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Samenvatting 

Inleiding 

In de huidige dynamische en complexe omgeving waarin veel organisaties opereren, wordt corporate 

entrepreneurship vaak gezien als een noodzaak. Het goed doorgronden van het ondernemend 

gedrag van organisaties kent echter nog veel uitdagingen. Een van die uitdagingen is dat ondanks de 

verdiensten die de huidige theorieën op het gebied corporate entrepreneurship hebben, ze vaak niet 

in staat zijn om goed te verklaren waarom het in veel gevallen niet lukt om nieuwe veelbelovende 

ideeën op de agenda van een organisatie te krijgen. Onderzoek laat zien dat het gedrag van 

managers en dan in het bijzonder dat van top en middel managers, hierbij vaak een sleutelrol speelt. 

Het goed begrijpen van het gedrag van deze managers kan antwoord geven op die uitdagingen. 

Het proces van ondernemen kan gezien worden als een systeem van sociale interacties tussen 

managers over nieuwe ideeën die hun weg zoeken binnen bestaande organisaties. Dit perspectief 

leidt tot nieuwe inzichten over de rol die top en middel managers spelen met betrekking tot de 

resultaten van dat proces. Roltheorie geeft aan dat het beïnvloedende gedrag van top en middel 

managers richting geeft aan de manier waarop een nieuw idee een organisatie binnen komt en 

uiteindelijk het ondernemende gedrag van die organisatie beïnvloedt. Dit soort theorieën is meestal 

niet in staat om te verklaren waarom de ene vorm van beïnvloedend gedrag effectiever is dan de 

andere. Ze zijn ook vaak niet in staat om aan te geven waarom zelfs onder heel gunstige 

omstandigheden, nieuwe ideeën worden afgewezen. Dit proefschrift gaat over de manier waarop 

top en middel managers elkaar proberen te beïnvloeden om initiatieven naar een gewenst doel te 

sturen en hoe die initiatieven op hun beurt weer het gedrag van organisaties beïnvloeden. 

In dit proefschrift worden verschillende theoretische perspectieven toegepast. Sociale 

uitwisselingstheorie ook wel soclal exhange theory genoemd, en theorie over interpersoonlijk 

relaties worden toegepast, omdat zij aangeven dat persoonlijk relaties tussen verschillende actoren 

een rol kunnen spelen. Vertrouwen, dat vaak gezien wordt als een belangrijk kenmerk van 

interpersoonlijk relaties, is essentieel om te verklaren waarom goede argumenten voor een nieuw 

idee wel of juist niet worden geaccepteerd. Als conflict tussen personen gezien wordt als een vorm 

van beïnvloedend gedrag, dan kunnen theorieën op het gebied van interpersoonlijk conflict en 

conflict management aangeven waarom de ene vorm van beïnvloedend gedrag effectiever is dan 

andere. Immers in het bijzonder binnen de context van ondernemerschap lijken onverenigbare visies 

en gedragingen over “het oude” en “het nieuwe” onvermijdelijk, ze kunnen vaak leiden tot 

interpersoonlijk conflict. 

De onderzoeksobjecten in deze studie zijn initiatieven, interpersoonlijke relaties, beïnvloedend 

gedrag en conflicten tussen de top en middel managers die betrokken zijn bij die initiatieven. De 

onderzoeksvraag die hierop aansluit, luidt: “Hoe beïnvloeden interpersoonlijke conflicten tussen top 

en middel managers over nieuwe ideeën een initiatief en hoe beïnvloeden conflict management en 

vertrouwen tussen top en middel managers deze relatie”?  

 

Onderzoekaanpak 

Dit onderzoek is opgezet volgens de principes van de gefundeerde theorie benadering. Informatie is 

vooral verzameld door een aantal gevallen te bestuderen door middel van diepte-interviews met top, 

middel managers en staf managers, door het analyseren van relevante interne bedrijfsdocumenten, 

door observaties en door publiek beschikbare bronnen te bestuderen. In het onderzoek zijn de 

volgende stappen gezet: Er is begonnen met een kort explorerend literatuuronderzoek, gevolgd door 
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het ontwikkelen van een tentatief theoretisch kader en een topic lijst. Het proces van 

dataverzameling is opgebouwd uit de volgende fasen: uitgebreide interviews met respondenten over 

initiatieven en interpersoonlijke relaties tussen top en middel managers. Vervolgens is een tweede 

set van bronnen gebruikt, die wordt gevormd door interne bedrijfsdocumenten. Ze geven situaties, 

gebeurtenissen en meningen weer van verschillende leden van organisaties over de 

ondernemingsstrategie, initiatieven en gerelateerde processen. Verder zijn publiek beschikbare 

bronnen gebruikt. In een beperkt aantal gevallen, zijn persoonlijk observaties en veldnotities 

verzameld en geanalyseerd. De gehele dataset is gelabeld en gecodeerd om daarmee thema’s naar 

boven te halen. Om patronen en mechanismen te identificeren zijn de interviews, de interne 

documenten, de publieke documenten, de veldnotities en de observaties omgezet in diagrammen. 

