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1 L I T E R A T U U R S T U D I E   

Bijlage die behoort tot deel A Onderzoek 

 

Opmerking: 

De literatuurstudie is in de beginfase van het afstudeeronderzoek uitgevoerd. De meest rele-

vante informatie met betrekking tot het onderzoek is opgenomen in het theoretisch kadervan 

het afstudeerrapport ((hoofdstuk 3). De inhoud van het theoretisch kader is gedurende het 

onderzoek op sommige punten verbeterd, aangepast of aangevuld.  

 

1.1 Inleiding  

Deze bijlage bevat de literatuurstudie die is verricht met het doel antwoorden te 

genereren op de deelvragen uit paragraaf 2.5 van het onderzoeksrapport: 

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 organi-

satie? 

• Hoe kunnen identiteit en kernwaarden geïntroduceerd en gecommuni-

ceerd worden? 

 

" Building a value-based organization is an activity for marathoners, not for sprint-

ers" (Devero, 2003) 

 

In het onderzoek van Peters en Waterman (1982) naar de excellente ondernemin-

gen kwam naar voren dat het vooral de ‘zachte’, meer sociale factoren zijn die het 

succes bepalen. Deze factoren zijn meestal lastig te vatten in meetbare begrippen 

en daardoor moeilijk te beheersen. In hun onderzoek kwamen de 'shared values' 

als centrale factor naar voren. Het onderwerp is als eerste aan de orde gesteld door 

Barnard en Selznick in Leadership en Administration (1957): Het inprenten van 

een doel is een creatieve uitdaging, aangezien we hier te maken hebben met de 

transformatie van personen, individuen en groepen van neutrale, technische com-

ponenten tot deelnemers met hun karakteristieke stempel, gevoeligheid en be-

trokkenheid (Peters en Waterman, 1982).  

 

1.2 Het begrip ‘Kernwaarden’ 

Collins en Porras geven in hun boek Built to last uit 1994 de volgende definitie 

voor kernwaarden: Kernwaarden zijn de essentiële (centrale) en duurzame principes van 

een organisatie. Ze vormen de lijm die de organisatie bij elkaar houdt tijdens groei, decentra-

lisatie, differentiatie en uitbreiding.

Een andere definitie voor het begrip kernwaarden is: 

Leidende beginselen die het gehele optreden van de organisatie en haar leden kenmerken, die 

aangeven wie en wat de organisatie wil zijn, waar zij op aangesproken mag worden en wat in 
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voorkomende gevallen als doorslaggevend richtsnoer zal worden gebruikt'. (van Luijk en 

Schilder, 1997) 

Kernwaarden kunnen niet los worden gezien van de verschillende waarden die op 

verschillende niveaus in een organisatie voorkomen. Een organisatie heeft met 

waarden op de volgende niveaus te maken: Er zijn waarden die op het niveau van 

de maatschappij voorkomen (society values), op organisatie niveau (organizational 

values), op groep niveau (team values) en op persoonlijk niveau (personal values) (Bar-

ret, 1998). 

 

Een organisatie heeft niet alleen met de waarden binnen een organisatie te maken 

maar ook met die van daarbuiten in de vorm van waarden voor de maatschappij. 

Nu hebben verschillende stakeholders vaak ook verschillende waarden en belan-

gen. Deze belangen mogen niet zomaar ongemoeid worden gelaten en zullen in de 

kernwaarden van de organisatie moeten worden meegenomen (Collins en Porras, 

1994; Reyneart, 1998; Devero, 2003). In de literatuur wordt aangegeven dat, naast 

waarden binnen een organisatie, ook waarden voor de maatschappij in de kern-

waarden moeten worden meegenomen (Collins en Porras, 1994; Reyneart, 1998; 

Devero, 2003). Reyneart (1998) geeft de rol van de waarden buiten de organisatie 

en kernwaarden als volgt weer: 

 

maatschappelijke waarden 

 

waarden van stakeholders 

 

kernwaarden 

 

In de literatuur wordt aangegeven dat het aantal kernwaarden idealiter tussen drie 

en vijf bedraagt (Collins en Porras, 1994). Bij meer waarden verliest men aan 

scherpte, mensen kunnen de waarden niet langer onthouden en weten bijgevolg 

niet helder meer waar het om gaat. 

 

1.3 Belang van kernwaarden 

De aard van het werk verandert. Zoals Collins en Porras (1994) aangeven: In plaats 

van spierballen, gaat het in de kenniseconomie vooral om inspiratie, creativiteit 

en betrokkenheid. Mensen willen meedenken en een zinvolle en zichtbare bijdra-

ge leveren. Omgekeerd is het voor ondernemingen steeds belangrijker om het 

volledige potentieel van het personeel aan te boren. Een visie en kernwaarden 

hebben dan ook meer en meer een functie in het rekruteren, motiveren en vast-
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houden van de gewenste medewerkers (www123management.nl/cultuur). Collins 

and Porras geven aan dat 'visionary compagnies' goede resultaten boeken door de 

beginselen van de organisatie over lange termijn na te leven. Deze beginselen 

bestaan uit een missie en een set van fundamentele waarden die aansluiten op de 

doelen, strategie en operationele uitvoering in de organisatie. Er is hier een posi-

tief verband met de business performance over de lange termijn.  

 

Deze beginselen bestaan uit een formulering van het hogere ideaal van de organi-

satie, iets dat uitstijgt boven het gecombineerde belang van medewerkers, klanten, 

aandeelhouders. Medewerkers in de organisatie voelen een zekere mate van trots 

dat zij kunnen bijdragen aan het realiseren van dit doel. Organisaties die hun 

bestaansgrond op deze laatste manier formuleren, zijn grootser –en niet noodzake-

lijkerwijs groter- dan andere organisaties. Het zijn organisaties waarvoor het leu-

ker en inspirerender werken is dan voor organisaties, waarbij de waarde van het 

aandeel als hoogste doelstelling geldt. Mensen die bij dit soort organisaties werken 

beseffen dat er, bij alle turbulentie die er bestaat, toch ook iets ‘heilig’ en ‘onaan-

tastbaars’ in de organisatie bestaat, de kernwaarden en de kernfunctie van de 

organisatie.  

Financiële resultaten (materieel belang) 

Collins en Porras (1994) komen na grootschalig onderzoek tot de conclusie dat 

bedrijven die zich richten op hun kernwaarden op lange termijn beter presteren 

dan hun branchegenoten die geen of minder aandacht voor kernwaarden hebben. 

Andere onderzoeken wijzen uit dat in organisaties waar de medewerkers een dui-

delijk beeld hebben van de kernwaarden betere financiële prestaties leveren dan 

organisaties in het algemeen (http://www.isrsurveys.com/pdf/ insight/ visionva-

lues.pdf). McCoy (1985) stelt dat in organisaties die voortreffelijke resultaten beha-

len, centraal staat dat hun kernwaarden verankerd zijn in hun cultuur. In onder-

staande figuur is echter een aantal logische verbanden gelegd, die aangeven hoe 

complex de relaties tussen visie (en vertaling naar missie en kernwaarden) en 

uiteindelijke (financiële) resultaten wel niet zijn (bron &Samhoud, 2005).  
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Immateriële waarde  

Naast de aandeelhouderswaarde van een bedrijf bepalen in toenemende mate me-

de de immateriële waarden, zoals visie, identiteit, reputatie, ontwikkeling mede-

werkers etc., de waarde van een bedrijf (Barret, 1998; English en Cohen, 2001; 

White, 2003). De kernwaarden van de organisatie bepalen in toenemende mate de 

mogelijkheid van een organisatie om de beste mensen aan te trekken en hun pro-

ducten te verkopen. Wat een organisatie is en waar zij voor staat wordt net zo 

belangrijk als wat je verkoopt. In een tijdperk waarin de concurrentie op alle ni-

veaus, van het lokale tot globale niveau, toeneemt, wordt het steeds belangrijker 

voor organisaties om een bedrijfscultuur te creëren die getalenteerde mensen 

aantrekt en behoudt om tot financieel succes te komen. Deze immateriële waar-

den worden voor een belangrijk gedeelte bepaald door de mate waarin de organi-

satie in staat haar kernwaarden te sturen en te realiseren (Jones, 1999; English en 

Cohen, 2001).  

 

Maatschappelijk belang 

Organisaties streven maatschappelijke waarden als milieuvriendelijk, sociaal, in-

tegriteit, vertrouwen en dergelijke niet langer om idealistische redenen na, ze 

hebben ze ook voor het belang van de organisatie. Maatschappelijke waarden 

kunnen bijdragen aan het strategische proces van een organisatie en kunnen de 

reputatie van de organisatie sterk beïnvloeden. Wanneer organisaties zichtbaar op 

een vertrouwenwekkende manier aandacht besteden aan maatschappelijke waar-

den zijn zij op lange termijn het meest succesvol voor hun aandeelhouders (Finan-

cieel Dagblad, 2004 ) 

 

Binding organisatie 

Organisaties zijn meer en meer opgesplitst in divisies en afdelingen. Dit komt de 

innovativiteit, flexibiliteit en besluitvorming van organisaties ten goede. Echter 

wat de vele verschillende afdelingen als nadeel met zich meebrengen is de diversi-

teit en decentralisatie die er in de organisatie ontstaat. Afdelingen streven ver-

schillende doelen na, hebben tegenstrijdige belangen en weten niet waar de orga-

nisatie naar toegaat en naar toe wil. Door een organisatie op waarden te sturen 

kan er eenheid worden gecreëerd in de organisatie. Gemeenschappelijke kern-

waarden zorgen voor overeenkomsten tussen de verschillende afdelingen (Collins 

en Porras, 1994). Een organisatie sturen op kernwaarden is een manier om een 

organisatie te leiden. Het helpt om alle mensen dezelfde kant op te laten kijken, 

(Collins en porras, 1994) 

 

Binding van medewerkers 

Managers en werknemers zoeken tegenwoordig naar organisaties waar ze kunnen 

groeien en hun persoonlijke ambities kunnen ontplooien. Ze willen werken bij 

organisaties die sociaal verantwoordelijk zijn en voor een duurzame ontwikkeling 

staan. Ze zoeken naar organisaties waarbij hun persoonlijke waarden overeenko-

men met de kernwaarden van de organisatie. Wanneer de waarden juist zijn opge-
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steld helpt het de organisatie de juiste mensen aan te trekken en te behouden 

(Collins en Porras, 1994; Kinds, 2000; Frederick, 2001).  

 

Bezieling en sturing van medewerkers 

Kernwaarden zijn bindend als bron van inspiratie en daardoor motivatie en stu-

rend omdat ze fungeren als 'ethisch compas'. (Collins en Porras, 1994). Kernwaar-

den zijn de kernpunten van een organisatie. Het is in het belang van de organisa-

tie dat haar medewerkers handelen naar deze punten. Op een aantal kernwaarden 

zijn op individueel niveau doelen te stellen. Wanneer een werknemer zijn per-

soonlijke waarden kan uitdrukken in zijn werk en wanneer zijn persoonlijke 

waarden overeenkomen met de kernwaarden van de organisatie is het aanneme-

lijk dat de werknemer tevreden is met zijn werk. En is het waarschijnlijker dat zij 

productiever en creatiever is dan medewerkers waarbij deze overeenkomsten niet 

aanwezig zijn (Kinds, 2000; Devero, 2003). Kernwaarden hebben vooral een intrin-

sieke waarde, dat wil zeggen, de waarden hebben vooral betekenis voor degenen 

die in de organisatie werkzaam zijn (&Samhoud, 2005). 

Zekerheid 

Zeker onder omstandigheden en dubbelzinnigheid beter om een organisatie te 

besturen door de nadruk te leggen op zulke waarden, dan te vertrouwen op bu-

reaucratische of persoonlijke mechanismen (Ouchi, 1979). Hierdoor hebben me-

dewerkers namelijk, ook in veranderende omstandigheden, een houvast voor waar 

de organisatie voor staat. En aldus zullen de werknemers ook in veranderende 

omstandigheden hun organisatie op een zelfde, stabiele manier naar buiten blij-

ven vertegenwoordigen. 

 

Daarnaast zijn er nog andere argumenten te benoemen voor het belang van of met 

betrekking tot kernwaarden: 

• Het dient als een als leidraad voor de beleidsmakers en professionals in het 

dagelijkse handelen, bij het nemen van verantwoordelijkheid, het maken van 

keuzes en het ingaan op vragen van de klant en andere actoren (Stewart, 1996) 

• Kernwaarden hebben betrekking op de manier waarop medewerkers met el-

kaar omgaan en hoe een organisatie haar klanten, haar personeel, haar leve-

ranciers en de gemeenschap zien. 

• De kernwaarden, de waarden van de stakeholders en de maatschappelijke 

waarden moeten niet afzonderlijk van elkaar worden gezien. 

• Set van waarden, geschikt naar haar eigen organisatie omstandigheden (Collins 

en Porras, 1994). 

• Verbinding maken tussen de strategie en waarden die het management na-

streeft en de operationele activiteiten (Kaplan en Norton, 1992). 

• Het helpt de organisatie om haar strategische doelen te halen. 

• Organisaties met kernwaarden opereren met grotere cohesie en een duidelijker 

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

behoeften en markten dan organisaties die geen kernwaarden hebben (Haas, 

1994).  
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• Het lokken van kwaliteitssollicitanten. 

• Het opbouwen van werknemers loyaliteit, vermindering van aanwerving- en 

trainingskosten. 

• Bepalen in grote mate de uitstraling, de aantrekkingskracht en de identiteit 

waarmee een organisatie in haar omgeving bekend is (Mirabile 1996; Jones 

1999; English en Cohen, 2001) 

• Kernwaarden zijn een weerklank van waar een organisatie voor staat, waar een 

organisatie in gelooft. De identiteit/ reputatie van een organisatie wordt voor 

een belangrijk gedeelte bepaald door de mate waarin een organisatie als geheel 

in staat is haar kernwaarden te communiceren naar haar omgeving (Jones, 

1999; English en Cohen, 2001). 

• Klanten zoeken in toenemende mate meer dan alleen een product. Ze willen 

onderscheidende ideeën, producten en diensten waarmee ze zich mee kunnen 

identificeren. De consumenten kopen hun producten en diensten bij bedrijven 

die hun persoonlijke waarden delen. 

• Het vergroten van klantloyaliteit en verkopen 

 

1.4 Beperkingen van kernwaarden 

De volgende beperkingen zijn te benoemen: 

• Het hebben van ongepaste waarden of een ongepast gevoel van missie is een 

krachtige negatieve invloed op werknemersgedrag (www.12manage.nl). 

