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S A M E N V A T T I N G  

Dit onderzoek heeft geleid tot een algemeen toepasbaar en reproduceerbaar pro-

cesmodel voor het vaststellen en introduceren van identiteit en kernwaarden in 

een organisatie. Het procesmodel levert daarnaast inzicht in de karakteristieke 

eigenschappen van een organisatie, aanbevelingen voor communicatie en aanrei-

kingen voor borging en sturing. Het achterliggende doel is de elementen uit een 

visie (hoger doel, gewaagd doel, kernwaarden en identiteit) in alle processen en 

systemen van een bedrijf tot uiting te laten komen om de kwaliteit van de proces-

sen en hieruit voortvloeiende resultaten te vergroten. 

 

Het onderzoek bestaat in hoofdlijnen uit drie onderdelen: Onderzoek (deel A), 

casestudy (deel B) en algemeen procesmodel (deel C). In deel A van het rapport is 

het onderzoeksprojectkader, het theoretisch kader en de onderzoeksaanpak be-

schreven. Het onderzoeksprojectkader beschrijft de aanleiding van het onderzoek 

met de daaropvolgende probleem-, vraag- en doelstelling en resultaatsverwachting. 

Samengevat luidde de vraagstelling van dit onderzoek `Wat zijn identiteit en 

kernwaarden en hoe kunnen deze vastgesteld en vervolgens geïntroduceerd wor-

den in een organisatie?` Om dit te beantwoorden is een uitgebreid literatuuron-

derzoek uitgevoerd. Op basis van het theoretisch kader, de meest relevante uit-

komsten en geselecteerde theorieën en methoden uit de literatuurstudie, is een 

onderzoeksaanpak ontworpen voor het vaststellen en introduceren van identiteit 

en kernwaarden. De toepassing van de onderzoeksaanpak in een casestudy (deel B 

van het onderzoek) bij Laanbroek Schoeman adviseurs (LSa) is relevant gebleken 

voor de ontwikkeling van het algemeen toepasbare procesmodel (deel C van het 

onderzoek).   

 

Kernwaarden geven antwoord op de vraag: Waarvoor staan wij? Het zijn de essen-

tiële en duurzame principes van een organisatie die bepalend zijn voor het doen 

en denken (het gedrag) binnen een organisatie. De organisatie-identiteit is kort 

gezegd het antwoord op de vraag: Waarin blinken wij uit? Het antwoord is een set 

identiteitskenmerken die de organisatie bezit om haar gewaagde doel te bereiken. 

Uit de literatuur zijn 6 belangrijke argumenten te herleiden voor het vaststellen, 

introduceren, communiceren, borgen en meten van en sturen op identiteit en 

kernwaarden in een organisatie. Voorbeelden zijn verhoging van de materiele 

waarde, bevordering van de binding binnen organisatie tijdens verandering. Daar-

naast levert het voordeel op bij het rekruteren, motiveren en vasthouden van ge-

wenste medewerkers. Methoden en theorieën uit de literatuur die relevant zijn 

voor de onderzoeksaanpak, omvatten onder andere het standaard-stramien voor 

organisatieontwikkeling unfreezing - moving – refreezing, McKinsey’s 7S model, 

dataverzameling (deskresearch, interviews, kwalitatieve en kwantitatieve enquê-

te), analyse van gewenste, gepercipieerde en geprojecteerde identiteit, verticale 

integratie, horizontale integratie en communicatie.  

 

De onderzoeksaanpak is in een casestudy toegepast bij LSa, een projectenorganisa-

tie met adviseurs en managers, die aan uiteenlopende opdrachtgevers diensten 

levert op het gebied van bouwen en huisvesten. LSa verdeelt haar producten en 
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diensten in drie vakgebieden Bouwmanagement (BM), Huisvestingsmanagement 

(HVM) en Organisatiegericht huisvesten/ organisatieadvies (OGH/OA). Bij de snel 

groeiende projectenorganisatie LSa ontbrak het aan een heldere beschrijving van 

de bedrijfsidentiteit en kernwaarden, met als gevolg dat deze elementen uit de 

visie ook niet eenduidig gecommuniceerd en nageleefd kunnen worden in de or-

ganisatie en processen. De casestudy heeft voor LSa geleid tot een definitief advies 

voor identiteit en kernwaarden. Kernwaarden die voor LSa naar voren kwamen 

tijdens het proces, waren Klantgerichtheid, Samenwerken, Integriteit, Maatschap-

pelijke betrokkenheid en Resultaatgerichtheid. Het definitieve advies voor de iden-

titeitskenmerken in de te projecteren organisatie-identiteit van LSa luidt: Onaf-

hankelijk,  Kwaliteitsgericht, Gedreven, Hoog opgeleid, Multidisciplinair, Integrale 

benadering, Vakbekwaam. Aansluitend zijn voor LSa de stappen beschreven voor 

de top down introductie van deze identiteit en kernwaarden in de organisatie. 

Aansluitend zijn aanbevelingen gedaan voor de management-, organisatie- en 

marketingcommunicatie. 

 

In deel C is een algemeen toepasbaar procesmodel uitgewerkt voor het vaststellen 

en introduceren van identiteit en kernwaarden in een organisatie. Op basis van de 

resultaten van de casestudy  is een concept procesmodel ontworpen, die is gevali-

deerd door de directie van LSa en een expertpanel. Met de directie van Laanbroek 

Schoeman adviseurs is geëvalueerd hoe het onderzoek (de uitvoering van de on-

derzoeksaanpak) in de organisatie is verlopen. Ook hebben zij gereageerd op het 

voorstel voor het algemeen toepasbare procesmodel. Het expertpanel bestaat uit 

Suzanne Vis, senior adviseur bij Orbis Advies en Onderzoek en Jeroen Geelhoed,  

senior adviseur bij organisatieadvies bureau &Samhoud. Professor van Riel (Eras-

mus Universiteit Rotterdam) heeft door ziekte zijn rol als expert niet kunnen ver-

vullen. De reacties van de directie en experts zijn beoordeeld als sterkte, zwakte, 

kans of bedreiging van het procesmodel. Dit heeft geleid tot bijstelling tot een 

definitief procesmodel, slotconclusies en aanbevelingen.  

 

Het procesmodel kan worden toegepast door organisatieadviseurs, leidinggeven-

den, in het onderwerp geïnteresseerde sleutelfiguren in een organisatie of studen-

ten. Hierbij kan intern een eigen projectteam worden samengesteld, eventueel 

aangevuld met een externe adviseur, een partner of klant. Het procesmodel kan in 

organisaties met of zonder winstoogmerk worden toegepast. Het belangrijkste doel 

van het toepassen van het procesmodel is eenheid te realiseren in een organisatie 

om daarmee de genoemde voordelen. Aanleidingen voor het toepassen van het 

procesmodel kunnen zijn; ontbreken van identiteit en kernwaarden in een organi-

satie, organisatieverandering (bijvoorbeeld structuurverandering, fusie, overname, 

nieuw management, groei), problemen met het motiveren van medewerkers, in-

grijpende gebeurtenissen (bijvoorbeeld overlijden of opstappen sleutelfiguur), 

tegenvallende resultaten, groot verloop in een organisatie, verlies aan bindings-

kracht en gewenste verbetering ten aanzien van de mogelijke voordelen. 

 

Het procesmodel bestaat uit 6 processtappen (met deelstappen) waarmee de ele-

menten kernwaarden en identiteit uit de visie kunnen worden vastgesteld en geïn-

troduceerd. In Stap 1 Noodzaak wordt draagvlak gecreëerd bij de directie. In stap 2 
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Oriëntatie wordt informatie over en mogelijke identiteitskenmerken verzameld 

van de organisatie. In stap 3 Analyse de organisatie en de gewenste, gepercipieerde 

en geprojecteerde identiteit geanalyseerd, gevolgd door een diagnose (Stap 4 Verta-

ling). Het definitieve advies voor identiteit en kernwaarden wordt vastgesteld na 

toetsing op verticale integratie en beoordeling van concept advies door directie 

(Stap 5 benoeming). Introductie van het definitief advies en aanbevelingen voor 

communicatie komt aan de orde in stap 6 Introductie. In de ideale situatie wordt 

de uitvoering van de processtappen in het procesmodel zoveel mogelijk door een 

projectteam met directie, leidinggevenden en medewerkers van verschillende 

functieniveaus uitgevoerd. Op deze manier wordt het draagvlak vergroot en ont-

dekken de teamleden zelf welke de belangrijkste problemen zijn in de organisatie, 

wat men hieraan het beste kan doen en aan welke voorwaarden moet worden 

voldaan wil het veranderingstraject succesvol zijn.   

 

Het procesmodel onderscheidt zich door het integraal vaststellen en introduceren 

van zowel identiteit als kernwaarden en de goede onderbouwing van het nut ten 

behoeve van het draagvlak en de verdere introductie. De complete unfreezing-fase 

is hiermee behandeld. Daarnaast biedt het procesmodel inzicht in sterke en verbe-

terpunten ten aanzien van de karakteristieke eigenschappen van de organisatie en 

biedt het aanbevelingen en aareikingen voor movingfase. Discussiepunten ten 

aanzien van het procesmodel kunnen zijn dat een organisatie de uitvoering ervan 

te duur vindt of te veel tijd vindt kosten. Een ander discussiepunt is de belasting 

van medewerkers met het onderzoek, naast hun dagelijkse werkzaamheden.  

 

Onderzoeksprojecten in de sociale wetenschap, zoals het in dit onderzoek gereali-

seerde procesmodel, hebben te maken met beperkingen en moeilijkheden. Dat 

komt omdat er geen volledig gecontroleerde, reproduceerbare experimenten in 

een specifieke of meerdere organisaties kunnen worden uitgevoerd. Het proces-

model is dan ook geen waarheid. Het onderzoek en het resultaat kan wel leiden 

tot een beter begrip over identiteit en kernwaarden en het belang ervan (in het 

bijzonder binnen de Faculteit Bouwkunde en de bouwsector) en biedt een mogelij-

ke, positief beoordeelde, aanpak om deze in een organisatie vast te stellen.  

 

Zowel voor mij, LSa als het procesmodel geldt dan ook: 

This is not the end. It is not even the beginning of the end.  

But it is , perhaps, the end of the beginning.  

Winston S. Churchill in een speech gegeven op 10 november 1942. 
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D E E L  A  O N D E R Z O E K  

1 I N L E I D I N G  

1.1 Doel rapport 

Dit rapport dient ter afronding van mijn studie Construction Management and 

Engineering aan Technische Universiteit Eindhoven. Het rapport beschrijft het 

onderzoek naar het vaststellen en introduceren van identiteit en kernwaarden in 

een organisatie. Op basis van een literatuurstudie is een onderzoeksaanpak toege-

past als casestudy. Dit heeft geleid tot een concept voorstel voor een procesmodel, 

gevalideerd door een expertpanel. Het resultaat is een reproduceerbaar, algemeen 

toepasbaar procesmodel voor het vaststellen en introduceren van identiteit en 

kernwaarden in een organisatie. De casestudy leidt daarbij tot een specifiek advies 

aan het afstudeerbedrijf Laanbroek Schoeman adviseurs .  

 

1.2 Leeswijzer 

Deze scriptie is opgebouwd uit drie delen (figuur 1):  

• deel A: Onderzoek 

• deel B: Casestudy 

• deel C: Algemeen procesmodel 

 

Deel A: Op basis van het onderzoekskader 

(hoofdstuk 2) en het theoretisch kader 

(hoofdstuk 3) is een onderzoeksaanpak 

geformuleerd voor het vaststellen en intro-

duceren van identiteit en kernwaarden in 

een organisatie (hoofdstuk 4). Deze onder-

zoeksaanpak is toegepast door middel van 

een casestudy bij Laanbroek Schoeman 

adviseurs (deel B: hoofdstuk 5 t/m 8). In 

deel C is de onderzoeksaanpak, na afron-

ding van de casestudy geanalyseerd. Dit 

heeft geleid tot een conceptvoorstel voor 

een generiek toepasbaar procesmodel voor 

het vaststellen en introduceren van identi-

teit en kernwaarden in organisaties (hoofd-

stuk 9). Validatie van dit conceptontwerp is 

uitgevoerd met behulp van literatuur, de 

directie van LSa en een expertpanel. Dit 

heeft geresulteerd in een definitief proces-

model (hoofdstuk 10). Slotconclusies en 

aanbevelingen voor verder onderzoek 

(hoofdstuk 11) worden gevolgd door een 

discussie over en een reflectie op het on-

derzoek, het resultaat en de behaalde com-

petenties (hoofdstuk 12).  

 Figuur 1: Opbouw onderzoeksrapport



2

2 O N D E R Z O E K S K A D E R  

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt, na een korte introductie van LSa, het onderzoeksproject-

kader beschreven. Het onderzoeksprojectkader beschrijft de aanleiding voor het 

onderzoek. Dit resulteert in een probleemstelling, vraagstelling, doelstelling en 

resultaatverwachting.   

 

2.2 Introductie LSa 

LSa is een projectenorganisatie met adviseurs en managers, die aan uiteenlopende 

opdrachtgevers diensten levert op het gebied van bouwen en huisvesten. De 

dienstverlening omvat alle fasen van de huisvestingscyclus, van initiatief tot aan 

nazorg. LSa is een organisatie in ontwikkeling. Het streven is om de vakgebieden 

te versterken en als organisatie te groeien in omvang. LSa verdeelt haar producten 

en diensten in drie vakgebieden: 

• Bouwmanagement (BM); Het projectmatig managen (faseren, beheersen en beslis-

sen) van de bouwopgave als proces. Hierbij zijn alle stappen van programma 

van eisen, ontwerp, (Europese) aanbesteding en realisatie tot en met de nazorg 

inbegrepen. 

• Huisvestingsmanagement (HVM); Huisvestingsmanagement richt zich op een stra-

tegische benadering van huisvestingsvraagstukken. Daarbij komen onder ande-

re aan de orde: organisatie ontwikkelingen zoals groei/krimp, centralisa-

tie/decentralisatie, locatiekeuze, koop- of huurbeslissingen en het formuleren 

van huisvestingsbeleid. Op tactisch en operationeel niveau begeleidt LSa het 

project vervolgens voor en met de eindgebruiker. Daarnaast wordt ook in toe-

nemende mate programmamanagement verricht. 

• Organisatiegericht huisvesten/ organisatieadvies (OGH/OA); Organisatiegericht huis-

vesten bestaat uit het afstemmen van de huisvesting, ICT en andere faciliteiten 

op nieuwe wijze van werken met als doel een organisatie optimaal te laten 

functioneren. Organisatieadvies betreft meestal vraagstukken die voortkomen 

uit huisvestingsproblemen waarbij blijkt dat organisatieadvies nodig is om de 

verandering van de organisatie te ondersteunen. In de toekomst zal OA als zelf-

standig vakgebied binnen LSa gaan functioneren. 

 

Daarnaast beschikt LSa over de volgende management aandachtsgebieden: 

• Marketing en Acquisitie (M&A)  

• Financiën en Administratie (F&A)  

• Human Resource Management (HRM) 

• Organisatie en Informatie (O&I) 

 

Figuur 2: Eigen interpretatie  

productgerichte divisiestructuur LSa 
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De meeste klanten van LSa zijn middelgrote tot grote non-profit en profit organi-

saties, ofwel publieke en private organisaties, die bestaan uit meerdere vestigin-

gen. Het zwaartepunt ligt echter bij de publieke organisaties zoals ministeries, 

velddiensten van ministeries, provincies, gemeenten en onderwijsinstellingen. 

 

2.3 Onderzoeksprojectkader 

LSa is een groeiende projectenorganisatie in een breed georiënteerde, vraaggerich-

te markt en stelt zich ten doel om in 2011 haar omzet en declarabele perso-

neelsinzet verdubbeld te hebben. De voorgenomen groei (intern) en de kritische 

markt (extern) vereisen een klantgerichte en vooral continu kwalitatieve hoog-

staande performance. Het door LSa geleverde eindresultaat dient te allen tijde te 

voldoen aan de verwachting (kwaliteitseisen) van de klant, die meestal ook de 

eindgebruiker is. Intern bij LSa is geconstateerd dat dit met de voorheen gehan-

teerde matrixstructuur (bijlage 2.2.3) niet meer te garanderen is. Daarom wil de 

directie de vakgebieden onderbrengen in een productgerichte divisiestructuur 

(figuur 2). Hiermee verwacht de directie beter aan te sluiten op en te voldoen aan 

de vraag vanuit de markt.  

 

De visie en de eerder genoemde ambities en ontwikkelingen zijn verwoord in de 

strategie, die is beschreven in het nieuwe businessplan. In de visie ontbreekt het 

echter aan een heldere beschrijving van de identiteit en kernwaarden. Dit heeft als 

gevolg dat deze identiteit en kernwaarden momenteel ook niet eenduidig gecom-

municeerd, gewaarborgd en waar mogelijk getoetst kunnen worden in de organi-

satie en haar (interne en externe) processen. Mede met het oog op de eerder ge-

noemde ambities en ontwikkelingen is het van groot belang dat hier aandacht aan 

besteed wordt. De directie heeft haar zorg geuit over mogelijke miscommunicatie 

bij een voorgenomen verdubbeling van omzet en declarabele personeelsinzet. 

Deze miscommunicatie in en tussen de vakgebieden kan de onzekerheid over de 

toekomst (als gevolg van de beoogde organisatieverandering) bij de medewerkers 

vergroten.  

 

In de huidige situatie is er grote variëteit aan ‘interne zenders' van informatie. 

Voorbeelden van ‘interne zenders’ zijn de tweekoppige directie en de trekkers van 

M&A en HRM. Ze hebben namelijk de natuurlijke neiging meer naar het eigen 

'deelbelang' te kijken dan naar het strategische belang van de organisatie in haar 

totaliteit. Dit kan leiden tot fragmentatie, overaanbod van informatie en zelfs 

tegenstrijdige boodschappen die op den duur uitermate schadelijk kunnen zijn 

voor de organisatie (van Riel, 2003). Dit kan op verschillende manieren leiden tot 

afname in performance: 

• afname van reputatie/ imago 

• inefficiënte acquisitie 

• verkeerde of onvolledige beslissingen en/of adviezen 

• faalkosten 

• belemmering in groei  

 

Concluderend kan gesteld worden dat in de organisatie van LSa aandacht voor de 

ontbrekende elementen van de visie, de identiteit en kernwaarden, relevant is. Als 
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eerste stap in het realiseren van de organisatiedoelen is het van belang dat de 

identiteit en kernwaarden helder geformuleerd worden, als onderdeel van de ge-

meenschappelijke vertrekpunten (GVP’s) voor de management-, marketing- en 

organisatiecommunicatie (van Riel, 2003) binnen LSa. Het is vervolgens erg be-

langrijk dat alle werknemers deze beginselen, na een goede introductie, ook inte-

graal uitdragen en naleven, zodat de performance en acquisitie van de groeiende 

projectenorganisatie wordt gewaarborgd en waar mogelijk kan worden verbeterd.  

 

2.4 Probleemstelling 

De probleemstelling, gebaseerd op het projectkader, is als volgt:  

 

Bij de snel groeiende projectenorganisatie LSa ontbreekt het aan een heldere be-

schrijving van de bedrijfsidentiteit en kernwaarden, met als gevolg dat deze ele-

menten uit de visie ook niet eenduidig gecommuniceerd en nageleefd kunnen 

worden in de organisatie en processen. 

