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Summary in Dutch

Organisatiecultuur, leiderschap en bedrijfsresultaten

Dit proefschrift gaat over de invloed van organisatiecultuur en leiderschap op de
effectiviteit van organisaties. In het afgelopen decennium is er in het organisatie-
onderzoek en de organisatiepraktijk veel aandacht besteed aan organisatiecultuur. In
de jaren tachtig was het begrip cultuur het toverwoord. Een sterke organisatiecultuur
leek de oplossing voor organisaties die wilden ontsnappen aan de verstikkende
invloed van formele bureaucratische structuren. Een sterke cultuur als alternatief
besturingsmiddel voor de organisatie bood de ruimte aan creativiteit en gaf toch
duidelijk de koers van de onderneming en de bedrijfsidentiteit aan. Inmiddels is het
begrip organisatiecultuur ingeburgerd en erkend als een belangrijk aspect van orga-
nisaties. Dit neemt niet weg dat de bespreking van het begrip cultuur nog steeds
weinig concreet is en de invloed van organisatiecultuur op bedrijfsresultaten nog
nauwelijks empirisch is onderzocht. Gekoppeld aan de belangstelling voor cultuur is
er een groeiende aandacht voor leiderschap in organisaties. Leiderschap wordt veelal
gezien als een belangrijke determinant van organisatiecultuur.

Er zijn drie redenen om de invloed van organisatiecultuur en leiderschap op bedrijfs-
resultaten te onderzoeken. Ten eerste wordt het tijd om het begrip organisatiecultuur
in perspectief te plaatsen. Organisatiecultuur is slechts één aspect van organisaties,
maar wordt veelal gepresenteerd als een wondermiddel voor het oplossen van de
problemen van moderne organisaties. Het is daarom van belang om nu de relatieve
invloed van organisatiecultuur te bestuderen ten opzichte van andere determinanten
van bedrijfsresultaat. Ten tweede zijn verschillen tussen organisatieculturen tot nu toe
meestal geanalyseerd op het niveau van bedrijfstakken. Het merendeel van de gevon-
den verschillen lijkt dan ook te worden veroorzaakt door verschillen in werkproces. Er
is relatief weinig aandacht besteed aan cultuurverschillen binnen bedrijfstakken,
terwijl dit nu juist de verschillen zijn waarmee een onderneming een concurrentieel
voordeel kan behalen op zijn concurrenten. Bovendien gaat het hierbij om dimensies
van cultuur die, anders dan bedrijfstakcultuur, in potentie beïnvloedbaar zijn door het
management. Als laatste overweging is er het algemene gebrek aan kwantitatief
empirisch onderzoek dat de invloed van organisatiecultuur op bedrijfsresultaten
onderbouwt.

In hoofdstuk 2 wordt het begrip organisatiecultuur gedefinieerd en in een historische
en theoretische context geplaatst. Cultuur wordt gedefinieerd als 'de collectieve
mentale programmering waardoor de leden van een groep verschillen van die van
andere groepen.' Organisatiecultuur komt tot stand door de interactie van de leden
van de organisatie en weerspiegelt de manier waarop de organisatiegenoten geza-
menlijk hun werk interpreteren en zin geven. De aandacht voor organisatiecultuur lijkt
een nieuwe stap in het denken over organisaties waarin het functioneren van het
menselijk kapitaal in de onderneming centraal wordt gesteld. Het blijkt echter dat het
gedachtengoed met betrekking tot de functie van het menselijk kapitaal in de onder-
neming gegrondvest is in een lange traditie.
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Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van het empirisch onderzoek naar organisatiecultuur.
Kwantitatief onderzoek naar organisatiecultuur blijkt voort te bouwen op onderzoek
naar organisatieklimaat. Er wordt beargumenteerd dat cultuur- en klimaatonderzoek
een duidelijk verschillende invalshoek kiezen voor het bestuderen van het sociale
aspect van organisaties. Een nauwkeurige evaluatie laat echter ook zien dat empi-
risch comparatief cultuur en klimaatonderzoek sterk op elkaar lijken. Veelal is het
kwantitatieve cultuuronderzoek van de afgelopen zes jaren gefundeerd in de lange
traditie van organisatieklimaatonderzoek. Veel cultuuronderzoek leunt nog sterk op
klimaatonderzoek voor de empirische operationalisatie van de concepten. Onderzoek
dat gebruik maakt van nieuw ontwikkelde cultuurmeetinstrumenten is schaars. Het in
hoofdstuk 3 gegeven overzicht laat zien dat een zestal onderwerpen in studies van
het sociale aspect van organisaties steeds terugkeert.

Hoofdstuk 4 is gewijd aan de invloed van leiderschap in organisaties. Leiders worden
gezien als belangrijke determinanten van organisatiecultuur. Leiderschap wordt eerst
beschreven als een specifiek onderdeel van de managementtaak in een onderne-
ming. Een overzicht van het leiderschapsonderzoek laat vervolgens twee belangrijke
onderzoekstradities zien. Ten eerste het traditionele leiderschapsonderzoek dat zich
richt op taakgericht en mensgericht leiderschap. Ten tweede het recentere onderzoek
naar transactioneel en transformationeel leiderschap waarin charisma als centraal
element naar voren komt.