• Gedeelde waarden en een gevoel van missie zijn vaak uiterst moeilijk te veran-

deren en kunnen een hindernis voor verandering zijn(www.12manage.nl).  

• Sterk gedeelde waarden of een sterk gevoel van missie kan leiden tot een insu-

lariteit die xenophobisch wordt (www.12manage.nl). 

• Het creëren van een missieverklaring is vaak een tijd en geld verslindend pro-

ces. 

• Een missiedocument mag geen “papieren tijger” zijn (www.12manage.nl). 

• Een dilemma van waarden ontstaat wanneer in een organisatie het nastreven 

van een bepaald ideaal in de praktijk leidt tot gedrag dat centrale waarden on-

dergraaft (Meyer, 2000). 

 

1.5 Kernwaarden in de organisatie 

Volgens Collins en Porras (1994) kenmerken visionaire bedrijven zich vooral door 

het hebben van een onderscheidende kernideologie. Bij veel organisaties zijn der-

gelijke ideologische componenten niet meer zijn dan loze woorden. Visionaire 

bedrijven spreken niet alleen over hun ideologie, maar zetten volgens Collins en 

Porras ook stappen om die ideologie in alle lagen van het bedrijf te laten door-

dringen. Door kernwaarden te formuleren kan sturing gegeven worden aan de 

cultuur van de organisatie. Bij kennisintensieve organisaties is, zo blijkt uit de 

moderne literatuur, het creëren en koesteren van deze shared values, geëxplici-

teerd in een collectieve ambitie, de belangrijkste zo niet de enige echte manage-

mentuitdaging. Professionals laten zich nu eenmaal niet of nauwelijks sturen door 

regels, procedures en richtlijnen, zoals Mintzberg al constateerde. (zie o.a. Weg-
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geman, 1992). Zij worden vooral geïnspireerd door de uitdaging die zij zichzelf 

hebben gesteld. 

 

Dat er nog een gat zit tussen theorie en praktijk blijkt uit onderzoek van Booz 

Allen Hamilton. Het bureau heeft effectiviteit van kernwaarden en visies onder-

zocht. Uit het onderzoek blijkt dat 89% van de ondernemingen over een op papier 

gestelde visie beschikt. De meeste bedrijven gebruiken deze visie maar voor be-

perkte doeleinden: het verbeteren van interne relaties en van externe reputatie. 

Een directe bijdrage aan groeidoelstellingen zien de meeste ondervraagden niet. 

Ook komt naar voren dat de meeste bedrijven geen enkele poging doen om de 

effecten van hun visie te meten. In de praktijk wordt het belang van het hebben 

van kernwaarden veelal erkend, maar het managen van kernwaarden wordt echter 

in mindere mate ingevuld (O'Reilly III en Pfeffer, 2000, Lencioni, 2002).  

 

Individuele waarden en normen in moeten zo veel mogelijk overlap hebben (sha-

red values) met de organisatie waarden en ambities. De uitdaging voor manage-

ment en medewerkers is om deze overlap tussen individuele normen en waarden 

en die van de organisatie voortdurend zo groot mogelijk te houden. Sommige or-

ganisaties slagen daar goed in en worden, zoals Mintzberg het noemt, zelfs ‘missi-

onary organizations’. Dat zijn organisaties die worden gekenmerkt door een hoge 

mate van loyaliteit, een sterke, gezamenlijke oriëntatie, minder specialisatie en 

relatief veel vertrouwen in informele controlemechanismen. Mintzberg, Quin, 

James, 1988) 

 

1.6 Het begrip ‘Identiteit’ 

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

sentatie en het gedrag van een onderneming naar binnen en naar buiten toe op 

basis van een vastgelegde ondernemingsfilosofie, een lange termijn onderne-

mingsdoelstelling en bepaald gewenst imago, met de wil alle handelingsinstru-

menten van een onderneming als eenheid naar binnen en buiten tot gelding te 

laten komen (Birkigt en Stadler, 1986).  

Het begrip 'Identiteit' kan ook worden omschreven als een verzameling van ideeën 

en meningen die de vraag beantwoord 'wie ben ik?'. Of indien het een organisatie 

betreft: 'Wie zijn wij?' (Foreman & Whetten, 2002). 

 

De meest geciteerde definitie van de huidige organisatie-identiteit is de uit drie 

criteria bestaande definitie van Albert & Whetten (1985): 

• Het criterium van 'centraal karakter': de kenmerken (eigenschappen) 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 kenmerken (eigenschappen) van 

de organisatie blijven in de loop van de tijd hetzelfde  
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Larcon & Reitter (1984) hanteren een omschrijving die lijkt op de definitie van 

Albert en Whetten (1985): A series of interdependent characteristics of the organi-

zation from which it draws its specificity, stability and unity. Ook Dutton, 

Dukerich en Harquail (1994) hanteren een vergelijkbare interne benadering van 

het begrip identiteit: What organizational members believe to be its [the organiza-

tion] central, endurung and distinctive character, the members' shared beliefs 

about what is distinctive, central, and enduring about their organization.  

 

Andere definities voor organisatie-identiteit zijn: 

Organizational identity comprises those characteristics of an organization that its 

members believe are central, distinctive and enduring. That is, organizational 

identity consists of those attributes that members feel are fundamental to (central) 

and uniquely descriptive of (distinctive) the organization and that persist within 

the organization over time (enduring). (Pratt & Foreman, 2000). 

 

Organisatie identiteit geeft het onderscheidende vermogen en de herkenbaarheid 

van de individuele eigenschappen van de onderneming weer. Identiteit in deze zin 

omvat ook het onderscheiden en herkennen van delen van de totale onderneming 

en het toekennen van de delen tot dat geheel (Tanneberger, 1987). 

 

Van Riel (2003) maakt onderscheid tussen de geprojecteerde identiteit, de gewens-

te (ideale identiteit) en de gepercipieerde (door medewerkers waargenomen) orga-

nisatie-identiteit. 

 

Geprojecteerde identiteit 

De geprojecteerde identiteit omschrijft van Riel (2003) als: de impliciete en expli-

ciete offerte van signalen, waarmee een organisatie haar cruciale kenmerken ken-

baar maakt aan de externe en interne stakeholders door middel van communicatie 

en symbolen. Van Riel stelt ook vast dat er merkwaardig genoeg in de openbare 

beschikbare bronnen nauwelijks informatie te vinden over methoden die gehan-

teerd kunnen worden om de geprojecteerde identiteit van een organisatie te me-

ten. Hij suggereert dat het op een eenvoudige manier vastgesteld zou moeten 

kunnen worden. Bijvoorbeeld door te kijken naar de formele uitingen van de or-

ganisatie, zoals de website, het jaarverslag, de corporate brochure, een corporate 

advertising campagne, interviews met leden van de Raad van Bestuur. Vervolgens 

zou men met behulp vaneen inhoudsanalyse in kaart gebracht kunnen worden 

welke kenmerken het meest frequent naar voren worden gebracht en daarna kun-

nen concluderen dat dit de geprojecteerde identiteit is.  

 

Gewenste identiteit (ideale identiteit): 

Het droombeeld van het topmanagement zoals men hoopt dat de organisatie zal 

kunnen worden onder hun bestuurlijke leiding. 
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Waargenomen (gepercipieerde) identiteit: 

Medewerkers in organisaties kunnen heel uiteenlopende percepties hebben over 

de meest typerende kenmerken van de identiteit van hun eigen organisatie. Voor 

een deel heeft dit te maken met hun hiërarchische positie of hun aspiratieniveau 

om dat te bereiken. Voor een ander deel heeft dit met preferenties te maken ten 

aanzien van de manier waarop de organisatie naar hun mening zou moeten opere-

ren. Het is met andere woorden voorspelbaar dat leden van een organisatie ver-

schillende visies zullen hebben op wat als meest typerende kenmerken worden 

gezien van de organisatie als totaliteit. Meestal kan dit als volgt worden vastge-

steld. Een externe onderzoeker voert gesprekken (open interviews) met een aantal 

vertegenwoordigers van de betreffende organisatie, om in kaart te brengen wat de 

soort kenmerken zijn die de meeste steun ondervinden. Vervolgens wordt met 

behulp van een vragenlijst onder een representatieve steekproef van de organisa-

tie in kaart gebracht welke kenmerken als het meest wezenlijk worden gezien 

door een meerderheid van de leden van de organisatie.   

 

De Franse auteurs Larcon en Reitter (1984) geven aan dat het er vooral op neer 

komt op een verantwoorde manier te kiezen welke van de gevonden identiteits-

kenmerken er werkelijk toe doen. Zij ontwikkelden daartoe drie criteria die als 

selectiemechanismen kunnen worden gehanteerd: continuité (altijd al in organisa-

tie gezeten?), centralité (breed verspreid in de gehele organisatie?) en unicité (on-

derscheidend t.o.v. anderen?). Dit komt overeen met de zienswijze van Albert en 

Whetten (1985). Zij stellen uitdrukkelijk dat de door de organisatieleden benoem-

de kenmerken alleen een relevante basis kunnen zijn voor het eventuele verande-

ren van de identiteit als de gevonden kenmerken voldoen aan 3 criteria: 

• Continuïteit: een typering van de organisatie die een logische brug aanbrengt 

tussen de in het verleden gehanteerde kenmerken (oorspronkelijke waarden) 

en de in de toekomst na te streven kenmerken. 

• Onderscheidenheid: Zijn er inderdaad kenmerken gevonden die duidelijk maken 

waarin de organisatie nu echt verschilt van andere - min of meer vergelijkbare 

- ondernemingen? 

• Centraliteit: In welke mate zijn de vastgestelde authentiek kenmerken aanwezig 

in alle cruciale onderdelen van de organisatie.  

1.7 Belang van identiteit 

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 

corporate identity. 

Inzicht in de organisatie-identiteit biedt meer inzicht in het begrip organisatiege-

drag. Identiteit kan het gedrag vormen waardoor de 'corporate brand' wordt ge-

promoot (Hatch & Schultz, 2001). 
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Volgens van Knippenberg (2000) beïnvloedt identificatie door de medewerkers met 

de organisatie-identiteit de motivatie om zich in te zetten ten behoeve van de 

organisatie om de sociale identiteit van de organisatie positief over te brengen.

Deze identificatie beïnvloedt de motivatie om het werk goed uit te voeren op die 

manier dat de doelen en de belangen van het bedrijf worden nageleefd. De presta-

tie die geleverd wordt is mede afhankelijk van de wilskracht van het individu om 

te presteren.  

 

Organisatie-identificatie 

Werknemers die zich sterk met hun organisatie identificeren, zullen meer geneigd 

zijn een positieve grondhouding te tonen ten opzichte van de organisatie. Zij zul-

len eerder geneigd zijn handelingen te verrichten die in lijn zijn met de doelen die 

door de organisatie nagestreefd worden. Dientengevolge is het logisch dat organi-

saties graag willen dat hun medewerkers zich identificeren met de geprojecteerde 

identiteit. Daar staat tegen over dat een te hoge mate van identificatie ook de 

scherpte kan weghalen uit de organisatie en in feite een te groot gevoel van vei-

ligheid kan geven (&Samhoud, 2006). 

 

1.8 Context 

De organisatie-identiteit en kernwaarden bevinden zich in een context van strate-

gisch naar operationeel niveau van de organisatie. De volgende elementen staan 

direct of indirect in relatie tot de organisatie-identiteit en kernwaarden. Uitgaande 

van de situatie bij Laanbroek Schoeman adviseurs. Onderstaande begrippen zijn 

toegelicht aan de hand van literatuur: 

• Visie 

• Missie 

• Doelen 

• Positionering 

• Strategie 

• Cultuur 

• Normen 

• Kerncompetenties 

• Functiespecifieke competenties 

 

Visie 

De visie van een organisatie is in feite de gedachtevorming van de toekomst zoals 

het management het ziet. Deze visie is veelal een korte formulering over wat de 

organisatie wil bereiken. De visie van de organisatie is de heldere uitdaging om 

kansen te benutten en stelt geloof in eigen kunnen centraal. Dit impliceert dat het 

management van de aanwezige kerncompetenties uitgaat en van de overtuiging 

dat de organisatie zich op een of meer gebieden in positieve zin onderscheidt (van 

Wijk, 2004). 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? 
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• Gewaagd doel: Waarheen gaan wij?  

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

 

Figuur 3: De elementen van een organisatievisie (van der Loo, Geelhoed en Sam-

houd, 2007) 

 

Missie 

De missie is de verwoording van de visie. De missie omvat de bestaansvraag van de 

organisatie, namelijk 'wie willen we zijn?' en 'wat is ons doel?' (van Wijk, 2004). 

Een missie bevat een drietal functies: activiteiten, imago en motivatie. 

 

Doelen 

Uit de visie en missie volgen doelstellingen die verwezenlijkt moeten worden om 

de strategie in de praktijk te doen slagen. Voor de medewerkers moeten de te 

realiseren doelstelling glashelder zijn. Dit houdt in dat dat elke doelstelling zo 

concreet mogelijk is. elke doelstelling is SMARTIC: specifiek, meetbaar, ambitieus, 

realistisch, tijdgebonden, inspirerend en competentieverhogend (van Wijk, 2004).   

 

Positionering 

De organisatie slaagt in de verwoording van haar missie als zij zich in haar ambi-

tieniveau beperkingen oplegt. Een belangrijke beperking is duidelijk maken voor 

welke doelgroep de organisatie actief wil zijn en met welke goederen of diensten. 

Door deze marktafbakening wordt zowel helder als expliciet aangegeven wat de 

marktdefinitie is (van Wijk, 2004).  

 

Strategie 

Mintzberg (1979) definieert strategische beslissingen als ‘beslissingen op het niveau 

van de organisatie die van direct belang zijn voor de continuïteit van de onderneming’. In 

aanvulling daarop: de beslissingen over de wijze waarop gestelde doelen kunnen 

worden bereikt door het inzetten van mensen en middelen, rekening houdend met 

de eisen vanuit de omgeving. Van Wijk (2004) stelt dat de strategie van een organi-

satie aangeeft wat bereikt moet worden, maar ook de manier waarop de doelen 
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bereikt moeten worden gerealiseerd. Visie, missie en doelstellingen maken deel 

uit van de strategie. Een strategie heeft een lange termijn karakter. 

