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Stellingen

behorende bij het proefschrift

Organizational Culture, Leadership and Performance in Context

Trust and Rationality in Organizations

Bas Koene



1.
Er is een fundamenteel verschil tussen organisatiecultuur- en organisatieklimaat.
Organisatiecultuuronderzoek gaat over de basisveronderstellingen die mensen
gebruiken om hun werksituatie te beoordelen en te begrijpen. Organisatieklimaat-
onderzoek beschrijft de uitkomsten van deze beoordelingen,
(hoofdstuk 3 van dit proefschrift)

2.
Mensgericht leiderschap (cons/deraton) en charismatisch leiderschap spelen een
belangrijke rol bij het vergroten van de psychologische betrokkenheid van werkne-
mers bij de organisatie. Ze voegen menselijk begrip en beoordelingsvermogen,
motivatie en empathie toe aan de formele organisatie. Structurerend leiderschap
(/n/ï/af/ngi sf/x/cfure) en de formele organisatie zijn deels uitwisselbaar,
(hoofdstuk 8 van dit proefschrift)

3.
Organisatiecultuur en -klimaat hebben een grote invloed op het leervermogen van
een organisatie door hun invloed op de kwaliteit van de interactie tussen de organi-
satiegenoten.

4.
Alles behalve menselijk beoordelingsvermogen kan overgelaten worden aan machi-
nes.

5.
Kleine organisaties vertrouwen op informele communicatie, grotere organisaties op
formele communicatie (hoofdstuk 7 van dit proefschrift). Goede formele communi-
catie is betrouwbaarder en helderder dan goede informele communicatie. Goede
informele communicatie is rijker en sneller dan goede formele communicatie.



6.
Motivatie is doen waar je zin in hebt.

7.
ISO-certificering is een lege huls, zoniet een bureaucratische draak, indien er meer
aandacht wordt besteed aan het beschrijven van het werkproces dan aan de
basisinstelling van het personeel van een organisatie.

Teveel routine laat creativiteit teweinig ruimte. Teweinig routine geeft een overmaat
aan 'belangrijke beslismomenten' waardoor de dagelijkse werkzaamheden vastlo-
pen. Koos van Zomeren's Mvrme/tfere' leven onder de perfecte omstandigheden:
de regelmaat van dag en nacht, de willekeur van het weer en een beetje zonlicht.

9.
De toegevoegde waarde van een empirische studie in de sociale wetenschappen
is gelegen in de interpretatie van de uitkomsten, niet in de empirische bevindingen
als zodanig.

10.
In de opleiding tot onderzoeker is aandacht voor de fec/ino/ogy o/ foo/Zshness
(March, 1984) onontbeerlijk. Een vroege formulering van de fecfrno/ogfy of /öo//s/i-
ness is te vinden in de eerste brief van Paulus aan de Corinthiërs: "Laat niemand
zichzelf iets wijsmaken. Als iemand onder u wijs meent te zijn -wijs namelijk vol-
gens de normen van deze tijd die voorbijgaat - dan moet hij dwaas worden om de
ware wijsheid te leren kennen." (Corinthiërs 3, 18)

11.
In de natuur - in de biologische kringloop - is ieder onderdeel overbodig tot het er
is, en nadat het verdwenen is.