 

Gefragmenteerde en tegenstrijdige communicatie-uitingen over (mogelijk niet 

representatieve) identiteitskenmerken van een organisatie kunnen in de huidige 

situatie en tijdens de voorgenomen groei leiden tot afname in performance. Dit 

kan tot uiting komen in inefficiënte acquisitie, verkeerde of onvolledige beslissin-

gen en/of adviezen, faalkosten en belemmering in groei. 

 

2.5 Vraagstelling 

Hoe kunnen identiteit en kernwaarden vastgesteld en vervolgens geïntroduceerd 

worden in een organisatie? 

 

Deze vraagstelling is opgebouwd uit de volgende deelvragen: 

• Wat wordt verstaan onder identiteit en kernwaarden? 

• Wat is het belang van identiteit en kernwaarden? 

• Hoe kunnen identiteit en kernwaarden vastgesteld worden in een organisatie? 

• Hoe kunnen identiteit en kernwaarden geïntroduceerd en gecommuniceerd 

worden? 

De deelvragen worden beantwoord door middel van literatuurstudie (bijlage 1).   

2.6 Doelstelling 

De doelstelling voor dit onderzoek is als volgt: 

 

Ontwerpen van een algemeen toepasbaar procesmodel voor het vaststellen en 

introduceren van identiteit en kernwaarden in een organisatie. 

2.7 Resultaatverwachting 

De resultaatverwachting is gesegmenteerd naar: 

• Wetenschappelijke relevantie: Met dit onderzoek wordt beoogd een reproduceer-

baar, algemeen toepasbaar procesmodel te ontwerpen voor het (met draagvlak) 

vaststellen, introduceren en communiceren van identiteit en kernwaarden in 

een organisatie en haar processen.  
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• Maatschappelijke relevantie: Het onderzoek heeft als achterliggend doel eenheid 

van gedachte over identiteit en kernwaarden (een collective mind) te realiseren 

binnen LSa. Wanneer iedereen handelt op basis van de identiteit en kernwaar-

den van LSa komt dit de kwaliteit in huisvestingsoplossingen voor de klant en 

eindgebruikers ten goede.  

• Relevantie voor de organisatie: Met dit onderzoek wordt beoogd een belangrijke 

schakel te realiseren in de vertaling van de visie naar strategisch, tactisch en 

operationeel niveau. Dit is van belang om de doelen te kunnen realiseren, faal-

kosten te verminderen en acquisitie efficiënter te laten verlopen. Daarnaast 

wordt gestreefd naar een toename aan sociale cohesie en loyaliteit aan het be-

drijf.  

• Relevantie voor onderzoeker: Het streven is om mijn competenties toe te passen en 

te verdiepen, alsmede nieuwe competenties te ontwikkelen. De volgende com-

petenties worden tijdens dit onderzoek toegepast en verdiept:  

• Ontwikkelen van bedrijfskundige- en managementvaardigheden. 

• Specialiseren in project- en procesmanagement. 

• Ontwikkelen kennis en vaardigheden in vakgebieden LSa. 

• Toepassen van een professionele en academische werkhouding. 

Reflectie op de resultaatverwachting en competenties na afronding van het on-

derzoek is beschreven in hoofdstuk 12. 

 

3 T H E O R E T I S C H  K A D E R  

3.1 Inleiding  

In dit hoofdstuk zijn de meest relevante onderzoeksresultaten en bevindingen 

beschreven uit de literatuurstudie (bijlage 1) die direct betrekking hebben op het 

onderzoek.  

 

Adviesbureau &Samhoud heeft gepubliceerd over een representatieve steekproef 

van ruim 500 Nederlandse managers uit 354 verschillende organisaties waarin zij 

bevraagd zijn over het onderwerp ‘Visie’ (&Samhoud, 2006). In dit onderzoek 

kwam naar voren dat een visie doorgaans bestaat uit kernwaarden (75%), een be-

schrijving van de identiteit van de organisatie (70%) en uit een gewaagd (ambitieus) 

doel (70%). De bevraagde managers vinden dat een hieruit opgebouwde visie ener-

zijds samenbindend en integrerend werkt en anderzijds tot focus en daadkracht 

leidt. Daarbij vinden ze een visie een nuttig managementinstrument met een in-

spirerende werking. Van der Loo, Geelhoed en Samhoud (2007) hanteren de uit 

Built to Last (Collins en Porras, 1994) afkomstige elementen in een visie (figuur 3): 

• Hoger doel: Waarom bestaan wij?  

• Kernwaarden: Waarvoor staan wij? 

• Gewaagd doel: Waarheen gaan wij?  

• Kernkwaliteiten (lees: identiteit): Waarin blinken wij uit? 

 

In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de begrippen identiteit en kern-

waarden. Hierbij komen de definities, het belang, de context en communicatie van 

identiteit en kernwaarden aan de orde.  
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Figuur 3: De elementen van een organisatievisie (van der Loo, Geelhoed en Sam-

houd, 2007) 
 

3.2 Identiteit 

In dit onderzoek wordt voor het begrip identiteit de definitie van Birkigt en Stadler 

(1986) gehanteerd, omdat deze definitie duidelijk de vertaling van strategisch naar 

operationeel niveau benoemt en de onderneming als eenheid benadrukt: 

 

Organisatie-identiteit is de strategisch geplande en operationeel ingezette zelfpresentatie en 

het gedrag van een onderneming naar binnen en naar buiten toe op basis van een vastgelegde 

ondernemingsfilosofie, een lange termijn ondernemingsdoelstelling en bepaald gewenst imago, 

met de wil alle handelingsinstrumenten van een onderneming als eenheid naar binnen en 

buiten tot gelding te laten komen (Birkigt en Stadler, 1986). 

 

Van Riel (2003) maakt ten aanzien van het begrip organisatie-identiteit onder-

scheid tussen: 

• Gewenste identiteit: Het droombeeld van het topmanagement zoals men hoopt 

dat de organisatie zal kunnen worden onder hun bestuurlijke leiding.  

• Gepercipieerde identiteit: De door de medewerkers waargenomen organisatie-

identiteit. Deze perceptie verschilt per medewerker. 

• Geprojecteerde identiteit: De impliciete en expliciete offerte van signalen, waar-

mee een organisatie haar cruciale identiteitskenmerken kenbaar maakt aan de 

externe en interne stakeholders.  

 

Een veel geciteerde definitie van organisatie-identiteit is de uit drie criteria be-

staande definitie van Albert & Whetten (1985): 

• Het criterium van centraal karakter: de identiteitskenmerken van de organisatie 

worden als de essentie van de organisatie gezien. 

• Het criterium van onderscheidend vermogen: de organisatie onderscheidt zich van 

anderen, waarmee zij vergeleken kunnen worden. 

• Het criterium van continuïteit in de tijd: de identiteitskenmerken van de organi-

satie blijven in de loop van de tijd hetzelfde. 
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Veel andere auteurs hanteren (deels) overeenkomstige criteria voor de organisatie-

identiteit. Voorbeelden hiervan zijn Larcon & Reitter (1984), Dutton & Dukerich 

(1994), Pratt & Foreman (2000) en Tanneberger (1987).  

 

3.3 Kernwaarden 

Analyse van de verschillende definities voor het begrip ‘kernwaarden’ heeft er toe 

geleid dat de volgende omschrijving wordt gehanteerd in dit onderzoek:  

 

De essentiële en duurzame principes van een organisatie – de kleine set van richtinggevende 

principes die een sterke impact hebben op hoe iedereen in de organisatie denkt en handelt. Ze 

vormen de lijm die de organisatie bij elkaar houdt tijdens groei, decentralisatie, differentiatie 

en uitbreiding. (Collins en Porras, 1994). 

Deze definitie bedrukt het belang van kernwaarden voor het gedrag in een organi-

satie en voor de binding ten tijde van veranderingen in een organisatie. 

 

3.4 Belang  

Van Riel (2003) beschrijft dat organisatie-, identiteits-, imago- en afzetdoelstellin-

gen een steeds nauwere samenhang vertonen. Succesvolle afzet is volgens van Riel 

nauwelijks meer mogelijk zonder een positief imago en een goed ontwikkelde 

bedrijfsidentiteit. Andere auteurs onderbouwen deze stelling: Identificatie met de 

organisatie-identiteit en kernwaarden door de medewerkers vormt het gedrag 

(Hatch & Schultz, 2001) en beïnvloedt de motivatie (Knippenberg, 2000) om zich in 

te zetten ten behoeve van de organisatie om de sociale identiteit van de organisa-

tie positief over te brengen. Tanneberger (1987) geeft aan dat de identiteit van de 

organisatie te beschrijven is door eigenschappen te structureren naar ‘abstraheer-

bare en relatief constante kenmerken, op grond waarvan iemand (lees: een organi-

satie) ten opzichte van anderen te onderscheiden is. Identiteit en kernwaarden 

hangen nauw samen en kunnen daarom ook integraal onderzocht en vastgesteld 

worden. Het enige verschil is dat identiteitskenmerken vooral betrekking hebben 

op de diep verankerde vaardigheden waardoor de organisatie in staat is om uit te 

blinken en dat kernwaarden vooral richtinggevende principes zijn voor het gedrag 

(paragraaf 3.1). Het belang, beschreven in deze paragraaf betreft het belang van 

het, als organisatie, hebben van zowel een heldere identiteit als kernwaarden. Uit 

de literatuur zijn 6 belangrijke argumenten te herleiden voor het vaststellen van 

en sturen op identiteit en kernwaarden in een organisatie: 

• Verhoging materiële waarde 

• Binding binnen organisatie tijdens verandering 

• Rekruteren, motiveren en vasthouden van gewenste medewerkers 

• Leidraad voor functioneren 

• Positieve invloed op uitstraling (imago en reputatie) 

• Beter anticiperen op de markt 

 

Verhoging materiële waarde 

In toenemende mate bepalen immateriële waarden, zoals visie, identiteit, reputa-

tie en ontwikkelingsmogelijkheden voor medewerkers de waarde van een bedrijf. 

Zowel Collins en Porras (1994) als McCoy (1985) zijn in hun onderzoek tot de con-
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clusie gekomen dat bedrijven die zich richten op identiteit en kernwaarden op 

lange termijn beter presteren dan branchegenoten die hier geen of minder aan-

dacht voor hebben. Ook Barret (1998), English en Cohen (2001) en White (2003) 

geven aan dat het creëren van een bedrijfscultuur, op basis van de identiteit en 

kernwaarden, steeds belangrijker wordt om getalenteerde mensen aan te trekken 

en te behouden en zodoende tot financieel succes te komen. &Samhoud (2005) 

heeft door onderzoek vastgesteld dat het hebben van een visie (paragraaf 3.1) uit-

eindelijk een positieve invloed heeft op de omzet en winst (figuur 4).  

Figuur 4: Relatie van visie naar winst (&Samhoud, 2005) 

Binding binnen organisatie tijdens verandering 

Een heldere beschrijving van identiteit en kernwaarden en het sturen daarop kan 

eenheid creëren in een organisatie die uit verschillende divisies en/of afdelingen 

met verschillende belangen bestaat (Collins en Porras, 1994). Het helpt om alle 

medewerkers dezelfde kant op te laten kijken en het geeft sturing aan de cultuur 

van de organisatie (Collins en Porras 1994). In aanvulling op Collins en Porras stelt 

Ouchi (1979) dat door nadruk te leggen op de kernwaarden in veranderende om-

standigheden, de medewerkers een houvast hebben. Een goede visie richt zich 

volgens hen namelijk enerzijds op het behouden van het eigene, de kern van de 

organisatie. Aan de andere kant richt een organisatievisie zich tegelijkertijd op het 

stimuleren van vooruitgang, van verandering. Ten tijde van de veranderingen 

houden de medewerkers zo voor ogen waar de organisatie voor staat. Hiermee 

kunnen zij ook de organisatie op een zelfde, stabiele manier naar buiten kunnen 

blijven vertegenwoordigen.  

 

Rekruteren, motiveren en vasthouden van gewenste medewerkers 

Kernwaarden en een heldere identiteitsbeschrijving helpen een organisatie bij het 

aantrekken en behouden van de juiste mensen (Collins en Porras, 1994; Kinds, 

2000; Frederick, 2001) en het verduidelijken van de organisatiedoelstellingen 
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(&Samhoud, 2006). High professionals zoeken naar organisaties waar hun persoonlij-

ke waarden en doelen (zo veel mogelijk) overeenkomen met de kernwaarden en 

doelen van de organisatie (Rijkers, 1997). Overeenstemming (figuur 5) leidt daarbij 

tot tevredenheid, hogere productiviteit, prestatiegerichtheid en creativiteit vol-

gens Kinds (2000).  

 

Figuur 5: Gedeelde doelen en waarden voor high professionals in organisaties  

Leidraad in functioneren 

Een uitgewerkte visie dient als een leidraad voor de beleidsmakers en professio-

nals in het dagelijkse handelen, bij het nemen van verantwoordelijkheid, het ma-

ken van keuzes en het ingaan op vragen van de klant en andere actoren (Collins en 

Porras, 1994; Stewart 1996). 

Positieve invloed op uitstraling (imago en reputatie) 

Maatschappelijke waarden worden niet alleen nagestreefd om idealistische rede-

nen, maar ook voor een gunstig verloop van het strategische proces van een orga-

nisatie op het daarmee te generen vertrouwen bij de klanten (reputatie). Volgens 

Mirabile (1996), Jones (1999) en English en Cohen (2001) bepalen kernwaarden (en 

de wijze waarop ze intern en extern gecommuniceerd worden) in grote mate de 

uitstraling, de aantrekkingskracht en de identiteit van een organisatie in haar 

omgeving. Wanneer het gedrag van de medewerkers niet eenduidig is, is dat be-

paald niet bevorderlijk voor de herkenbaarheid naar klanten toe (&Samhoud, 

2005). Wanneer dit wel het geval is, verhoogt het de klanttevredenheid  

&Samhoud, 2006). 

Beter anticiperen op de markt 

Organisaties met kernwaarden opereren met grotere cohesie en een duidelijker 

focus en zijn beter in staat te luisteren en snel te reageren op veranderende be-

hoeften en markten dan organisaties die geen kernwaarden hebben (Haas, 1994).  

 

3.5 Afbreukriscio 

Het is belangrijk dat er zoveel mogelijk overeenkomst is tussen de individuele 

doelen en waarden van medewerkers met de doelen en waarden van een organisa-

tie (figuur 5). Bij kennisintensieve organisaties is, zo blijkt uit de literatuur, het 

creëren en koesteren van deze gedeelde waarden, geëxpliciteerd in een collectieve 

Persoonlijke 

doelen  

en  

waarden

Organisatie 

doelen  

en 

kernwaarden

Gedeelde doelen en waarden 



10

ambitie (visie), de belangrijkste managementuitdaging. High professionals laten zich 

nu eenmaal niet of nauwelijks sturen door regels, procedures en richtlijnen, zoals 

Mintzberg (1983) en later Weggeman (1992) constateerde.  

 

In de praktijk wordt het belang van het hebben van kernwaarden veelal erkend, 

maar het managen van kernwaarden wordt in mindere mate ingevuld (O'Reilly III 

en Pfeffer, 2000; Lencioni, 2002). Een organisatie die kernwaarden toepast en daar 

bewust op stuurt, moet opletten dat het nastreven van dit ideaal in de praktijk 

niet leidt tot gedrag dat de kernwaarden ondergraaft (Meyer, 2000). Implementatie 

van een visie kan ook negatieve effecten hebben zoals polarisatie, onrust, wrijving 

tussen managers en medewerkers en verlies van medewerkers en van klanten. 

Maar over het geheel gezien zijn de effecten veelal positief, al worden de meeste 

stijgingen in klanttevredenheid en omzet/winst pas na een aantal jaren geconsta-

teerd. De moeilijkste jaren van visie-implementatie lijken 1 tot 3 jaar na de visie-

ontwikkeling te zijn (&Samhoud, 2006). 

 

3.6 Context 

Uit onderzoek van &Samhoud (2006) blijkt dat de visie, zoals beschreven in para-

graaf 3.1, veelal expliciet naar de leidinggevenden wordt gecommuniceerd. Naar 

medewerkers toe gebeurt dit maar in zes van de tien gevallen. De organisatievisie 

sluit doorgaans aan bij de organisatiedoelen. Maar het voorbeeldgedrag van het 

topmanagement, de verbinding van de organisatievisie met de werving van nieuwe 

medewerkers en vooral de beloning van medewerkers wordt niet overal gemaakt.  

llereerst de theorie beschreven op basis waarvan het vaststellen en introduceren 

plaatsvindt, waarna wordt ingegaan op de context waarbinnen identiteit en kern-

waarden zich bevinden.  

 

Organisatieverandering en -ontwikkeling 

Kurt Lewin’s (1947) groepdynamische experimenten vanuit een sociaal-

psychologische invalshoek hebben onder andere geleid tot een standaardstramien 

voor organisatieontwikkeling: Planned Change; ‘Unfreezing - moving - refreezing’. Dit 

stramien kan in allerlei typen organisatieontwikkelingen worden toegepast (bij-

voorbeeld de ontwikkeling van het vaststellen, introduceren, communiceren, stu-

ren en meten van identiteit en kernwaarden in een organisatie). Steeds wordt het 

veranderingstraject voorgesteld als een geplande en gestuurde beweging in een 

normaalgesproken vaststaande omgeving. Planned change is: ‘a deliberate effort 

with a stated goal on the part of the change agent to create modification in the 

structure and process of a social system such that it requires members of that 

system to relearn how the perform their roles’ (Zaltman & Duncan (1977) in 

Doorewaard en de Nijs, 2003). Planned change heeft drie kenmerken: het is een (1) 

planmatige, (2) projectgerichte en (3) expertgeoriënteerde benadering. 

1 Planmatig; Organisatieontwikkeling wordt opgevat als een lineair, bewust ge-

pland, zichtbaar en openbaar proces, dat begint met het ‘losmaken’ (unfree-

zing) van de bestaande situatie. Vervolgens vindt de verandering plaats en het 

vertrouwd raken met nieuwe elementen (moving). Tot slot wordt de veranderde 

situatie geconsolideerd en verankerd in het dagelijkse doen en laten (refree-

zing) en wordt het proces beëindigd. Het complexe proces wordt opgedeeld in 
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mijlpalen: elkaar sequentieel opvolgende tussenstappen in het gehele proces, 

steeds afgesloten met een vastomlijnd tussenproduct. Bij elk tussenproduct 

wordt stilgestaan bij de vraag: zit men nog op de goede weg of is bijstelling 

nodig? 

2 Projectmatig; Men signaleert een probleem in de organisatie en men creëert 

een project om dit probleem op te lossen. Er wordt een diagnose gesteld van 

het probleem en vervolgens wordt een oplossing voor het probleem ontwor-

pen. Dit ontwerp wordt vervolgens ingevoerd, zodat het oorspronkelijke pro-

bleem is opgelost. 

3 Expert-aanpak; Het proces wordt begeleid door een change agent, die als expert 

optreedt; hij stuurt en leidt het gehele proces in de gewenste richting. 