In hoofdstuk 5 wordt op basis van de conclusies uit de eerdere hoofdstukken een
zestal onderzoeksvragen geformuleerd om de invloed van organisatiecultuur en
leiderschap op bedrijfsresultaten in kaart te brengen. De vragen hebben betrekking
op (i) de invloed van leiderschap en organisatiecultuur op bedrijfsresultaten, (ii) de
invloed van de organisationele context op bedrijfsresultaten, maar ook op leiderschap
en cultuur; en (iii) de kwaliteit en bruikbaarheid van de meetinstrumenten. Daarnaast
beschrijft dit hoofdstuk de opzet van het empirische onderzoek. Het onderzoek werd
uitgevoerd in vijftig filialen van een grote Nederlandse supermarktketen. Het leider-
schap van de filiaalmanager en de filiaalcultuur werden gerelateerd aan de filiaalre-
sultaten. Op deze manier werden vijftig organisaties vergeleken in dezelfde bedrijfs-
tak, met een vrijwel identieke formele structuur en opererend in eenzelfde markt.

De hoofdstukken 6, 7 en 8 beschrijven de uitkomsten van het empirisch onderzoek.
Hoofdstuk 6 beschrijft de operationalisatie van de concepten organisatiecultuur,
klimaat, leiderschap, context en bedrijfsresultaten. De kwaliteit van de meetinstrumen-
ten en de data worden geëvalueerd. Bovendien worden de eerste twee onderzoeks-
vragen over de kwaliteit van de meetinstrumenten van leiderschap en cultuur bespro-
ken. De vijftig winkels blijken duidelijk te verschillen wat betreft leiderschap, organisa-
tiecultuur en klimaat. Voor organisatiecultuur gaat het hierbij om de twee dimensies
waarvan Hofstede et al. (1990) aangeven dat ze sterk worden bepaald door de
oprichter en het huidige management van de organisatie: de dimensies mensgericht-
heid en openheid. Bij de gemeten leiderschapsvariabelen blijken mensgericht leider-
schap en charisma zo sterk met elkaar gecorreleerd dat getwijfeld mag worden aan
de onafhankelijkheid van de empirische operationalisatie van de twee dimensies.
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Hoofdstuk 7 beschrijft de invloed van de organisationele context op zowel bedrijfsre-
sultaten,als op leiderschap, cultuur en klimaat. De omvang van de winkels blijkt
duidelijk van invloed te zijn op zowel de sociale variabelen leiderschap, cultuur en
klimaat, als op bedrijfsresultaten. De invloed van winkelomvang op bedrijfsresultaten
duidt op het bestaan van econom/es of sca/e en econom/es of scope voor de super-
markten. De invloed van winkelomvang op de sociale variabelen weerspiegelt de
invloed van de formele organisatie: in grotere winkels is de formele organisatie uitge-
breider en belangrijker dan in de kleinere winkels. Hoofdstuk 7 laat ook zien dat de
sociale variabelen onderling gerelateerd zijn. Leiderschap en organisatiecultuur laten
beiden een eigen invloed zien op respectievelijk organisatiecultuur en -klimaat en op
organisatieklimaat. Leiderschap en formele structuur beïnvloeden het sociale aspect
van de organisatie wel op een duidelijk verschillende manier. Leiderschap beïnvloedt
vooral die aspecten van de sociale omgeving die te maken hebben met menselijke
motivatie en vertrouwen. De formele structuur beïnvloedt vooral de helderheid, struc-
tuur en begrijpelijkheid van de organisatiedoelen en is van belang voor innovatie en
de kwaliteit van taakcommunicatie in de organisatie.

Hoofdstuk 8 bespreekt de centrale onderzoeksvraag naar de invloed van leiderschap
en organisatiecultuur op bedrijfsresultaten. Uit het onderzoek blijkt dat, zelfs wanneer
er gecontroleerd wordt voor het effect van de organisatiecontext, leiderschap en
cultuur een duidelijke invloed hebben op het bedrijfsresultaat. De uitkomsten van het
onderzoek weerspiegelen echter ook het grote belang van de puur economische
variabelen voor het bedrijfsresultaat.

In hoofdstuk 9 worden de uitkomsten van het empirisch onderzoek in een breder
kader geplaatst. Twee argumenten staan in dit hoofdstuk centraal. Ten eerste onder-
steunen de uitkomsten van het onderzoek de veronderstelling dat organisatiecultuur
een belangrijke rol speelt in organisaties. De leiderschaps- en cultuurvariabelen die
gerelateerd zijn aan bedrijfsresultaten wijzen in de richting van vertrouwen als kernva-
riabele in de organisatie: vertrouwen wat betreft motivatie en doelstellingen, taakuit-
voering, en sociale interacties binnen de organisatie. Deze bevindingen zijn consis-
tent met recente ideeën over de kwaliteiten van een lerende organisatie. Vertrouwen
wordt vaak genoemd als randvoorwaarde voor kennisontwikkeling en empowerment
van medewerkers in de organisatie. Ten tweede benadrukken de resultaten het
belang van de formele organisatie en economische argumenten van rationaliteit en
efficiency. De formele organisatie is het instrument bij uitstek om kennis te bewaren en
te communiceren in de organisatie. Het combineren van de eisen die gesteld worden
aan een organisatie die ruimte moet geven aan creativiteit en innovatie, maar ook
moet zorgen dat de nieuwe kennis op een zo efficiënt mogelijke manier wordt gebruikt
en vastgelegd, lijkt de uitdaging voor het management in hedendaagse organisaties.