 

Cultuur 

Organisatiecultuur is volgens Robbins (1997) een systeem van gedeelde betekenis 

gedragen door de medewerkers, waarmee de organisatie zich onderscheid van 

andere organisaties. Dit systeem bestaat uit de sleuteleigenschappen die de organi-

satie nastreeft. Cultuur heeft daarnaast meer verschillende functies. Het geeft de 

medewerkers ook een gevoel van identiteit en zorgt voor ontwikkeling van com-

mittent ten aanzien van de organisatie naast het individuele belang. Ook zorgt 

cultuur voor stabiliteit in het sociale systeem en voor een lijmende werking om de 

organisatie bij elkaar te houden. Ook zorgt het voor besef en een controlemecha-

nisme in de vorming van gewenste houding en gedrag van de medewerkers. Schein 

(2004) over cultuur: de collectieve programmering van de geest, waardoor een 

groep of categorie van mensen wordt onderscheiden van andere groepen of cate-

gorieën. In de vele definities die er van cultuur bestaan, zien we de volgende ge-

meenschappelijke kenmerken:  

• Cultuur is iets dat door mensen wordt gedeeld.  

• Cultuur wordt gedragen door mensen.  

• Cultuur is aangeleerd.  

• Cultuur is niet onmiddellijk zichtbaar, noch direct beïnvloedbaar.  

• Cultuur heeft een duurzaam, stabiel en moeilijk te beïnvloeden karakter.  

 

Door kernwaarden te formuleren kan sturing gegeven worden aan de cultuur van 

de organisatie (Collins en Porras, 1994). Hoe meer medewerkers de kernwaarden 

accepteren en Cultuur wordt vervolgens zichtbaar in gedragspatronen, de wijze 

waarop omgegaan wordt met collega’s, managers, klanten, aandeelhouders en 

maatschappelijke instellingen. Ook rituelen als de wekelijkse borrel, bedrijfsuitjes, 

mail- en vergadergedrag zijn uitingen van bedrijfscultuur. De cultuur kan ook op 

andere wijze zichtbaar worden (Sanders en Neuijen, 1987):  

• Codes, voorschriften en dergelijke. Sociale normen zijn bijvoorbeeld neerge-

legd in CAO’s en veiligheidsvoorschriften. Ethische en maatschappelijke nor-

men kunnen worden gecodificeerd in een ethische code of een ‘corporate ma-

nual’.  

• Sleutelpersonen die de cultuur scheppen of in stand houden. In elk bedrijf zijn 

mensen naar wie wordt opgekeken, die worden bewonderd en een soort stan-

daard vormen voor anderen.  

• Verhalen. In elk bedrijf doen verhalen, roddels en geruchten de ronde. Maar 

ook verhalen over hoe is gehandeld en door wie, bij cruciale gebeurtenissen 

zoals de oprichting, fusies, crises. In die soms dramatische verhalen spelen 

vaak geprononceerde mensen die getuigen van moed, visie en solidariteit, een 

hoofdrol.  

• Symbolen. Huisstijl, logo’s, huisvesting, interieur en kleding (dresscode, casual 

friday) krijgen vaak aandacht als uitdrukkingsvormen van een bedrijfscultuur. 

Ook de externe communicatie speelt hierin een belangrijke rol.  
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In aanvulling hierop stelt Schein dat er drie cultuurniveaus zijn: cultuur als zicht-

baar artefact, als verkondigde basiswaarden en als onbewust vanzelfsprekend aan-

genomen overtuigingen, percepties, gedachten en gevoelens (die uiteindelijk de 

bronnen zijn van de basiswaarden en het handelen). Het onderhouden – en waar 

nodig bijsturen – van deze cultuur behoort tot een van de voornaamste taken van 

het topmanagement (Peters & Waterman, 1982). 

 

Normen 

Normen zijn uitwerkingen, vertalingen van waarden naar concrete handelingen; 

normen zijn plaats- en tijdgebondenOpvattingen over hoe men zich dient te ge-

dragen, of hoe men zich juist niet moet gedragen. Er zijn positieve normen, gebo-

den en negatieve normen en geboden. (van Wijk, 2004). Regels die bepalen welk 

gedrag goed of fout is, gewenst of ongewenst, toegestaan of verboden. Normen 

zijn afgeleid van of gebaseerd op waarden. Zo is de norm 'je moet altijd de waar-

heid spreken' een concrete vertaling van de waarde 'eerlijkheid'. Als het verband 

tussen norm (gedragsregel) en waarde niet meer bestaat, wordt de norm letterlijk 

waardeloos. 

 

Kerncompetenties  

De potentiële mogelijkheden die een organisatie heeft, die veelal worden vertaald 

naar gewenste competenties op functieniveau. Collectieve kennis, vaardigheden en 

houding binnen een organisatie die moeilijk te imiteren is en deze organisatie 

uniek maakt ten opzichte van andere organisaties (Van der Heijden, 1999). 

Functiespecifieke competenties 

Persoonskenmerk, beschreven in gedragsmatige termen, dat onderscheidend bij-

draagt aan succesvol functioneren en daarmee aan het realiseren van organisatie-

doelen (van der Heijden, 1999). 

 

De elementen visie-elementen hoger doel en gewaagd doel (missie) liggen ten 

grondslag aan de identiteit en kernwaarden. De identiteit en kernwaarden worden 

vervolgens doorvertaald in de elementen cultuur en normen en kerncompetenties 

en functiespecifieke competenties. Bij het ontwerpen van de kernwaarden en 

identiteit is het belangrijk de samenhang tussen deze elementen te waarborgen. 

bijvoorbeeld benadrukken de afstemming tussen de waarden en de strategische 

doelen om deze doelen te kunnen bereiken. Deze samenhang is gevisualiseerd in 

onderstaande figuur.  
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1.9 Meten en vaststellen van identiteit en kernwaarden 

Identiteit is, in tegenstelling tot imago of reputatie, minder eenvoudig te meten. 

Sommige auteurs vinden zelfs dat iedere organisatie zo uniek is, dat iedere poging 

om een algemeen (voor meer organisaties toepasbaar) meetinstrument te ontwik-

kelen in feite zinloos is, aldus van Riel (2000). Hij voegt daar aan toe dat hij per-

soonlijk wel geloofd dat het met bijvoorbeeld de volgende meetmethoden uitvoer-

baar is: 

 

Gewenste identiteit:   Spinnenwebmethode 

 Ster-methode 

Waargenomen identiteit:  Intern kwalitatief en kwantitatief onderzoek 

Geprojecteerde identiteit: Inhoudsanalyse Uitingen organisatie. 

 

Van Riel benadrukt dat iedere meetmethode gekleurd wordt door de soort opvat-

ting die men over identiteit heeft.  

 

Aandachtspunten met betrekking tot het vaststellen van kernwaarden: 

• 3-5 kernwaarden vaststellen (Collins en Porras, 1994) 

• Bij opstellen de hele organisatie en stakeholders betrekken.  

• Waarden moeten voor iedere afdeling in de organisatie gelden. 

• De waarden moeten met de strategieën stroken en andersom (Moorhead & 

Griffin, 1998) 



15

 

Aandachtspunten met betrekking tot het sturen op kernwaarden: 

• Operationaliseren/ concreet maken van waarden 

• Waarden opnemen in werving en selectie 

• Waarden opnemen in beloningsstructuur medewerkers 

• Verantwoordelijkheden en doelen stellen t.a.v. waarden. 

1.10 Communicatie en borging 

Het vaststellen en top-down naleven van de leidende principes is een van de meest 

effectieve manieren om sturing te geven aan de cultuur van een onderneming: 

voorbeeldgedrag. Essentieel is dat het gewenste gedrag voor iedereen geldt en dat 

men elkaar onderling op de heersende principes aanspreekt. (Collins en Porras 

1994) 

 

Het belang van organisatie-identificatie wordt steeds meer ingezien. Er zijn ver-

schillende manieren waarop identificatie kan worden vergroot. Naast voor de hand 

liggende technieken op het gebied van human resource management (beloningen, 

functioneringsgesprekken, etc.) speelt ook interne en externe communicatie een 

essentiële rol. Professionele interne communicatie zal een positieve bijdrage aan 

de identificatie met de organisatie leveren indien de medewerkers in de organisa-

tie de juiste inhoudelijke informatie krijgen (zowel over hun eigen functioneren 

als over hun organisatie als totaliteit) en als men door middel van lijncommunica-

tie (communicatie met hun directe baas) het gevoel krijgt serieus genomen te 

worden (van Riel, 2003).  

 

Corporate communication is de geïntegreerde aanpak van alle communicatieve 

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

gen dienen ieder voor zich de corporate identity uit te dragen en te onderstrepen 

(Blauw, 1986). Communicatie is de verantwoordelijkheid van velen in een organi-

satie. Communicatie binnen het gedachtegoed van corporate communication 

wordt door van Riel (2003) alsvolgt uitgelegd: De verspreiding van informatie naar 

interne en externe doelgroepen door een variëteit aan specialisten (organisatie-

communicatie en marketingcommunicatie) en generalisten (managementcommu-

nicatie) in een organisatie met als doel condities te scheppen waardoor de organi-

satie in staat is de bedrijfscontinuïteit te behouden (license to operate). De belang-

rijkste vorm is managementcommunicatie, communicatie door (top)managers met 

interne en externe doelgroepen. Bijvoorbeeld intern d.m.v. Management by speech. 

Bij management moet worden gedacht aan eenieder die de bevoegdheid heeft om 

invloed uit te oefenen op het krijgen van en permanent toegang blijven houden 

tot de organisatie noodzakelijke hulpbronnen. Ter ondersteuning van de manage-

mentcommunicatie hebben bedrijven specialisten in dienst op het gebied van 

marketingcommunicatie (MC) en organisatiecommunicatie (OC). De effectiviteit 

van managementcommunicatie neemt aanzienlijk toe als marketing- en organisa-

tiecommunicatie op een verstandige manier worden ingezet als complementaire 

ondersteuning van de eerder genoemde hoofdvorm van communicatie. 
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M.b.t. managementcommunicatie: 

Managementcommunicatie is niet alleen een taak voor het topmanagement. Ook 

andere managementlagen (midden en lager management) zullen communicatie 

professioneel moeten benutten om: 

- intern een gemeenschappelijk beeld ontwikkelen over de organisatie 

- vertrouwen in de leiding van de organisatie te wekken en behouden; 

- veranderingsprocessen te initiëren en sturen; 

- de identificatie van medewerkers met hun eigen bedrijf te versterken. 

 

M.b.t. marketingcommunicatie: 

Bij marketingcommunicatie gaat het primair om vormen van communicatie die 

behulpzaam zijn bij het ondersteunen van de verkoop van merken op product- of 

dienstenniveau.  

 

M.b.t. de organisatiecommunicatie 

Organisatiecommunicatie is een verzamelterm voor public relations, public affairs, 

investor relations, arbeidsmarktcommunicatie, corporate advertising, milieucom-

municatie, voorlichting en interne communicatie. 

 

De grote variëteit aan interne 'zenders' blijkt in de praktijk tot gefragmenteerde 

en soms zelfs tegenstrijdige communicatie-uitingen van de organisatie in haar 

totaliteit te leiden. De diverse specialisten op communicatief gebied hebben name-

lijk de natuurlijke neiging meer naar het eigen 'deelbelang' te kijken dan naar het 

strategische belang van de organisatie in haar totaliteit. Vanzelfsprekend is een 

veelheid van 'interne zenders', zeker als er geen bewuste afstemming plaatsvindt, 

niet bevorderlijk voor de eenduidigheid van de externe en interne communicatie 

(van Riel, 2003). Dit kan leiden tot fragmentatie, overaanbod van informatie en 

zelfs tegenstrijdige boodschappen die op den duur uitermate schadelijk kunnen 

zijn. Zodoende is het begrijpelijk dat er een tendens waarneembaar is om het stre-

ven naar een verhoging van de onderlinge samenhang van alle vormen van interne 

en externe communicatie. Aan dit streven naar afstemming ligt de vooronderstel-

ling ten grondslag dat een samenhangend communicatiebeleid een positieve bij-

drage levert aan het verkrijgen van een gunstig imago voor de collectiviteit die 

verantwoordelijk is voor het totale ondernemingshandelen. Een gunstige bedrijfs-

reputatie is geen op zichzelf staand doel, maar een noodzakelijke voorwaarde (dus 

een middel) om een goede commerciële uitgangspositie te creëren, die uiteindelijk 

het succes van de ondermening zal vergroten).  

 

Gemeenschappelijke vertrekpunten in de communicatie (van Riel,2003) 

Er wordt gewerkt vanuit een basisfilosofie, die kan worden omschreven als het 

aansturen van het communicatieve handelen van de organisatie vanuit de drie-

hoek corporate strategy - identity - reputation. Vertegenwoordigers van de diverse 

specialistische communicatiegebieden ontwikkelen, gezamenlijk, 'gemeenschappe-

lijke vertrekpunten' (GVP's) die wordt afgeleid uit de communicatieve consequen-
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ties van de gekozen strategie, in relatie tot respectievelijk de feitelijke en de ge-

wenste bedrijfsidentiteit en de bedrijfsreputatie. Hoewel de gedetailleerdheid van 

deze GVP's per bedrijf zal verschillen, zijn het letterlijk 'gemeenschappelijke ver-

trekpunten'. Dat wil zeggen: ze zijn gemeenschappelijk opgesteld door de relevan-

te interne betrokkenen.  

 

Gemeenschappelijke vertrekpunten voor alle door een organisatie gehanteerde 

vormen van communicatie zijn te beschouwen als centrale waarden, die als basis 

dienen voor 'vertalingen' naar alle vormen van communicatie die door een organi-

satie worden gehanteerd. GVP's moeten gezamenlijk door interne communicatie-

betrokkenen en het management worden afgeleid uit strategische keuzes van een 

bedrijf. Het vastleggen van de GVP’s blijkt vooral nuttig  te zijn om een helder 

vertrekpunt, c.q. een prioriteitsstelling, te hebben voor het totale ommunicatiebe-

leid. Een scuccesvolle afstemming van de communicatie tussen het corporate en 

het businessunitniveau aan de ene kant en tussen de businessunits (BU’s) onder-

ling aan de andere kant, vindt niet zozeer plaats door het vastleggen van de GVP’s 

als zodanig, maar veel meer door de doorvertaling van de GVP’s naar de manier 

waarop de diverse bedrijfsonderdelen de uitgangspunten kunnen en willen gaan 

toepassen in hun eigen communicatiebeleid (van Riel, 2003).De Fin Aberg is van 

mening dat “all communication activities within the organization must be integrated in 

order to support the achievement of the organization’s aims and goals (Aberg, 1990). Vol-

gens de auteur vervult communicatie vier functies binnen een organisatie, te 

weten: “supporting external and internal core operations”(to regulate), “organiza-

tion and product oriented profiling”(to persuade), “informing internal and exter-

nal audiences”(to inform) en “socializing individuals into a good organization citi-

zen” (to integrate). Total communication betekent volgens Aberg dat alle bovenge-

noemde vormen van communicatie een effectieve bijdrage aan het realiseren van 

de organisatiedoelstellingen leveren.  
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2 P R O C E S S T A P P E N  I N  C A S E S T U D Y  

Bijlagen die behoren tot deel B Casestudy 

 

2.1 Notulen diepte-interviews 

In deze bijlage zijn de notulen opgenomen van de kwalitatieve interviews. De 

interviews zijn anoniem. De namen van de geïnterviewden zijn daarom vervangen 

door een cijfer. 