 

Verticale integratie 

De visie bestaat uit een hoger doel, kernwaarden, gewaagd doel en identiteit 

(&Samhoud 2006). De kernwaarden (waarvoor staan wij?) vloeien voort uit het 

hoger doel (waarom bestaan wij?). De kernkwaliteiten (lees: identiteit) zijn beno-

digd om het gewaagd doel (missie en doelen) te bereiken. Enerzijds is het van 

belang dat identiteit en kernwaarden goed aansluiten bij het hoger doel en het 

gewaagd doel van de organisatie. Anderzijds is het van belang dat de identiteit en 

kernwaarden worden ‘doorvertaald’ in strategie (op strategisch, tactisch en opera-

tioneel niveau) en de bijbehorende kerncompetenties en functiespecifieke compe-

tenties. Daarnaast liggen identiteit en kernwaarden (ze beschrijven 'wat mensen 

zijn') ten grondslag aan de cultuur en normen binnen de organisatie. Schein (2004) 

onderscheidt drie cultuurlagen (figuur 6): 

• de cultuurlaag van activiteiten ('wat mensen doen'); 

• de cultuurlaag van intenties ('wat mensen denken'); 

• de cultuurlaag van essenties ('wat mensen zijn'). 

Bij het ontwerpen van de kernwaarden en identiteit is het belangrijk dat zij verti-

caal geïntegreerd worden, zodat alle eerdergenoemde elementen op elkaar afge-

stemd zijn en zodoende samenhang vertonen (figuur 7, eigen interpretatie op van 

der Heijden (1999) en van der Loo, Geelhoed en Samhoud (2007)). Toelichting op 

specifieke elementen is opgenomen in bijlage 1, paragraaf 1.8.  

 

Figuur 6: Drie cultuurlagen (Schein, 2004)
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Figuur 7: Verticale integratie van identiteit en kernwaarden 

Horizontale integratie 

Naast verticale integratie is ook horizontale integratie van de identiteit en kern-

waarden van belang (figuur 8). De horizontale integratie bepaalt de efficiëntie van 

het personeelsmanagement. Door de personele instrumenten onderling af te 

stemmen kan gezamenlijk een optimale bijdrage worden geleverd aan het realise-

ren van de visie en strategie (van der Heijden, 1999). De visie met in het bijzonder 

de identiteit en kernwaarden kunnen in een vacature, sollicitatiegesprek of bij-

voorbeeld assessment centre onder de aandacht worden gebracht van de werkzoe-

kende. Na aanstelling kan in projecten (bijvoorbeeld door feedback of coaching) en 

tijdens functionerings- en beoordelingsgesprekken aandacht besteed worden aan 

het functioneren conform de identiteit en kernwaarden van de organisatie.  

Figuur 8: Horizontale integratie van identiteit en kernwaarden 

 

3.7 Communicatie 

Naast communicatie naar leidinggevenden en medewerkers wordt de visie (en 

daarmee de identiteit en kernwaarden) in 3 van 10 gevallen (&Samhoud, 2006) ook 

naar aandeelhouders en klanten gecommuniceerd. Het vervult blijkbaar dus niet 

uitsluitend een interne rol, maar ook een rol naar buiten toe. In 8 van de 10 geval-

len blijken elementen uit de visie ook intern, in de dagelijkse praktijk, te worden 

uitgedragen. Opmerkelijk is dat de managers uit het onderzoek van &Samhoud van 

mening zijn dat het topmanagement de visie in veel minder sterke mate uitdraagt 

in de manier waarop het leiding geeft. In minder dan tweederde van de gevallen is 
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de visie gekoppeld aan de werving en selectie van nieuwe medewerkers. Slechts in 

1 op de 5 gevallen is de beloning gekoppeld aan het leveren van visieconforme 

prestaties.  

 

Corporate communication is de geïntegreerde aanpak van alle communicatieve uitin-

gen van een onderneming gericht op alle relevante doelgroepen; al die uitingen 

dienen ieder voor zich de identiteit van de organisatie uit te dragen en te onder-

strepen (Blauw, 1986). De Fin Aberg (1990) deelt deze opvatting en voegt hier aan 

toe dat (afstemming tussen) alle vormen van communicatie gezamenlijk een effec-

tieve bijdrage aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen. Van Riel (2003) 

stelt hierbij voor om gemeenschappelijke vertrekpunten (GVP’s) te formuleren 

voor alle door een organisatie gehanteerde vormen van communicatie. Deze GVP’s 

zijn de centrale waarden, die als basis dienen voor 'vertalingen' naar alle vormen 

van communicatie die door een organisatie worden gehanteerd. GVP's moeten 

gezamenlijk door interne communicatiebetrokkenen en het management worden 

afgeleid uit de strategie strategische keuzes van een bedrijf. Het kan hierbij gaan 

om de strategie, de totale visie of om elementen hieruit zoals de identiteit en 

kernwaarden en de reputatie. Enerzijds kan op deze manier een succesvolle af-

stemming en doorvertaling bereikt worden van de communicatie tussen het corpo-

rate en het businessunitniveau. Anderzijds tussen de businessunits onderling. De 

communicatie wordt hierbij onderverdeeld in managementcommunicatie, organi-

satiecommunicatie en marketingcommunicatie (figuur 9). Interne en externe 

communicatie spelen een essentiële rol bij het vergroten van de identificatie door 

de medewerker met de organisatie. 

 

Figuur 9: Opbouw corporate communication (van Riel, 2003) 
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4 O N D E R Z O E K S A A N P A K  

4.1 Inleiding 

De uitkomsten van de literatuurstudie (hoofdstuk 3) liggen ten grondslag aan het 

ontwerp en de invulling van een onderzoeksaanpak op basis van het totaalbeeld 

onderzoeksontwerp van Verschuren en Doorewaard (2003). Hierbij is rekening 

gehouden met de specifieke omstandigheden bij Laanbroek Schoeman adviseurs. 

De onderzoeksaanpak (figuur 10) voor het vaststellen en introduceren van identi-

teit en kernwaarden in een organisatie wordt in de praktijk toegepast door middel 

van een casestudy in de organisatie van LSa.  

 

4.2 Korte toelichting op onderzoeksaanpak 

De onderzoeksaanpak (figuur 10) bestaat uit de stappen ‘A’ tot en met ‘J’.  

Dataverzameling vindt plaats aan de hand van een literatuurstudie, verkennende 

interviews, diepte-interviews en bestudering van bedrijfsdocumentatie (A). De 

verkennende interviews worden organisatiebreed met verschillende medewerkers 

afgenomen. Diepte-interviews worden gehouden met directie, vertegenwoordigers 

van bijvoorbeeld HRM en marketing en medewerkers van verschillende functieni-

veaus. Op basis van deze dataverzameling komt een theoretische onderbouwing 

van mogelijke identiteitskenmerken tot stand en wordt de organisatieanalyse 

uitgevoerd (B). Dit resulteert in een verzameling van mogelijke identiteitskenmer-

ken die betrekking hebben op de organisatie. In een aantal workshops met het 

projectteam, bestaande uit de directie en de vertegenwoordigers van HRM en M&A, 

wordt deze verzameling uiteindelijk teruggebracht naar een bedrijfsspecifieke 

clustering van identiteitskenmerken (C). De directie stelt op basis van deze cluste-

ring de gewenste identiteit vast en door middel van een kwantitatieve enquête (D) 

wordt de door de medewerkers gepercipieerde identiteit vastgesteld. Ook wordt op 

basis van de organisatieanalyse de geprojecteerde identiteit vastgesteld op basis 

van de objectieve bevindingen van de onderzoeker. De gepercipieerde, gewenste 

en geprojecteerde identiteitskenmerken worden geanalyseerd en geconfronteerd 

met de uitkomsten van de organisatieanalyse (E). Diagnose (F) met betrekking tot 

de identiteitskenmerken van de organisatie leidt tot aandachtspunten en een voor-

stel voor identiteit en kernwaarden. Op basis hiervan wordt een concept ontwor-

pen voor de identiteit en kernwaarden van de organisatie. Dit concept wordt ge-

controleerd op verticale integratie en vervolgens geëvalueerd door de directie (G). 

De evaluatie zal mogelijk leiden tot veranderpunten ten aanzien van het concept 

voor identiteit en kernwaarden (H). Dit resulteert in het doen van aanpassingen in 

de definiëring van de identiteit en kernwaarden en opnieuw in controle op vertica-

le integratie en evaluatie (G). Wanneer deze confrontatie geen nieuwe verander-

punten oplevert kunnen de identiteit en kernwaarden in een definitief advies 

worden geformuleerd. Hierbij wordt met het volledige management gekeken naar 

de horizontale integratie van de identiteit en kernwaarden en de effecten op de 

organisatie (I). Ten slotte wordt een vervolgaanpak opgesteld voor de introductie 

van de identiteit en kernwaarden in de organisatie en worden aanbevelingen ge-

daan op het gebied van marketing-, management- en organisatiecommunicatie (J).  
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Figuur 10: Onderzoeksaanpak 
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4.3 Onderzoeks- en analysemethoden en theorieën  

Onderstaande tabel (tabel 1) geeft een samenvatting van de onderzoeks- en analy-

semethoden en theorieën die in de onderzoeksaanpak (paragraaf 4.2 en figuur 10) 

voorkomen. 

 

Tabel 1: Onderzoeks- en analysemethoden en theorieën  

Methoden en theorieën  Toelichting Toepassing 

Literatuurstudie 

 

H3.1 H3/ bijlage 1 A 

Deskresearch bedrijfsdocumentatie 

 

H5.2 H5.2 A 

Verkennende interviews 

 

H4.4 H5.2 A 

Diepte-interviews 

 

H4.4 

 

H5.2/ bijlage 2.1 A 

 

McKinsey’s 7S methode (Ist-situatie) 

 

H4.4 H5.3/ bijlage 2.2 B 

KJ-methode 

 

bijlage 2.2 H5.4/ bijlage 2.3 C 

Brainstorm en workshops 

 

H5.4/ 5.6/ 7.3/ 

8.2 

H5.4/ 5.6/ 7.3/ 

8.2 

C

Kwalitatieve enquête 

 

bijlage 2.4 H5.4/ bijlage 2.4 C 

Kwantitatieve enquête (o.b.v. 7punts 

Likertschaal) 

 

H4.4 H5.5/ bijlage 2.5 D 

Van Riel (2003) voor gewenst/ geperci-

pieerde/ geprojecteerde identiteit 

 

H3.2 H5.4/ H5.5/ H5.6 E 

Albert en Whetten (1985) ; continuï-

teit, centraliteit en onderscheidenheid 

 

H3.2 H5.6 E 

‘Verticale integratie’ van  

van der Heijden (1999) 

 

H3.6 H7.3/ bijlage 2.6 G 

McKinsey’s 7S methode (Soll-situatie) 

 

H4.4 H8.2 I 

‘Horizontale integratie' van  

van der Heijden (1999) 

 

H3.6 H8.2 I 

Lewin (1947): Planned Change:  

Unfreezing, moving, refreezing 

 

H3.6 H8.2 J 

Van Riel (2003): Corporate communication 

 

H3.7 H8.3 J 



17

4.4 Verantwoording 

De onderzoeksaanpak (figuur 10) is het antwoord op de vraagstelling (paragraaf 

2.5). De onderzoeksaanpak is na literatuuronderzoek (hoofdstuk 3) geconcretiseerd 

met theorieën, analysemethoden en onderzoeksmethoden (tabel 1). In tabel 1 is 

weergegeven waar in het onderzoeksrapport de theorie of methode is toegelicht 

en toegepast. In deze paragraaf wordt de verantwoording beschreven van een res-

terend aantal, nog niet toegelichte, elementen uit de onderzoeksaanpak:  

• Verkennende interviews  

• Diepte-interviews 

• Kwantitatieve enquête 

• McKinsey’s 7S model 

 

Verkennende interviews 

De verkennende (open) interviews worden gehouden ter kennismaking en ter 

inventarisatie van gedachten en meningen met betrekking tot identiteit en kern-

waarden en de totale bedrijfssituatie. De interviews worden afgenomen onder 

medewerkers met verschillende functieniveaus (van directie tot en met project-

medewerker). Het aantal af te nemen enquêtes wordt in overleg met de verant-

woordelijken vastgesteld. 

 

Diepte-interviews 

Diepte-interviews worden afgenomen met leidinggevenden (directie en managers). 

Ook worden met het oog op de horizontale integratie van de identiteit en kern-

waarden diepte-interviews gehouden met een aantal medewerkers met verschil-

lende functieniveaus. Het aantal af te nemen enquêtes wordt in overleg met de 

verantwoordelijken vastgesteld. 

 

Kwantitatieve enquête 

Om de gepercipieerde identiteit van de organisatie te bepalen wordt een set van 

25, door de directie, gewenste eigenschappen voorgelegd aan de medewerkers 

door middel van een kwantitatieve enquête. Het doel van de kwantitatieve enquête  

drieledig: 

• Vaststellen perceptie identiteitskenmerken in huidige situatie. 

• Medewerkers inspraak geven in het onderzoek naar identiteit en kernwaarden. 

• Organisatiebreed draagvlak creëren voor de uitkomsten van het onderzoek. 

Op een 7-punts likertschaal (Robson, 2002) kunnen de respondenten aangegeven in 

hoeverre zij de eigenschap van toepassing vinden op de organisatie (1 = helemaal 

niet van toepassing op de organisatie, 7 = helemaal van toepassing op de organisa-

tie).  

 

McKinsey’s 7S model 

Voor de organisatieanalyse (Ist-situatie) is gekozen voor het 7S Framework van McK-

insey ( figuur 11), beschreven door Peters en Waterman (1982). Voor een ontwer-

per en veranderaar van organisaties is het van groot belang om de organisatie te 

kunnen beschrijven in termen van haar structurele eigenschappen. Dit is van be-

lang voor de analyse van de uitgangssituatie en de diagnose van de oorzaken van 
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de bestaande problemen daarin (van Aken, 2004). Het is een managementmodel 

dat 7 factoren beschrijft, waarvan 3 ‘harde’ S-en:  

• Strategy; de strategie van de onderneming. 

• Structure; de positiestructuur, dus de statische verdeling van taken, bevoegdhe-

den en verantwoordelijkheden. 

• Systems; de formele procedures en informatiesystemen die gebruikt worden om 

de primaire processen van de organisatie te besturen.   

Figuur 11: 7S Framework van McKinsey 

 

Voor het succes van een onderneming zijn volgens Peters en Waterman ook de 

volgende vier ‘zachte’, minder grijpbare S-en van belang: 

• Skills; de kerncompetenties van de betrokken onderneming, datgene waar de 

onderneming goed in is, wat essentieel is voor het succes en waarin de onder-

neming zich onderscheidt van andere bedrijven.  

• Staff; de wijze waarop het personeel van de organisatie wordt geselecteerd, 

opgeleid, beoordeeld en beloond. 

• Style; de stijl van leidinggeven door het (top)management. Deze kan bijvoor-

beeld autoritair of participatief zijn en geconcentreerd op het bereiken van 

(economische) resultaten of op de persoonlijke groei van de medewerkers 

(taakgericht of persoonsgericht). 

• Shared values; de normen, waarden en overtuigingen die de organisatieleden 

met elkaar delen en die een centraal element van de organisatiecultuur van de 

betrokken onderneming vormen; volgens Peters en Waterman onderscheiden 

zogenoemde excellente bedrijven zich vooral door het hebben van sterk ont-

wikkelde ‘shared values’. 

Het vaststellen of veranderen van shared values (identiteit en kernwaarden) kan 

effect hebben op de andere S-en (Soll-situatie). Tijdens de introductie van de iden-

titeit en kernwaarden wordt in een workshop met het management nagegaan wat 

effecten op de andere S-en kunnen zijn.  

 

Een andere methode voor een organisatieanalyse is bijvoorbeeld de methode ‘Por-

ras’ (stream analysis). Bij de methode ‘Porras’ worden relaties gelegd tussen de 

kwesties binnen een gegeven probleemgebied. Deze methode richt zich vooral op 

het analyseren van hoofd- en deelproblemen in een organisatie (Blokhuis en van 

Gassel, 2005). Hierbij vindt eerst ad random een complete inventarisatie plaats van 

alle mogelijke zaken die een rol kunnen spelen als oorzaken. Vervolgens worden 

deze naar vier categorieën gesorteerd en worden de gevonden kwesties of feno-
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menen aan elkaar gerelateerd (Schaefer en van Tienen, 2001). De aanleiding van 

dit onderzoek is echter niet een huidige onbekende probleemsituatie, maar eerder 

de voorzorg om problemen te voorkomen door mede op basis van een gedegen 

organisatieanalyse inzicht te krijgen in de identiteit en kernwaarden van de orga-

nisatie. Er is daarom voor de 7S-methode van McKinsey gekozen omdat het onder-

zoek zich vooral richt op de zogenaamde ‘zachte’ S-en, en uiteraard in het bijzon-

der op de shared values. Daarnaast biedt deze methode voor een extern onderzoeker 

een goede mogelijkheid het bedrijf te leren kennen door het maken van een goede 

analysebeschrijving op basis van de eerder genoemde 7 S-en. Hierbij ligt de nadruk 

niet specifiek op de primaire processen maar op de interne organisatie in zijn 

geheel.  

 

4.5 Afbakening 

Gezien de doorlooptijd van dit afstudeeronderzoek is een afbakening van het on-

derzoek noodzakelijk. 

1 De eerste afbakening richt zich op het afstudeeronderwerp. Dit onderzoek richt 

zich alleen op de identiteit en kernwaarden. Het vaststellen van de elementen 

'hoger doel' en 'gewaagd doel' uit de visie zijn niet in de onderzoeksaanpak 

meegenomen.  

2 De tweede afbakening richt zich op de dataverzameling. De dataverzameling richt 

zich voornamelijk op interne bronnen (bedrijfsdocumentatie, interviews, en-

quêtes etc.) van de organisatie. Uitkomsten van een eerder uitgevoerd imago-

onderzoek bij LSa worden meegenomen bij de bestudering van de bedrijfsdo-

cumentatie. Externe bronnen zijn daarom beperkt beschouwd.  

3 De derde afbakening richt zich op de doelstelling. Het onderzoek beperkt zich tot 

unfreezing-fase in de planned change (paragraaf 3.6): Het ontwerpen van een 

procesmodel voor het vaststellen en introduceren van identiteit en kernwaar-

den in een organisatie. Met betrekking tot het communiceren en sturen (mo-

ving) worden met het procesmodel aandachtspunten aangereikt en aanbevelin-

gen gedaan. Refreezing (het meten van identiteit en kernwaarden) wordt niet 

behandeld. 

Tot slot van deel A Onderzoek 

In deel A Onderzoek is het onderzoeksprojectkader, het theoretisch kader en de 

onderzoeksaanpak beschreven. Het onderzoeksprojectkader beschrijft de aanlei-

ding van het onderzoek met de daaropvolgende probleem-, vraag- en doelstelling 

en resultaatsverwachting. Het theoretisch kader beschrijft de meest relevante 

uitkomsten en geselecteerde theorieën en methoden uit de literatuurstudie. Op 

basis van dit theoretisch kader en de specifieke wens en situatie van het afstu-

deerbedrijf Laanbroek Schoeman adviseurs is een onderzoeksaanpak ontworpen 

voor het vaststellen en introduceren van identiteit en kernwaarden. De onder-

zoeksaanpak is gevisualiseerd en toegelicht. In deel B Casestudy zal de voorgestel-

de onderzoeksaanpak worden toegepast door middel van een casestudy bij Laan-

broek Schoeman adviseurs.  
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 D E E L  B  C A S E S T U D Y  

5 A N A L Y S E  

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk komt de organisatieanalyse en de analyse van de gewenste, geper-

cipieerde en geprojecteerde identiteit van de organisatie aan de orde. Vervolgens 

worden deze identiteitsvormen geanalyseerd en met elkaar en de organisatieanaly-

se geconfronteerd.  
 

