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VII

Inleiding en verantwoording bij de tweede druk

Dit leerboek bereidt voor op het SPL/ECABO examen Marketingplanning. Het 

boek dekt een groot deel af van de kerntaak: 

£	 B1-K1 Assisteert bij het opstellen van operationele plannen ter uitwerking 

van het marketing- en communicatiebeleid.

De inhoud dekt die kerntaak niet volledig. Dat komt doordat delen daarvan 

door SPL zijn overgeheveld naar andere examens:

£	 KE1 Basis Marketing en Communicatie, zie Pitch – Basisboek Marketing;

£	 VE1 Calculaties en analyses, zie Pitch – Marketing: de harde cijfers;

£	 KE3 Communicatie, voor zover dat gaat over het communicatieplan en 

haar deelplannen, zie Pitch – Communicatie.

De opdrachten staan gewoon in het boek. Op www.practicx.nl staan extra  

oefeningen per hoofdstuk, plus oefentoetsen voor het examen; op alle ant-

woorden verschijnt feedback. Om de stof beter tot leven te kunnen brengen is 

er een voorbeeldcase van een marketingplan beschikbaar (op www.practicx.

nl), met bijbehorende verwerkingsopdrachten. Deze case is verweven met het 

boek, maar is naar keuze toe te passen. Daarnaast zijn er nog enkele oefen-

cases.

Het boek gaat om twee redenen verder dan de vereisten voor het kennis-

examen KE2 Marketingplanning. Ten eerste om goed op de beroepspraktijk 

aan te kunnen sluiten. De matrijs veronderstelt alleen de theorie; ons doel is 

dat de student inzicht heeft in de planningscyclus rond het marketingplan. 

Ook enige kennis van de verkoopplanning is voor een marketingmedewerker 

geen overbodige luxe. Ten tweede omdat deze methode niet alleen voorbereidt 

op het mbo-diploma niveau 4, maar ook een stevige basis legt om door te kun-

nen stromen naar het Nima A diploma. Daarom is ook met een schuin oog 

naar de vereisten voor dat diploma gekeken. 

De indeling van de serie Examen

– Basisboek marketing Basis Marketing en Communicatie

– Marketing: de harde cijfers Commerciële calculaties

– Marketingplanning Marketingplanning

– Communicatie Communicatie

00_Marketingplanning_bw_voorwerk.indd   7 13-12-16   15:43



Pitch – Marketingplanning

VIII

Uitstromen

– Marktonderzoek Marktonderzoek

– Evenementen organiseren Evenementenorganisatie

– Extra Pitch voor Nima A –

Het laatste deel, Extra Pitch voor Nima A, sluit aan op de voorgaande delen. 

Daardoor is voor de voorbereiding op dat examen (of op Nima Basiskennis  

Marketing) geen dik boek meer nodig. De kandidaat kan gewoon deze  

methode gebruiken die hij toch al had aangeschaft.

Over de inhoud van dit boek zelf: bij het schrijven en vormgeven stonden 

‘overzichtelijk’ en ‘begrijpelijk’ voorop. De vormgeving is no-nonsense, met 

een rustige bladspiegel en niet te lange alinea’s. De tekst is duidelijk gestruc-

tureerd met margewoorden, en is geschreven in correcte maar vlotte taal. De 

enige ‘moeilijke’ woorden zijn de begrippen waar de beroepsbeoefenaar mee 

moet werken en die de student dus moet kennen. De opbouw is helder en 

rustig, gebruik van subparagrafen is vermeden. Waar van toepassing helpen 

onthoudblokjes met het recapituleren van de kernstof. Een samenvatting per 

hoofdstuk kan helpen om het geheugen even op te frissen. De begrippenlijs-

ten zijn handig als naslag en als voorbereiding op een toets.

Door dit alles is de methode zeer geschikt voor zelfstandig werken, of tussen-

vormen van zelfstandig en klassikaal. En voor puur klassikaal werken vormt 

duidelijkheid ook geen belemmering. 

De auteur bedankt Jan Beeldman (docent economie Regio College Zaandam), 

Esther Eikmans (docent/trajectbegeleider sector Economie – commerciële 

opleidingen ROC Gilde Opleidingen Venlo) en Jorrit de Leur (docent marke-

ting Grafisch Lyceum Utrecht) voor hun inhoudelijke opmerkingen bij het 

manuscript. 

We wensen studenten en docenten plezier en succes met Pitch. Voor opmer-

kingen of suggesties houden we ons van harte aanbevolen.

Auteur en uitgever, najaar 2016
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1

Start van de planningscyclus

1.1   Planning
1.2   Ondernemingsplanning
1.3   De beginsituatie
1.4   Interne analyse
1.5   Samenvatting
1.6   Begrippen

1.1   Planning

Plannen maken we allemaal. Je plant een maaltijd, je plant om uit te gaan met 

vrienden, je plant voor een diploma. Zonder planning geen eten op tafel, geen 

plezier en geen resultaten. Met planning brengen mensen en organisaties 

structuur aan in hun bezigheden. We maken onze bezigheden doelgericht. 

Daarmee vergroten we de kans dat onze moeite tot het gewenste resultaat 

leidt. 

  

Veel succesvolle bedrijven doen aan planning. Plannen hebben drie hoofd-

elementen:

£  Wat wil je bereiken? Een plan maak je om één of meerdere doelen te berei-

ken.

£	 	Hoe wil je dat bereiken? Je hebt een plan van aanpak nodig.

£	 	Wanneer wil je dat bereiken? Elk plan heeft een planningshorizon. Bij 

het plannen voor een maaltijd kan dat een paar uur zijn, bij de onder-

nemingsplanning kan die horizon meerdere jaren in de toekomst liggen.

Bij het wat heb je goede doelstellingen nodig. Een doelstelling is een resultaat 

dat de organisatie wil bereiken. Goede doelstellingen zijn:

£	 	voor alle betrokkenen duidelijk (wat moet er precies gebeuren en  

wanneer);

£  te evalueren (je moet dus precies aangeven in welk geval de doelstelling 

wel of niet gehaald is);

£  haalbaar. 

Er is een ezelsbruggetje dat je helpt onthouden hoe je goede doelstellingen 

opstelt. Goede doelstellingen stel je SMART op.

1  

doelstelling

aanpak

planningshorizon

SMART
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SMART doelstellingen:

S  Specifi ek

  Iedereen moet precies begrijpen wat de doelstelling is en wat ze moeten 

doen om dat doel te halen. Vage doelstellingen leiden nergens toe.