 

Kwalitatief interview 

De interviews worden afgenomen onder medewerkers op de functieniveaus pro-

jectmanager, projectleider en projectmedewerker. Hiervoor zijn een viertal repre-

sentatieve projecten geselecteerd waarin deze medewerkers met elkaar werkzaam 

zijn.  

 

Doel 

Het verkrijgen van inzicht in de formele en informele begeleiding/ coaching van 

de medewerkers alsmede de zelfsturing met betrekking tot hun competenties.  

 

Introductie 

Presenteer jezelf en het onderzoek: gebruik gewone taal. 

Garandeer anonimiteit. 

Stel resultaat (uitslag, groepsdiscussie over resultaten) in vooruitzicht. 

 

Topiclijst 

In samenwerking met de manager HRM van LSa (Marja Jeanson-Banning) is de 

topiclijst samengesteld. De volgende topics worden in dit interview behandeld: 

 

1 Ten aanzien van perceptie eigen functioneren 

• Waar zitten je kwaliteiten? 

• Waar zit je groei/ ontwikkeling? 

 

2 Wat verwacht je van het bedrijf? 

• Ondersteuning t.b.v. je eigen werk 

• Stimuleert/ ondersteunt LSa je hierin? 
 

3 Kun je de competenties benoemen die aan je functie zijn verbonden? 

• Kerncompetenties 

• Functiespecifieke competenties 

 
4 Wat doe je met deze competenties? 

• N.a.v. beoordelingsgesprek? 

• Zelfontwikkeling? 

 
5 Wat doe je zelf aan de ontwikkeling van de competenties? 
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• Vraag je om feedback op functioneren? Kun je een recent voorbeeld geven? Wat 

was je reactie? Wat heb je vervolgens met de feedback gedaan? 

• Passief, actief, pro-actief? 

 
6 Wat doet LSa aan de ontwikkeling van je competenties? 

• Op welke momenten besteed LSa hier aandacht aan? 

• Wanneer word je geconfronteerd met je competenties? 

• Kun je bij LSa om feedback vragen? 

 
7 Ervaar je begeleiding/ coaching bij LSa? 

• Zo ja, is er dan aandacht voor competenties? 

• Zo nee, waar zou je behoefte aan hebben? 

 
8 Competentiemanagement gebonden aan projecten. Wat roept dat bij je op? 

• Behoefte aan sturing en/of reflectie? Zo ja, wanneer in het project? 

 

Afsluiting 

Globaal samenvatten wat respondent gezegd heeft, dat geeft het gevoel dat de 

respondent uniek is.Bedank voor medewerking. 

 

De vragenlijst is opgesteld met behulp van MJE en Ad den Otter  

 

Verwerkte opmerkingen van dhr. den Otter: 

Vraag naar de kwaliteiten van de specifieke medewerker. 

Bij het doel: Breder houden, over hun functioneren/ kwaliteiten 

Wat willen jullie kwijt? Waar ben je goed in?/ Niet te directe/ confronterende vra-

gen stellen. Werner mogelijk ook interviewen! 

 

De notulen digitaal maken, terugsturen en mogelijkheid geven tot veranderen van 

conclusies. 

 

Wat verwacht je van het bedrijf? 

- Ondersteuning tbv je eigen werk.  

- Stimuleert/ ondersteunt bedrijf je hierin? 

 

Ten aanzien van perceptie eigen functioneren 

Waar zitten je kwaliteiten? 

Waar zit je groei/ ontwikkeling? 

 

Stimuleert/ ondersteunt bedrijf je hierin? 

 

Ik, Chris, moet meer Luisteren/ bottum up benaderen en minder vanuit directie 

het interview afnemen. Vooral niet teveel ‘checken’, is bedreigend. 

 

Afsluitende opmerking MJE:  

Kort, bondig en onopvallend. 
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Notulen Interview 1 

Functie: Junior Projectleider 

Datum: 7 maart 2007 

 

1. Perceptie eigen functioneren 

Kwaliteiten: 

Gedreven; wat nuttig is in sommige projecten.  

Oplossen van ‘ad-hoc shit’; “nu iets aan de hand, nu rennen” 

Procesmatig werken 

Niet zeiken over een uurtje extra. 

Groei/Ontwikkeling: 

Laatste anderhalf jaar meer aandacht voor de ‘inhoud’ naast het eerder meer be-

langrijke procesmatig werken. 

1 ziet groei in zijn persoonlijke vaardigheden. 

Extern leren om ‘een eikel’ te zijn. 

2. Verwachting van bedrijf  

Ondersteuning: 1 ervaart en waardeert belangstelling, bijvoorbeeld door informeel 

contact (hoe gaat het met je? En met je projecten?). Daarnaast in functioneringsge-

sprek (f.g.) en beoordelingsgesprek (b.g.) persoonlijke belangstelling. 1 ervaart 

weinig aandacht vanuit LSa op het gebied van sturing/ ontwikkeling. Daarnaast 

verwacht 1 meer uitleg over en aandacht voor competentiemanagement (het lijkt 

nu niet meer dan een papieren tijger, “Wat is resultaatgerichtheid eigenlijk?”). 

Persoonlijk heeft 1 op dit moment geen stimulans en ondersteuning nodig van 

LSa, aangezien voor zijn gevoel ‘alle meters in het groen staan’. 

 

3. Benoemen competenties 

1 kent 1 kerncompetentie en 1 functiespecifieke competentie. 

 

4. Houding m.b.t. competenties 

1 wordt in principe alleen tijdens het b.g. geconfronteerd met zijn competenties. 

M.b.t. zijn zelfontwikkeling neemt hij voor zijn gevoel de competenties onbewust 

mee in zijn functioneren. 1 opereert erg klantgericht, maar verliest hiermee soms 

het bedrijfsbelang uit het oog en denkt meer aan het projectbelang. De competen-

tie Klantgericht is een daarmee een belangrijk aandachtspunt voor 1 (“zo klantge-

richt mogelijk, maar binnen de zakelijke overeenkomst”).  

 

5. Feedback 

BLA heeft aangegeven dat 1 er aan moet denken om feedback te geven en te vra-

gen. De feedback die 1 vraagt is vooral proces- en projectgebonden. Op het per-

soonlijke vlak te weinig. Mogelijk door introversie. Aan DBR of NPI legt 1 de vraag 

voor: “Zo zou ik het doen. Hoe zou jij het doen?” 1 geeft wel positieve, maar geen 

negatieve feedback en vraagt niet om feedback. Doordat in zijn projecten de uit-

voeringsfase en nazorgfase vaak in elkaar overlopen, (geen expliciet 'eindpunt' bestaat, 

maar meer een 'fade-out’) schiet een evaluatie er vaak bij in. In het project CCV werd 

wel geëvalueerd.  
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6. Input LSa in ontwikkeling competenties 

1 ervaart weinig sturing, volgens hem omdat hij op qua ontwikkeling op schema 

ligt. Hij geeft aan dat sommige anderen bijvoorbeeld een cursus doen (bijv. JVU) 

om een bepaalde competentie te ontwikkelen. (Indruk wordt gewekt dat ik nu voor 

mijzelf een cursus niet nodig vind, maar voor JVU wel. Strekking van de opmerking was min-

der arrogant. Ik ben op dit moment nog druk genoeg met leren zonder cursus (maar dus zeker 

wel aan het ontwikkelen). 

De confrontatie met de competenties vindt enkel plaats tijdens het beoordelings-

gesprek. 1 heeft wel in een persoonlijk gesprek met BLA over zijn ontwikkeling 

gesproken en ervaart ruimte voor de ontwikkeling van competenties. Merkt wel 

dat er sterk rekening moet worden gehouden met het opleidingsbudget. CD’s in de 

bibliotheek is te weinig. Wordt bagatelliserend gedaan over bijvoorbeeld timema-

nagement. Nut wordt door 1 ondergeschikt ervaren aan kosten.  

 

7. Begeleiding/ coaching bij LSa 

1 heeft geen coach of begeleider. Alleen de projectleider heeft een enigszins coa-

chende/ begeleidende rol. EVR zag bijvoorbeeld het leerproces als een van zijn 

taken. DBR communiceert dat doel minder expliciet, maar werkt zeker wel mee 

aan de ontwikkeling. 1 ervaart derhalve de begeleiding, maar niet expliciet, niet 

formeel. Daarbij is de begeleiding vooral gericht op projectresultaat en niet op 

competenties.  

 

8. Projectgebonden competentiemanagement 

Als meetmomenten zijn de huidige f.g. en b.g. voldoende omdat ontwikkeling niet 

op week-/ maand te beschouwen is. Dus niet wekelijks onderbrengen als puntje in 

IPO. Wel bijvoorbeeld specifiek bij start project benoemen waar je zelf op wilt 

gaan letten. Op eigen initiatief en op basis van zelfsturing. Daarbij zelf vragen om 

kans om dat op te pakken, het moet zeker niet opgelegd worden. 
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Notulen Interview 2 

Functie: Projectleider 

Datum: 14 maart 2007 

 

1. Perceptie eigen functioneren 

Kwaliteiten: 2 bemoeit zich bij klanten graag met dingen buiten de opdracht. Een 

kwaliteit is het geheel overzien, om zo doende meer problemen of de echte pro-

blemen boven water te krijgen. 

Ontwikkelpunten: Meer zakelijkheid in de opdrachten: zakelijker en commerciëler 

zijn. Soms te overdreven klantgericht, maar daar staat tegenover dat 2 goede re-

sultaten boekt in de opdrachten. 2 constateert dat ze haar kennis zal moeten blij-

ven ontwikkelen, “het trucje droogt een keer op!” 

 

2. Verwachting van bedrijf  

2 verwacht coaching on the job op het gebied van haar ontwikkelpunt zake-

lijk/commercieel. Daarnaast wil 2 graag duidelijk krijgen m.b.t. OGH/OA: Wat doen 

we? Welke diensten? Kennis ontwikkelen d.m.v. grijze haren (senioriteit) of oplei-

dingen. 2 wil zelf meer met Marja werken. Op dit moment is de ondersteuning 

minimaal. De stimulans vanuit LSa: “Doe jij ding maar”. Dit leidt vooral tot inhou-

delijke kennis. 

 

3. Benoemen competenties 

2 kent 2 van de 3 kerncompetenties en geen functiespecifieke competenties. 

2 geeft aan dat LSa het profiel mist van adviseur.  

 

4. Houding m.b.t. competenties 

N.a.v. beoordelingsgesprek: Ter voorbereiding op het beoordelingsgesprek leest 2 het 

verslag van het functioneringsgesprek en bekijkt ook de beoordeling van het jaar 

ervoor. Daarnaast stelt ze vast wat ze zelf wilt ontwikkelen. 2 vindt de huidige 

beoordelingsgesprekken tegenvallen. Ingevulde vakjes en eventueel wat aan-

dachtspunten komen er uit voort. Een minpunt van het huidige beoordelingssys-

teem is dat het niet duidelijk maakt wat je nu echt ‘slecht’ doet in de praktijk. 2 

zou graag een beoordeling zien waar je mee verder kan. Wat moet ze aan de aan-

dachtspunten ‘Leidinggeven’ en ‘Management’ doen, wat moet ik meer doen. Van-

uit LSa wordt daar verder niks aan gedaan, zelf let 2 er wel op. Door middel van 

positieve en/of negatieve feedback zou 2 concreter op weg geholpen willen wor-

den. 

N.a.v. zelfontwikkeling:  

2 gaat snel weer over op de orde van de dag: aanpoten en hardwerken. Ze stuurt 

zelf op haar rol, rekeninghoudend met wat ze kan en leuk vindt. Daarbij gaat ze 

bewuster aan de slag met het aandachtspunt ‘Leidinggeven’.  
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5. Feedback 

2 vraagt te onvoldoende om feedback. Ze doet het wel, vooral bij BLA, minder 

‘naar onderen’. Andersom geeft 2 ook feedback aan BLA. Het zou gezond zijn al 

iedereen in de organisatie actiever om zou gaan met feedback, om bijvoorbeeld te 

voorkomen dat het onderling gaat broeien. De ruimte is er wel, zo ziet 2 BLA en 

WSC niet als baas. Ze raadpleegt hen en ook bijvoorbeeld MMI. Overall heeft 2 een 

enigszins passieve houding als het gaat om feedback vragen en geven. 

 

6. Input LSa in ontwikkeling competenties 

Confrontatie met competenties alleen met f.g. en b.g. Zoals eerder aangegeven zou 

2 het fijn vinden als de aandachtspunten, benoemd in het b.g., worden verduide-

lijkt.  

 

7. Begeleiding/ coaching bij LSa 

Sinds een half jaar werkt LSa met coaching van nieuwe medewerkers. 2heeft zelf 

eens een cachinggesprek aangevraagd bij WSC. De begeleiding moet ze verder zelf 

opzoeken bij bijvoorbeeld BLA en MMI. “Hoe zou ik dingen aan moeten pakken?” 

Ze zou graag meer feedback willen zien, tweezijdig welteverstaan. 2 als projectlei-

der naar haar projectmedewerkers, maar ook graag andersom. 

 

8. Projectgebonden competentiemanagement 

2 zou graag tussentijds en achteraf evalueren en dan ook graag met de klant erbij. 

Iets wat op projectgebonden competentiemanagement lijkt zou ze graag terugzien 

in langlopende/ stabiele projecten. Waarbij het beoordelen door diegenen gedaan 

zou moeten worden met wie je het meeste werkt. 
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Notulen Interview 3 

Functie: Projectleider  

Datum: 19 maart 2007 

 

1. Perceptie eigen functioneren 

Kwaliteiten: Analyseren, oordeelvormen over analyseresultaten, mensen op 1 lijn 

krijgen en houden (die deels tegengestelde belangen hebben). Rol van diplomaat. 

Observatievermogen. 

Ontwikkeling: 3 is behoorlijk resultaatgericht. Hierdoor gaat hij rechtdoor en soms 

te hard, met name in relatie tot zijn ondersteunders. 3 kan dingen snel oppakken 

en vanzelfsprekend vinden of denken “ik doe het zelf wel, dan gaat het sneller”. 