5.2 Dataverzameling 

De dataverzameling is tweeledig. Enerzijds is op basis van verkennende interviews 

met medewerkers (paragraaf 4.4), diepte-interviews (paragraaf 4.4 en bijlage 2.1) 

en bestudering van bedrijfscommunicatie een grote verzameling van informatie en 

bevindingen ontstaan over de structurele eigenschappen van de organisatie. Bij 

onduidelijkheden is literatuur geraadpleegd ter uitleg of ter onderbouwing. Deze 

dataverzameling dient als input voor de organisatieanalyse. Anderzijds zijn 120 

relevante identiteitskenmerken vastgesteld (bijlage 2.3) die als basis dienen voor 

het onderzoek naar de identiteit en kernwaarden van Laanbroek Schoeman advi-

seurs.  

 

5.3 Organisatieanalyse    

De organisatieanalyse is uitgevoerd op basis van de dataverzameling (paragraaf 5.2) 

en participatie in de organisatie door de onderzoeker. Per S van McKinsey’s 7S-

model (paragraaf 4.4) zijn de objectieve bevindingen beschreven (bijlage 2.2). In 

deze paragraaf zijn de sterke en verbeterpunten van LSa weergegeven, die naar 

voren kwamen in de organisatieanalyse. De sterke punten (tabel 3) kunnen tevens 

gezien worden als de Skills (de laatste ‘S’ uit van McKinsey’s 7S-methode). De ge-

constateerde verbeterpunten zijn weergegeven in tabel 3. In hoofdstuk 6 Diagnose 

wordt nader ingegaan op deze sterke en verbeterpunten. 

 

Tabel 2: objectieve bevindingen van de sterke punten van LSa 

Sterke punten 

ten aanzien van Beschrijving 

Significante 

waarden 

LSa heeft een duidelijke missie met passende doelen en be-

drijfsfilosofie. 

Strategie In de strategie wordt de integraliteit tussen de vakgebieden 

benadrukt. 

Strategie Belang van klantgerichtheid wordt door de directie ingezien en 

uitgedragen. 

Structuur De ontwikkeling naar een productgerichte divisiestructuur. 

Structuur De nieuwe structuur volgt de strategie. 

Systemen Goed ontwikkelde systemen komen de primaire processen zeer 

ten goede. 
Systemen Goed vormgegeven besturings- en overlegstructuur. 

Staf Aandacht directie naar personele invulling van de productge-

richte divisiestructuur. 



21

Staf Acquirerend vermogen zal vermoedelijk toenemen n.a.v. per-

sonele invulling seniorlaag. 
Stijl Directeuren zijn cultuurdragers en cultuurbewakers in de pro-

jecten. 

Stijl Hoge sociale controle en redelijk formele omgeving stimuleert 

resultaatgerichtheid. 

Tabel 3: objectieve bevindingen van de verbeterpunten van LSa 

Verbeterpunten 

ten aanzien van Beschrijving 

Significante  

waarden 

Een korte formulering van de visie is niet daadwerkelijk ge-

formuleerd. 

Significante  

waarden 

Het ontbreekt aan een helder omschreven en afgebakende be-

drijfsidentiteit. 

Significante  

waarden 

Het ontbreekt aan een vertaling van visie naar kernwaarden. 

Strategie De positionering ter onderbouwing van de strategie is niet 

concreet. 

Strategie De ontwikkeling van de vakgebieden met daartoe voorgestelde 

structuurverandering is niet in de strategie opgenomen. 

Structuur De integrale benadering komt in de praktijk nog niet optimaal 

tot uiting.  

Structuur De vakgebieden en management aandachtsgebieden werken 

vaak als ‘eilandjes’. 

Systemen Over het algemeen een passieve houding met betrekking tot 

competentiemanagement. 

Systemen Kennisontwikkeling, borging en overdracht is onderontwik-

keld. 

Systemen Ontwikkeling voortgangsbewaking kwaliteit lijkt noodzakelijk. 
Staf Faciliteren persoonlijke groei en ontwikkeling krijgt onvol-

doende aandacht. 

Staf Begrenst en weinig toegepast opleidingsbudget. 

Staf Hoge belasting senioren (door groei) leidt tot afname in coa-

ching juniors omdat de declarabele inzet voorgaat. 

Binding met LSa kan verbeterd worden na een periode van veel 

verloop 

Stijl Door hoge belasting senioren komt coaching/ feedback in het 

geding. 

Stijl Door het ontbreken van een heldere identiteitsbeschrijving en 

kernwaarden is het moeilijk de eenheid intern en extern te 

communiceren. 
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5.4 Analyse gewenste identiteit 

De identiteitskenmerken die door de directie gewenst zijn wordt onderzocht als 

zijnde de ‘gewenste identiteit’ (paragraaf 3.2). In deze paragraaf zijn kort en bon-

dig het proces en het resultaat beschreven hoe met het projectteam tot de gewens-

te identiteit is gekomen. Beginpunt is een brede set van 120 mogelijke identiteits-

kenmerken (paragraaf 5.2, bijlage 2.3). Deelnemers in dit projectteam waren: 

• Ben Laanbroek, directeur 

• Werner Schoeman, directeur 

• Marja Jeanson-Banning, projectmanager HRM 

• Boris Brouwer, projectleider M&A 

• Christian Schouten, onderzoeker 

 

De volgende stappen zijn doorlopen: 

1 KJ-methode: De 120 mogelijke identiteitskenmerken zijn met bovengenoemde 

deelnemers door middel van de KJ-methode verder gestructureerd en gespecifi-

ceerd (bijlage 2.3) naar de bedrijfsspecifieke clusters Organisatie, Alle vakgebieden, 

individu, BM, HVM en OGH/OA.

2 Kwalitatieve enquête; De uitkomsten van de KJ-methode zijn door de directie per 

cluster geprioriteerd door middel van het invullen van een kwalitatieve enquê-

te (bijlage 2.4). 

3 Inkooksessie: Consolidatie van de resultaten van de kwalitatieve enquête heeft 

plaatsgevonden tijdens een zogenaamde inkooksessie, waarbij de uitkomsten 

grondig bestudeerd zijn door alle bovengenoemde deelnemers.  

Bij de opbouw van deze stappen is rekening gehouden met de nadrukkelijke wens 

van de directie veel voorwerk te verrichten en de tijdsbelasting van de project-

teamleden zo beperkt mogelijk te houden. Bovengenoemde stappen hebben gere-

sulteerd in de 25 bedrijfsspecifieke identiteitskenmerken die gewenst zijn (in 

volgorde van belangrijkheid voor de directie): 

 

M.b.t. Organisatie  M.b.t. Individu     M.b.t. Alle vakgebieden 

 

Onafhankelijk  Gedreven     Integrale benadering 

 Ontmoetingsplaats  Integer      Procesbeheersing 

 Inspirerend   Teamplayer     Multidisciplinair 

 Klantgericht   Initiatief nemen     Vakbekwaam 

 Resultaatgericht  Loyaliteit     Creativiteit 

 Lerende organisatie  Hoogopgeleid     Ervaring 

 Samenwerking 

 Kennis van zaken 

 Customer intimacy 

 Solide 

 Toegevoegde waarde 

 Kwaliteitsgericht 

 Collective Mind 

 



23

Opmerking: Dit proces ter vaststelling van de gewenste identiteit heeft ook geleid 

tot gewenste identiteitskenmerken voor de specifieke vakgebieden (BM, HVM en 

OGH/OA). Aangezien dit onderzoek zich richt op de identiteit en kernwaarden van 

de gehele organisatie van LSa zijn deze specifieke eigenschappen voor deze – mo-

menteel in ontwikkeling zijnde - vakgebieden niet verder meegenomen in het 

onderzoek. Er is besloten om deze specifieke eigenschappen enkel aan te reiken 

aan de toekomstige vakgroepmanagers voor de verdere vorming van de specifieke 

vakgroepen. 

5.5 Analyse gepercipieerde identiteit 

Een eerste indicatie van de gepercipieerde identiteit (paragraaf 3.2) is verkregen 

door middel van kennismakingsinterviews met verschillende medewerkers. Identi-

teitskenmerken die hierbij ter sprake kwamen zijn meegenomen in de 120 moge-

lijke identiteitskenmerken voor LSa. De set van 25 bedrijfsspecifieke identiteits-

kenmerken (paragraaf 5.4) is voorgelegd aan de medewerkers door middel van een 

kwantitatieve enquête (bijlage 2.5).  

 

De totale populatie respondenten bestaat uit 25 medewerkers. Op verzoek van de 

directie is in eerste instantie op basis van diensttijd en positie onderscheid ge-

maakt tussen een zogenaamde innercircle (13 respondenten) en outercircle (12 res-

pondenten). Met de Levene’s test (Robson, 2002) is getoetst of verschil in variantie 

significant is tussen de twee groepen respondenten. De significante waarden voor 

alle variabelen zijn ruim groter dan 0,05 (zie bijlage 2.7). Dit betekent dat er geen 

significant verschil is in de perceptie van innercircle en de perceptie van de outer-

circle. De perceptie, weergegeven in gemiddelden en modus, van de totale popula-

tie kan dus als een geheel geanalyseerd worden. Dit komt de betrouwbaarheid van 

de kwantitatieve enquête ten goede.  

 

Op basis van de modus (een beschrijvende maat om een frequentieverdeling van 

een variabele op minimaal meetniveau te karakteriseren) is de volgende interpre-

tatie van de resultaten toegepast (bijlage 2.7 en tabel 5): 

Perceptie door medewerkers: 

• Goed: >/= 60% van de respondenten (min. 15 van de 25) beoordeelt variabele 

met 6 of 7 op de likertschaal. 

• Matig: >/= 40% en < 60% van de respondenten (min. 10, max. 14 van de 25) 

beoordeelt variabele met 6 of 7 op de likertschaal.  

• Slecht: < 40% van de respondenten (minder dan 10 van de 25) beoordeelt varia-

bele met 6 of 7 op de likertschaal. 

De gemiddelden geven aan dat alle eigenschappen gemiddeld hoger dan 4 scoren 

in de perceptie van de medewerkers. Dit betekent dat alle eigenschappen gemid-

deld genomen redelijk, zeer of helemaal van toepassing op LSa worden ervaren. 

Hierbij moet wel rekening worden gehouden met mogelijk sociaal wenselijke 

beoordelingen door de niet-anonieme respondenten.  

 
De standaard deviatie is bij de meeste variabelen rond 1. Bij een paar eigenschap-

pen is de standaard deviatie rond 1,5 (tabel 4). Dit betreft eigenschappen die in de 
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perceptie van de medewerkers minder van toepassing zijn op LSa of die qua bete-

kenis onduidelijkheid opriepen (bijvoorbeeld ‘ontmoetingsplaats’, ‘customer inti-

macy’). 

Tabel 4: Interpretatie van de gepercipieerde identiteit van LSa 

N % M
ea

n

St
d

.
D

.

P
er

ce
p

ti
e

Onafhankelijk 24 40 5,29 1,042

Ontmoetingsplaats 25 16 4,28 1,308

Inspirerend 25 24 4,80 0,957

Klantgericht 25 56 5,56 0,768

Resultaatgericht 25 80 6,12 0,927

Lerende organisatie 25 44 5,20 1,225

Samenwerken 25 40 5,36 0,810

Kennis van zaken 24 64 5,67 0,917

Customer intimacy 23 28 4,96 1,224

Solide 24 12 4,50 1,180

Toegevoegde waarde 25 68 5,72 0,678

Kwaliteitsgericht 25 68 5,88 0,726

Collective mind 24 16 4,54 1,021

Gedreven 25 68 5,68 1,069

Integer 25 64 5,52 1,085

Teamplayer 25 40 5,16 0,898

Initiatief nemen 25 24 4,92 0,862

Loyaliteit 25 60 5,56 0,961

Hoog opgeleid 25 76 5,96 0,790

Integrale benadering 24 40 5,25 1,032

Procesbeheersing 24 40 5,25 0,989

Multidisciplinair 24 40 5,08 1,018

Vakbekwaam 24 68 5,79 0,833

Creativiteit 24 24 4,63 1,135

Ervaring 24 32 5,00 1,063
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5.6 Analyse geprojecteerde identiteit 

Aan de hand van de drie criteria van Albert en Whetten (continuïteit, centraliteit 

en onderscheidenheid; paragraaf 3.2) is door de externe onderzoeker zo objectief 

mogelijk geanalyseerd welke van de gewenste identiteitskenmerken de organisatie 

op dit moment projecteert (tabel 5).  

 

Tabel 5: De geprojecteerde identiteit: score 1 of 2: n.v.t. op LSa (rood), score 3 of 4: 

enigszins van toepassing op LSa (oranje), score 5 of 6: van toepassing op LSa 

(groen). 

 
C

o
n

ti
n

u
ït

ei
t

C
en

tr
al

it
ei

t

O
n

d
er

-

sc
h

ei
d

en
d

-

Sc
or

e

Onafhankelijk o o x o o o 5

Ontmoetingsplaats x x x x x x 0

Inspirerend x x x x x x 0

Klantgericht o o o o x o 5

Resultaatgericht o o o x x x 3

Lerende organisatie o x x x x X 1

Samenwerken o o o o o o 6

Kennis van zaken o x o x x x 2

Customer intimacy o o x x x o 3

Solide o x x x x x 1

Toegevoegde waarde o o x x o o 4

Kwaliteitsgericht o o o o o o 6

Collective mind o o x x o o 4

Gedreven o o o x o o 5

Integer o o x o x o 4

Teamplayer o o o o o o 6

Initiatief nemen o x x x x x 1

Loyaliteit o o x x o o 4

Hoog opgeleid o o o o o o 6

Integrale benadering o o o o o o 6

Procesbeheersing x x x x x x 0

Multidisciplinair o o o o o o 6

Vakbekwaam o o o o o o 6

Creativiteit x o x x x x 1

Ervaring o x x x o x 2
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5.7 Confrontatie 

 

Tabel 6: Confrontatiematrix: De kleuren groen, oranje en rood geven respectieve-

lijk aan of het specifieke identiteitskenmerk van toepassing, enigszins van toepas-

sing of niet van toepassing is op LSa door de ogen van respectievelijk de directie, 

medewerkers en de onderzoeker. 

 

De confrontatie van de geprojecteerde en gepercipieerde identiteitskenmerken 

met de gewenste identiteitskenmerken is weergegeven in bovenstaande tabel (ta-

bel 7). Diepteanalyse en uitgebreide discussie met het projectteam per identiteits-

kenmerk op basis van bovenstaande confrontatiematrix resulteert in de interpre-

tatie ‘Afgevallen’ of ‘Aandachtspunt’.  

 

G
ew

en
st

G
ep

er
ci

p
ie

er
d

G
ep

ro
je

ct
ee

rd

In
te

rp
re

ta
ti

e

Onafhankelijk Aandachtspunt 

Ontmoetingsplaats Afgevallen 

Inspirerend Afgevallen 

Klantgericht Aandachtspunt 

Resultaatgericht Aandachtspunt 

Lerende organisatie Afgevallen 

Samenwerken Aandachtspunt 

Kennis van zaken Afgevallen 

Customer intimacy Afgevallen 

Solide Afgevallen 

Toegevoegde waarde Aandachtspunt 

Kwaliteitsgericht Aandachtspunt 

Collective mind Afgevallen 

Gedreven Aandachtspunt 

Integer Aandachtspunt 

Teamplayer Aandachtspunt 

Initiatief nemen Afgevallen 

Loyaliteit Afgevallen 

Hoog opgeleid Aandachtspunt 

Integrale benadering Aandachtspunt 

Procesbeheersing Afgevallen 

Multidisciplinair Aandachtspunt 

Vakbekwaam Aandachtspunt 

Creativiteit Afgevallen 

Ervaring Afgevallen 
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De volgende 12 identiteitskenmerken zijn afgevallen: 

Ontmoetingsplaats  Inspirerend     

Lerende organisatie   Kennis van zaken 

Customer Intimacy  Solide 

Collective Mind  Initiatief nemen 

Loyaliteit   Procesbeheersing 

Creativiteit   Ervaring 

 

Verantwoording voor het afvallen 

De identiteitskenmerken ‘ontmoetingsplaats’, ‘inspirerend’ en ‘procesbeheersing’ 

waren gewenst door de directie. De medewerkers en onderzoeker vonden deze 

kenmerken echter niet van toepassing op LSa. Door het gebrek aan draagvlak in de 

organisatie voor deze identiteitskenmerken is gekozen om deze kenmerken niet 

toe te passen. De identiteitskenmerken ‘initiatief nemen’, ‘creativiteit’, ‘ervaring’, 

‘customer intimacy’, ‘lerende organisatie’ en ‘solide’ zijn zowel gewenst, geprojec-

teerd als gepercipieerd niet of hooguit enigszins van toepassing op LSa bevonden 

en daarom afgevallen. Expliciete benoeming van de kenmerken ‘loyaliteit’ en ‘ken-

nis van zaken’ vonden directie en onderzoeker minder relevant. Opvallend is dat 

Engelse termen ‘customer intimacy’ en ‘collective mind’ weinig draagvlak hebben. 

‘customer intimacy’ komt in de aandachtspunten echter terug onder ‘klantge-

richt’. Het begrip ‘collective mind’, dat ten grondslag ligt aan de doelstelling van 

dit onderzoek, komt terug in ‘samenwerken’, ‘teamplayer’, ‘integrale benadering’ 

en ‘multidisciplinair’.  

 

De volgende eigenschappen zijn geïnterpreteerd als zijnde aandachtspunten: 

Onafhankelijk   Klantgericht 

Resultaatgericht   Samenwerken 

Toegevoegde waarde  Kwaliteitsgericht 

Gedreven   Integer 

Teamplayer Hoog opgeleid 

Integrale benadering  Multidisciplinair 

Vakbekwaam 

 

Verantwoording voor benoeming tot aandachtspunt 

Bij de identiteitskenmerken ‘onafhankelijk’, ‘klantgericht’, ‘samenwerken’, ‘team-

player’ (deze Engelse term wordt opgenomen in het begrip ‘samenwerken’), ‘inte-

grale benadering’ en ‘multidisciplinair’ blijft de perceptie van de medewerkers 

achter ten aanzien van de wens van de directie. Daarom zal aandacht besteed wor-

den aan deze identiteitskenmerken. De identiteitskenmerken ‘resultaatgericht’, 

‘gedreven’, ‘integer’ worden zowel door medewerkers als directie als belangrijk 

ervaren. De identiteitskenmerken ‘toegevoegde waarde’, ‘hoog opgeleid’ en ‘vak-

bewaam’ zijn tot slot belangrijk voor de medewerkers.   
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6 D I A G N O S E  

6.1 Inleiding 

De diagnose volgt op de interpretatie van de organisatieanalyse en de analyses met 

betrekking tot de gewenste, gepercipieerde en geprojecteerde identiteit (hoofdstuk 

5 Analyse). Bij iedere S (met uitzondering van ‘Skills’) is een eerste diagnose van 

sterke en verbeterpunten van LSa geformuleerd (tabel 2 en 3). De diagnose van de 

organisatie (paragraaf 6.2) is hierop gebaseerd. Vervolgens worden de aandachts-

punten (paragraaf 5.7) in het licht van deze diagnose beschouwd.  