M  Meetbaar

  De resultaten moeten meetbaar zijn, zodat je ze kunt evalueren.

A  Acceptabel

  Alle betrokkenen moeten het ermee eens zijn, er moet draagvlak zijn 

voor de doelstelling.

R  Realistisch

  Het moet mogelijk zijn om het doel te bereiken, de doelstelling moet 

haalbaar zijn. 

T  Tijdbepaald

  Er moet een duidelijk tijdpad zijn, met een tijdstip waarop de 

doelstelling gehaald moet zijn.

Bij Acceptabel hoort ook dat doelstellingen aantrekkelijk en inspirerend 

moeten zijn. Er moet een uitdaging in de doelstelling zitten, medewerkers 

moeten er zin in hebben. Aantrekkelijke doelstellingen kun je voor een groot 

deel bereiken door input van de werkvloer te gebruiken bij het opstellen van 

doelstellingen. Daarna kan het management de doelstellingen nog bespreken 

met de afdelingsmedewerkers, om te leren van hun ervaringen. Doelstellingen 

die door de medewerkers gedragen worden, zijn beter haalbaar (dus de A van 

acceptabel straalt door naar de R van realistisch).

Doelstellingen kun je splitsen in: 
£  kwalitatieve doelstellingen , zoals het zekerstellen van de continuïteit van 

de onderneming, het nemen van sociale verantwoordelijkheid of een 

goede werksfeer;

£  kwantitatieve doelstellingen , meetbaar in cijfers. Daarbij zijn de hoofd-

punten:

 –  de winst (marge, omzet, kosten);

 –   de positie ten opzichte van de concurrentie (marktaandeel, markt-

penetratie, vergelijking budgetten).

Kwalitatieve doelstellingen kun je in veel gevallen wel meetbaar maken. 

 Onthoud SMART doelstellinSMART doelstellinSM gen:ART doelstellingen:ART doelstellin

S  Specifi ek

  Iedereen moet precies begrijpen wat de doelstelling is en wat ze moeten 

doen om dat doel te halen. Vage doelstellingen leiden nergens toe.

M  Meetbaar

  De resultaten moeten meetbaar zijn, zodat je ze kunt evalueren.

A  Acceptabel

  Alle betrokkenen moeten het ermee eens zijn, er moet draagvlak zijn 

voor de doelstelling.

R  Realistisch

  Het moet mogelijk zijn om het doel te bereiken, de doelstelling moet 

haalbaar zijn. 

T  Tijdbepaald

  Er moet een duidelijk tijdpad zijn, met een tijdstip waarop de 

doelstelling gehaald moet zijn.

 Onthoud

Pitch - Marketingplanning bw_2.1.indb   2 12-12-16   16:10



Hoofdstuk 1 Start van de planningscyclus

3

Hebben we bijvoorbeeld onze sociale verantwoordelijkheid genomen? Om dat 

te weten te komen kun je mensen uit de sociale omgeving enquêteren en naar 

hun mening daarover vragen (opinieonderzoek).

Kijk je naar het wanneer, dan heb je plannen voor de lange termijn (meerdere 

jaren), jaarplannen en plannen voor de korte termijn (bijvoorbeeld een maand 

of een kwartaal). Het hoe, de aanpak, heeft veel te maken met het wanneer. Een 

plan voor de lange termijn is een strategisch plan. De strategie is de manier 

waarop een organisatie haar doelstellingen voor de lange termijn wil berei-

ken. Strategische planning is plannen voor de lange termijn.  

 

De weg naar een strategische doelstelling loopt lang niet altijd kaarsrecht. Er 

kan in de tussentijd van alles gebeuren binnen de onderneming en in haar 

omgeving, waardoor aanpassing op de korte termijn nodig is.

QualiTel is met haar marktaandeel nummer twee op de markt voor dataver-

keer. De hoofdpunten van de marketingstrategie zijn: superieure service 

toegesneden op afzonderlijke marktsegmenten, daarmee marktleider worden 

en zo een wat hogere prijs kunnen vragen. Maar doordat een nieuwe onderne-

ming wil toetreden op deze markt, besluit QualiTel om tijdelijk het prijsniveau 

te laten zakken. Dat is een tactische zet om de toetreder het leven zó zuur te 

maken dat die afdruipt (stay-out pricing).

Net als op het sportveld heb je in het bedrijfsleven te maken met tactiek. Die 

bestaat uit aanpassende acties, gericht op het halen van doelstellingen voor 

de korte termijn. Daarbij houd je rekening met de omstandigheden en met de 

eigen capaciteiten. Een goede tactiek draagt uiteindelijk bij tot het halen van de 

strategische doelstellingen.

Een voetballer kan de bal even terugspelen omdat die anders bij het andere 

team komt: hij ziet dat de capaciteit van het eigen team op dat moment 

onvoldoende is om in de aanval te gaan. Toch blijft zijn strategische 

doelstelling die bal strak in dat net aan de overkant te krijgen. 

In het strategische plan staan de doelstellingen en de globale aanpak voor de 

lange termijn. In een tactisch plan, bijvoorbeeld een kwartaalplan of een half-

jaarplan, geef je voor een kortere termijn doelstellingen aan die helpen om de 

strategie

Voorbeeld

tactiek

plan: 
- strategisch 
- tactisch
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strategische doelstelling te bereiken. In een tactisch plan ligt veel meer nadruk 

op het organiseren van het werk: Welke afdelingen en medewerkers zetten we in 

om de tactische doelstellingen te bereiken? Hoeveel mag dat gaan kosten? 

Na het bepalen van tactische doelstellingen kom je toe aan het operationaliseren  

van taken: wie doet wat op welke datum. Het operationele plan is gericht op de 

uitvoering op korte termijn van de geplande activiteiten. Bij een operationeel 

plan hoort een draaiboek  waarin je aangeeft welke deelactiviteiten op welke 

datum door wie verricht moeten worden (tijdsplanning en taakverdeling). In 

het operationele plan hoort ook een begroting. De tactische en operationele 

uitwerkingen van een marketingplan vind je vooral in de deelplannen, zoals 

het verkoopplan of het reclameplan.

Plannen  wat  doelstelling(en)

  hoe  aanpak

  wanneer  planningshorizon

  strategisch  lange termijn

  tactisch  kortere termijn, organisatie

  operationeel   korte termijn, uitvoerend (wie doet wat 

op welke datum)

Planning is een cyclisch proces, dat wil zeggen dat je een aantal fasen doorloopt 

die steeds weer terugkeren. Tijdens de uitvoering van het werk is het nodig om 

te controleren of het proces volgens planning verloopt. Een goede planning kent 

een aantal fasen die samen een cyclus vormen. Dit planningsproces (ofwel 

planningscyclus)  geldt voor het ondernemingsplan, maar ook voor alle deel-

plannen.