Op de punten coaching, leidinggeven en delegeren wil 3 zich verbeteren. Want deze 

aspecten zijn –ook onder tijdsdruk- belangrijk voor een senior.  

 

2. Verwachting van bedrijf  

3 werkt nu zo’n 6 jaar bij LSa. Hij verwacht goede projecten waar hij zijn ei kwijt 

kan en dat hij verantwoordelijkheid krijgt. Graag zou hij meer gericht training/ 

cursus krijgen in bijvoorbeeld onderhandelen of op financieel gebied. In f.g. heeft 

hij bijvoorbeeld eens wens geuit voor cursussen maar dit wordt vooralsnog dan 

meestal corporate aangepakt. Bijvoorbeeld Conflict hanteren en onderhandelen. 

M.b.t. stimulans door LSa: LSa zegt volgens 3 dat het je eigen verantwoordelijkheid 

is, dus dat je zelf initiatief moet nemen. Van het corporate oppakken komt weinig 

van. 3 geeft aan dat het belangrijk is om te investeren in ontwikkeling van de 

medewerkers met het oog op binding en voorkoming van te veel verloop in de 

organisatie. 

 

3. Benoemen competenties 

3 kent 2 van de 3 kerncompetenties en alle f.s. compententies heeft ie in zijn 

hoofd zitten. 

 

4. Houding m.b.t. competenties 

Onder punt 1 en 2 aan de orde gekomen. 

 

5. Feedback 

Extern vraagt 3 niet om feedback en hij geeft aan dat hij dit meer zou moeten 

doen. Intern doet 3 het wel bij WSC en BLA, qua kosten bij PSA. De feedback heeft 

dan vooral betrekking op aanpak, formulering, projectgerichte zaken, geen per-

soonlijke feedback. Aan RSC en JKP vraagt 3 wel om feedback, bijvoorbeeld m.b.t. 

de informatievoorziening naar hun toe. Echt feedback krijgen doet 3 niet, “we 

roepen het wel”, maar volgens 3 is de cultuur daar niet zo naar. Extern krijgt 3 

bijvoorbeeld wel feedback op functioneren bij RWS (maar meer in de zin, ieder gaat 

harder voor eigen belang). “Was wel wennen, even slikken, maar je weet waar je aan 

toe bent”. 3 geeft wel eens feedback aan WSC, (WSC is geneigd alleen de grote lijn te 

volgen, als "zorgdrager" zorgt 3 ervoor dat de "kleine dingen" onder de aandacht blijven). 3

geeft aan dat hij open staat voor tweezijdige feedback. De cultuur bij LSa is nogal 
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resultaatgericht, vergeten daarin soms de omgeving. IPO’s gaan alleen over de 

inhoud. NPI wijdt dat aan het feit dat we nog “te veel techneuten zijn” en daarom 

een harde lijn volgen  

(lijstjes vinken).  

 

6. Input LSa in ontwikkeling competenties 

Confrontatie met competenties alleen tijdens f.g. en b.g. Niet meer dan ‘lijstje 

afvinken’. De koppeling met ‘wat zou ik willen leren in de projecten’ontbreekt. 

Ook zie je dat bij groei en een gewijzigd "georganiseerd" de afstand tussen de directie en 

bijvoorbeeld projectmedewerkers groter wordt om hun werkzaamheden goed te laten beoorde-

len door de directie. 

 

7. Begeleiding/ coaching bij LSa 

3 geeft aan dat hij graag meer feedback zou zien. Het is nodig omdat er altijd za-

ken bijgeschaafd kunnen worden. Zowel als individu, als organisatie moet je 

steeds een stapje hoger, steeds complexere omgevingen. Daar moet LSa dus in 

meegroeien!  

 

8. Projectgebonden competentiemanagement 

Iets soortgelijks is gedaan bij het PvJ; Waar sta je nu? Wat wil je bereiken?  
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Notulen Interview 4 

Functie: Projectleider  

Datum: 14 maart 2007 

 

1. Perceptie eigen functioneren 

 

2. Verwachting van bedrijf  

4 verwacht van LSa de vrijheid/ ruimte om haar ding te doen. Mogelijkheden voor 

bijvoorbeeld zijn te beperkt. Ze mist en verwacht derhalve een sparringpartner 

binnen lSa. De ondersteuning ervaart 4 als het ontzien worden van ballast. Op dit 

punt zijn nog verbeteringen mogelijk. De stimulans wordt niet veroorzaakt door 

LSa, maar vanuit haar zelf en door mensen buiten LSa.   

 

3. Benoemen competenties 

4 bevestigt dat in het huidige competentiesysteem een competentieprofiel mist 

voor adviseurs. Daarbij bevestigd 4 dat er in de huidige situatie weinig aandacht 

wordt besteed aan de implementatie en het onderhouden van het competentiema-

nagement. 

 

4. Houding m.b.t. competenties 

4 stelt voor haar zelf vast wat ze wel en niet wilt ontwikkelen, ze kijkt daarbij ook 

naar de competenties. Ze houdt hierbij rekening hoe ze dit zichtbaar kan maken 

naar waarop LSa haar beoordeeld. 4 is loyaal aan LSa, maar is gefocust op de –voor 

haar- belangrijkste competenties en gaat niet leren op –voor haar- minder belang-

rijke competenties.  

 

5. Feedback 

4 vraagt om feedback, zowel aan projectmedewerkers als buiten de deur (een ad-

hoc enigszins actieve houding in vragen van feedback). Maar ze geeft aan dat daar 

meer uitgehaald kan worden. 4 merkt dat feedback geven, krijgen en vragen bij 

LSa nog enigszins moeilijk ligt, maar het kan zeker. Sommige medewerkers zijn 

snel geraakt en er heerst een beschermende sfeer bij LSa.  

 

6. Input LSa in ontwikkeling competenties 

Bij de beoordeling van de medewerkers door BLA en WSC is geen afstemming met 

direct verantwoordelijke. Incidenteel uitbesteed maar ingevuld door BLA/WSC. 

Medewerkers komen na periode van voortgangsgesprekken in cyclus functione-

rings- en beoordelingsgesprekken, maar krijgen geen introductie in functioneren 

en boordelen op basis van competentiemanagement. 

 



27

 

7. Begeleiding/ coaching bij LSa 

• Dat wat zich voordoet in het werk, als casus bespreekbaar maken. Het verbindt 

de medewerkers door het bespreekbaar te maken en men kan zo van elkaar le-

ren. Vervolgens datgeen wat je leert toepassen in de praktijk (transfer feed-

back).  

• In Planningsoverleg zouden de aandachtspunten van de medewerkers bekend 

moeten zijn. De toekomstige vakgroepmanagers moeten dat weten zodat er in-

gespeeld kan worden op deze aandachtspunten/ leerpunten in de projecten. 

• 4 ervaart geen begeleiding/ coaching door BLA en WSC. Al is er wel een behoef-

te aan tweezijdig feedback geven. 

 

8. Projectgebonden competentiemanagement 

POP is ontstaan bij aanstelling 4. Voor mensen die een conflict hadden kan een 

POP bijvoorbeeld als smeermiddel dienen. Het is niet echt opgepakt, maar er zijn 

wel liefhebbers voor. Vooral nuttig voor medewerkers die al wat verder in hun 

loopbaan zijn.  
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Notulen Interview 5 

Functie: Projectmedewerker 

Datum: 13 maart 2007 

 

1. Perceptie eigen functioneren 

Sinds eind september 2005 in dienst bij LSa. Bevalt goed, prettige, goede sfeer, 

degelijke organisatie. Goede ondersteuning in werk, ICT, secretariaat. 

Kwaliteiten: 

In eerste instantie werken aan projectmedewerkerrol. Veel ‘doendingen’, maar 

steeds meer eigen initiatief inbrengen. Goed in situatieanalyse en dit vervolgens 

vertalen naar ‘er goed mee om gaan’. Enthousiasmeren en sterkop het sociale vlak. 

Groei/Ontwikkeling: 

Leren eigenschappen van projectleidersrol. Sturen, kar trekken, processturing. 

Doortastender worden en niet te lang afwachten. 

 

2. Verwachting van bedrijf  

Bij LSa wordt niet veel aangeboden op het gebied van ondersteuning t.b.v. je eigen 

werk, maar als je er naar vraagt kan 5 het krijgen. In een b.g. heeft 5 bijvoorbeeld 

BLA gevraagd om ondersteuning nadat hij zichzelf al had ingelezen over het be-

treffende onderwerp. Na overleg met BLA en MJE kan 5 een cursus doen.  

In de projecten redelijk veel coaching door projectleider en vice versa, maar niet 

vanuit LSa een actieve houding.   

 

3. Benoemen competenties 

5 kent 1 kerncompetentie en geen functiespecifieke competenties. 

 

4. Houding m.b.t. competenties 

5 is veel meer bezig met wat in het werk voorbij komt aan leermomenten. Daar 

waar hij tegen aan loopt, dat wat niet goed gaat. M.b.t. de competenties kijkt hij 

vooruit op competenties bij functie projectleider. Aandachtspunten n.a.v. f.g. wor-

den ook in de projecten genoemd. 5 gaat er vanuit dat er bij projectleiders inlich-

tingen worden ingewonnen over het functioneren t.b.v. beoordelingsgesprek. 

 

5. Feedback 

5 vraagt te weinig om feedback. Hij zou het meer moeten en willen doen. Zowel 

voor zichzelf als voor het project. Nu gaat de aandacht voornamelijk uit naar pro-

jectgebonden situaties, niet naar eigen functioneren. 5 gaat enigszins passief om 

met feedback en zou het liever op een ander niveau (persoonlijke feedback) willen. 

6. Input LSa in ontwikkeling competenties 

Confrontatie alleen tijdens f.g. en b.g. Er is ruimte bij LSa om te vragen naar feed-

back, al is dit sterk afhankelijk van de persoon. EVR was bijvoorbeeld vrij actief in 

begeleiding, NPI daarentegen is vrij gesloten. 
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7. Begeleiding/ coaching bij LSa 

Bij aanstelling heeft 5 geen coach toegewezen gekregen. MMI heeft deze rol in de 

eerste periode op zich genomen. MMI nam de tijd en geeft uitleg over doen en 

laten, 5 heeft dit als zeer positief ervaren. Voortgangsgesprek met MMI, op zich 

voldoende begeleiding, maar 5 had bijvoorbeeld graag cursus timemanagement 

willen doen. Dit werd niet nodig gevonden in het eerste jaar, werkend voor LSa. 

 

8. Projectgebonden competentiemanagement 

Volgens 5 staan de competenties momenteel ver van de werkvloer. 5 geeft dan ook 

aan dat LSa iets zou moeten aanbieden om er op te sturen, mogelijk door project-

leider. Evt. door middel van 2-zijdige feedback op competenties. In principe conti-

nue terugkoppeling naar competenties in de projecten. In de standaard IPO agenda 

is nu wel iets opgenomen, maar het wordt nooit gebruikt. Ook geeft 5 aan dat er 

meer is om aandacht aan te geven, zogenaamd competentie+. Afhankelijk van de 

situatie in project eventueel bij sturen op wat voor jezelf of voor het project be-

langrijk is. 
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Notulen Interview 6 

Functie: Projectleider 

Datum: 8 maart 2007 

 

1. Perceptie eigen functioneren 

Kwaliteiten: 

Structureren, van iets complex iets gestructureerds maken. Adviserend, probleem-

oplosser, reactief, zelfstandige houding. 

Groei/Ontwikkeling: 

6 wil zichzelf verbeteren in plannen en acquisitie. 

 

2. Verwachting van bedrijf  

6 heeft aangegeven bijvoorbeeld acquisitie te willen leren, maar hier is niks mee 

gedaan. 6 geeft aan dat LSa dit initiatief zou moeten stimuleren. De ondersteu-

ning/stimulans vanuit LSa heeft 6 afgelopen jaar pas ervaren via MJE. MJE heeft 

6gevraagd een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) te schrijven.  

 

3. Benoemen competenties 

6 kent kerncompetenties niet. Van de functiespecifieke competenties alleen Plan-

nen en Organiseren.  

 

4. Houding m.b.t. competenties 

Voor en na f.g. en b.g. denkt 6: “Kut ja, moet ik iets mee doen”. 6 is niet actief 

bezig met de ontwikkeling van zijn competenties en mist ook iemand die hem 

daarin op sleeptouw neemt. Toen hij net bij LSa kwam werken heeft hij wel wat 

begeleiding ervaren in de projecten. Maar begeleiding meer gericht op het project-

resultaat en niet op persoonlijke ontwikkeling. 

 

5. Feedback 

6 vraagt niet om feedback en ervaart ook geen actieve houding van de directie in 

terugkoppeling en feedback. Bij EVR heeft hij wel eens om feedback gevraagd. 

6geeft aan dat hij het belangrijk vindt een klik te hebben met diegene van wie hij 

feedback krijgt. 6 mist de directe terugkoppeling op zijn functioneren en geeft de 

voorkeur aan een actievere houding in feedback door hemzelf en directie.  

 

6. Input LSa in ontwikkeling competenties 

LSa heeft 6 gevraagd een POP te schrijven. 6 geeft aan dat er bij LSa de ruimte is 

om om feedback te vragen.  
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7. Begeleiding/ coaching bij LSa 

6 ervaart de begeleiding meer op vakinhoudelijke punten dan op competenties en 

zou het op prijs stellen als LSa rekening houdt met waar de medewerkers plezier 

aan beleven. 

 

8. Projectgebonden competentiemanagement 

6 zou graag meer stimulans ervaren vanuit het bedrijf m.b.t. competenties en 

zelfsturing. 
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Notulen Interview 7 

Functie: Projectmedewerker 

Datum: 13 maart 2007 

 

1. Perceptie eigen functioneren 

Kwaliteiten: 

Brengt graag structuur aan, werkt georganiseerd en gestructureerd. Samenwerken 

en daarnaast ook zelfstandig. 

Groei/Ontwikkeling: 

Soms te veel teamplayer. 7 vindt het moeilijk om (negatieve) feedback te geven. Ze 

vindt het moeilijk om iemand negatieve dingen te zeggen, daarnaast heeft ze zelf 

misschien te veel de neiging op- en aanmerkingen op haar eigen functioneren te 

weerleggen. Daarnaast wil ze zich zelf ontwikkelen op het gebied van time mana-

gement en afstemming. 