 

6.2 Diagnose organisatie 

Missie en doelen 

LSa heeft een duidelijke missie met passende doelen geformuleerd. In de praktijk 

wordt over het algemeen naar de doelen gehandeld. Uitzonderingen hierop zijn 

het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden (in de breedste zin van het woord) en 

het doel een lerende organisatie te zijn. Op deze punten lijkt verbetering mogelijk. 

Om de doelen te bereiken is besloten een structuurverandering te starten van een 

matrix-structuur naar een productgerichte divisiestructuur. Een begrijpelijke re-

den hiervoor is de nadrukkelijke wens tot een grotere klantgerichtheid. Dit wil LSa 

bereiken door productgerichte specialisatie van de medewerkers binnen de vakge-

bieden. Op deze manier kunnen de vakgebieden zich verder ontwikkelen, waar-

door de kwaliteit van het advies op termijn zal toenemen. De rechtvaardiging en 

uitleg van de structuurverandering is niet beschreven in de strategie. Daarnaast 

ontbreekt het aan een heldere visie, positionering en identiteitbeschrijving. Ook 

ontbreekt het aan kernwaarden die leidend en sturend kunnen zijn in het functio-

neren en het gedrag van de medewerkers (tijdens de organisatieverandering en -

ontwikkeling) van LSa. 

 

Directie en management 

In de huidige situatie is de directie goed in staat de rol van cultuurdrager en –

bewaker uit te voeren. Dit geldt ook voor het toezicht op kwaliteit en het in grote 

mate verantwoordelijk zijn voor de acquisitie. In een verder groeiende organisatie 

zal dit steeds moeilijker vol te houden zijn door de directie. Verantwoordelijkheid 

hiervoor zal dan ook meer bij de vakgebieden komen te liggen. Ongeacht de voor-

genomen specialisatie van de medewerkers, is een integrale benadering van pro-

blemen van de klanten essentieel voor de verdere ontwikkeling van LSa. In de 

huidige en zeker in de toekomstige situatie van LSa is het belangrijk dat de mede-

werkers zich meer bewust zijn van het multidisciplinaire karakter van de organi-

satie.  

 

Interne bedrijfsvoering en ontwikkeling organisatie en individu 

De interne bedrijfsvoering is over het algemeen klaar voor verdere groei van de 

organisatie, behalve het kennis- en kwaliteitsmanagement. Het competentiemana-

gement is goed opgezet, maar de toepassing door het management en de naleving 

ervan door de medewerkers blijft enigszins achterwege. Dit geldt ook voor het 

coachen, geven van feedback en het faciliteren en stimuleren van zelfontwikke-

ling. Een oorzaak hiervan is de hoge belasting van de senioren, alsmede de terug-

houdende opstelling van de medewerkers. Vanwege het beperkte opleidingsbudget 
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is het belangrijk de medewerkers op andere manieren te stimuleren en motiveren 

tot zelfontwikkeling, met als doel de binding met en de ontwikkeling en groei van 

de organisatie te vergroten. De kenmerken van een lerende organisatie (Sprenger 

et al, 1995) met betrekking tot de kennisstroom (absorptievermogen, diffusiecapa-

citeit, generatievermogen en exploitatiegraad) lijken organisatiebreed beperkt tot 

uiting te komen. 

 

6.3 Diagnose met betrekking tot aandachtspunten  

Confrontatie van de aandachtspunten (paragraaf 5.7) met de diagnose over de or-

ganisatie (paragraaf 6.2) leidt tot de specifieke diagnoses ten aanzien van de aan-

dachtspunten. Op basis van deze specifieke diagnoses wordt, vooruitlopend op het 

conceptontwerp van identiteit en kernwaarden (paragraaf 7.2), een voorstel gedaan 

tot identiteitskenmerk of kernwaarde (tabel 7). Een voorstel tot kernwaarde wordt 

gedaan wanneer aandachtspunten essentieel en richtinggevend voor het gedrag 

zijn. Een voorstel tot identiteitskenmerk wordt gedaan wanneer de aandachtspun-

ten betrekking hebben op de diep verankerde vaardigheden van de organisatie 

(van der Loo, Geelhoed en Samhoud, 2007).  

 

Tabel 7: Specifieke diagnose en voorstel per aandachtspunt. 

Aandachtspunt Diagnose Voorstel tot 

Onafhankelijk Onafhankelijkheid uitdragen als kenmerk 

van de organisatie is van belang omdat LSa 

voornamelijk klanten heeft in de publieke 

sector begeeft. De organisatie opereert volle-

dig zelfstandig. 

Identiteits-

kenmerk  

Klantgericht Klantgerichtheid kan meer benadrukt worden 

in de organisatie. Toename klantgerichtheid 

is een nadrukkelijk doel in de strategie. Daar-

naast kan dit gewenste kenmerk, dienen ter 

onderbouwing van structuurverandering. 

Kernwaarde 

Resultaatgericht Resultaatgerichtheid is essentieel voor een 

organisatie waar de nadruk ligt op declarabe-

le projecten. Medewerkers en directie zijn 

zich hier goed van bewust. Voorbeeld is de 

recente invoering van het targetsysteem. 

Identiteits-  

kenmerk 

Samenwerken      Samenwerken is (intern en extern) zeer be-

langrijk in de projecten. Als gevolg van de 

structuurverandering zal samenwerking tus-

sen de vakgroepen ook essentieel zijn voor de 

acquisitie en verder ontwikkeling van LSa. 

Kernwaarde 

Toegevoegde 

waarde 

Toegevoegde waarde creëren is een belang-

rijk kenmerk in de perceptie van de mede-

werkers. De missie van LSa onderschrijft deze 

perceptie; komen tot duurzame oplossingen 

door maatschappelijk betrokken mensen. 

Kernwaarde  
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Kwaliteitsgericht Kwaliteitsgerichtheid is momenteel voorna-

melijk gewaarborgd door direct toezicht in de 

projecten door de directie. Aandacht voor 

toekomstig kwaliteitsmanagement met het 

oog op organisatiegroei lijkt aan te bevelen.  

Identiteits- 

kenmerk 

 

Gedreven Zowel gewenst, geprojecteerd en gepercipi-

eerd. Veel van de (over het algemeen) gedre-

ven medewerkers hebben echter wel een 

passieve houding ten aanzien van competen-

tiemanagement en zelfontwikkeling. 

Identiteits- 

kenmerk 

Integer Integriteit is gewenst en gepercipieerd. In 

mindere mate geprojecteerd. Intern bena-

drukken ter bevordering omgang medewer-

kers onderling en extern benadrukken van-

wege de voornamelijk publieke klantenkring. 

Kernwaarde 

Hoog opgeleid 

 

In mindere mate gewenst door directie omdat 

dit begrip enkel lijkt te refereren naar een 

hoop opleidingsniveau en niet naar ontwik-

kelingsniveau binnen een functie. Medewer-

kers associëren zichzelf met dit kenmerk. 

Identiteits- 

kenmerk 

Integrale bena-

dering 

De medewerkers zijn zich in mindere mate 

bewust van dit noodzakelijke en gewenste 

kenmerk. Het eenduidig, integraal vanuit de 

vakgebieden, beantwoorden van klantvragen 

is belangrijk voor de ontwikkeling van LSa.  

Kernwaarde 

Multidisciplinair 

 

De mogelijkheden van de multidisciplinaire 

organisatie kan meer intern en extern meer 

benadrukt worden. Het is belangrijk dat de 

medewerkers in hun werkzaamheden bewust 

zijn van de verschillende disciplines. 

Identiteits-  

kenmerk 

Vakbekwaam LSa is zeer vakbekwaam. Mede door de struc-

tuurverandering zal dit alleen maar toene-

men. Dit goed gepercipieerde kenmerk is een 

nuttige aanvulling op het kenmerk ‘hoog 

opgeleid’.  

Identiteits- 

kenmerk 

7 V A S T S T E L L E N  I D E N T I T E I T  E N  K E R N W A A R D E N  

7.1 Inleiding 

In paragraaf 6.3 is per aandachtspunt een voorstel gedaan tot identiteitskenmerk 

of tot kernwaarde (tabel 7). In dit hoofdstuk wordt het daaropvolgende conceptad-

vies voor identiteit en kernwaarden beschreven (paragraaf 7.2), gecontroleerd op 

verticale integratie en beoordeeld door de directie (paragraaf 7.3). Dit heeft uitein-

delijk geleid tot een definitief advies (paragraaf 7.4) en een beschrijving van overi-

ge conclusies met betrekking tot de organisatie (paragraaf 7.5). 
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7.2 Conceptadvies 

Het concept advies (bijlage 2.7) bestaat uit een advies voor een te projecteren identi-

teit (van Riel, 2003): De strategisch geplande en operationeel in te zetten zelfpre-

sentatie van de organisatie naar binnen en naar buiten (identiteitskenmerken), in 

combinatie met kernwaarden die als richtinggevende principes dienen voor hoe 

men denkt en handelt (tijdens groei en de structuurverandering naar een divisie-

structuur). Het concept advies volgt op de voorstellen tot identiteitskenmerk of 

kernwaarde (tabel 7). Het concept advies luidt: 

 

Kernwaarden                Identiteitskenmerken 

 

Klantgericht    Onafhankelijk            

 Samenwerken   Resultaatgericht                  

 Integer    Kwaliteitsgericht             

 Integrale benadering   Gedreven              

 Toegevoegde waarde   Hoog opgeleid             

 Multidisciplinair 

 Vakbekwaam 

 

7.3 Verticale integratie en beoordeling 

Voorafgaand aan de presentatie van het concept advies voor identiteit en kern-

waarden aan de directie, is in een workshop (bijlage 2.6) met de projectmanager 

HRM en projectmedewerker HRM gecontroleerd op verticale integratie in de be-

drijfsspecifieke lijn van visie tot aan functiespecifieke competenties (paragraaf 

3.6). De definities van de kern- en functiespecifieke competenties (den Heyer en 

Smid, 2005) zijn hierbij uitvoerig bestudeerd.  

 

Deze controle heeft geleid tot de volgende punten:  

• Over het geheel genomen een goede aansluiting op enerzijds het hogere doel 

(bij LSa als visie opgenomen in proloog businessplan) en het gewaagde doel (bij 

LSa beschreven als missie en doelen).Anderzijds op strategie, kerncompetenties 

en functiespecifieke competenties. 

• Onduidelijke visie, beschreven in uitvoerige proloog, moeilijk te betrekken in 

de verticale integratie. 

• Positionering van LSa niet meegenomen in verticale integratie omdat deze niet 

duidelijk beschreven is. 

• De competentie ‘integriteit’ mogelijk bij alle medewerkers (staf en adviseurs) 

opnemen in functiespecifieke competenties zodat er op beoordeeld kan wor-

den. 

• Het naleven van identiteit en kernwaarden opnemen in de functiespecifieke 

competenties van alle medewerkers om zodoende de aandacht ervoor te ver-

groten en beoordeling erop mogelijk te maken.  
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Vervolgens is tijdens een bijeenkomst (14 maart 2007) met de directie en de trek-

kers van HRM en Marketing het concept advies besproken. De te projecteren iden-

titeit en kernwaarden zijn weergegeven in een notitie en een powerpoint-

presentatie (bijlage 2.7). Het doel van de bijeenkomst was het ontvangen van feed-

back op het concept advies. De notulen van deze bijeenkomst zijn tevens terug te 

vinden in bijlage 2.7. 

 

Het conceptadvies voor identiteit en kernwaarden werd positief ontvangen door de 

directie van LSa. Belangrijkste punt was de wens van de directie om de eigenschap 

‘resultaatgerichtheid’ te benoemen tot kernwaarde. De voorgestelde kernwaarde 

‘integrale benadering’ zou volgens de directie in de toelichting op de kernwaarde 

‘samenwerken’ benoemd kunnen worden. De directie vond de omschrijving van 

‘customer intimacy’ erg waardevol en van toepassing op LSa. Echter, de directie 

wenst geen Engelse termen. Daarom zal ‘klantgericht’ met een hierop aansluiten-

de definitie in de kernwaarden wordt opgenomen.  

 

De directie stelde vervolgens voor om, na aanpassing van bovengenoemde punten 

in het concept advies, het definitieve advies te presenteren aan het management 

van LSa tijdens het jaarplanoverleg van 5 april 2007.  

 

7.4 Definitief advies 

Het defintieve advies aan Laanbroek Schoeman adviseurs voor de identiteit en 

kernwaarden, is gepresenteerd tijdens het jaarplanoverleg van 5 april 2007 (bijlage 

2.8). Het definitieve advies voor de kernwaarden met bedrijfsspecifieke toelichting 

luidt (rekeninghoudend met Heyer den, C. & Smid, N., 2005): 

 

Klantgerichtheid  

Inleven in wensen en behoeften van de externe en interne klant, waarbij hoge 

prioriteit wordt gegeven aan servicebereidheid en klanttevredenheid. 

 

Samenwerken  

Actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat, probleemoplossing of 

kennisdeling op basis van een projectmatige en integrale benadering. 

 

Integriteit  

Handhaven en uitdragen van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen in 

dienst bij klanten en in de interne organisatie. 

 

Maatschappelijke betrokkenheid  

Realiseren van functionele en leefbare oplossingen met duurzame en toegevoegde  

waarde voor de externe klant en de interne organisatie. 

 

Resultaatgerichtheid 

Het actief gericht zijn op het behalen van resultaten en doelstellingen in het be-

lang van de klant, de organisatie en de persoonlijke ontwikkeling. 
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Het definitieve advies voor de identiteitskenmerken in de te projecteren organisa-

tie-identiteit van LSa luidt: 

 

Onafhankelijk 

 Kwaliteitsgericht 

 Gedreven 

 Hoog opgeleid 

 Multidisciplinair 

 Integrale benadering 

Vakbekwaam  

De definitieve identiteitskenmerken kunnen worden opgenomen in een beschrij-

ving van de bedrijfsidentiteit van LSa. Een voorbeeld hiervan is opgenomen in 

bijlage 2.7. In bijlage 2.8 is een uitgebreide toelichting op de definitieve kernwaar-

den terug te vinden.  

 

7.5 Overige conclusies met betrekking tot LSa 

In deze paragraaf zijn de belangrijkste onderzoeksconclusies met betrekking tot 

beschreven. Over het algemeen kan geconcludeerd worden dat LSa zich goed voor-

bereid op de verdere groei. De organisatie heeft vroegtijdig geïnvesteerd in de 

interne bedrijfsvoering, zodat bijna alle systemen en management aandachtsge-

bieden klaar zijn voor deze ontwikkeling. De structuurverandering van de vakge-

bieden verloopt geleidelijk en goed. De volgende conclusies hebben betrekking op 

mogelijke verbeterpunten: 

• Nastreven van de doelen ‘het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden' (in de 

breedste zin van het woord) en ‘een lerende organisatie zijn’ komen beperkt 

tot uiting in huidige situatie. 

• In de huidige bedrijfsdocumentatie en andere interne en externe uitingen 

wordt een diffuus beeld van de organisatie gecreëerd door een overmatige hoe-

veelheid bedrijfsinformatie.  

• Bij LSa is de opbouw, de inhoud en verbinding tussen de elementen van de 

verticale integratie onvolledig en onduidelijk. 

• De interne communicatie van de wel aanwezige visie-elementen vindt alleen 

plaats met een aantal managementcommunicaties (bijvoorbeeld tijdens de jaar-

afsluiting en de openingsdag).  

• Er is geen overzicht/plan voor interne en externe communicatie. Afstemming 

tussen management-, marketing- en organisatiecommunicatie vindt beperkt of 

ad hoc plaats. 

• De thema’s organisatiecommunicatie en organisatie- en persoonlijke ontwikke-

ling hebben geen plek in de huidige besturings- en overlegstructuur.  

• Het in eigen hand houden van de voorlopersrol in acquisitie, cultuur- en kwali-

teitsbewaking zal voor de directie bij de structuurverandering en geplande or-

ganisatiegroei steeds moeilijker uitvoerbaar worden.  

• Medewerkers worden in het dagelijks functioneren te weinig geconfronteerd 

met kern- en functiespecifieke competenties. Zij krijgen slechts feedback in 

jaarlijkse functionerings- en beoordelingsgesprekken. Zowel de medewerkers, 

als de directie en HRM hebben een passieve houding ten aanzien van het com-
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petentiemanagement. Medewerkers missen bijvoorbeeld aansluiting tussen het 

dagelijks functioneren in projecten en het beoordelingsgesprek. 

• Wanneer personeelsbezetting (te traag) volgt op de groei van de organisatie 

zullen directie en management door tijdgebrek continu onder grote druk staan. 

Naleving van de kernwaarden door hen, alsmede door de overige medewerkers 

kan door gebrek aan sturing en coaching/feedback in het geding komen. 

• De structuurverandering naar een productgerichte divisiestructuur is een goede 

aanpak om de gewenste toename in klantgerichtheid, organisatiegrootte, om-

zet en winst te realiseren. De onderbouwing van deze verandering had intern 

duidelijker gecommuniceerd kunnen worden.  

• Een risico van de structuurverandering is dat integrale benadering van proble-

men van de klanten door de vakgebieden (op strategisch, tactisch en operatio-

neel niveau) achterwege blijft. 

• De interne bedrijfsvoering is over het algemeen klaar voor verdere groei van de 

organisatie, behalve het kennis- en kwaliteitsmanagement.  

 

8 I N T R O D U C T I E  E N  C O M M U N I C A T I E   

8.1 Inleiding 

Het vaststellen en introduceren van identiteit en kernwaarden zijn beiden onder-

deel van de unfreezing-fase in een planned change (paragraaf 3.7). Het ‘losmaken’ 

van de bestaande situatie is, na afstemming met de directie over de onderzoeks-

aanpak, gestart met het proces van het vaststellen van identiteit en kernwaarden 

(hoofdstuk 5 t/m 7). In dit hoofdstuk worden de vervolgstappen in unfreezing be-

schreven voor de introductie van het definitieve advies voor identiteit en kern-

waarden in de organisatie (paragraaf 8.2). Aansluitend worden aanbevelingen ge-

daan voor de management-, organisatie- en marketingcommunicatie (paragraaf 8.3) 

voor de verandering en het vertrouwd raken met de nieuwe elementen identiteit 

en kernwaarden. Ook wordt tijdens de introductie aandacht besteed aan de moge-

lijkheden tot sturing op identiteit en kernwaarden (moving).

8.2 Vervolgstappen introductie  

Verschillende inspanningen moeten worden verricht om weerstand onder directie, 

management en medewerkers (individueel) weg te nemen en top down draagvlak te 

vergroten. In deze paragraaf zijn alle unfreezing-stappen in hoofdlijnen samenge-

vat. Vervolgstappen 6 en 7 dienen nog te worden uitgevoerd. 