Al tijdens de uitvoering houd je steeds in de gaten of het operationele plan 

op schema ligt en of deeldoelstellingen worden gehaald. Na de uitvoering 

evalueer je of de doelstellingen gehaald zijn en of de taken goed en op tijd zijn 

uitgevoerd. 

Bij alle onderdelen waar wat aan hapert ga je na waar het aan ligt: Klopt de 

informatie? Is de strategie wel realistisch? Is het werk goed georganiseerd? 

Zijn de tactische doelstellingen haalbaar? Is het operationele plan in orde? 

operationeel 

draaiboek

Plannen  wat  doelstelling(en)

  hoe  aanpak

  wanneer  planningshorizon

  strategisch  lange termijn

  tactisch  kortere termijn, organisatie

  operationeel   korte termijn, uitvoerend (wie doet wat 

op welke datum)

 Onthoud

planningscyclus
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Of hapert er iets aan de uitvoering? De bedoeling van deze terugkoppeling 

is dat je op tijd bij kunt sturen als er iets verkeerd gaat. De bedoeling van de 

evaluatie achteraf is om de kwaliteit in de volgende ronde te verbeteren. Van 

elke cyclus kan een bedrijf wat leren. 

1.  Geef van de doelstellingen aan wat er mis mee is. Gebruik de SMART-

formule.

  a.  BurgerFlip heeft in zes jaar twaalf succesvolle vestigingen opgebouwd 

en wil dit jaar twintig nieuwe vestigingen openen.

  b.  Garage Nedam wil dat de werkomgeving schoon is.

  c.  Kapsalon Kapsones wil meer met de mode meegaan dan tot nu toe.

  d.  Het management had gisteravond een geweldig idee! We gaan aan 

functieroulatie doen, zodat iedereen meer ervaring opdoet. Vandaag 

wordt dit in het personeelsblad bekend gemaakt.

2.  Hoe kun je een doelstelling als ‘prettige werksfeer’ meetbaar maken?

3.  a.  Noteer twee verschillen tussen een strategisch marketingplan en een 

tactisch reclameplan dat bij dat marketingplan hoort.

  b.  Waarom kan de tactiek soms tijdelijk afwijken van de strategische lijn?

Opdrachten

Beginsituatie omschrijven
(situatieanalyse)

Doelstellingen formuleren
(strategisch plan)

Organiseren in taken
(tactisch plan)

Taken verdelen, tijdsplanning
(operationeel plan)

Uitvoeren

Evalueren

Te
ru

gk
op

pe
le

n

Figuur 1.1 De planningscyclus
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4.  a.  Wat is het verschil tussen tactische en operationele planning?

  b.  Waarom moeten operationele plannen passen in het strategische 

 ondernemingsplan?

5.  a.  Leg uit dat een onderneming die de uitvoering van plannen niet evalu-

eert, niet systematisch aan planning doet.

  b.  Waarom is planning een cyclisch proces?

1.2   Ondernemingsplanning

Systematische ondernemingsplanning heeft duidelijke voordelen.

£  Het dwingt het management en medewerkers om regelmatig kritisch te 

kijken naar het eigen functioneren en naar de omgeving van het bedrijf. 

Daardoor wordt duidelijk welke informatie nodig is en welke informatie 

nog ontbreekt. Doordat er zo betere informatie beschikbaar komt, kun-

nen mensen betere beslissingen nemen.

£  Het zorgt voor discussie tussen verantwoordelijke functionarissen, 

waardoor de verschillende standpunten boven tafel komen. De kans om 

de neuzen dezelfde kant op te krijgen, wordt er groter door. Zo kan een 

onderneming komen tot een strategie die door alle afdelingen wordt 

begrepen en gedragen.

£  Het leidt tot ondernemingsdoelstellingen die gebaseerd zijn op feiten en 

op een samenhangende strategie. Door regelmatig te controleren of de 

uitvoering in de praktijk klopt met de doelstellingen, kan men de werk-

wijze op tijd bijstellen als er iets niet verloopt volgens plan. Daardoor 

verbetert de kwaliteit van het werk.

£  Door het bijsturen van plannen leert een organisatie van fouten en on-

voorziene omstandigheden.

£  Afdelingen weten beter van elkaar wat ze aan het doen zijn. Dat is goed 

voor de samenwerking. 

£  In een planningscultuur raken mensen meer gewend aan vooruitdenken. 

Dat kan goede ideeën opleveren.

De planning voor een onderneming als geheel vind je in het ondernemings-

plan. Daarin staan de doelstellingen voor de lange termijn plus de strategie, de 

manier waarop de organisatie die doelstellingen wil bereiken. Bij een onder-

nemingsstrategie horen allerlei beslissingen over het aanbod, de doelgroepen, 

ondernemingsplan
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de marketingmix, de investeringen en de financiering, de logistiek, de concur-

rentie en eventueel de samenwerking met andere bedrijven. 

Dat het een plan voor de lange termijn is, wil nog niet zeggen dat het elk jaar 

hetzelfde blijft. Het is nodig om zo’n plan regelmatig bij te stellen, bijvoorbeeld 

jaarlijks, om het aan te passen aan nieuwe informatie en ontwikkelingen.

Het ondernemingsplan bestaat uit een aantal onderdelen.

£  Missie en visie: Wat wil deze onderneming?

£  SWOT-analyse van het eigen bedrijf (sterke en zwakke punten) en van de 

omgeving (kansen en bedreigingen).

£  Marketingplan met marketingdoelstelling, marketingstrategie en de 

invulling van de marketingmix.

£  Productieplan: Hoe en wat produceren we, hoe organiseren we dat, hoe 

regelen we de goederenstromen (de logistiek)?

£  Financieringsplan: Welke bedrijfsmiddelen zijn er nodig (investeren) en 

hoe komen we aan het geld (financieren)? Daarbij hoort een exploitatie-

begroting: Wat gaan al die activiteiten kosten en opleveren? Ook is een 

liquiditeitsbegroting nodig: Komen we niet in de betalingsproblemen?

£  Managementplan: Wat is de organisatiestructuur, wat is het personeels-

beleid, hoe zijn de juridische zaken geregeld, hoe ziet het automatise-

ringsplan eruit?