 

2. Verwachting van bedrijf  

Toen 7 een jaar geleden begon is geen coach aangewezen. Wel heeft MDR deze rol 

enigszins op zich genomen, n.a.v. een eerdere stage van 7 bij LSa. Iedereen bij LSa 

is erg druk, hierdoor ervaart 7 weinig ruimte voor ondersteuning. Daar staat te-

genover dat ze vindt dat ze zelf meer initiatief zou moeten nemen om deze onder-

steuning toch te krijgen. Afhankelijk van met wie ze werkt ervaart ze stimulans. 

Een voorbeeld van hoe het niet moet was de samenwerking met NPI. NPI gaf wei-

nig werk af en de communicatie ging slecht. Dit kostte 7 veel energie. 

In principe ben ik het er helemaal mee eens. Toch zou ik dat stukje onder 'verwachting van 

bedrijf' over stimulans algemener willen formuleren. Iets in de trant van: " Afhankelijk van 

met wie ze werkt ervaart ze stimulans. De ene projectleider kan beter delegeren en 

communiceren dan de andere. 7 heeft hier reeds een negatieve ervaring mee gehad."  

3. Benoemen competenties 

7 kent 1 kerncompetentie en geen f.s. competenties. 

 

4. Houding m.b.t. competenties 

In haar eerste jaar bij LSa heeft ze zich vooral gericht op het leren kennen van LSa 

en niet specifiek op competenties. Echter, de insteek van ‘de juiste mensen op het 

juiste project’ was voor 7 een belangrijke reden om naar LSa te gaan. Andere rede-

nen zijn de grote collegialiteit en betrokkenheid.  

Voor haar beoordelingsgesprek heeft 7 zich enigszins voorbereid qua competen-

ties, maar meer algemeen ten aanzien van haar functioneren. Ze heeft nog geen 

functioneringsgesprek gehad, dus ze had ook geen afspraken waar ze haar aan-

dacht op moest vestigen. In b.g. kwam naar voren dat ze te klantgericht was i.p.v. 

resultaatgericht en dat ze moest werken aan voortgangsbewaking. De methode van 

beoordeling is verwarrend en mist uitleg. Daarbij heeft 7 het gevoel alleen op de 

laatste maanden voor b.g. te worden beoordeeld en ze zou graag terugkoppeling 

(feedback) krijgen op zelfontwikkeling (competenties) in de projecten, dus vanuit 

verschillende perspectieven van mensen met wie ze samenwerkt i.p.v. alleen van 

de directeur. 
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5. Feedback 

7 geeft aan dat ze meer om feedback zou moeten vragen (passief). Volgens haar 

hebben steeds meer mensen behoefte aan feedback. Als het plaatsvindt, dan is het 

vrij algemeen van aard. 

6. Input LSa in ontwikkeling competenties 

Confrontatie met competenties alleen met f.g. en b.g. In de ogen van 7 is de aan-

dacht voor de ontwikkeling van de competenties tweezijdig passief.  

 

7. Begeleiding/ coaching bij LSa 

Binnengekomen zonder echte coach, zoals eerder geschreven heeft MDR deze rol 

van coach/begeleider op zich genomen. Als projectmedewerker zeker behoefte aan 

begeleiding/coaching als je ergens tegen aanloopt in een project. Zowel op per-

soonlijk vlak, o.g.v. competenties en vakinhoudelijk.  

 

8. Projectgebonden competentiemanagement 

7 lijkt het een goede methode om competentiemanagement te doen in de projec-

ten, maar niet vanuit een uitputtende lijst. De insteek zou zelfontwikkeling moe-

ten zijn met feedback. Bijvoorbeeld door middel van een IPO+, 1x in de maand, 

wederzijdse beoordeling/ feedback.  
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Notulen Interview 8 

Functie: Projectmanager  

Datum: 20 maart 2007 

 

1. Perceptie eigen functioneren 

Kwaliteiten: Betrokken, klantgericht, goed in processen managen. 

Ontwikkeling: De uitdaging voor 8 is samen met de toekomstig directeur BM de kar 

trekken om BM verder te ontwikkelen. 

 

2. Verwachting van bedrijf  

Vertrouwen door de directie is erg belangrijk in het eerder genoemde ontwikke-

lingsproces van BM. Daarnaast ondersteuning door bijvoorbeeld WSC bij Parnas in 

politiek speelveld. 

 

3. Benoemen competenties 

8 kent de competenties niet specifiek, heeft ook nog geen f.g. en b.g. gehad. Wel 

zijn verschillende competenties natuurlijk aan de orde gekomen tijdens de ge-

sprekken ten tijde van zijn aanstelling. 

 

4. Houding m.b.t. competenties 

Zie andere vragen. 

 

5. Feedback 

Gevraagd en ongevraagd geeft 8 feedback betrekking op de vakinhoud. Zogenoemd 

Learning on the job en coaching. 8 staat ook open voor feedback van onderaf. Pro-

actieve houding i.v.m. coaching, maar 8 geeft ook aan dat medewerkers zelf ver-

antwoordelijk zijn, mensen vrijlaten en zich laten bewijzen.  

 

6. Input LSa in ontwikkeling competenties 

Volgens 8 zou het goed zijn als er voor bijvoorbeeld 70% objectiviteit en een stukje 

(30%) subjectiviteit moeten zitten in de beoordelingen van medewerkers. Daar-

naast geeft 8 aan dat het beoordelen in de toekomst beter door de direct betrok-

ken en verantwoordelijke projectmanager gedaan kan worden.  

Confrontatie 8 met competenties alleen tijdens aanstellingsgesprek.  

 

7. Begeleiding/ coaching bij LSa 

8 is tijdens aanstelling bewust gevraagd te coachen. 8 geeft aan dat hij vindt dat 

het ontwikkelen van competenties op eigen initiatief van de medewerkers zou 

moeten geschieden. 8 geeft dan de ruimte als iemand aangeeft iets anders te wil-

len leren. 

8 heeft behoefte aan budget voor scholing, nu weggelegd bij HRM. 8 kan het nog 

moeilijk inschatten door korte dienstverband, maar hij vermoedt dat het mogelijk 

langs elkaar heen loopt. “Waar komt HRM aan de orde?” Met betrekking tot ont-

wikkeling geeft 8 dat het voordeel natuurlijk tweeledig moet zijn.  
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8. Projectgebonden competentiemanagement 

Over vakgroepoverleg: 

Nieuw initiatief binnen BM, een cluster van projectmanager, projectleiders en 

projectmedewerkers. Samen in vakgroepoverleg. Hier wordt nog een directeur BM 

aan toegevoegd. Er kan een relatie gelegd worden tussen financiële verantwoorde-

lijkheid en beoordelingen. De beoordelingen zouden gedaan moeten worden door 

de direct verantwoordelijke (dit is de clustermanager). Vakgroepoverleg moet nog 

vorm krijgen en zal plaatsvinden in plaats van TO. TO had een vrij oppervlakkig 

karakter. Daarbij is de kennis en kunde per vakgebied anders. In een vakgroe-

poverleg (1x per 6 weken) kan het volgende aan de orde komen: 

• Medewerkers kunnen aangeven dat er problemen zijn > samen problemen 

oplossen.  

• Aandacht geven aan klantgerichtheid, kennisborging, kennisuitwisseling. 

• Acquisitie vanuit onderhande werk, hints uitwisselen. 

• Indeling van medewerkers op project op basis van ontwikkelpunten. 

• Festiviteiten. 

LSa stimuleert en geeft de ruimte voor de ontwikkeling van dit vakgroepoverleg. 

Bij OGH/OA is deze ontwikkeling inmiddels ook ingezet. Bij BM zitten er nu 6 

personen in het vakgroepoverleg. CSC: De inhoud van het vakgroepoverleg mist de 

zelfontwikkeling van medewerkers o.b.v. competenties en persoonlijke driving 

forces, meer vakinhoudelijk.  
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Naam: 9 

Datum: 13 maart 2007 

Functie: Junior Projectleider 

 

1. Perceptie eigen functioneren 

Kwaliteiten: Communicatief, houden van overzicht, coördinerend, meedenkend, 

sociaal. 

Groei/ ontwikkeling: Inhoudelijke vakkennis. Groei in leidinggevende kwaliteiten. 

Sneller en beter de juiste probleemstelling kunnen formuleren door o.a. de juiste 

vragen te stellen. 

 

2. Verwachting van LSa 

9 verwacht feedback over goede en slechte punten. Op dit moment ervaart 9 dat 

als niet voldoende, zou vaker en meer mee gedaan moeten worden (niet alleen op 

b- en f-gesprekken). LSa zou moeten faciliteren op het versterken van de sterke 

punten en het ontwikkelen van de slechte punten, door de medewerkers de moge-

lijkheid te geven om voor hen specifieke cursussen/opleidingen te volgen. 

9 mist dit binnen LSA, mede omdat er veel jonge gretige mensen zijn. Door meer 

nadruk te leggen op scholen of beter maken, kan LSA een aantrekkelijkere werk-

gever zijn, zullen de medewerkers beter en professioneler worden en kan hun 

binding met LSa vergroot worden.  

Er wordt binnen LSa gesproken over indelen op projecten om te kunnen ontwikke-

len. Dit gebeurt volgens 9 onvoldoende, waarschijnlijk vooral om planningstechni-

sche redenen. Misschien wordt er ook te weinig, of alleen door BLA en WSC, over 

nagedacht. 

Qua stimulans: De wil is er om mensen te laten ontwikkelen, maar het lijkt ergens 

te blijven hangen. Het praten erover is een begin, er mist alleen een schakel m.b.t. 

het implementeren. 9 heeft persoonlijk de stimulans gehaald uit het gesprek met 

WSC over zijn toekomst, maar de vraag is hoe concreet het wordt. In sommige 

projecten krijgt 9 de vrijheid invulling te geven aan zijn rol. 

3. Kern- en functiespecifieke competenties 

Van de kerncompetenties kent 9 er 2. Van de functiespecifieke competenties kent 

9 er geen. 

4. Eigen inbreng m.b.t. competenties 

Als voorbereiding op het b.g. heeft 9 voor zich zelf bepaald waar hij zit qua ont-

wikkeling van zijn competenties. 9 werkte in de eerste periode vooral met MMI, 

Frank en WSC en sinds een paar maanden met DBR en BLA (m.b.t. de laatste twee 

pas na 9's beoordelingsgesprek). In de beoordeling miste 9 het voordeel van de 

twijfel. 

M.b.t. zelfontwikkeling: 9 is zich bewust van zijn zwakke punten. Allereerst pro-

beert hij te focussen op deze zwakke punten (werk afgeven, samenwerken en 

leidinggeven). Ten tweede heeft hij een paar keer aangeven te voelen voor een 

POP-traject. Eerste gesprek daarover vindt plaats in april, daarmee kan hij uiting 

geven aan zijn wens om een opleiding te genieten. Met de POP kan de vertaling 

van wens naar uitvoering tevens gewaarborgd worden. Ten derde weet 9 voor 

zichzelf waar hij heen wil qua functie, daarom wil en kan hij nadruk leggen op 

specifieke punten zoals acquireren.  
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5. Feedback 

Een keer aan MMI gevraagd of 9 een gesprek teveel naar zich toe trok. Externe 

klanten vraagt 9 wel een s over project/ proces. Met betrekking tot interne feed-

back passieve houding.  

6. Bijdrage LSa aan ontwikkeling competenties 

Buiten b.g. en f.g. niet geconfronteerd met k.c. en f.s. competenties. Er wordt te 

weinig feedback gegeven. Er is wel ruimte voor om het te vragen bij bijvoorbeeld 

DBR/WSC/MMI. Bij BLA minder, ingegeven door een afstandelijke, zakelijke hou-

ding (ik zou niet willen stellen dat dit te maken heeft met "hiërarchie").  

7. Begeleiding/ Coaching  

MMI gaf in een eerste gesprek met 9 aan dat als er wat mocht zijn persoonlijk of 

in project dat hij dat aan hem kon laten weten. Voor 9 is de begeleiding/coaching 

wat minder belangrijk aangezien hij al wat verder in zijn carierre is. Maar 9 geeft 

aan dat hij het vooral voor starters goed zou vinden begeleiding/ coaching aan te 

bieden. Voor iedereen is het belangrijk dat er iemand is aan wie je je verhaal kwijt 

kan: aanhoren/ adviseren (ook) op persoonlijk vlak. 

Waar zou je behoefte aan hebben? 9 geeft aan dat er meer aandacht aan compe-

tentiemanagement gegeven zou moeten worden, aangezien je als medewerker 

hierop beoordeeld wordt.  

1. Iedereen moet begrijpen wat de competenties inhouden, zonder verschillende 

interpretatie. Een vertaling naar de praktijk. 

2. Een manier c.q. tool om erop te sturen, eventueel gelijk met persoonlijke ont-

wikkelpunten/ driving forces. 

3. Horen en zien dat je je ontwikkelt en er vervolgens de erkenning voor krijgen. 

Dit versterkt de zelfzekerheid van mensen en maakt dat ze daardoor beter naar 

buiten treden en meer verantwoordelijkheid durven te nemen. 

 

8. Competentiemanagement gebonden aan projecten. 

Inzichtelijk maken welke competenties je nodig hebt en daarop beoordeeld wor-

den. Maar projectgebonden is niet altijd mogelijk (kan teveel 'papierwerk' met 

zich meebrengen). 9 geeft aan dat het nog veel belangrijker is te weten hoe de 

klant het ervaart (m.a.w. de beoordeling door de klant is een stuk belangrijker dan 

beoordeling door de directie van LSA).  
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2.2 Organisatieanalyse 

 

2.2.1 Significante waarden (Shared values) 

Het communicatiedocument (mb06lsrp016b) van LSa naar de medewerkers, geba-

seerd op het businessplan, opent met de slagzin: "Wij zijn een lerende organisatie in 

een veranderende wereld". Missiestatement van LSa: 

Het is onze missie om als toonaangevende multidisciplinaire dienstverlener in samenwerking 

met onze klanten te komen tot passende en duurzame oplossingen voor hun organisatie en 

werkomgeving door de juiste combinatie van huisvesting, bedrijfsprocessen en organisatie-

structuur te adviseren en te realiseren, die bijdraagt aan het behalen van de organisatiedoel-

stellingen en het welzijn van hun medewerkers. 

 

Daarnaast is het onze missie om LSa te ontwikkelen tot een bedrijf waar gedreven en maat-

schappelijk betrokken mensen werken, die zich zowel professioneel als persoonlijk willen ont-

wikkelen. Die graag in teamverband resultaten willen boeken en duurzaam een stimulerende 

thuisbasis vinden (uit MB06lsrp016b). 