 

1 Formulering doelstelling en aanpak (reeds plaatsgevonden); Dit is het proces om sa-

men met de directie overeenstemming te bereiken over de het doel en de aan-

pak van het onderzoek. Het resultaat van dit proces is een eenduidige resul-

taatsverwachting en afspraken met betrekking tot de uitvoering van het onder-

zoek (bijvoorbeeld over samenstelling projectteam en belasting van en infor-

matieverstrekking naar de medewerkers). 

 

2 Analyse gewenste identiteit (reeds plaatsgevonden); Proces met directie, HRM en M&A 

om te komen tot de gewenste identiteit (paragraaf 5.4). Dit proces heeft het 

draagvlak bij de directie voor het nut, de noodzaak en het eindresultaat ver-
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groot. Dit kwam tot uiting in een zeer actieve bijdrage van de directie en de 

trekkers van HRM en M&A aan dit proces.  

 

3 Enquêteren en interviewen van medewerkers (reeds plaatsgevonden): De medewerkers 

zijn door kenningsmakingsinterviews, diepte-interviews en een kwantitatieve 

enquête bekend geraakt met het onderzoek naar identiteit en kernwaarden. Ze 

hebben daarmee tevens een bijdrage geleverd aan de organisatieanalyse en de 

analyse van de gepercipieerde identiteit (paragraaf 5.5).  

 

4 Presentatie conceptadvies (reeds plaatsgevonden): Het conceptadvies (paragaaf 7.2) is 

met HRM beoordeeld op verticale integratie. Directie en de trekkers van HRM 

en Marketing hebben vervolgens (de presentatie van) het conceptadvies beoor-

deeld (paragraaf 7.3). Hier is overeenstemming bereikt over aanpassingen en de 

totale inhoud van het advies. Draagvlak bij de directie ten aanzien van het ad-

vies is belangrijk aangezien zij de 'boodschap' eenduidig zullen moeten gaan 

uitdragen. 

 

5 Presentatie definitief advies (reeds plaatsgevonden); De presentatie van het definitief 

advies heeft plaatsgevonden tijdens het jaarplanoverleg (bijlage 2.11). Hierbij 

was het volledige management aanwezig. Dit is de eerste kennismaking van 

het volledige managementteam met het definitieve advies (paragraaf 7.4). Hier-

op volgde een discussie over de inhoud die vanwege tijdgebrek in het jaarpla-

noverleg niet voortgezet kon worden.  

 

6 Discussiesessie over inhoud en effecten (eerst volgend uit te voeren interactie); De dis-

cussie die ontstond na de presentatie van het definitieve advies kan tijdens de-

ze discussiesessie voortgezet worden om draagvlak te creëren bij het voltallige 

management. Tevens kan tijdens deze sessie door de aanwezigen in een work-

shop gezamenlijk vastgesteld worden wat de belangrijkste identiteitskenmer-

ken en/of kernwaarden zijn voor het specifieke vakgebied of management aan-

dachtsgebied. Dit kan inzichtelijk worden gemaakt door schematisering van de 

beoordeling (bijvoorbeeld ++/+/o/-/- - in tabel 8). Ook wordt tijdens deze sessie 

ingegaan op de horizontale integratie (paragraaf 3.6) en de effecten van de 

identiteit en kernwaarden op de 7S-en uit de organisatieanalyse (de Soll-

situatie). Hierbij kan tevens aandacht besteed worden aan het sterker maken 

van sterke punten en het verbeteren van verbeterpunten van de organisatie 

(paragraaf 5.3). 

Een andere optie voor een collectief instrument in deze sessie is de waardenmatrix 

van Gerricksen en van Dun (2004). De Waardenmatrix (figuur 12) kan een nuttige 

bijdrage leveren in de interpretatie en vertaling van identiteitskenmerken en 

kernwaarden naar de dagelijkse praktijk. Ook kan aan de hand van deze matrix 

vastgesteld worden of identiteitskenmerken en kernwaarden zichtbaar zijn in de 

organisatie door de koppeling te maken naar het takenpakket van de medewerkers 

in de vakgebieden. Tevens kan besproken worden hoe de minder zichtbare identi-

teitskenmerken en kernwaarden beter nageleefd kunnen worden.  
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Tabel 8: Gezamenlijk inzichtelijk maken belangrijkste identiteitskenmerken  

 

waarde zichtbaar waarde minder zichtbaar 

waarde uitgedragen 

1

winst 

klantgerichtheid 

vertrouwen 

toewijding 

2

respect 

gelijkwaardigheid 

persoonlijke ontwikke-

ling 

waarde niet uitgedragen 

3

flexibiliteit 

competenties 

4

duidelijkheid 

Figuur 12: Voorbeeld waardenmatrix (Gerricksen en van Dun, 2004) 

 

Stap 6 is succesvol afgerond wanneer het volledige management de identiteits-

kenmerken en kernwaarden geaccepteerd hebben en overeenstemming hebben 

over de interpretatie naar de vakgebieden en management aandachtsgebieden. 

 

7 Informatiebijeenkomst medewerkers: De directie presenteert (eventueel samen met de 

onderzoeker) de identiteit en kernwaarden aan alle medewerkers tijdens een in-

formatiebijeenkomst. Ook zal uitleg gegeven worden over het proces dat doorlo-

pen is en het belang van identiteit en kernwaarden. Vragen van medewerkers 

kunnen beantwoord worden tijdens deze bijeenkomst. 

 

8 Discussiesessie per vakgebied en management aandachtsgebied: De identiteitskenmerken 

en kernwaarden worden door de trekkers besproken met de medewerkers in ieder 

specifieke vakgebied of management aandachtsgebied. Het doel is om de te be-

spreken hoe de bij stap 6 bepaalde specifieke identiteitskenmerken en kernwaar-

den in de projecten vertaald, zichtbaar en uitgedragen kunnen worden. Hiermee 

wordt ook het draagvlak en de motivatie onder de medewerkers vergroot. Ook hier 
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kan als collectief instrument bijvoorbeeld de waardenmatrix van Gerricksen en 

van Dun (figuur 12) worden toegepast.  

Wanneer deze stappen doorlopen zijn, is de unfreezing en daarmee de introductie 

van de identiteit en kernwaarden voltooid.  

 

8.3 Aanbevelingen voor communicatie  

In deze paragraaf worden aanbevelingen gedaan voor de management-, organisa-

tie- en marketingcommunicatie (paragraaf 3.7) ten behoeve van de verandering 

van en het vertrouwd raken met de elementen identiteit en kernwaarden (moving, 

toegelicht in paragraaf 3.6).  

Aanbevelingen met betrekking tot managementcommunicatie 

• Het is nuttig de betekenis en het doel van het afgevallen identiteitskenmerk 

‘lerende organisatie’ (nadrukkelijk genoemd in het businessplan MB06lsrp016b) 

na inhoudelijke ontwikkeling top down te communiceren.  

• Stabiliseren van de veranderingsinterventie door (herhaaldelijk) eenduidig 

blijven benadrukken van de GVP’s (hoger doel, gewaagd doel, identiteitsken-

merken, kernwaarden, positionering en strategie) door middel van 'Management 

by Speech'.  

• Het management vervult een voorbeeldfunctie ten aanzien van de identiteit en 

kernwaarden. Dit kan bijvoorbeeld door het benadrukken en communiceren 

van verschijningsvormen van identiteitskenmerken en kernwaarden in het da-

gelijkse functioneren.  

• De vakgroepmanagers, projectmanagers en projectleiders controleren op hun 

bijdrage in het top down communiceren van de identiteit en kernwaarden in de 

projecten.  

• De directie zal in de toekomst vooral toezicht moeten houden op de integrale 

benadering door de managers van de vakgebieden (belang benadrukken) en 

zichzelf toeleggen op kwaliteitsmanagement. 

• Vertalen, zichtbaar maken en uitdragen van specifieke identiteitskenmerken 

en kernwaarden als vast punt meenemen in de jaarplannen per vakgebied en 

management aandachtsgebied. 

 

Aanbevelingen met betrekking tot organisatiecommunicatie (specifiek voor HRM): 

• Het introduceren van identiteit en kernwaarden loopt parallel aan de struc-

tuurverandering. Identiteit en kernwaarden kunnen toegepast worden in de 

verdere personele en organisatorische invulling en vorming van de vakgroepen. 

• Inhoudelijk uitwerken van de horizontale integratie naar een aanpak hoe de 

identiteit en kernwaarden tot uiting kunnen komen in vacature, aanstel-

lingstraject, in de projecten en de functioneringscyclus (functioneringsge-

sprekken en beoordelingsgesprekken) tot aan uittreding. 

• In aanvulling op de horizontale integratie: De beoordeling van de medewerker 

(beoordelingsgesprek) laten plaatsvinden in het bijzijn van of door een direct 

verantwoordelijke projectleider, projectmanager of vakgroepmanager.  

• In aanvulling op de horizontale integratie: Competentiemanagement meer 

aandacht geven. Daarnaast nadruk leggen op het belang en stimuleren van 
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feedback en coaching (zowel vakinhoudelijk als ten aanzien van competenties, 

identiteitskenmerken en kernwaarden).  

• Erkennen van het thema communicatie met het oog op de organisatiegroei om 

de afstemming tussen management-, organisatie- en marketingcommunicatie 

te realiseren en te waarborgen. 

• HRM-aspecten (zoals competentiemanagement en persoonlijke ontwikkeling) 

beleggen bij en laten faciliteren door de vakgroepmanagers. Bij een stimule-

rende houding door LSa in persoonlijke ontwikkeling moeten nadrukkelijk re-

kening gehouden worden met kern- en functiespecifieke competenties, identi-

teit, kernwaarden en persoonlijke driving forces.

• Aanbevelingen met betrekking tot de marketingcommunicatie 

• In nauwe samenwerking met het volledige managementteam onderzoeken en 

beschrijven van de positionering van LSa. 

• Hoger doel en gewaagd doel kort en bondig formuleren en structuur aanbren-

gen in elementen van verticale integratie. 

• Vermelding GVP's (hoger doel, gewaagd doel, kernwaarden, identiteitskenmer-

ken en positionering) op een nieuwe website.  

• Externe uitingen uniformeren op basis van GVP's. 

• Marketingcommunicatie afstemmen met organisatie- en managementcommu-

nicatie. 

• Een nieuwe compacte en krachtige 'presentatie' van LSa maken met een be-

schrijving van de visie (hoger doel, gewaagd doel, kernwaarden en identiteit), 

de organisatiestructuur met toelichting op de vakgebieden en de positionering 

van LSa in de markt. 

 

Tot slot van deel B Casestudy 

In deel B Casestudy is de onderzoeksaanpak uit deel A Onderzoek toegepast als 

casestudy in de organisatie van Laanbroek Schoeman adviseurs. Het heeft geleid 

tot een definitief advies voor identiteit en kernwaarden. Aansluitend zijn de stap-

pen beschreven voor de top down introductie van deze identiteit en kernwaarden 

in de organisatie. Het vaststellen en introduceren van identiteit en kernwaarden 

maakt onderdeel uit van de unfreezing-fase in de planned change. Aansluitend zijn 

aanbevelingen gedaan voor de management-, organisatie- en marketingcommuni-

catie ten behoeve van de moving-fase in de planned change. In deel C wordt een 

algemeen toepasbaar procesmodel uitgewerkt voor het vaststellen en introduceren 

van identiteit en kernwaarden in een organisatie. De bevindingen van de uitvoe-

ring van de onderzoeksaanpak in de casestudy dienen hierbij als uitgangspunten. 

Het concept procesmodel wordt gevalideerd door de directie van LSa en een ex-

pertpanel. Dit resulteert in bijstelling tot een definitief procesmodel, slotconclu-

sies en aanbevelingen voor verder onderzoek. Deel C wordt afgesloten met een 

discussie en reflectie. 
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 D E E L  C  A L G E M E E N  P R O C E S M O D E L  

9 O N T W I K K E L I N G  E N  V A L I D A T I E  P R O C E S M O D E L   

9.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk is een voorstel uitgewerkt voor een algemeen toepasbaar proces-

model voor het vaststellen en introduceren van identiteit en kernwaarden in een 

organisatie. De onderzoeksaanpak (hoofdstuk 4) en de uitgangspunten (paragraaf 

9.2) na uitvoering van de onderzoeksaanpak in de casestudy liggen ten grondslag 

aan de opzet en inrichting van het voorstel (paragraaf 9.3). Het voorstel is gevali-

deerd door de directie van LSa en door een expertpanel (paragraaf 9.4). De sterke 

en zwakke punten leiden tot bijstelling van het concept procesmodel tot een defi-

nitief procesmodel (hoofdstuk 10). 

 

9.2 Uitgangspunten  

De casestudy heeft de volgende uitgangspunten opgeleverd ter verbetering van de 

onderzoeksaanpak naar een voorstel voor een algemeen toepasbaar procesmodel:  

• De literatuurstudie is in de casestudy alleen een ondersteunend middel geweest 

bij de interpretatie van de bedrijfsdocumentatie en bij de organisatieanalyse. 

Specifieke benoeming in het procesmodel is daarom niet nodig.  

• Het zou nuttig zijn om de belangrijkste uitkomsten van de verkennende inter-

views, diepte-interviews en bestudering van de bedrijfsdocumentatie overzich-

telijk op te sommen. Op deze manier kunnen deze eenvoudig verwerkt worden 

in de organisatieanalyse.  

• De kwaliteit van en het draagvlak voor de identiteit en kernwaarden kan wor-

den bevorderd indien medewerkers actief deelnemen aan het vaststellen van de 

identiteit en kernwaarden. Wanneer men er samen aan heeft gewerkt, wordt 

het eindresultaat beter gepercipieerd. Doel van het proces dient direct in stap 1 

duidelijk gemaakt te worden tijdens de interviews.  

• De geënquêteerde identiteitskenmerken onder de medewerkers hadden moge-

lijk voorzien moeten worden van een definitie, zodat de kenmerken eenduidig 

geïnterpreteerd worden tijdens de enquête. Daarnaast zouden de enquetes mo-

gelijk anoniem afgenomen moeten worden om wenselijke beoordeling te voor-

komen. 

• Eenduidig de term ‘identiteitskenmerk’ toepassen. 

• Het is van belang het volledige management intensief te betrekken bij de hori-

zontale integratie van identiteit en kernwaarden en het inzichtelijk maken van 

de mogelijke effecten op de organisatie. De onderzoeker kan hier beter een fa-

ciliterende dan een uitvoerende rol in hebben.  

 

9.3 Voorstel procesmodel  

Het voorstel voor een algemeen toepasbaar procesmodel voor het vaststellen en 

introduceren van identiteit en kernwaarden bestaat uit 5 processtappen (bijlage 

3.1). Per processtap worden verschillende deelstappen uitgevoerd om tot het ge-

wenste resultaat van de processtap te komen. Wanneer dit resultaat is bereikt kan 

de volgende processtap gestart en uitgevoerd worden. De processtappen met de 

specifieke deelstappen zijn in bijlage 3.1 beschreven. Hierbij wordt antwoord ge-

geven op de volgende vragen: 
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• Wat: Wat moet er in deze deelstap gebeuren?  

• Waarom: Waarom moet deze deelstap worden uitgevoerd? 

• Hoe: Hoe wordt deze deelstap uitgevoerd? 

 

9.4 Validatie door directie en expertpanel 

In deze paragraaf wordt het voorstel (paragraaf 9.3) gevalideerd. Met de directie 

van Laanbroek Schoeman adviseurs is geëvalueerd hoe het onderzoek (de uitvoe-

ring van de onderzoeksaanpak (paragraaf 4.2) in hun organisatie is verlopen. Ook 

hebben zij gereageerd op het voorstel voor het algemeen toepasbare procesmodel. 

Daarnaast heeft een expertpanel het conceptvoorstel gevalideerd. De belangrijkste 

reacties van de directie (paragraaf 9.4.1) en het expertpanel (paragraaf 9.4.2) zijn 

weergegeven als sterkte, zwakte, kans of bedreiging van het procesmodel. Daar-

naast is aangegeven waar de belangrijkste bijstelling in het definitieve procesmo-

del (hoofdstuk 10) is terug te vinden (tabel 9).  

 

9.4.1 Reacties door directie LSa 

Ben Laanbroek en Werner Schoeman vormen de directie van LSa sinds de oprich-

ting van het bedrijf tien jaar geleden. De belangrijkste reacties zijn opgenomen in 

tabel 9. De volledige notulen zijn terug te vinden in bijlage 3.2.  

 

Tabel 9: Reacties gevolg door eventuele bijstelling in definitief procesmodel   

SWOT Reacties ten aanzien van het concept procesmodel Bijstelling in 

Sterkte De stappen in het procesmodel zijn positief ervaren. De 

doelstelling van het procesmodel en de specifieke deel-

stappen zijn duidelijk. 

-

Sterkte De faciliterende rol van de onderzoeker in het proces is 

als zeer positief ervaren.  

-

Zwakte Draagvlak genereren bij de directie voor de noodzaak en 

het belang (het nut) van het onderzoek kan een langdu-

rig proces zijn. Maar het is, net als een actieve bijdrage 

door de directie, essentieel voor een goed verloop van 

het verdere proces. Deze processtap is niet zichtbaar in 

het concept procesmodel. 

Stap 1Noodzaak  

(paragraaf 10.3) 

Bedreiging Het proces kan het best worden gepland wanneer de 

situatie van de organisatie stabiel en rustig is. Ook dient 

hierbij rekening te worden gehouden met vacatures van 

een sleutelfiguren, die belangrijke input zouden kunnen 

hebben in het proces.  

Voorwaarden  

(paragraaf 10.2) 

Kans De bijdrage van de medewerkers en sleutelfiguren (door 

bijv. enquête of participatie in het projectteam) is be-

langrijk voor de inhoudelijke bijdrage en het creëren 

van draagvlak. Bij de casestudy LSa heeft de onderzoeker 

een te grote rol gehad in de inhoudelijke uitvoering. 

Stap 1c en 1d 

(paragraaf 10.3) 

Bedreiging De dagelijkse gang van zaken binnen een organisatie 

moet niet te veel verstoord worden door het onderzoek-

proces door het projectteam. 

Voorwaarden 

(paragraaf 10.2) 
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9.4.2 Reacties door expertpanel 

Het expertpanel bestaat uit: 

• Suzanne Vis, senior adviseur bij Orbis Advies en Onderzoek 

• Jeroen Geelhoed, senior adviseur bij organisatieadvies bureau &Samhoud 

Professor van Riel (Erasmus Universiteit Rotterdam) heeft door ziekte zijn rol als 

expert niet kunnen vervullen.  

 

Suzanne Vis 

Suzanne Vis is werkzaam als senior adviseur bij Orbis Advies en Onderzoek te 

Bussum en sterk in het begeleiden van processen. Zij volgde de wetenschappelijke 

studie arbeid -en organisatiepsychologie, de trainersopleiding aan de Universiteit 

van Amsterdam en de postdoctorale opleiding Arbeid- en organisatiekunde (SIOO). 

Gesprek heeft plaatsgevonden op 18 mei 2007. De belangrijkste reacties zijn opge-

nomen in tabel 10. De volledige notulen zijn terug te vinden in bijlage 3.2.  

 

Tabel 10: Reacties gevolg door eventuele bijstelling in definitief procesmodel   

SWOT Reacties ten aanzien van het concept procesmodel Bijstelling in 

Sterkte Positieve waardering van het concept procesmodel. -

Zwakte De essentiële, vaak langdurige, afstemming met de di-

rectie om tot een definitieve doelstelling te komen moet 

als eerste stap in het procesmodel benoemt worden. 