In een ondernemingsplan vind je dus een aantal verschillende deelplannen. 

Per deelplan is een afdeling verantwoordelijk voor de uitwerking. Het 

onder nemingsplan geeft richting aan die deelplannen. Tegelijk geven de 

verschillende afdelingen met hun planning input voor het ondernemingsplan. 

Bij een goede planning is er dus een wisselwerking tussen de werkvloer en het 

management, waarbij het de bedoeling is om tot een helder en samenhangend 

plan te komen.

Ook de doelstellingen kun je splitsen in overkoepelende ondernemingsdoelstel-

lingen en bijvoorbeeld doelstellingen voor de marketing. Voorbeelden van 

ondernemingsdoelstellingen die je veel tegenkomt zijn:

£  continuïteit: de onderneming wil blijven bestaan;

£  groei;

£  vergroten van de opbrengsten;

£  kostenbeheersing.

ondernemings-
doelstelling
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Marketingdoelstellingen zijn ondergeschikt aan de overkoepelende onderne-

mingsdoelstellingen. De marketing moet meehelpen om die overkoepelende 

doelstellingen te halen, vooral aan de opbrengstenkant. In de praktijk zijn 

marketingdoelstellingen vaak gericht op de gewenste omzet, bijvoorbeeld:

£  een omzet van ¤ 10 miljoen voor product A;

£  een omzetgroei van 3%;

£  een markaandeel van 10%;

£  groei van het aantal klanten met 5%.

Ook voor een eenmanszaak is het verstandig om een ondernemingsplan te 

maken. Voor veel startende ondernemers is het zelfs de eerste klus. Het ver-

schil is dat zij voor de verschillende functies geen aparte afdelingen hebben.

Figuur 1.2 Deelplannen van het ondernemingsplan

Elk deelplan kan op zijn beurt weer uit deelplannen bestaan. Het 

managementplan kan bijvoorbeeld bestaan uit een organisatieplan, een 

personeelsplan en een automatiseringsplan. Bij het productieplan kan een 

inkoopplan horen. De precieze invulling en benaming van deelplannen 

kunnen per bedrijf verschillen.

Als medewerker marketing heb je vooral te maken met het marketingplan. 

Ook daar horen deelplannen bij, zoals het communicatieplan, het prijsplan, 

het distributieplan en het productplan. Andere afdelingen hebben net zo 

goed met het marketingplan te maken, alleen is de afdeling marketing ervoor 

verantwoordelijk. Hetzelfde geldt voor de andere plannen. Zo hebben alle 

afdelingen ook te maken met het investerings- en financieringsplan, want 

daar komt hun budget vandaan. Toch blijft de financiële administratie of de 

controller verantwoordelijk voor die kant van de planning.

marketing-
doelstelling

Ondernemingsplan

Deelplan: Marketingplan Productieplan Financieringsplan Managementplan

Betrokken
afdelingen:

Marketing
Verkoop

Productie
Inkoop

Magazijn
Logistieke

functies
Onderzoek &
ontwikkeling

Financiële
administratie

Management
Personeelszaken
Juridische zaken
Systeembeheer
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6.  a.   Noteer drie voordelen van het werken met een ondernemingsplan voor 

een startende ondernemer.

  b.   Welke voordelen komen daar nog bij voor een grotere, bestaande on-

derneming?

7.  a.   Waarom is een ondernemingsplan niet compleet zonder marketing-

plan? 

  b.   Op welke manier leveren medewerkers van de afdeling onderzoek en 

ontwikkeling een bijdrage aan de ondernemingsplanning?

8.  Leg uit welke wisselwerking er bestaat tussen het ondernemingsplan en 

de deelplannen.

9.  Waarom is planning onmogelijk zonder informatie?

1.3   De beginsituatie

Wil je een marketingplan opstellen, dan moet je goede doelstellingen beden-

ken en een goede strategie. Zonder de juiste informatie over de situatie van 

het bedrijf op dit moment kun je geen goede doelstellingen opstellen. Daarom 

is de eerste klus bij het planningsproces om de beginsituatie goed in kaart te 

brengen. De informatie die je nodig hebt, bestaat uit interne informatie over de 

eigen organisatie en externe informatie.

Intern S W Strengths and Weaknesses (sterkten en zwakten)

Extern O T Opportunities and Threats (kansen en bedreigingen)

Op basis van deze beginletters heet dit de SWOT-analyse. Analyseren wil 

zeggen: bestuderen en verklaren. Je zoekt de juiste informatie en daar trek je 

conclusies uit. Zo’n SWOT-analyse kun je splitsen in twee fasen.

£  In de situatieanalyse presenteer je de gevonden informatie. De situa-

tieanalyse bestaat uit een interne analyse en een externe analyse. Je 

beschrijft de beginsituatie van het planningsproces, vandaar de naam 

situatieanalyse.

£  In de SWOT-matrix (ofwel confrontatiematrix) zet je de interne en ex-

terne punten tegenover elkaar. Daaruit probeer je succesfactoren voor je 

onderneming af te leiden. 

Opdrachten

SWOT-analyse

situatieanalyse
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De SWOT-analyse is een belangrijke bijdrage aan het ondernemingsplan. Deze 

analyse vormt ook de basis voor het vaststellen van de marketingdoelstel-

lingen en de marketingstrategie. Zo’n analyse kan een onderneming ook uit 

laten voeren door anderen, zoals een marketingadviesbureau. In dat geval is 

het een marketing audit. Af en toe zo’n audit uit laten voeren heeft als voordeel 

dat buitenstaanders met een frisse blik naar de marketing kijken, wat nieuwe 

ideeën op kan leveren.

Informatie bestaat uit gegevens waarmee je antwoord geeft op een bepaalde 

vraag; in dit geval op vragen over sterke en zwakke punten, kansen en bedrei-

gingen. De eerste stap is dus een lijst met vragen die voor jouw onderneming 

van belang zijn. De volgende stap is het verzamelen van de antwoorden op die 

vragen. Dan ben je bezig met marktonderzoek. 

De situatieanalyse is het startpunt van het proces van planning voor de marke-

ting. De beschrijving van de situatie waarin de onderneming zich bevindt, be-

staat uit een interne en een externe analyse. Deze analyse noemt men ook wel 

strategische analyse of diagnose. Je houdt namelijk de marketingstrategie tot nu 

toe tegen het licht en je probeert na te gaan wat eraan hapert. De situatieana-

lyse sluit je af met een prognose: wat zullen de gevolgen zijn als we doorgaan 

met de huidige strategie?

