefschrift 

9 Displacement of goals kan zich in eeu modulair opgebouwde organi
satie manifesteren in een dysfunctionele en overmatige oriëntatie op 
de eigen unit, waarbij de belangen van de andere units en van de 
overkoepelende organisatie uit het oog dreigen te geraken. 

- Merton, R.K; Social theory and social structure, The Free Press, New 
York; 1968 

- dit proefschrift 

10 Bij de toepassing van unit management in organisaties moet het 
gevaar voor domein-apathie en domein-lacunes hoger ingeschat 
worden dan het gevaar voor domeinconflict 

- Levine, S.; White, P.E.; Exchange as a conceptual framework for the 
study of interorganizational relationships, Administrative Science 
Quarterly, 1961, jrg 5, 583-601 

- dit proefschrift 

11 In tegenstelling tot de door Mintzberg veronderstelde voorkeur voor 
de machine bureaucracy inzake de structurering van productdivisies 
kunnen dergelijke modules (divisies of units) een breed scala van 
structuurvormen en configuraties vertonen. 

- Mintzberg, H.; Structure in Jives, designing effective organizations, 
Prentice Hall Inc., Engtewood Cliffs, New Jersey, 1983 

- dit proefschrift 



12 Wanneer een universiteit te typeren valt als een gemengde vorm van 
de professionele bureaucratie en de gedivisionaliseerde vorm valt het 
te betwijfelen of een intensieve planning en programmering van 
onderzoek een geschikt coördinatiemechanisme is. 

- Leeuw, A.CJ. de; Organisaties, management, analyse, ontwerp en 
verandering, een systeemvisie, van Gorcum, Assen/Maastricht, 1986 

- Mintzberg, H.; Serneture in jives, designing effective organizations, 
Prentice Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1983 

- Koot, W.; De segmenten-orgaisatie, typeringen en implicaties van 
botsingen met de bureaucratie, M & 0, 1983, jrg 37, 333-354 

13 ftUnks spreken, rechts geld in zijn zakken steken", een academisch 
verantwoorde variant op een wat plattere doch meer bekende versie, 
suggereert wellicht ten onrechte een deterministische afhankelijkheid 
tussen inkomen en ideologie. 

14 Overwogen moet worden om het principe "de vervuiler betaalt" tevens 
van toepassing te maken op de producenten van wapentuig. 

15 In plaats van het gebruikelijke "geachte toehoorders" is het bij lezin
gen met veel sheet-vertoon wellicht beter om de aanwezigen te 
begroeten met "geachte toeschouwers". 

16 Met de introductie van een nieuwe generatie noorse schaatsen heeft 
helaas het snobisme nu ook zijn entree gevonden in de schaatssport. 
Wellicht komt dit de sportieve prestaties niet ten goede. 

17 In de wielersport is pech zelden toeval 
- Maso, B.; Het zweet der goden, de Aibeiderspers, Amsterdam, 1990 

18 V oorzover voetbal nog steeds als een volkssport bestempeld mag 
worden moet helaas geconstateerd worden dat de zogenaamde 
"bobo's" net zomin verstand van de sport hebben als voeling met het 
volk vertonen. Zij bevinden zich te veel in de sky-boxes. 