Stap 1Noodzaak  

(paragraaf 10.3) 

Zwakte Voor het draagvlak en de representativiteit van identiteit 

en kernwaarden is het goed om medewerkers van ver-

schillende functieniveaus te betrekken in het project-

team of uitgebreider te enquêteren. 

Stap 1c en 1d 

(paragraaf 10.3) 

Kans De organisatieanalyse in samenwerking met medewer-

kers uitvoeren kan een positieve invloed hebben op de 

organisatie en op het resultaat van het onderzoek. Me-

dewerkers worden zich zo meer bewust van het hoe en 

waarom in hun organisatie en zullen dit ook overbren-

gen op de overige medewerkers.  

Stap 1d 

(paragraaf 10.3) 

Bedreiging In overleg met de directie een goede afweging maken bij 

wie de verkennende en diepte-interviews worden afge-

nomen. 

Stap 1d 

(paragraaf 10.3) 

Zwakte De rol van de onderzoeker is te groot geweest. In de 

ideale situatie heeft de onderzoeker een meer facilite-

rende en minder inhoudelijk uitvoerende rol. 

Stap 1c en 1d 

(paragraaf 10.3) 

Zwakte Toevoegen van een toelichting bij het procesmodel waar-

in is weergegeven waar en door wie het procesmodel 

kan worden toegepast.  

Toepassings- 

mogelijkheden  

(paragraaf 10.2) 

Bedreiging Mogelijkheid onderzoeken of op basis van het proces-

model ook een quickscan kan worden ontwikkeld. 

-

Sterkte Gefaseerde topdown introductie is van belang om te 

werken aan een gemeenschappelijke taal in de organisa-

tie.  

Stap 6  

Introductie 
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Jeroen Geelhoed 

Jeroen Geelhoed is senior adviseur bij organisatieadviesbureau &Samhoud te 

Utrecht. Hij is gespecialiseerd in organisatievisies en in plezier in het werk. Ge-

sprek heeft plaatsgevonden op 1 juni 2007. De belangrijkste reacties zijn opgeno-

men in tabel 11. De volledige notulen zijn terug te vinden in bijlage 3.2.  

 

Tabel 11: Reacties gevolg door eventuele bijstelling in definitief procesmodel   

SWOT Reacties ten aanzien van het concept procesmodel Bijstelling in 

Sterkte Positieve waardering van het concept procesmodel. -

Sterkte Doorlooptijd van het vaststellen en introduceren rond 6 

maanden. 

Voorwaarden  

(paragraaf 10.2) 

Sterkte In de literatuur worden vooral doe-methoden beschreven 

voor het vaststellen van visie of specifiek identiteit of 

kernwaarden. Hierbij wordt weinig tot geen aandacht 

besteed aan de betekenis, de voordelen en het introduce-

ren. Daarnaast ontbreekt het ook aan een integrale be-

nadering van de verschillende elementen uit de visie. 

-

Zwakte Het vaststellen met de directie van de noodzaak of en-

thousiasme om de visie te gaan onderzoeken is een es-

sentiële processtap. Deze essentiële fase ziet Geelhoed 

niet terug in mijn concept proces model, terwijl deze 

fase wel heeft plaatsgevonden met de directie. 

Stap 1 Noodzaak 

(paragraaf 10.3) 

Zwakte In de ideale situatie wordt het proces inhoudelijk vooral 

uitgevoerd door mensen uit de organisatie zelf. Het pro-

jectteam moet volgens Geelhoed uit 10 tot 30 % van de 

medewerkers bestaan waaronder medewerkers met ver-

schillende functieniveaus in het projectteam en meer 

sleutelfiguren uit de organisatie. 

Stap 1c en 1d 

(paragraaf 10.3) 

Bedreiging Het meten van verandering in organisatie kan volgens al 

starten tijdens de oriëntatiefase in de organisatie. 

-

Bedreiging Het procesmodel is niet geschikt voor een quickscan, 

maar juist alleen voor een zogenaamde slowscan. Hierbij 

geeft hij aan dat hij een quickscan van identiteit en 

kernwaarden überhaupt geen optie vindt omdat dit niet 

tot representatieve, breed gedragen uitkomsten kan 

leiden. 

-

Kans Het procesmodel is mogelijk geschikt om alle elementen 

van de visie mee vast te stellen. 

-
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10 D E F I N I T I E F  P R O C E S M O D E L  

10.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk is het definitieve procesmodel beschreven (paragraaf 10.3) voor 

het vaststellen en introduceren van identiteit en kernwaarden in een organisatie. 

De reacties van de directie en experts zijn beoordeeld als sterkte, zwakte, kans of 

bedreiging van het procesmodel (paragraaf 9.4). De daaropvolgende bijstellingen in 

het definitieve procesmodel zijn daarbij weergegeven (tabel 9, 10 en 11). De be-

langrijkste aanpassingen betreft de toevoeging van Stap 1 Noodzaak en verbete-

ringen in stap 6 Introductie. Daarnaast zijn als gevolg van de validatie in paragraaf 

10.2  de belangrijkste karakteristieken (voorwaarden, toepassingsmogelijkheden 

en voordelen) beschreven.  

 

10.2 Karakteristieken van het definitieve procesmodel 

In deze paragraaf worden de voorwaarden, toepassingsmogelijkheden en voorde-

len van het procesmodel beschreven.  

 

Belangrijkste voorwaarden bij toepassing procesmodel 

• Met de directie de noodzaak en het nut vaststellen en deze openlijk kenbaar 

maken in de organisatie. Creëren van draagvlak bij de directie, leidinggeven-

den en medewerkers is essentieel voor een goed verloop proces. 

• Directie en managers moeten een voorbeeldfunctie vervullen tijdens het vast-

stellen en introduceren van de identiteit en kernwaarden en de relatie leggen 

tussen dagelijks werkzaamheden en identiteit en kernwaarden.  

• Samenstellen van een divers projectteam met directie, leidinggevenden, sleu-

telfiguren zoals verantwoordelijken voor marketing of human resource mana-

gement en medewerkers van alle functieniveaus.  

• Deelnemers in het projectteam moeten gemotiveerd en geloofwaardig zijn en 

daarnaast kennis hebben van de organisatie en haar omgeving. 

• Duidelijke doelen, taken en verantwoordelijkheden formuleren onder de team-

leden. 

• Rekening houden met een doorlooptijd van circa 6 maanden. 

• Rekening houden met bijvoorbeeld frustraties, onenigheid, verwarring, onwil 

bij leden van het projectteam of andere medewerkers ten aanzien van het pro-

ces. 

• De bedrijfssituatie moet rustig en stabiel zijn en ruimte geven om het proces te 

doorlopen. Tevens rekening houden met vacatures van een sleutelfiguren, aan-

gezien zij een belangrijke input kunnen hebben in het proces. 

• De dagelijkse gang van zaken binnen een organisatie moet niet te veel ver-

stoord worden door het onderzoekproces door het projectteam. 

• Alle medewerkers gevoel geven dat zij invloed kunnen uitoefenen op het resul-

taat zodat ze zich daarvoor verantwoordelijk voelen. 

• Benadrukken in de organisatie van het belang van het uitvoeren van het proces 

en van de voordelen van het hebben en naleven van identiteit en kernwaarden. 
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Toepassingsmogelijkheden 

Het procesmodel kan worden toegepast door organisatieadviseurs, leidinggeven-

den, in het onderwerp geïnteresseerde sleutelfiguren in een organisatie of studen-

ten. Hierbij kan intern een eigen projectteam worden samengesteld, eventueel 

aangevuld met een externe adviseur, een partner of klant. Toepassing als quicks-

can lijkt niet aan te bevelen. Draagvlak creëren en overlegmomenten inplannen 

zorgen voor een lange doorlooptijd en daarbij is een uitgebreide analyse noodzake-

lijk voor een representatief en breedgedragen eindresultaat. Het procesmodel kan 

in organisaties met of zonder winstoogmerk worden toegepast. Het belangrijkste 

doel van het toepassen van het procesmodel is eenheid te realiseren in een organi-

satie om daarmee de genoemde voordelen (paragraaf 3.4) te behalen. Aanleidingen 

voor het toepassen van het procesmodel kunnen zijn: 

• Ontbreken van identiteit en kernwaarden in een organisatie 

• Organisatieverandering (bijvoorbeeld structuurverandering, fusie, overname, 

nieuw management, groei) 

• Problemen met het motiveren van medewerkers 

• Ingrijpende gebeurtenissen (bijvoorbeeld overlijden of opstappen sleutelfiguur) 

• Tegenvallende resultaten 

• Groot verloop in een organisatie, verlies aan bindingskracht 

• Gewenste verbetering ten aanzien van de mogelijke voordelen (paragraaf 3.4) 

 

Voordelen van het definitieve procesmodel 

• In stap 1 Noodzaak van het procesmodel kan met behulp van het theoretisch 

kader het belang van identiteit en kernwaarden in een organisatie goed uitge-

legd worden. 

• Het procesmodel onderscheidt zich door de het integraal vaststellen en intro-

duceren van identiteit en kernwaarden en door de totale benadering van de un-

freezing-fase.  

• Het procesmodel geeft planmatig en gedetailleerd weer hoe het proces uitge-

voerd kan worden. Per deelstap wordt antwoord gegeven op de vragen: Wat 

moet er in deze deelstap gebeuren? Waarom moet deze deelstap worden uitgevoerd? en 

Hoe wordt deze deelstap uitgevoerd? 

• Het procesmodel levert door de organisatieanalyse nuttige informatie over 

sterke en verbeterpunten ten aanzien van de structurele eigenschappen van de 

organisatie. Deze informatie wordt ook meegenomen in de analyse met betrek-

king tot de identiteit en kernwaarden. 

• Het procesmodel besteed aandacht aan de effecten van het vaststellen van 

identiteit en kernwaarden op de structurele eigenschappen van de organisatie. 

• Het procesmodel bevat een controle element (verticale integratie) om er voor te 

zorgen dat identiteit en kernwaarden optimaal aansluiten op andere visie-

elementen en bijvoorbeeld competentiemanagement. 

• Het procesmodel biedt met het theoretisch kader suggesties (bijvoorbeeld hori-

zontale integratie) voor de moving-fase (communicatie en borging). 
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10.3 Definitief procesmodel 

In deze paragraaf wordt het definitieve procesmodel beschreven. Het procesmodel 

bestaat uit 6 processtappen waarmee de elementen kernwaarden en identiteit uit 

de visie kunnen worden vastgesteld en geïntroduceerd (figuur 13). De stappen 1 en 

2 kosten relatief gezien de meeste inspanning en tijd. Wanneer deze processtap-

pen goed worden doorlopen, gaan de volgende stappen (stap 3 tot en met 6) en 

daarmee de ontwikkeling van het proces relatief gezien sneller. Elke processtap 

bestaat uit deelstappen die leiden tot een resultaat van de processtap (figuur 14). 

In deze paragraaf wordt elke processtap en elke deelstap toegelicht.  De 6 proces-

stappen zijn: 

• Stap 1 Noodzaak: Draagvlak creëren bij de directie  voor de noodzaak en het nut 

en het samenstellen van een projectteam voor uitvoering van het proces. 

• Stap 2 Oriëntatie: Bevindingen, informatie en mogelijke identiteitskenmerken 

verzamelen van de organisatie door onderzoeker en projectteam. 

• Stap 3 Analyse: Aandachtspunten vaststellen door confrontatie organisatieanaly-

se met analyse van gewenste, gepercipieerde en geprojecteerde identiteit. 

• Stap 4 Vertaling: Prioriteren van de aandachtspunten op basis van een specifieke 

diagnose per aandachtspunt. 

• Stap 5 Benoeming: Definitief advies voor identiteit en kernwaarden vaststellen na 

toetsing verticale integratie en beoordeling concept advies door directie. 

• Stap 6 Introductie: Introductie van het definitief advies aan het management-

team en een plan van aanpak voor verdere introductie en aanbevelingen voor 

communicatie. 

 

Figuur 13: Visualisatie definitief procesmodel voor het vaststellen van identiteit 

en kernwaarden in een organisatie
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Figuur 14: Het definitieve, gedetailleerde procesmodel. 

Figuur 15: Procesmodel 
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Stap 1 Noodzaak 

 

1a) Kennismaking 

Wat: De onderzoeker maakt kennis met de directie van de organisatie.  

Waarom: De onderzoeker faciliteert het proces en komt daardoor regelmatig in 

contact met de directie.  

Hoe: Een kennismakingsgesprek voeren met de directie op het kantoor van hun 

organisatie.  

 

1b) Nut en noodzaak bespreken 

Wat: Met de directie het probleem vaststellen en vervolgens ingaan op het nut en 

de noodzaak van het hebben van een heldere identiteit en kernwaarden.  

Waarom: Het is noodzakelijk draagvlak te creëren bij de directie voor de uitvoering 

en de uitkomsten van het proces.  

Hoe: In een of meerdere bijeenkomsten uitvoerig het probleem bespreekbaar ma-

ken en vervolgens duidelijk uitleggen wat het nut en de noodzaak is om het proces 

uit te voeren. 

 

1c) Projectteam samenstellen 

Wat: Samenstellen van het projectteam bestaande uit directie, verantwoordelijken 

en medewerkers voor uitvoering van het proces.  

Waarom: Het projectteam voert onderdelen van het proces uit en draagt het nut en 

de noodzaak uit in alle lagen van de organisatie.  

Hoe: In overleg met de directie een team formeren bestaande uit directie, mana-

gers en medewerkers van verschillende functieniveaus.  

 

1d) Afspraken maken 

Wat: Met de leden van het projectteam afspraken maken over de doelen, belasting, 

planning, werkverdeling, selectie te interviewen medewerkers etc.  

Waarom: Inzichtelijk maken wat wanneer en van wie wordt verwacht om de door-

looptijd van het proces in de hand te houden.  

Hoe: Tijdens de verschillende bijeenkomsten in goed overleg de afspraken maken 

en vastleggen in notulen. 

 

Resultaat:  

Het resultaat van stap 1 is het draagvlak bij de directie en het samengestelde pro-

jecteam voor de uitvoering van het procesmodel om identiteit en kernwaarden 

vast te stellen en te introduceren in de organisatie. Wanneer de directie en het 

projectteam het nut en de noodzaak hiervan inzien kan gestart worden met stap 2 

Oriëntatie.   
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Stap 2 Oriëntatie  

 

2a) Deskresearch  

Wat: Alle relevante bedrijfsdocumentatie (zoals businessplan, tactisch plan, jaar-

plan) wordt bestudeerd en geanalyseerd. 

Waarom: Verzamelen van mogelijke identiteitskenmerken en relevante informatie 

die als basis dient voor de organisatieanalyse. 

Hoe: Tijdens het bestuderen kan literatuur geraadpleegd worden voor verheldering 

van bedrijfsspecifieke keuzes in bijvoorbeeld organisatiestructuur. 

 

2b) Verkennende interviews 

Wat: Onder een representatieve groep medewerkers op alle functieniveaus worden 

verkennende interviews afgenomen.  

Waarom: Ter kennismaking en ter inventarisatie van gedachten en meningen met 

betrekking tot identiteit en kernwaarden en de totale bedrijfssituatie. 

Hoe: In overleg met de directie vaststellen hoeveel en bij wie verkennende inter-

views afgenomen worden. Duur van het open interview maximaal 1 uur.  

 

2c) Diepte-interviews 

Wat: Onder de directie, verantwoordelijken en een representatieve groep mede-

werkers op alle functieniveaus worden diepte-interviews afgenomen.  

Waarom: Inzicht krijgen in (mogelijke identiteitskenmerken van) de organisatie en 

elementen van horizontale integratie (zoals competentiemanagement).  

Hoe: In overleg met de directie vaststellen hoeveel en bij wie diepte-interviews 

worden afgenomen aan de hand van een vooraf opgestelde vragenlijst.  

 

Resultaat:  

De dataverzameling die tot stand is gekomen uit deskresearch, verkennende inter-

views en diepte-interviews dient als input voor stap 3 Analyse. Hieronder valt ook 

de verzameling van mogelijke identiteitskenmerken die door uitvoering van bo-

vengenoemde deelstappen tot stand is gekomen. 
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Stap 3 Analyse 

 

3a) Organisatieanalyse 

Wat: De organisatie beschrijven in termen van haar structurele eigenschappen. 

Waarom: Van belang voor de analyse van de uitgangssituatie en de diagnose van de 

oorzaken van de bestaande problemen daarin. 

Hoe: Analyse door middel van de 7S-methode van McKinsey. 

 

3b) Gewenste identiteit 

Wat: Analyseren welke identiteitskenmerken de directie wenst voor haar organisa-

tie.  

Waarom: Het is belangrijk dat de directie zich volledig kan vinden in de identi-

teitskenmerken omdat zij ze top down uit moeten dragen.  

Hoe: In een aantal sessies met het projectteam met daarin de directie met de KJ-

methode mogelijke identiteitskenmerken structureren en specificeren. Aansluitend 

een kwalitatieve enquête voor prioritering en een inkooksessie voor consolidatie 

van de resultaten van de kwalitatieve enquête. 

 

3c) Gepercipieerde identiteit 

Wat: Analyseren hoe de medewerkers de gewenste identiteitskenmerken in de 

huidige organisatie ervaren.  

Waarom: Medewerkers inspraak geven en draagvlak genereren. 

Hoe: Kwantitatieve enquête waarbij de medewerkers aan kunnen geven in hoeverre 

zij een identiteitskenmerk van toepassing vinden op de organisatie. 

3d) Geprojecteerde identiteit 

Wat: Analyseren hoe de organisatie de gewenste identiteitskenmerken projecteert 

in de huidige situatie.  

Waarom: Objectieve waarneming om de gewenste en gepercipieerde identiteits-

kenmerken goed te kunnen beoordelen. 

Hoe: Door een extern adviseur of onderzoeker objectief de gewenste identiteits-

kenmerken laten beoordelen aan de hand van de drie criteria van Albert en Whet-

ten (continuïteit, centraliteit en onderscheidenheid).  

3e) Confrontatie 

Wat: Analyse van de gewenste identiteitskenmerken door een confrontatie met de 

gepercipieerde en geprojecteerde identiteit.  

Waarom: Achterhalen welke identiteitskenmerken het meest relevant zijn voor de 

organisatie en welke meer aandacht zouden moeten krijgen. 

Hoe: Diepteanalyse per identiteitskenmerk in een confrontatiematrix die resulteert 

in een beoordeling: ‘Afgevallen’ of ‘Aandachtspunt’ in het verdere onderzoek.  

 

Resultaat: 

Een set van identiteitskenmerken die het meest relevant zijn voor de organisatie 

of aandacht behoeven. Deze aandachtspunten worden gekoppeld aan de organisa-

tiediagnose in stap 4 Vertaling.  
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Stap 4 Vertaling 

 

4a) Diagnose organisatie 

Wat: Vaststelling van de huidige bedrijfsspecifieke situatie.  

Waarom: Verkrijgen van objectief inzicht in de bedrijfsspecifieke situatie om de 

identiteitskenmerken (aandachtspunten) te kunnen beoordelen.  

Hoe: Bij iedere S van de organisatieanalyse wordt een eerste diagnose van sterke en 

verbeterpunten van de organisatie geformuleerd. De beschrijving van de organisa-

tiediagnose wordt hierop gebaseerd.  