Welke analyse voer je eerst uit, de interne of de externe? Eigenlijk kun je 

ze best allebei tegelijk uitvoeren. Het is een heel karwei en meestal is het 

teamwerk, zodat je taken kunt verdelen. In dit boek ga je eerst in op de interne 

analyse, maar dat hoeft in de praktijk zeker niet de werkvolgorde te zijn.

10.  a.  Geef twee andere namen voor de situatieanalyse.

  b.  Waar sluit je een situatieanalyse mee af?

11.  a.   Leg uit wat voor bijdrage je aan de ondernemingsplanning levert als je 

bezig bent met situatieanalyse.

  b.   Wat is het verschil tussen de situatieanalyse in het ondernemingsplan 

en die in het marketingplan?

12.  a.  Wat is het verschil tussen een situatieanalyse en een marketing audit?

  b.  Waarom kan het nuttig zijn om een audit te laten verrichten.

informatie

diagnose

prognose

Opdrachten
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1.4   Interne analyse

Met de interne analyse licht je je eigen onderneming door op alle punten die 

beheersbaar of beïnvloedbaar zijn door het eigen bedrijf (anders hoort het punt 

bij de externe analyse). Deze interne omgeving vormt de micro-omgeving van 

de organisatie. Het doel van de interne analyse is om te laten zien wat haalbaar 

is voor het eigen bedrijf, en wat niet.

Daarbij vormt een goede prestatie alleen maar een sterk punt als jouw bedrijf 

daarop beter presteert dan concurrerende bedrijven.

De GasWacht is er trots op dat zij alle klachten nog dezelfde dag behandelt. 

Maar omdat de monteur van bureau TotalPart na elke klacht binnen twee uur 

voor de deur staat, is dit voor de GasWacht geen sterk punt; voor TotalPart wel. 

Een sterk punt is ook alleen maar sterk als de klanten dat punt belangrijk 

vinden. 

De marketingmedewerker van TotalPart voert de representatieve 

bedrijfskleding van de monteurs op als sterk punt. Uit tevredenheids-

onderzoek blijkt dat de klanten de monteurs van de GasWacht vriendelijker 

vinden. De bedrijfskleding is dus geen sterk punt van TotalPart. De klant-

vriendelijkheid van de monteurs is wel een sterk punt voor de GasWacht.

Bij de interne analyse licht je door op twee hoofdpunten:

£  mogelijkheden en beperkingen, zoals: 

–  de bestaande organisatiestructuur en -cultuur;

–  al bestaand en uitgevoerd beleid (track record);

–  beschikbare middelen (personeel, financiën, enzovoort).

£  prestaties. 

Bij de prestatieanalyse horen:

–  resultatenanalyse: afzet en omzet, winst en winstmarges;

–  portfolioanalyse: de kwaliteit van het aanbod (de productportfolio);

–  personeelsanalyse: de kwaliteit van het personeel;

–  productieanalyse: de kwaliteit van de productie;

–  distributieanalyse : de kwaliteit van de distributie.

interne analyse

micro-omgeving

sterk punt

Voorbeeld

Voorbeeld
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13.  a.  In welk geval hoort een onderwerp bij de interne analyse?

  b.   Aan welke twee voorwaarden moet een eigenschap van je onderne-

ming voldoen, wil het een sterk punt zijn?

  c.  Geef de definitie van een zwak punt.

14.  a.  Uit welke vijf onderdelen bestaat een prestatieanalyse?

  b.   Leg uit waarom je geen goed marketingplan kunt opzetten zonder 

prestatieanalyse.

15.  Wat is het verschil tussen prestaties en mogelijkheden (of beperkingen)?

1.5   Samenvatting

Plannen hebben drie hoofdelementen: het wat (de doelstelling), het hoe (de 

aanpak) en het wanneer (de planningshorizon). Een goede doelstelling is 

SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdbepaald). Ingedeeld 

naar aanpak en tijdshorizon is er een verschil tussen strategische plannen 

voor de lange termijn, tactische plannen die de organisatie voor een kortere 

termijn aangeven en operationele plannen met het draaiboek (wie doet wat op 

welke datum) voor de korte termijn. 

Ingedeeld naar het aantal doelstellingen tegelijk heb je een overkoepelend 

plan (het ondernemingsplan) en afdelingsplannen, zoals het marketingplan. 

Ook die plannen kunnen weer deelplannen hebben. Verschillende afdelingen 

leveren informatie en deelplannen aan voor het ondernemingsplan. Door dit 

planningsproces wordt de informatiebehoefte helder. Met betere informatie 

verbetert het beslissingsproces en de strategie. Het is ook goed voor de 

samenwerking tussen afdelingen.

Planning is een cyclisch proces, dat begint met informatie. Op basis daarvan 

formuleert men strategische doelen, die leiden tot een tactiek, die weer 

vertaald wordt in operationele actieplannen. Tijdens en na de uitvoering 

koppel je steeds terug naar informatie en planning, zodat de organisatie kan 

bijsturen en van het proces kan leren.

Met een situatieanalyse breng je de benodigde informatie over de begin situatie 

Opdrachten
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in kaart. Het is een strategische analyse ofwel diagnose. Alle punten uit de 

micro-omgeving, die door een bedrijf beheersbaar of beïnvloedbaar zijn, zijn 

onderwerp van de interne analyse. Daarbij hoort een prestatieanalyse van de 

financiële resultaten, van de kwaliteit van het aanbod, het personeel, de pro-

ductie en de distributie. Daarnaast worden de mogelijkheden of beperkingen 

bekeken, voor wat betreft de organisatie en de organisatiecultuur, de beschik-

bare middelen en het track record.

Uit de interne analyse volgen de sterke en zwakke punten van de eigen organi-

satie. Een intern punt is sterk als de klanten dat punt belangrijk vinden en het 

bedrijf daarop beter presteert dan concurrenten; andersom heb je te maken 

met een zwak punt. 

1.6   Begrippen

Doelstelling  Een resultaat dat iemand of een organisatie wil bereiken. 

  SMART ~  De doelstelling is specifiek, meetbaar, acceptabel, 

realistisch en tijdbepaald.

Externe analyse  Het in kaart brengen van kansen en bedreigingen, die 

door het bedrijf zelf niet beheersbaar zijn en maar beperkt 

beïnvloedbaar.

Interne analyse  Doorlichting van factoren die beheersbaar of 

beïnvloedbaar zijn door het eigen bedrijf.

Ondernemingsplan  Strategisch, overkoepelend plan met 

ondernemingsdoelstellingen voor de lange termijn.