 

De missiestatement is onderdeel van de missiedefiniëring van LSa. Deze missiede-

finiëring bestaat uit de kernactiviteit, de doelen, de belangrijkste bedrijfsfilosofie 

en de missie. De omschrijving van de bedrijfsfilosofie heeft vooral betrekking op 

de beoogde werkwijze van LSa. In het businessplan is geen duidelijke visie be-

schreven. De proloog van twee pagina’s komt echter wel redelijk overeen met de 

doelstelling van een visie. Op basis van de missie en de proloog zijn de doelen 

geformuleerd die ten grondslag liggen aan de strategie, vastgesteld voor de periode 

2006 – 2011: 

• duurzame relaties aangaan met onze klanten; 

• hoogwaardige diensten leveren aan onze klanten; 

• expert en leading in onze marktsegmenten; 

• arbeidsvreugde en ontwikkelingsmogelijkheden bieden aan onze medewerkers; 

• duurzame werkverlening bieden aan de medewerkers; 

• de eigen bedrijfsvoering continu optimaliseren; 

• een lerende organisatie zijn; 

• verhogen van de omzet naar 5 miljoen euro in 2011; 

• verhogen van de winst. 

 

Het ontbreekt vooralsnog aan een heldere marktafbakening (met welke diensten 

actief voor welke doelgroepen). De zelfpresentatie en het daarbij noodzakelijke 

gedrag is nog niet beschreven in een heldere bedrijfsidentiteit. Een uitwerking van 

de visie naar kernwaarden om de duurzame en essentiële principes van de organi-

satie (intern en extern) te benadrukken is nog niet gerealiseerd.  

 
In een stuk van Marketing en Acquisitie (MB05lsrp006c) is op basis van het busi-

nessplan en andere marketingstukken geschreven over bedrijfsidentiteit, kern-

waarden en kerncompetenties. Dit stuk heeft een conceptstatus en bevat een zeer 
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ruim opgezette inventarisatie van steekwoorden en informatie met betrekking tot 

identiteit, kernwaarden en kerncompetenties. De informatie is niet verder gecon-

cretiseerd en daardoor ook niet eenduidig in te zetten in de verschillende interne 

en externe communicatievormen. Voor marketing- en HRM doeleinden is enkel 

een kort bedrijfsprofiel en een korte omschrijving van de bedrijfscultuur geformu-

leerd. Het ontbreekt hierbij aan een goede onderbouwing van de omschrijvingen.  

 

Eerste diagnose sterke (S) en verbeterpunten (V) m.b.t. significante waarden: 

S LSa heeft een duidelijke missie met passende doelen en bedrijfsfilosofie. 

V Een korte formulering van de visie is niet daadwerkelijk geformuleerd. 

V Het ontbreekt aan een helder omschreven en afgebakende bedrijfsidentiteit. 

V Het ontbreekt aan een vertaling van visie naar kernwaarden. 

 

2.2.2 Strategie (Strategy)  

LSa heeft in haar businessplan (MB06lsrp016b) op strategisch niveau de koers be-

paald voor alle vakgebieden en management aandachtsgebieden. Deze strategie 

van een organisatie is het patroon van keuzen binnen de organisatie met betrek-

king tot de te realiseren doelen, de wegen waarlangs dat moet gebeuren en de 

middelen die daartoe worden ingezet voor de organisatie (van Aken, 2004). De 

vakgebieden (BM, HVM en OGH/OA) en de management aandachtsgebieden (M&A, 

HRM, O&I, F&A) vertalen het strategisch niveau naar een tactisch en operationeel 

niveau ter invulling van de strategische doelstellingen. De belangrijkste aan-

dachtspunten in de strategie voor de periode 2006-2011 zijn in hoofdlijnen: 

• De door LSa benoemde succesfactoren tot op heden vasthouden. 

• Doorgroeien naar een omvang van 50 medewerkers (40Fte). 

• Gedurende de groei het zwaartepunt van investeringen leggen op dat manage-

ment aandachtsgebied of vakgebied dat op dat moment de bottleneck voor de 

groei is. 

• In toenemende mate klantgericht(er) werken door alle vakgebieden en mana-

gement aandachtsgebieden. 

• Het waarborgen van een goede samenhang tussen de diverse culturen van de 

medewerkers in de verschillende vakgebieden en het bevorderen van de inte-

graliteit van de vakgebieden. 

• Een goede balans bewaren tussen de ontwikkelde diensten en diensten in ont-

wikkeling. 

• Verhogen van de winst en verhogen van de omzet naar 5 miljoen euro in 2011. 

 

LSa richt zich zowel op klanten uit de non-profit als de profit sector, ofwel publie-

ke en private organisaties. Het zwaartepunt ligt momenteel bij de publieke organi-

saties, zoals: ministeries, velddiensten van de ministeries, provincies, gemeenten, 

onderwijs en geestelijke gezondheidszorg.  

 

In de strategie van LSa is de voorgenomen totstandkoming en ontwikkeling van de 

vakgebieden niet opgenomen. Tijdens het schrijven van het businessplan voor 

2006 – 2011 werd de noodzaak van deze verandering nog niet breed gedragen. 
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Inmiddels is op strategisch niveau overeenstemming om de eerder gehanteerde 

matrixstructuur te veranderen naar een divisiestructuur.  

 

Eerste diagnose sterke (S) en verbeterpunten (V) m.b.t. Strategie: 

S In de strategie wordt de integraliteit tussen de vakgebieden benadrukt. 

S Belang van klantgerichtheid wordt door de directie ingezien en uitgedragen. 

V De positionering ter onderbouwing van de strategie is niet concreet. 

V De ontwikkeling van de vakgebieden met daartoe voorgestelde structuurver-

andering is niet in de strategie opgenomen.  

 

2.2.3 Structuur (Structure) 

Structuur volgt strategie. Deze uitspraak is bekend geworden door het klassieke 

boek van Chandler uit 1962 (van Aken, 2004). Medio 2006 is bij LSa een structuur-

verandering ingezet van matrixstructuur naar een productdivisiestructuur. 

 

Matrixstructuur tot medio 2006 

In de oude situatie was LSa een matrixorganisatie (figuur 1) waarbij het primaire 

proces bestond uit declarabele projecten in vier vakgebieden: Bouwmanagement 

(BM), Huisvestingsmanagement, (HVM), Organisatiegericht huisvesten (OGH) en 

Organisatieadvies (OA). Deze vakgebieden werden door het secundaire proces on-

dersteund vanuit vier management aandachtsgebieden: marketing en acquisitie 

(M&A), financiën en administratie (F&A), personeel (P) en organisatie (O) met daar-

in automatisering, bedrijfsvoering, servicedesk, office management en het secreta-

riaat. Per project werden projectteams samengesteld uit de meest geschikte me-

dewerkers, zodat elk project de mensen met de juiste ervaring en expertise toege-

wezen kreeg. 

 

Figuur 1: Structuur tot medio 2006  

Productdivisiestructuur vanaf medio 2006 

In het businessplan voor de periode 2006-2011 is de strategie gericht op groei, 

klantgerichter werken en het bevorderen van integraliteit tussen de vakgebieden. 

Om in de toekomst bij de voorgenomen groei de klantvraag zo optimaal mogelijk 

te beantwoorden is het primaire proces daarop onderverdeeld in de gedecentrali-

seerde vakgebieden (productdivisiestructuur met drie divisies (van Wijk, 2004)): 

bouwmanagement (BM), huisvestingsmanagement (HVM) en organisatiegericht 

projectmanagers 

projectleiders 

projectmedewerkers 

M&A 
F&A 
P&O 
BM 
HVM 
OGH/OA 
 

directie 
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huisvesten/organisatieadvies (OGH/OA), waarbij het laatste vakgebied de ruimte 

krijgt om te groeien en zich op termijn af te splitsen van OGH. Deze vakgebieden 

worden ondersteund door vier management aandachtsgebieden: marketing en 

acquisitie (M&A), financiën en administratie (F&A), human resource management 

(HRM) en organisatie en informatie (O&I). Projectmanagers, projectleiders en pro-

jectmedewerkers gaan zich dus, in tegenstelling tot hoe eerder gewerkt werd in de 

matrixstructuur, specifiek richten op een van de drie vakgebieden (tabel 1) en 

worden in hun werkzaamheden ondersteund door de management aandachtsge-

bieden. De activiteiten van LSa zijn te onderscheiden in drie typen: declarabele 

projecten, niet-declarabele projecten (interne projecten) en beheeractiviteiten. De 

voorgenomen bevordering van de integraliteit tussen de vakgebieden zal door de 

structuurverandering extra benadrukt moet worden.  

 

Tabel 1: Huidige status verdeling medewerkers naar de vakgebieden 

 vakgebied 

BM 

vakgebied 

HVM 

vakgebied 

OGH/OA 

manager vakgebied o o o

projectmanager o o

sr. projectleider o o o o o

me. projectleider o o o

jr. projectleider o o o

projectmedewerker o o o o o o o o

stagiair o

bedrijfsvoering o o o o o o o o o o o o o

stagiair o o

De structuurverandering heeft plaats gevonden om congruentie te bereiken met de 

veranderde situatie (Van Aken, 2004). Deze veranderde situatie heeft betrekking 

op de toename van de complexiteit van de opdrachten en de ontwikkeling van de 

technologie in relatie tot de voorgenomen groei van de organisatie. Deze congru-

entie betreft onder andere de volgende drie punten (zie ook Mintzberg, 1979): 

• Congruentie tussen structuur en de omgeving van de organisatie: de complexi-

teit van de opdrachten neemt toe, waardoor het noodzakelijk is om verder te 

specialiseren op de diverse vakgebieden. 

• Congruentie tussen structuur en technologie: de activiteiten van LSa betreffen 

geen routinematig werk. Door de verdere ontwikkeling van de vakgebieden 

(inclusief kennismanagement) kan in toenemende mate maatwerk gerealiseerd 

worden. Dit komt de klantgerichtheid ten goede. In de huidige situatie werken 

de vakgebieden en management aandachtsgebieden voornamelijk als ‘eiland-

jes, de integratie in oplossingen voor de klant kan daardoor ontbreken. 

• Congruentie tussen de structuur en de grootte en de leeftijd van de organisatie: 

de beoogde groei maakt verdere ontwikkeling van de vakgroepen noodzakelijk.  
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De structuur vanaf medio 2006 kan als volgt worden geschetst: 

 

Figuur 2: Schets organisatiemo-

del vanaf medio 2006 op basis 

van Mintzberg (1979) 

 

Toelichting op schets (figuur 2) 

De strategische top bestaat uit de (voorlopig) tweekoppige directie die tevens eige-

naar zijn. Er is een vacature voor een manager Bouwmanagement. De huidige 

directie geeft op strategisch niveau leiding aan respectievelijk HVM en OGH/OA. 

Het kader bestaat uit projectmanagers en senior projectleiders per vakgebied, die 

in een directe hiërarchische lijn zitten tussen de strategische top en de operatione-

le kern. De operationele kern wordt gevormd door medior en junior projectleiders 

en projectmedewerkers, die zijn verdeeld over de vakgebieden. De ondersteunende 

staf bestaat uit de eerder genoemde management aandachtsgebieden M&A, O&I, 

HRM, F&A en het secretariaat. 

 

Eerste diagnose sterke (S) en verbeterpunten (V) met betrekking tot Structuur: 

S De ontwikkeling naar een productgerichte divisiestructuur. 

S De nieuwe structuur volgt de strategie. 

V De integrale benadering komt in de praktijk nog niet optimaal tot uiting. 

V De vakgebieden en management aandachtsgebieden werken vaak als                

‘eilandjes’. 

 

2.2.4 Systemen (Systems) 

LSa hanteert verschillende systemen, procedures en processen. De organisatie 

heeft hierin vroegtijdig geïnvesteerd, zodat bijna alle systemen klaar zijn voor 

verdere groei van de organisatie. Het management aandachtsgebied O&I heeft 

sinds kort een kennisportal in ontwikkeling (informatisering) en er is een service 

desk voor de beheersing van middelen. Ook is gestart met het opbouwen van een 

relatiedatabase, echter tot op heden worden klantgegevens niet structureel geana-

lyseerd. Voor de controle op de declarabele inzet wordt een persoonlijk targetsys-

teem gebruikt: ieder personeellid krijgt een target (percentage) aan declarabele 

inzet. F&A heeft in dit systeem een controller-rol. Op deze manier hoopt de directie 

de verhouding declarabele/ niet declarabele omzet gunstiger te krijgen. Verder 

kent LSa de volgende systemen en procedures: 
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Automatisering 

LSa bezit een zeer goed functionerend documentbeheerssysteem. Alle interne- en 

projectdocumenten zijn voor medewerkers intern en extern digitaal bereikbaar. 

Daarnaast wordt nadrukkelijk toezicht gehouden op de naleving van de huisstijl 

en correct gebruik van dit systeem. Ook zijn er verschillende werkmethoden, pro-

cedures en office manuals digitaal bereikbaar via intranet met een helpdesk. 

Besturingsstructuur 

LSa organiseert de besturing aan de hand van een businessplan voor de lange ter-

mijn (5 jaar), een tactisch plan voor de middellange termijn (3 jaar) en jaarplannen 

voor de korte termijn (1 jaar). 

 

Ieder vakgebied heeft een vaste trekker die zorg draagt voor het formuleren en 

realiseren van doelen, innovatie en beheer in het vakgebied, inclusief kennisont-

wikkeling, kennisborging en kennisdeling. Om de aansluiting op de markt niet te 

verliezen zal een trekker te allen tijde zelf werkzaam zijn binnen het vakgebied als 

projectleider of -manager. De trekkers van de vakgebieden zijn werkzaam op mana-

gersniveau en verantwoordelijk voor acquisitie, omzet, aansturing en groei van het 

vakgebied. Ook ieder management aandachtsgebied heeft een vaste trekker voor 

het formuleren en realiseren van doelen, innovatie en beheer van het aandachts-

gebied. De aandachtsgebieden worden elk aangestuurd door een (eindverantwoor-

delijke) manager die daarnaast werkzaam kan zijn in declarabele projecten. 

 

De trekkers stellen aan de hand van het businessplan het tactisch plan op met een 

tijdsbestek van 3 jaar. Daarin worden het gewenste beleid en ontwikkelingen voor 

het vakgebied opgenomen. In het tactisch plan wordt, afgeleid van het business-

plan, aangegeven: 

• Wat de visie op de middellange ontwikkeling van het vakgebied is; 

• Op welke speerpunten het vakgebied zich gaat richten; 

• Wat nodig is om dat te realiseren. 