Gelijktijdig met het ontwikkelen van de diagrammen zijn de data geanalyseerd. Op basis van de 

uitkomsten van de verschillende fasen is een conceptueel raamwerk ontwikkeld.  

 

Resultaten 

In deze studie zijn een groot aantal top-down en bottom-up initiatieven geïdentificeerd die 

samenhangen met duidelijk omschreven persoonlijke relaties en conflicten tussen top en middel 

managers. Er zijn clusters van initiatieven, interpersoonlijke relaties en conflicten gevonden die 

wijzen op patronen die gerelateerd zijn aan het soort initiatief, degene die het initiatief aanjaagt, top 

en middel managers, interpersoonlijk conflict en vertrouwen. Vanuit de analyse van de data komt 

naar voren dat conflict tussen top en middel managers als degenen die ondernemende initiatieven 

aanjagen, zich op verschillende manieren kan ontwikkelen. Deze ontwikkelpaden kunnen worden 

gekoppeld aan zowel de manager die het initiatief aanjaagt als aan de hiërarchische richting van het 

beslissings- en implementatieproces. Op basis van de data zijn er twee patronen geïdentificeerd en 

zijn er een aantal stellingen geformuleerd die beschrijven hoe interpersoonlijk conflict tussen top en 

middel managers, het vertrouwen tussen die twee en het proces van ondernemen met elkaar 

verbonden zijn. 

Patroon 1 

Het eerste patroon beschrijft hoe top managers een initiatief aanjagen in een organisatie met een 

sterk formeel beheers- en sturingssysteem. Om een dergelijk initiatief door de organisatie te stuwen, 

zoeken top managers vaak naar manieren om het gedrag van het midden management te 

beïnvloeden. Ze maken daarbij vooral gebruik van het formele beheers- en sturingssysteem, en 

aanvullend maken ze gebruik van de persoonlijke relaties die ze hebben met het midden 

management. Binnen de context van de formele beheers- en sturingssystemen zien top managers die 

persoonlijke relaties vooral als aanvullend op het bestaande organisatorisch stuursysteem. In hun 

pogingen om het initiatief aan te jagen, loopt  het top management vaak tegen weerstanden aan van 

midden managers die een andere kijk hebben op zulke nieuwe ideeën. Die andere kijk is dan vaak 

gerelateerd aan de rol die middel managers in organisaties spelen. Een en ander leidt meestal tot 

conflicten die veroorzaakt worden door de aard van het initiatief, door de strategie van de 

onderneming of zelfs door de persoonlijke relatie op zich. Top managers willen zulke conflicten graag 

managen, de mate van onderling vertrouwen speelt hierbij een grote rol. Dat vertrouwen is 

belangrijk voor de manier waarop die conflicten zich ontwikkelen en voor het effect dat ze hebben 

Veel vertrouwen zorgt er vaak voor dat het uiteindelijk resultaat van een conflict positief kan zijn. 

Door conflict kan het delen van informatie worden bevorderd, een conflict tussen personen kan er 

aan bijdragen dat nieuwe ideeën worden aangepast en verbeterd, en het kan bijdragen aan de 

acceptatie van nieuwe ideeën. Deze effecten kunnen er voor zorgen dat een nieuw idee beter gaat 
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aansluiten bij de interne en externe omgeving en het uiteindelijke resultaat kan zijn dat  een initiatief 

beter wordt. Het ondernemend gedrag van de organisatie wordt daarmee dan effectiever in de zin 

dat het beter past bij externe omgeving. De interpersoonlijke relaties tussen top en middel manager 

laten dan vaak ook een verbetering zien. Aan de andere kant kan conflict ook een initiatief vertragen. 

Als er weinig vertrouwen is tussen top en middel manager, managet het top management 

interpersoonlijk conflicten meestal door op een assertieve manier haar visie op te dringen aan het 

midden management. Input van het midden management wordt genegeerd en de kans op 

aanpassing en acceptatie van een nieuw idee vermindert. De ondernemende activiteiten van een 

organisatie in termen van de mate waarin een idee aansluit bij met de externe omgeving, verbeteren 

niet en kunnen zelfs minder worden. Onder deze omstandigheden leidt conflict er vaak toe dat de 

interpersoonlijke relatie slechter wordt en het initiatief wordt vertraagd. In dit patroon zijn er ook 

situaties waarin er sprake is van een normaal niveau van vertrouwen. In dergelijke gevallen, zoekt 

het top management naar manieren om tot compromissen te komen. Top en midden management 

proberen tot werkbare oplossingen te komen door te geven en te nemen. Het resultaat is dan vaak 

dat initiatieven slechts weinig verbeteren of verslechteren worden. Een en ander is afhankelijk van 

de vastberadenheid, de onderhandelingsvaardigheden en de macht van de betrokken managers. 