Operationeel plan  Plan voor uitvoering op korte termijn. Bevat een 

draaiboek (wie doet wat op welke datum). 

Planningscyclus  Bestaat uit de fasen situatieanalyse, strategisch plan, 

tactisch plan, operationeel plan, uitvoeren en evalueren.

Situatieanalyse  Bestaat uit een interne en externe analyse en beschrijft de 

  (diagnose, strate-  situatie van een onderneming en haar marketing aan het 

  gische analyse)   begin van de planningscyclus.

Sterk punt  Interne factor die de klanten van belang vinden en 

waarop het bedrijf beter presteert dan concurrenten.

Strategie  De manier waarop een organisatie haar doelstellingen 

voor de lange termijn wil bereiken.
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SWOT-analyse  Manier van doorlichten van een organisatie, intern 

op sterke en zwakke punten en extern op kansen en 

bedreigingen. 

Tactiek  Bestaat uit aanpassende acties, gericht op het halen van 

doelen voor de kortere termijn.

Zwak punt   Interne factor die de klanten van belang vinden en 

waarop het bedrijf slechter presteert dan concurrenten.
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Interne analyse: de eigen organisatie

2.1   Organisatiestructuur
2.2   Organisatiecultuur
2.3   Missie en visie
2.4   Prestaties
2.5   Samenvatting
2.6   Begrippen

2.1   Organisatiestructuur

Om doelgericht bezig te kunnen zijn, moet je eerst de startsituatie goed 

kennen. Je kunt niet goed van A naar B komen als je niet precies weet waar A 

ligt. Wil je de startsituatie van je eigen onderneming goed in kaart brengen, 

dan moet je allereerst weten wat jouw onderneming precies is: hoe zit die in 

elkaar, hoe denken de mensen, wat willen ze? Eerst ga je na hoe je organisatie 

in elkaar zit. 

Het woord organisatie kan twee dingen betekenen. ‘Zij doet de organisatie’, 

dat wil zeggen dat zij bezig is met organiseren. Ze verdeelt taken, zorgt voor de 

noodzakelijke middelen en maakt een planning. In de tweede betekenis is 

een organisatie een samenwerkingsverband van mensen, zoals een instelling 

of een bedrijf. De leden van de organisatie voeren samen activiteiten uit om 

bepaalde doelstellingen te halen.

Elke organisatie heeft een structuur, die aangeeft hoe de organisatie in elkaar 

zit: Hoe is dit samenwerkingsverband georganiseerd in verschillende func-

ties? Welke relatie hebben die tot elkaar? Wie kan orders geven? Hoe overleg-

gen medewerkers met elkaar? De organisatiestructuur kan per bedrijf sterk 

verschillen. De precieze structuur heeft te maken met de omvang, maar ook 

met het soort werk. Een communicatieadviesbureau kiest meestal een andere 

organisatiestructuur dan een koekjesfabriek. 

In een fabriek werkt meer laaggeschoold personeel dan bij een adviesbureau. 

In een fabriek vind je daarom meer lijnrelaties. Dat is een relatie tussen één 

meerdere en een ondergeschikte, bijvoorbeeld tussen een chef en een mede-

werker. De medewerker heeft dan een lijnfunctie. Hij moet de instructies van 

2   

organiseren

organisatie

organisatiestructuur

lijnrelatie

lijnfunctie

Pitch - Marketingplanning bw_2.1.indb   15 12-12-16   16:10



Pitch – Marketingplanning

16

de chef opvolgen, zolang die kloppen met de functieomschrijving. De mede-

werker krijgt instructies van maar één meerdere. 

Een organogram is een grafische weergave van de organisatiestructuur. Je kunt 

het ook organigram noemen. In een organogram teken je een lijnrelatie 

verticaal.

Figuur 2.1 Lijnrelatie

Figuur 2.1 is een klein organogram van een eenmanszaak met één medewer-

ker. De verticale lijn geeft aan dat er een lijnrelatie is tussen de manager en de 

medewerker. Een organisatie waarin alleen maar lijnrelaties bestaan tussen de 

functies, is een lijnorganisatie. 

Figuur 2.2 Voorbeeld van een lijnorganisatie

In een lijnorganisatie heeft elke medewerker een gezagsverhouding met 

één meerdere. Die meerdere is zijn lijnmanager. In het voorbeeld heeft de 

productiechef niets te zeggen over de administratief medewerkers. Die volgen 

alleen maar instructies op van de officemanager, want dat is hun lijnmanager; 

daar hebben zij een lijnrelatie mee. Elke functie in deze onderneming is dus 

een lijnfunctie.

organogram

medewerker

manager

lijnorganisatie

directeur

of�ce-
manager productiechef

administratief
medewerker

administratief
medewerker

productie-
medewerker

productie-
medewerker
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In een bedrijf met een pure lijnorganisatie weet elke medewerker wie 

zijn leidinggevende is. Dat maakt een lijnorganisatie overzichtelijk. Ook 

een chef weet precies aan wie hij wel of niet instructies kan geven. De 

verantwoordelijkheden van elke medewerker zijn duidelijk. Tegelijk zijn ze 

ook begrensd: als je ziet dat je werk verkeerd loopt door een fout op een andere 

afdeling, dan kun je daar maar weinig aan doen.

Er kunnen vooral problemen ontstaan als een lijnorganisatie veel lagen 

boven elkaar krijgt. Niet elke manager heeft overal verstand van. Hoe groter 

het bedrijf, hoe moeilijker het voor de directie is om alle activiteiten goed 

op elkaar af te stemmen (coµrdineren). Als er veel lijnfuncties boven elkaar 

staan, krijgen mensen vaak de neiging om problemen maar naar boven door te 

schuiven. Ze hebben tenslotte maar een begrensde verantwoordelijkheid.

In een grotere lijnorganisatie moet het management van allerlei dingen ver-

stand hebben: niet alleen van leidinggeven, maar ook van marketing, bedrijfs-

economie, productietechniek en juridische zaken. De organisatie kan zulke 

expertise inhuren, maar als dit vaak voorkomt, is het goedkoper om specialis-

ten in dienst te nemen. Zulke specialisten hebben geen lijnfunctie. Ze geven 

geen opdrachten aan ondergeschikten. Ze zijn stafmedewerkers; ze hebben 

een staffunctie. 