 

4b) Diagnose met betrekking tot aandachtspunten 

Wat: Beschrijven en prioriteren van de aandachtspunten op basis van de organisa-

tiediagnose.  

Waarom: Benoeming aandachtspunten tot identiteitskenmerk of kernwaarde.  

Hoe: Confrontatie van de organisatie diagnose met de aandachtspunten. Per aan-

dachtspunt wordt een specifieke diagnose beschreven, waarop de benoeming tot 

identiteitskenmerk of kernwaarde is gebaseerd.  

 

Resultaat: 

Prioritering van de aandachtspunten en voorstel tot identiteitskenmerk of kern-

waarde. 

 

Stap 5 Benoeming 

 

5a) Concept advies 

Wat: Formuleren van een conceptadvies voor een te projecteren identiteit in com-

binatie met kernwaarden. 

Waarom: Het conceptadvies dient als input voor de beoordeling (stap 5c) door de 

directie.  

Hoe: Afweging maken op basis van de prioritering van de aandachtspunten voor de 

benoeming tot identiteitskenmerk of kernwaarde. 

 

5b) Verticale integratie 

Wat: Controle op aansluiting in de bedrijfsspecifieke lijn van visie tot en met func-

tiespecifieke competenties. 

Waarom: Uitsluiten van tegenstrijdigheden en realiseren van optimale inpassing 

van identiteit en kernwaarden in deze bedrijfsspecifieke lijn. 

Hoe: Een sessie met het projectteam en in het bijzonder de verantwoordelijken 

voor HRM. 

 

5c) Beoordeling door directie 

Wat: Informeren van en ter beoordeling voorleggen aan de directie van het con-

ceptadvies. 

Waarom: Directie kan op- en aanmerkingen geven en vragen stellen.  
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Hoe: Tijdens een bijeenkomst met het projectteam wordt het conceptadvies gepre-

senteerd in een powerpoint-presentatie, gevolgd door een inhoudelijke bespreking 

en aanpassing. 

 

Resultaat: 

Definitief advies voor de identiteit en kernwaarden van de organisatie en overige 

conclusies met betrekking tot de organisatie. 

 

Stap 6 Introductie 

6a) Presentatie aan managementteam 

Wat: Presenteren van het definitieve advies aan het voltallige managementteam.  

Waarom: Introduceren van de identiteit en kernwaarden 

Hoe: Een presentatie van het definitieve advies door de onderzoeker, directie of 

iemand van het projectteam, gevolgd door een vragenronde en discussie. 

6b) Horizontale integratie en effecten 

Wat: Bespreken hoe de identiteit en kernwaarden horizontaal geïntegreerd kun-

nen worden en nagaan wat mogelijke effecten van de identiteit en kernwaarden 

op de organisatie zouden kunnen zijn.  

Waarom: Draagvlak genereren bij het voltallige management.  

Hoe: Een of meerdere workshops met het voltallige management over de inhoud, 

de mogelijkheden tot horizontale integratie en de effecten (7S-Soll) van het defini-

tieve advies voor identiteit en kernwaarden. Hierbij kan gebruik gemaakt worden 

van een waardenmatrix voor interpretatie en vertaling naar de dagelijkse praktijk.  

 

6c) Presentatie aan medewerkers 

Wat: Introduceren van de identiteit en kernwaarden bij de medewerkers. 

Waarom: Bekendmaken van en draagvlak creëren voor de identiteit en kernwaar-

den. 

Hoe: Presentatie door de directie over de noodzaak en het nut van het hebben van 

een heldere identiteitsbeschrijving en kernwaarden. Gevolg door een toelichting 

op het doorlopen proces en een mogelijkheid tot het stellen van vragenstellen. 

 

6d) Vaststellen vervolgaanpak 

Wat: Vaststellen van de vervolgaanpak voor introductie in de organisatie van de 

identiteit en kernwaarden  

Waarom: De informatie moet planmatig (top down) geïntroduceerd worden om op-

timaal draagvlak te creëren.  

Hoe: In overleg met het projectteam en in het bijzonder de directie de planmatige 

vervolgstappen voor introductie onder de medewerkers bepalen en inplannen.  

 

Resultaat: 

Een plan van aanpak voor de verdere introductie van de identiteit en kernwaarden 

in de organisatie. Daarnaast een overzicht van, tijdens het onderzoek en tijdens de 

verschillende sessies gegenereerde, aanbevelingen voor de management-, organisa-

tie- en marketingcommunicatie met betrekking tot de identiteit en kernwaarden.
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11 S L O T C O N C L U S I E S  E N  A A N B E V E L I N G E N   

11.1 Inleiding 

In paragraaf 11.2 zijn de slotconclusies beschreven met betrekking tot het onder-

zoek naar een algemeen toepasbaar procesmodel voor het vaststellen en introdu-

ceren van identiteit en kernwaarden. Daarna worden aanbevelingen gedaan voor 

verder onderzoek (paragraaf 11.3).  

 

11.2 Slotconclusies 

• Dit onderzoek heeft geleid tot een algemeen toepasbaar procesmodel voor het 

vaststellen en introduceren van identiteit en kernwaarden van een organisatie 

(de unfreezing-fase in de planned change). Tevens is een basis gelegd voor de 

vervolgstap (moving) met aanreikingen en aanbevelingen. De elementen uit de 

visie dienen tot uiting te komen in alle processen en systemen binnen een or-

ganisatie, ofwel in alles dat het bedrijf doet (Collins en Porras, 1994): ‘The cruci-

al variable is not the content of a company’s ideology, but how deeply it believes its ideo-

logy and how consistently it lives, breathes, and expresses it in all that it does.’ 

• De toepassing van de onderzoeksaanpak in een casestudy is relevant gebleken 

voor de ontwikkeling van het algemeen toepasbare procesmodel. Daarnaast 

zijn de uitkomsten van de casestudy relevant voor Laanbroek Schoeman advi-

seurs. Voor LSa heeft het geresulteerd in een definitief advies voor identiteit en 

kernwaarden, een plan van aanpak voor verdere introductie en aanbevelingen 

voor management-, marketing- en organisatiecommunicatie.   

• Verticale integratie (afstemming en inpassing in de bedrijfsspecifieke lijn van 

visie tot en met competenties) en horizontale integratie (afstemming van de 

personele instrumenten ten aanzien van de identiteit en kernwaarden) is es-

sentieel om de toegevoegde waarde (de voordelen) te bereiken. Wanneer dit 

achterwege blijft is er sprake van een afbreukrisico. 

• Inschakelen van een onafhankelijke adviseur bij het vaststellen en introduce-

ren van identiteit en kernwaarden kan met name nuttig zijn voor de procesbe-

geleiding. Inhoudelijk moeten de processtappen zo veel mogelijk door leden uit 

de organisatie zelf (in een projectteam) worden uitgevoerd.  

• Organisatieontwikkelingen zijn niet altijd lineair verlopende processen. In de 

meeste gevallen vertonen processen van organisatieverandering een cyclisch 

karakter (twee stappen voorwaarts, een stap terug, en soms een stap voor-

waarts en twee stappen terug). Men kan stuiten op onvoorziene problemen of 

voorwaarden of tijdgebrek, waarvoor al dan niet ad hoc een oplossing moet 

worden gevonden. Mijlpalen bestaan slechts in de handleiding (het procesmo-

del) en liggen niet vast in een tijdspad. Het procesmodel is wel een goed hulp-

middel om de ontwikkeling planmatig in de hand te houden.  

• Het grote voordeel van projectmatig werken met het procesmodel is uiteraard 

de doelgerichtheid van de handelingen en activiteiten van alle bij het project 

betrokken personen. Alles staat in het teken van een helder geformuleerde pro-

jectdoelstelling. Dit voordeel kan echter omslaan in een nadeel wanneer de 

doelgerichtheid van het project verwordt tot een verengde focus: de nadruk op 

het ene doel kan ertoe leiden dat men blind wordt voor nevenfacetten. In het 

algemeen toepasbare procesmodel wordt dat voorkomen door toepassing van 
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de 7S-methode van McKinsey. Hierbij worden alle structurele eigenschappen 

van de organisatie zowel voor (de huidige situatie) als na (effecten van de ver-

andering op de structurele eigenschappen) de ontwikkeling  geanalyseerd.  

• In de ideale situatie wordt de uitvoering van de processtappen in het proces-

model zoveel mogelijk door een intern projectteam met directie, leidinggeven-

den en medewerkers van verschillende functieniveaus uitgevoerd. Op deze ma-

nier wordt het draagvlak vergroot en ontdekken de teamleden zelf welke de 

belangrijkste problemen zijn in de organisatie, wat men hieraan het beste kan 

doen en aan welke voorwaarden moet worden voldaan wil het veranderingstra-

ject succesvol zijn.   

• Het imago van een organisatie is in het procesmodel beperkt meegenomen in 

stap 2 Oriëntatie. De nadruk bij het vaststellen van identiteit en kernwaarden 

ligt vooral op de wens van de directie en de perceptie van de medewerkers ten 

aanzien van de identiteit en kernwaarden. De wens en perceptie wordt wel ge-

confronteerd met de door de onderzoeker waargenomen geprojecteerd identi-

teit in de organisatie.     

• Het procesmodel onderscheidt zich door het integraal vaststellen en introduce-

ren van zowel identiteit als kernwaarden en door de goede onderbouwing van 

het belang van identiteit en kernwaarden. Tevens levert het inzicht op in de 

sterke en verbeterpunten ten aanzien van de karakteristieke eigenschappen 

van de organisatie. De meeste methoden in literatuur beperken zich enkel tot 

het vaststellen van identiteit en imago. Dit procesmodel omvat de gehele un-

freeze fase en biedt ook aanbevelingen en aanreikingen voor de movingfase.  

 

11.3 Aanbevelingen voor verder onderzoek 

• Toepassen van het definitieve procesmodel in andere organisaties om meer 

wetenschappelijk draagvlak te creëren, het model verder te ontwikkelen en 

waar nodig te verbeteren. 

• Het is van belang dat aansluitend aan de unfreezing-fase (vaststellen en intro-

duceren) de volgende fase in de planned change (moving: communiceren en 

borgen) wordt gestart. De aangereikte aandachtspunten en aanbevelingen in 

het procesmodel kunnen hierbij gebruikt worden. Mogelijk is voor deze fase en 

ook voor de refreezing-fase (sturen op en meten van identiteit en kernwaarden) 

een vergelijkbaar procesmodel te ontwerpen dat aansluit op het procesmodel 

voor het vaststellen en introduceren van identiteit en kernwaarden. 

• De waarborging in de organisatie en haar processen van identiteit en kern-

waarden kan op verschillende manieren uitgevoerd worden. Inzichtelijk maken 

van de grote variëteit aan mogelijkheden is een aanbeveling voor verder on-

derzoek. Het meten van de verandering kan tevens gemeten worden vanaf de 

oriëntatiefase. Een aanbeveling is het inzichtelijk maken welke meetmethoden 

hiervoor geschikt zijn. 

• Onderzoeken van de mogelijkheden om informatie over het imago en de repu-

tatie nadrukkelijker te gebruiken in aanvulling op de waarneming van de ge-

projecteerde identiteit door een onderzoeker voor de spiegeling (confrontatie) 

met de gewenste en gepercipieerde identiteit. Mogelijk kunnen partners of 

(langdurige) klanten zelfs participeren in het interne projectteam dat de identi-

teit en kernwaarden gaat vaststellen.  
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12 D I S C U S S I E  E N  R E F L E C T I E   

12.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden een aantal discussiepunten besproken met betrekking tot 

het eindresultaat van het afstudeeronderzoek. Gevolgd door een reflectie op het 

onderzoek en de resultaatverwachting. Tot slot wordt gereflecteerd op de behaalde 

competenties met het uitvoeren van dit afstudeeronderzoek. 

12.2 Discussiepunten 

Deze paragraaf beschrijft een aantal mogelijke discussiepunten met betrekking tot 

de toepassing van het procesmodel in een organisatie: 

• Gebrek aan draagvlak: In dit onderzoek is de noodzaak voor draagvlak uitvoerig 

behandeld en opgenomen in het procesmodel. Bij het draagvlak creëren voor 

het onderwerp en de mogelijke voordelen biedt het theoretisch kader een eer-

ste inzicht.    

• Uitvoering van het procesmodel kost veel tijd en geld: Uitvoering van het procesmodel 

kost veel tijd en geld. maar daar staan de mogelijke voordelen tegenover. 

• Externe input (adviseur) in het proces is duur: Een extern adviseur is niet noodzake-

lijk. Het kan wel bijdragen aan een beter procesverloop.  

• Het proces duurt lang en het duurt nog langer voordat de voordelen ervan 

zichtbaar worden in de organisatie: Het meten van de (tussentijdse) resultaten 

en verbetering ten aanzien van de voordelen is als aanbeveling opgenomen in 

dit onderzoek. 

 

12.3 Reflectie op het onderzoek en het resultaat 

Zoals Collins en Porras in hun boek Built to Last (1994) aangeven, hebben alle 

onderzoeksprojecten in de sociale wetenschap te maken met beperkingen en 

moeilijkheden. Dat komt omdat er geen volledige gecontroleerde, reproduceerbare 

experimenten in een specifieke of meerdere organisaties kunnen worden uitge-

voerd.  

 

Figuur 15: Continual looping process (Collins en Porras, 1994) 

 

Tijdens mijn onderzoek heb ik op basis van een literatuurstudie een onderzoeks-

aanpak geformuleerd en deze vervolgens toegepast bij Laanbroek Schoeman advi-

seurs. Deze aanpak is vervolgens geanalyseerd en gevalideerd wat heeft geleid tot 
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een aangepast (concept) en uiteindelijk definitief procesmodel. Dit is het principe 

van een continual looping process van onderzoek naar theorie naar praktijk (figuur 

15). Het onderzoek en het resultaat is dan ook geen waarheid. Volgens Collins en 

Porras kan niemand in dit onderzoeksgebied claimen de waarheid te hebben ge-

vonden. Het onderzoek en het resultaat kan wel leiden tot een beter begrip over 

identiteit en kernwaarden en het belang ervan (in het bijzonder binnen de Facul-

teit Bouwkunde en de bouwsector) en een mogelijke aanpak om deze in een orga-

nisatie vast te stellen en te introduceren.  

 

Reflectie op de wetenschappelijke relevantie 

Met dit onderzoek is na validatie door een expertpanel een algemeen toepasbaar 

en daarmee reproduceerbaar procesmodel tot stand gekomen voor het vaststellen 

en introduceren van identiteit en kernwaarden in een organisatie.  

 

Reflectie op de maatschappelijke relevantie  

Wanneer iedereen binnen de organisatie van LSa gaat handelen op basis van de 

vastgestelde identiteit en kernwaarden komt dit de kwaliteit in huisvestingsoplos-

singen voor de klant en gebruikers ten goede.  

 

Reflectie op de relevantie voor de organisatie 

Dit onderzoek heeft voor de organisatie van Laanbroek Schoeman adviseurs geleid 

tot heldere identiteitskenmerken en kernwaarden. Daarnaast is een plan van aan-

pak opgesteld voor de verdere top down introductie in de organisatie. Identificatie 

met de identiteit en kernwaarden kan leiden tot de voordelen beschreven in dit 

rapport, zoals een toename van de tevredenheid onder de medewerkers bij identi-

ficatie met de identiteit en kernwaarden. 

 

12.4 Reflectie op behaalde competenties 

De volgende competenties heb ik met het afstudeeronderzoek kunnen ontwikke-

len, gevolg door een korte toelichting: 

• Ontwikkelen van bedrijfskundige- en managementvaardigheden 

• Specialiseren in project- en procesmanagement 

• Ontwikkelen kennis, vaardigheden  in bouw- en vastgoedmanagement, huisves-

tingsmanagement en organisatiegericht huisvesten. 

• Ontwikkelen van een professionele en academische werkhouding  

 

Tijdens de presentatie van Showcaseportfolio 2 zal dieper ingegaan worden op de 

ontwikkeling van mijn competenties gedurende mijn opleiding en daarmee ook 

het afstuderen. 

 

Ontwikkelen van bedrijfskundige- en managementvaardigheden 

Met dit bedrijfskundige onderzoek heb ik mijn bedrijfskundige vaardigheden kun-

nen ontwikkelen. Daarnaast heb ik veel kennis gedaan op het gebied van organisa-

ties (ontwikkeling en verandering) en human resource management. Tijdens de 

uitvoering van de onderzoeksaanpak in de casestudy bij Laanbroek Schoeman 

adviseurs heb ik veel leerzame contacten gehad met directie en verantwoordelij-

ken binnen het bedrijf. Omgaan met weerstand, verschil van inzichten en menin-
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gen, verschil in belangen is allemaal aan de orde geweest. Het draagvlak creëren 

bij de directie was een (langdurige) leerzame ervaring. 

 

Specialiseren in project- en procesmanagement 

Het faciliteren en uitvoeren van de onderzoeksaanpak bij Laanbroek Schoeman 

adviseurs is een zeer goede oefening geweest ten aanzien van deze competentie. 

Dit geldt ook voor het ontwerpen van het algemeen toepasbare procesmodel.  

 

Ontwikkelen kennis, vaardigheden  in bouw- en vastgoedmanagement, huisvestingsmanage-

ment en organisatiegericht huisvesten. 

Ik heb veel contact onderhouden met medewerkers van verschillende functieni-

veaus binnen LSa. Hierbij is veel gesproken over projecten en de rol die de ver-

schillende medewerkers daarin hebben.  

 

Ontwikkelen van een professionele en academische werkhouding  

Volgens de directie van LSa heb ik me niet af laten schrikken door het interne 

timingprobleem, de beperkingen (minimale belasting van medewerkers) en lang-

durige proces van het inzien van de noodzaak en belang van het onderzoek. Daar-

naast gaven zij aan dat ik het proces op een professionele wijze en op eigen initia-

tief, als adviseur van de directie, heb gefaciliteerd en uitgevoerd. De bijeenkom-

sten met de directie waren nuttig en goed voorbereid zodat de directie de tijd er 

voor vrij wilde maken.  

 

Tot slot van deel C Algemeen procesmodel 

In deel C Onderzoek is, op basis van de onderzoeksaanpak uit deel A en de toepas-

sing ervan in deel B Casestudy, een voorstel ontworpen voor een algemeen toepas-

baar procesmodel. Na validatie door de directie van LSa en een expertpanel heeft 

bijstelling plaatsgevonden naar een definitief procesmodel voor het vaststellen en 

introduceren van identiteit en kernwaarden in een organisatie. Aansluitend zijn de 

slotconclusies en aanbevelingen voor verder onderzoek beschreven. Het afstudeer-

rapport sluit af met discussie en reflectie. Het onderzoek met het algemeen toe-

pasbare procesmodel als eindresultaat kan leiden tot een beter begrip over identi-

teit en kernwaarden en het belang ervan (in het bijzonder binnen de Faculteit 

Bouwkunde en de bouwsector) en biedt een mogelijke, positief beoordeelde, aan-

pak om deze in een organisatie vast te stellen en te introduceren. Zowel voor mij, 

Laanbroek Schoeman adviseurs geldt dan ook: 

 

This is not the end. It is not even the beginning of the end.  

But it is, perhaps, the end of the beginning.  

Winston S. Churchill in een speech gegeven op 10 november 1942. 
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