Hierbij moet er rekening mee worden gehouden dat het top management vaak de overhand heeft. 

Uiteindelijk kan een en ander ertoe leiden dat het ondernemend gedrag van de organisatie in meer 

of mindere mate verbeterd of verslechterd. Ook hier kan interpersoonlijk conflict er voor zorgen dat  

initiatief langzamer gaat verlopen. 

Patroon 2 

Het tweede patroon dat in dit onderzoek naar boven komt, begint met een middel manager die een 

initiatief aanjaagt binnen een organisatie waar het stuur- en beheersingsmechanisme primair 

gebaseerd is op de cultuur en de gedeelde waarden in een organisatie. Om een nieuw idee door de 

organisatie te stuwen zoekt een  middel manager onder meer naar manieren om het gedrag van het 

top management te beïnvloeden. Het middel management maakt daarbij gebruik van de waarden en 

overtuigingen die medewerkers binnen een organisatie met elkaar delen in combinatie met het 

vertrouwen dat zo’n middel manager heeft in het top management. Persoonlijke relaties worden 

gezien als complementair op het organisatorisch stuur- en beheerssysteem. 

Middel managers zijn zich heel goed bewust van het feit dat interpersoonlijke relaties en vertrouwen 

belangrijk zijn in bottom-up initiatieven, omdat vertrouwen vaak een beslissende rol speelt in cultuur 

en in sturings- en beheersingssystemen waarin de gedeelde waarden tussen medewerkers een grote 

rol spelen. 

In hun pogingen om initiatieven aan te jagen, kunnen middel managers weerstand tegenkomen van 

top managers die een afwijkende visie hebben. Dat gaat dan meestal om de plaats waar er gezocht 

moet worden naar nieuwe ideeën, om de soort kansen die geselecteerd zou moeten worden of om 

de manier waarop zulke kansen geïmplementeerd moeten worden. Door hun gedrag stellen middel 

managers de bestaande strategie ter discussie. Conflicten kunnen betrekking hebben op een initiatief 

als zodanig, de strategie van de organisatie of zelfs over persoonlijke relaties. Middel managers 

proberen elk interpersoonlijk conflict dat naar boven komt, zoveel mogelijk te managen. Het niveau 

van vertrouwen in het top management modereert de manier waarop een dergelijk conflict dan 

uiteindelijk gemanaged en opgelost wordt. De mate van vertrouwen modereert ook de manier 

waarop ze invloed uitoefenen op het initiatief, het ondernemend gedrag van de organisatie en de 

interpersoonlijke relatie tussen midden en top management. 
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Veel vertrouwen heeft een positief effect op conflicten. In een dergelijk geval probeert het midden 

management vaak samen te werken met top management. Hierbij leidt conflict vaak tot het delen 

van informatie, tot meer wederzijds begrip en tot een verdere aanpassing en verbetering van het 

oorspronkelijke business idee. Deze veranderingen hangen samen met de acceptatie en 

ondersteuning van initiatieven door het top management en van de mate waarin het betreffende 

business idee in lijn ligt met de strategische agenda van de organisatie. Het gevolg van een en ander 

is dat het ondernemend gedrag van een organisatie hierdoor effectiever wordt. Interpersoonlijk 

conflict leidt ook vaak tot en een verbetering van de interpersoonlijke relatie. In die zin is conflict 

functioneel hoewel daar tegenover staat dat een conflict een initiatief kan vertragen.  

Er kan zich ook een situatie voordoen waarbij middel managers weinig vertrouwen hebben in het top 

management. Visies en informatie worden niet gedeeld. Een initiatief wordt dan geblokkeerd of 

helemaal beëindigd, dat leidt er dan toe dat het ondernemend gedrag van een onderneming 

stagneert, de persoonlijke relatie tussen midden en top manager lijdt hier meestal onder. In zulke 

situaties vermijden sommige midden managers een verdere confrontatie met het top management, 

ze hebben dan de neiging om hun ideeën buiten het zicht van het top management te ontwikkelen. 

Tot slot zijn er situaties waarbij een normaal niveau van vertrouwen de overhand heeft. In zulke 

situaties probeert het middel management dan vaak een compromis te vinden met het top 

management. Het uitwisselen van informatie en kennis is dan meestal een zaak van geven en nemen 

en van onderhandelen. De compromissen die er uit volgen kunnen twee kanten op gaan, ze kunnen 

zorgen dat een idee beter aansluit op de strategie van de onderneming, maar het kan ook zijn dat het 

juist minder in lijn komt te liggen met de strategie van de organisatie. Hetzelfde geldt voor het 

ondernemend gedrag van de organisatie. Interpersoonlijke relaties blijven in deze situatie meestal in 

tact, daarnaast kan het initiatief vertraging oplopen. Een en ander betekent dat het conflict twee 

kanten op kan gaan, het kan functioneel of disfunctioneel zijn. 