Een stafmedewerker doet ondersteunend werk voor een manager. De stafme-

dewerker heeft een stafrelatie met de manager die hij ondersteunt. De mana-

ger geeft de stafmedewerker opdrachten, maar de stafmedewerker kan zelf 

niemand opdrachten geven. Als men één of meer stafmedewerkers toevoegt 

aan een lijnorganisatie, ontstaat een lijn-staforganisatie. In een organogram 

teken je relaties met staffuncties horizontaal, haaks op de verticale lijn. 

In plaats van met één stafmedewerker kun je ook te maken hebben met een 

stafafdeling, bijvoorbeeld de stafafdeling automatisering. Binnen die afdeling 

kunnen lijnrelaties bestaan. Maar het hoofd van de stafafdeling kan geen 

orders geven aan andere afdelingen, dat kan alleen zijn manager. 

Tot nu toe keek je naar de verticale indeling van de organisatie, de relaties tus-

sen meerdere en ondergeschikte. Ook horizontaal zijn er verschillende ma-

nieren van organiseren. Het gaat dan over de manier waarop de verschillende 

werkzaamheden zijn verdeeld over de afdelingen. 

staffunctie

stafrelatie

lijn-staforganisatie
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Bij een horizontale taakverdeling zijn er twee hoofdvormen mogelijk:

1  interne differentiatie;

2  interne specialisatie.

Bij interne differentiatie vormen alle mensen met een gelijksoortige functie 

samen één afdeling. Dit is de functionele indeling (F-indeling). Bij interne 

specialisatie worden afdelingen gevormd op basis van:

£  het product dat ze maken of waarvoor ze werkzaam zijn (P-indeling);

£  de klantengroep (of het marktsegment) waarvoor ze werken (M-indeling, 

naar Markt, ook wel A-indeling genoemd, naar Afnemers);

£  het gebied dat ze bedienen (G-indeling). 

Bij een functionele indeling (F-indeling) heeft elke afdeling haar eigen taken-

pakket, er is vrijwel geen overlap met taken van andere afdelingen.

Figuur 2.4 Voorbeeld van een F-indeling

F-indeling

manager

stafmedewerker
marketing

stafmedewerker
juridische zaken

hoofd 
productie

stafmedewerker
logistiek

productie-
medewerker

productie-
medewerker

administratief
medewerker

stafmedewerker
automatisering

hoofd 
administratie

administratief
medewerker

Figuur 2.3 Voorbeeld van een lijn-staforganisatie

management

inkoop productie verkoop marketing �nanciële
administratie

Pitch - Marketingplanning bw_2.1.indb   18 12-12-16   16:10



Hoofdstuk 2 Interne analyse: de eigen organisatie

19

Al het werk is ingedeeld naar soort: elke afdeling houdt zich bezig met een 

bepaald soort werk, dat niet door een andere afdeling wordt gedaan.

Grotere ondernemingen die producten (of diensten) produceren die flink van 

elkaar verschillen, kunnen ook kiezen voor een P-indeling. Daarbij worden 

werkzaamheden gegroepeerd naar het soort product. Vergelijkbare functies 

kun je bij verschillende afdelingen in de organisatie tegenkomen.

Figuur 2.5 Voorbeeld van een marketingafdeling met een P-indeling

In figuur 2.5 zie je drie verschillende afdelingen marketing van een 

elektronicaconcern. Het management vindt dat de productgroepen zo van 

elkaar verschillen, dat ze elk een compleet andere aanpak van de marketing 

nodig hebben. Je komt dus marketingmedewerkers tegen op drie verschillende 

afdelingen.

Een bedrijf dat voor verschillende groepen klanten werkt, kan kiezen voor een 

M-indeling. Daarbij doen verschillende afdelingen hetzelfde soort werk, maar 

voor verschillende marktsegmenten. 

Figuur 2.6 Voorbeeld van een marketingafdeling met een M-indeling

De verschillende afdelingen marketing bij het farmaceutische concern van 

figuur 2.6 maken elk hun eigen marketingplan en voeren dat uit. 
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M-indeling

marketingmanager

marketing
audioapparatuur

marketing
witgoed

marketing tablets
en telefoons

marketingmanager

marketing
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marketing
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Afdelingen met vergelijkbare functies kunnen zich ook specialiseren naar 

gebied: de G-indeling. 

Figuur 2.7 Voorbeeld van een marketingafdeling met een G-indeling

De directie van de onderneming uit figuur 2.7 vindt dat de verschillende 

landengroepen een verschillende aanpak van de marketing nodig hebben. 

De verschillende marketingafdelingen hebben zich gespecialiseerd naar de 

geografische regio die ze bedienen.

Binnen één en hetzelfde bedrijf kun je verschillende manieren van horizontaal 

indelen tegelijk tegenkomen. De productie kan bijvoorbeeld een P-indeling 

hebben, terwijl Verkoop en Marketing een M-indeling krijgen.

Tot slot is er nog een organisatiestructuur mogelijk die tegelijk verticaal en 

horizontaal is. Dat is de matrixorganisatie. Daarbij heeft elk team minstens 

twee managers.

In de matrixorganisatie van figuur 2.8 stelt elk rondje een team voor. Elk 

team wordt aangestuurd door een manager die verantwoordelijk is voor een 

bepaalde productgroep, én door een functionele manager die verantwoordelijk 

is voor de goede uitvoering van een functie op zijn vakgebied (zoals 

marketing). In het organogram van figuur 2.8 is een F-indeling gekruist 

met een P-indeling, waardoor een matrix ontstaat. Een voorwaarde voor 

een succesvolle matrixorganisatie is goed overleg tussen de verschillende 

managers.

Bij ondernemingen die vooral werken aan verschillende opdrachten 

van klanten, vormt elke opdracht een project. Dat gebeurt bijvoorbeeld 

bij een bouwbedrijf, waar elk gebouw een project is, of bij een 

communicatieadviesbureau, waar elke reclamecampagne een project is. Voor 

elk project wordt dan een projectgroep samengesteld, waarin verschillende 

G-indeling

matrixorganisatie

marketingmanager

marketing
Benelux

marketing
Scandinavië

marketing
Duitsland
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functies vertegenwoordigd zijn. Elk lid van de projectgroep komt uit een 

afdeling en heeft zijn eigen chef. Daarnaast heeft de projectgroep een 

projectleider. Een projectorganisatie is een matrixorganisatie, waarbij de 

projectgroepen tijdelijk zijn: nadat een project afgerond is, wordt weer een 

nieuwe projectgroep samengesteld.

Een bedrijf kan een matrixorganisatie gebruiken als pure projectorganisatie, 

of als projectorganisatie binnen een lijn- of een lijn-staforganisatie. Het kan 

ook nuttig zijn dat één afdeling met een matrixorganisatie werkt, terwijl de 

rest van het bedrijf een lijn- of een lijn-stafstructuur heeft.
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Figuur 2.8 Voorbeeld van een matrixorganisatie
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Verticale indeling organisaties

£  Lijnorganisatie

£  Lijn-staforganisatie

Horizontale indeling organisaties

£  Interne differentiatie

  –  F-indeling: gelijksoortige functies per afdeling

£  Interne specialisatie, verschillende functies op één afdeling

  –  P-indeling: afdelingen gegroepeerd naar aanbod (product)

  –  M-indeling: naar marktsegment

  –  G-indeling: naar geografi sch gebied

Matrixorganisatie: afdelingen ontstaan door het kruisen van verticale en 

horizontale indeling.

1.  Dit is het organogram in hoofdlijnen van Choco-K, fabrikant van 

chocolade artikelen.

Figuur 2.9 Organogram van Choco-K

  a.  Welke organisatiestructuur heeft Choco-K?

  b.   Verklaar waarom marketing een stafafdeling is en verkoop een lijn-

afdeling.

  c.  Wat voor indeling heeft de afdeling productie?

 Onthoud Verticale indeling organisaties

£  Lijnorganisatie

£  Lijn-staforganisatie

Horizontale indeling organisaties

£  Interne differentiatie

  –  F-indeling: gelijksoortige functies per afdeling

£  Interne specialisatie, verschillende functies op één afdeling

  –  P-indeling: afdelingen gegroepeerd naar aanbod (product)

  –  M-indeling: naar marktsegment

  –  G-indeling: naar geografi sch gebied

Matrixorganisatie: afdelingen ontstaan door het kruisen van verticale en 

horizontale indeling.
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2.  a.   Super 1-Uit-1000 heeft bijna 500 filialen in Nederland, met elk een ei-

gen manager en inkoop- en verkoopfuncties. Voor welke indeling heeft 

deze onderneming deels gekozen? 

  b.   Welke verschillen in beleid zouden er kunnen ontstaan tussen een fili-

aalmanager in Amsterdam en zijn collega in Vierhouten op de Veluwe?

3.  a.   Waarom kom je pure lijnorganisaties vooral bij kleinere bedrijven 

tegen en minder bij grote?

  b.  Wat kunnen de nadelen van een pure lijnorganisatie zijn?

  c.  Wat is het grote voordeel van dit organisatiestelsel?

4.  a.  Wat is het verschil tussen een lijnfunctie en een staffunctie?

  b.   Waarom zijn er maar weinig kleine bedrijven met een lijn-staf-

organisatie?

5.  a.  Hoeveel chefs heeft een medewerker in een matrixorganisatie?

  b.  Wat kan het voordeel kan zijn van een matrixorganisatie?

  c.   Zoek nog een voorbeeld van een onderneming waarvoor een matrix-

organisatie geschikt kan zijn.

2.2   Organisatiecultuur

De organisatiestructuur van een onderneming hoort bij de formele organisa-

tie. Die bestaat uit alle functies, taken en bevoegdheden, plus de relaties en de 

communicatie tussen die functies, die formeel zijn vastgelegd.

Een organogram laat de relatie tussen de afdelingen en de functies zien, 

maar niet alle taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden die bij die 

functies horen (functieomschrijving). Om een organisatie nauwkeuriger te 

omschrijven, heb je een organisatiehandleiding nodig. Daarin zijn alle taken 

en functies omschreven, plus de regels en de procedures. Ook de verplichte 

overlegstructuren vind je daarin terug.

Ook zijn er veel relaties binnen een onderneming die niet formeel zijn 

vastgelegd. Denk aan vriendschappen tussen collega’s, of juist vervelende 

gevoelens tussen sommige mensen. Mensen nemen niet alleen hun hoofd en 

handen mee naar hun werk, maar ook hun hart en hun emoties. De informele 

formele organisatie

informele   
organisatie
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organisatie bestaat uit alle relaties en communicatie die niet formeel zijn 

vastgelegd. 

Een deel van de informele organisatie is gericht op het halen van de bedrijfs-

doelstellingen. Informeel overleg in de ‘wandelgangen’ of in de kantine hoort 

daarbij. Een ander deel is neutraal: gewoon bijpraten met collega’s over van 

alles en nog wat. Nog een ander deel kan soms tegen de bedrijfsdoelstellingen 

ingaan, denk bijvoorbeeld aan het voorbereiden van een wilde staking (dat is 

een staking die niet door de vakbond wordt gesteund).

Waar mensen zijn, is ook een cultuur. Die bestaat uit aangeleerd gedrag, 

gewoonten, waarden en normen. De organisatiecultuur bestaat uit collectief, 

aangeleerd gedrag van de leden van die organisatie. Collectief betekent geza-

menlijk. Dit gedrag kun je niet op papier terugvinden. Nieuwe medewerkers 

maken nog geen deel uit van die cultuur, maar mensen passen zich makkelijk 

aan. 

De organisatiecultuur komt tot uiting in een bepaalde manier van werken: 

hoe geeft men leiding, hoe gaan collega’s met elkaar om, hoe wordt er 

gecommuniceerd? De organisatiestructuur heeft veel invloed op de 

organisatie  cultuur. Het maakt verschil of een lijnorganisatie ‘plat’ is (weinig 

lagen boven elkaar) of ‘steil’ (veel bestuurslagen). In een platte lijnorganisatie 

zijn er wel duidelijke gezagsverhoudingen, maar de communicatielijnen zijn 

kort. Daardoor is er toch ruimte voor overleg, formeel en informeel. Hoeveel 

precies, dat hangt sterk van de persoonlijkheden af.

Met een autoritaire directie krijg je in een lijnorganisatie snel een top-down 

cultuur: er wordt gecommuniceerd van boven naar beneden, medewerkers 

hebben te doen wat de baas zegt. Een manager met goede oren kan meer 

ruimte laten voor een bottom-up cultuur, waarin medewerkers fouten en 

ideeën kunnen bespreken met hun chef. Voor de flexibiliteit is dat laatste heel 

belangrijk.

Hoe meer bestuurslagen er zijn in de organisatie, hoe sterker de neiging om 

alles te formaliseren. Even informeel overleggen met een meerdere wordt 

er moeilijker door. Medewerkers krijgen sneller de neiging om zich ‘in te 

dekken’. Hoe steiler de organisatie, hoe groter de kans op een top-down 

cultuur.
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