 

Conclusies 

Dit onderzoek toont dat initiatieven vaak samen gaan met conflicten tussen top en middel managers. 

Conflicten in bottom-up en top down initiatieven zijn eerder regel dan uitzondering en ze zijn in staat 

om de effectiviteit van het ondernemend gedrag van een organisatie verhogen. Het onderzoek laat 

verder zien dat niet zozeer het beïnvloedende gedrag van top en middel managers op zichzelf er toe 

doet, maar dat het draait om de effectiviteit van dat gedrag. Het vertrouwen tussen top en middel 

managers beïnvloedt de effectiviteit van de ondernemende rollen die top en middel manager spelen 

en dat vertrouwen is belangrijk wanneer er conflict tussen hen ontstaan. De uitkomsten van dit 

onderzoek zorgen voor een beter begrip van management gedrag als verklarende factor voor het 

ondernemend gedrag van organisaties. Ze benadrukken het belang van verschillende aspecten van 

dat management gedrag zoals het ontwikkelen en handhaven van persoonlijke relaties, van 

vertrouwen en van conflictmanagement. Deze aspecten zorgen voor een nieuw en dieper inzicht in 

de verschillen die in organisaties te zien zijn als het gaat om het genereren, selecteren en 

implementeren van business ideeën. 

Beperkingen 

De uitkomsten van dit onderzoek hebben een zekere robuustheid, immers de patronen die zijn 

geïdentificeerd, komen voor in organisaties die sterk van elkaar verschillen qua omvang en sector, 

daarnaast zijn de patronen ook zichtbaar in de context van uiteenlopende initiatieven en persoonlijke 

relaties. Er zijn echter een aantal beperkingen aan dit onderzoek. Het aantal gevallen dat is 
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onderzocht beperkt de externe validiteit van de bevindingen. Daarnaast geldt dat de 

organisatieprocessen in dit onderzoek slechts zijn beschreven op basis van de percepties en ervaring 

van de respondenten en op basis van interne en externe documenten en observaties. Het 

beïnvloedend gedrag van top en middel managers evenals hun persoonlijke relaties en 

interpersoonlijke conflicten zijn uitsluitend beschreven vanuit het perspectief van slechts één van de 

partijen die betrokken zijn in een dergelijk relatie of conflict. Verder zijn de data van dit onderzoek 

slechts door één onderzoeker gelabeld, gecodeerd en geanalyseerd. Dit kan zorgen voor een zekere 

bias en kan effect hebben op de betrouwbaarheid van het onderzoek. 

 

Management implicaties 

Het onderzoek heeft verschillende implicaties voor managers. De resultaten geven aan dat 

initiatieven vaak hand in hand gaan met interpersoonlijk conflict iets waar zowel top als middel 

managers op voorbereid zouden moeten zijn. Conflict lijkt onderdeel van het ondernemersspel. En 

het vermijden of minimaliseren van conflict of het continue bevorderen van consensus of harmonie 

hoeft niet altijd de beste manier te zijn om het ondernemende proces zijn weg te laten vinden in 

organisaties. In tegendeel het accepteren van interpersoonlijk conflict of zelfs het ensceneren van 

conflict als onderdeel van het leven in een organisatie, kan het ondernemend gedrag binnen de 

context van een organisatie bevorderen. Omdat interpersoonlijk conflict inherent lijkt te zijn aan het 

ondernemend proces is een andere implicatie van deze studie dat de kwaliteit van een initiatief lijkt 

af te hangen van de manier waarop partijen omgaan met conflict. Het ontwikkelen van vaardigheden 

en competenties om interpersoonlijk conflict te managen kan een initiatief verbeteren en daarmee 

ook de manier waarop initiatieven het ondernemend gedrag van organisaties beïnvloeden. Verder 

zouden organisaties structuren en processen moeten ontwikkelen waarmee conflicten tussen 

personen kunnen worden gekanaliseerd en de negatieve effecten van conflict op individuele 

managers en organisaties kunnen worden beperkt. Het ontwikkelen en handhaven van vertrouwen 

tussen managers en het ontwikkelen van de noodzakelijke vaardigheden en competenties helpt 

managers om productiever te zijn bij het effectief managen van ondernemende initiatieven. Het 

ontwikkelen van goede persoonlijke relaties met een hoog niveau van vertrouwen kan managers 

helpen om effectiever te zijn bij het managen van interpersoonlijk conflict en in de context van 

initiatieven, acties om te zetten in succes. 

 

 

 