 

Iedere trekker van een vakgebied of aandachtsgebied stelt vanuit de doelen in het 

tactisch plan ieder jaar een jaarplan op. Alle jaarplannen tezamen worden qua 

ontwikkelpad, financiën en capaciteit op elkaar afgestemd en samengevat in het 

jaarplan voor LSa. Het jaarplan wordt periodiek geëvalueerd en de stand van zaken 

wordt drie maal per jaar bekeken in het jaarplanoverleg waar alle accountbeheer-

ders en de directie aanwezig zijn. Begin van het jaar wordt het jaarplan aan alle 

medewerkers gepresenteerd. Halverwege het jaar wordt de stand van zaken geëva-

lueerd, waarna aan het einde van het jaar de eindresultaten wederom aan alle 

medewerkers wordt voorgelegd. 

 

Overlegstructuren 

Ieder jaar wordt de overlegstructuur vastgesteld. Er wordt onderscheid gemaakt 

tussen strategisch (businessplan- en directieoverleg), tactisch (vakteamoverleg en 

MT-overleg management aandachtsgebieden) en operationeel overleg (o.a. over 
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planning, marketing, acquisitie). LSa-breed is vier maal per jaar een teamoverleg. 

Overige operationele overlegvormen zijn: project IPO's, secretarieel overleg, HRM-

overleg, financieel overleg. 

 

Competentiemanagement 

Medewerkers van LSa worden beoordeeld op kerncompetenties en functiespecifie-

ke competenties. Het aanstellingstraject bestaat uit een kennismakingsgesprek, 

sollicitatiegesprek en aanstellingsgesprek. Na aanstelling volgen voortgangsge-

sprekken tot het moment van vaste aanstelling. Daarna start de cyclus functione-

ringsgesprek (juni) en beoordelingsgesprek (december). De medewerkers hebben 

over het algemeen een zeer passieve houding met betrekking tot competentiema-

nagement. 

 

Kennismanagement (in ontwikkeling) 

De komende jaren zal onderzocht worden hoe het kennismanagement binnen LSa 

een plek krijgt. Accenten voor dit account bestaan uit: 

• Interne kennisdeling en -borging stimuleren. 

• Verkennen in hoeverre opgedane kennis van klanten en vakgebieden geborgd 

zou kunnen worden en toe te passen is in kansrijke markten. 

• Kennisdeling voor klanten, ten behoeve van binding. 

• Kennis delen in vakgroepoverleg. 

 

Systeem voor voortgangsbewaking kwaliteit  

LSa hanteert geen systeem voor voortgangsbewaking van de kwaliteit in de projec-

ten. De kwaliteitsstandaard wordt nu voornamelijk bewaakt door de directie door 

actief in de meeste projecten te participeren.  

 

Eerste diagnose sterke (S) en verbeterpunten (V) m.b.t. Systemen: 

S Goed ontwikkelde systemen komen de primaire processen zeer ten goede. 

S Goed vormgegeven besturings- en overlegstructuur. 

V Over het algemeen een passieve houding met betrekking tot competentiema-

nagement. 

V Kennisontwikkeling, borging en overdracht is onderontwikkeld. 

V Ontwikkeling voortgangsbewaking kwaliteit lijkt noodzakelijk. 

 

2.2.5 Staf (Staff) 

Opbouw huidige organisatie 

LSa bestaat momenteel uit 31 medewerkers en 2 directeuren (17 man/ 16 vrouw). 

Hiervan houden 20 personen zich voor minstens 65% bezig met declarabele projec-

ten: 

• 2 directieleden  

• 2 projectmanagers 

• 11 projectleiders (senior/ medior/ junior) 

• 5 projectmedewerkers.  
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Daarnaast bestaat de organisatie uit het secretariaat (4 personen), financiën (F&A) 

(1 persoon), HRM (1 persoon), een ICT specialist, een officemanager, en gastvrouw . 

De overige 4 medewerkers werken tijdelijk bij LSa als afstudeerder of stagiair. Het 

streven van LSa is om in 2011 vijftig medewerkers (40fte) in dienst te hebben. In 

tabel 1 (paragraaf 2.2.3) is te zien dat op dit moment in de productgerichte divisie-

structuur nog een aantal ‘vacatures’ voorkomen. De directie realiseert zich dat het 

‘gat’ tussen het strategische en operationele niveau momenteel te groot is. LSa 

heeft te maken gehad met redelijk veel verloop in de organisatie. De seniorlaag 

dient versterkt te worden, mede omdat vooral veel jonge, onervaren medewerkers 

zijn aangetrokken, terwijl de markt juist om meer ervaring vraagt. Ook is het van 

belang het acquirerend vermogen van LSa te vergroten. Er zal een manager 

Bouwmanagement worden aangetrokken. Een manager OGH/OA is reeds aange-

trokken en een directeur fungeert nog als manager vakteam HVM. Ook zal op 

korte termijn een manager HVM aangetrokken worden. 

 

Streven ten aanzien van ontwikkeling 

LSa heeft als wens om verdere groei en ontwikkeling van de medewerkers (en 

daarmee ook van de organisatie) mogelijk te maken en te faciliteren. De mede-

werker zal meer uitgedaagd worden om eigen ambities, persoonlijke drijfveren en 

persoonlijkheid te matchen met de doelen van LSa en de klantvraag. Het beleid zal 

zich moeten gaan richten op het binden en boeien van medewerkers. LSa wenst de 

mate van mensgerichtheid en klantgerichtheid bij medewerkers verder te ontwik-

kelingen door middel van competentiemanagement. Binnen HRM zal dan ook, na 

het leggen van een goede basis van middelen en systemen de komende jaren, meer 

aandacht worden besteed aan het welzijn van de individuele medewerkers. Daar 

staat tegenover dat de directie van de medewerkers zelf verwacht dat zij ook initi-

atief nemen in het sturen op percentage declarabele omzet en het ontwikkelen 

van competenties. Het opleidingsbudget is daarbij begrensd, dus is het belangrijk 

de medewerkers ook op andere manieren te binden en te blijven boeien. Zo is 

bijvoorbeeld een initiatief gestart onder enkele medewerkers tot het schrijven van 

een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). De verdere uitvoering hiervan blijft 

vooralsnog achterwege. Uit de diepte-interviews (bijlage 2.2) met medewerkers op 

verschillende functieniveaus blijkt dat in de huidige situatie zowel door medewer-

kers, als HRM en directie weinig aandacht wordt besteed aan competentiemana-

gement en ontwikkeling van persoonlijke leerdoelen. De medewerkers zouden 

bijvoorbeeld graag meer (tussentijdse) feedback willen geven en krijgen op compe-

tenties, persoonlijke leerdoelen en vakinhoudelijk functioneren. Toewijzing van 

een coach wordt als positief ervaren omdat hiermee vakinhoudelijke feedback kan 

worden gegenereerd. Het huidige competentiemanagement beperkt zich enkel tot 

een confrontatie met de competenties tijdens het jaarlijkse functionerings- en 

beoordelingsgesprek. De medewerkers zien daardoor weinig verband tussen de 

beoordeling door de directie op de kern- en functiespecifieke competenties en de 

prestaties in het dagelijkse functioneren in de projecten.  
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Eerste diagnose sterke (S) en verbeterpunten (V) met betrekking tot Staf: 

S Aandacht directie naar personele invulling productgerichte divisiestructuur 

S Acquirerend vermogen zal vermoedelijk toenemen als gevolg van personele 

invulling seniorlaag. 

V Faciliteren persoonlijke groei en ontwikkeling krijgt onvoldoende aandacht. 

V Begrensd en weinig toegepast opleidingsbudget. 

V Hoge belasting seniors (door groei) leidt tot afname in coaching juniors omdat 

de declarabele inzet voorgaat. 

V Binding met LSa kan verbeterd worden na een periode van veel verloop. 

 

2.2.6 Stijl (Style) 

De managementstijl is een van de belangrijkste beïnvloedende en motiverende 

factoren voor de cultuur (Kok, 2005). House (1971) benoemt 4 leiderschapsstijlen. 

De beide directeuren hebben beiden wisselende stijlen, afhankelijk van de situatie 

waarin zij zich bevinden. De volgende drie stijlen zijn het meest representatief 

voor de managementstijl van de twee directeuren van LSa: Directive Leadership (spe-

cifieke sturing in performance van medewerkers), Supportive Leaderhip (vriendelijk 

en toont belangstelling voor de medewerkers) en Participative Leadership (overleg 

met medewerkers met oog voor een ieders suggesties). 

De beide directeuren drukken een zeer nadrukkelijke stempel op de bedrijfscul-

tuur (topdown). Ze zijn beiden zichtbaar aanwezig en actief in de organisatie en de 

projecten. De directie is over het algemeen goed bereikbaar. Echter, door de grote 

belasting van de directie kunnen ze hun (gewenste) coachende rol niet altijd uit-

voeren. Uit interviews blijkt dat fouten maken mag, maar het ontbreekt op som-

mige momenten aan vakinhoudelijke en persoonsgebonden feedback (zie bijlage 

2.2). Op momenten dat de directie en ander senioren erg druk zijn, voert de resul-

taatgerichte instelling de boventoon. Door zelf aan projecten te werken, bewaakt 

de directie direct en indirect de heersende bedrijfscultuur. De interne omgang 

balanceert tussen formeel en informeel. Dit is mede ingegeven door de hoge mate 

van zakelijkheid van de directie. Deze zakelijkheid komt ook tot uiting in de uit-

straling van de werkomgeving. De werkomgeving heeft een nette, integere, kwali-

tatieve uitstraling.  

 

Er is in de organisatie een hoge sociale controle, bijvoorbeeld op naleving van de 

geldende normen. Orde en respect voor de regels is belangrijk. De medewerkers 

zijn over het algemeen hoog opgeleid, gemotiveerd en gaan onderling goed met 

elkaar om. Resultaatgericht werken is één van de belangrijkste drijfveren van de 

directeuren. Dit wordt op verschillende manieren in de organisatie uitgedragen. 

Dit gebeurt in de dagelijkse praktijk (in de projecten), maar ook tijdens presenta-

ties, vergaderingen en door het sturen op declarabele inzet en competenties van 

de medewerkers. De directie communiceert open en regelmatig over de situatie 

van het bedrijf. Medewerkers worden goed ingelicht en op de hoogte gehouden 
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van ontwikkelingen, tijdens bijvoorbeeld een teamoverleg. Op momenten als deze 

wordt ook gerefereerd naar de missie en strategie van het bedrijf. De structuurver-

andering is uitgebreid toegelicht aan de medewerkers, waarbij de directie heeft 

aangegeven te allen tijde klaar te staan voor het beantwoorden van vragen. Met 

het oog op deze verandering is het belangrijk de identiteit van het bedrijf intern 

en extern uit te dragen en de belangrijkste waarden intern en extern eenduidig te 

communiceren. Op dit moment ontbreekt het daar aan. 

 

De groei van LSa wordt door directeur Ben Laanbroek vergeleken met de ontwik-

keling van een rups naar vlinder (figuur 3). Volgens is LSa zich momenteel aan het 

verpoppen. Hierbij geeft hij aan dat dit heel zorgvuldig moet plaatsvinden en dat 

de medewerkers van LSa hier met elkaar naar toe moeten groeien. 

 

Figuur 3: De ontwikkeling van LSa 

 

Eerste diagnose sterke (S) en verbeterpunten (V) m.b.t. Stijl: 

S Directeuren zijn cultuurdragers en cultuurbewakers in de organisatie en pro  

jecten. 

S Hoge sociale controle en formele omgeving stimuleert zakelijkheid en resul-

taatgerichtheid. 

V Door hoge belasting meewerkende directie komt coaching, feedback en stimu-

leren persoonlijke ontwikkeling in het geding. 

V Vertaling missie en strategie naar identiteit en kernwaarden ontbreekt. 

V Daardoor is het moeilijker de eenheid intern en extern te communiceren door 

de directie. 
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2.2.7 Vaardigheden (Skills) 

In deze paragraaf worden de distinctieve mogelijkheden van het personeel en van 

de organisatie als geheel weergegeven. 

 

Kerncompetenties 

De 3 kerncompetenties zijn Samenwerken, Klantgericht en Resultaatgericht. Deze 

kerncompetenties van de organisatie worden zeer weinig benadrukt in de dage-

lijkse projecten en processen.  

 

Unique selling points 

Het businessplan beschrijft de volgende distinctieve eigenschappen van LSa: 

• hoog opgeleide en gemotiveerde medewerkers 

• terugkerende klanten 

• multidisciplinaire aanpak/totaaloplossing voor onze klanten 

• kennis van zaken 

• duurzame oplossingen, geen symptoombestrijding 

• onafhankelijk advies 

• practice what we preach 

• sturing op goede samenwerking met de opdrachtgever 

• jong en dynamisch 

 

2.2.8 Samenvatting 

De objectieve analyseresultaten bij de S-en zijn geïnterpreteerd, waarna bij elke 

specifieke analyse puntsgewijs een eerste diagnose is gedaan van de sterke en 

verbeterpunten. De sterke punten (tabel 2) kunnen tevens gezien worden als de 

Skills (de laatste ‘S’ uit van McKinsey’s 7S-methode). In tabel 3 zijn de verbeter-

punten weergegeven. 

 

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-
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richte divisiestructuur. 

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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2.3 Structureren input kernwaarden en identiteit 

 

N O T I T I E  

Inleiding 

De bijeenkomst van maandag 27 november heeft als doel het beoordelen, structu-

reren en selecteren van begrippen voor de formulering van kernwaarden en iden-

titeit van LSa. Bestudering van documenten van LSa (businessplan, tactische plan-

nen etc.) en wetenschappelijke literatuur heeft veel informatie opgeleverd. Tijdens 

de bijeenkomst zal dit onderzoeksmateriaal met behulp van de gelebriefjesmetho-

de (KJ-Methode) gestructureerd en waarnodig aangevuld worden door de aanwezi-

gen.  De uitkomsten van deze bijeenkomst dienen voor CSC en BBR als input voor 

verdere uitwerking van de kernwaarden en identiteit. In deze notitie komt verder 

aan de orde: 

• Uitleg over de gele-briefjesmethode 

• Definities van belangrijke begrippen 

• Voorselectie van termen  

• Vervolgafspraken 

 

Uitleg over de KJ-methode 

“Deze methode van probleemherkenning en hypothesenformulering is naar de 

Japanse antropoloog Jiro Kawakita genoemd. De KJ-methode begint met het zoveel 

mogelijk informatie verzamelen over het probleemgebied, deze informatie wordt 

vervolgens op kaartjes geschreven. Het aantal kaartjes moet variëren tussen de 100 

en 200 stuks. De volgende stap is de kaartjes groeperen en wel zo dat iedere groep 

uit kaartjes bestaat met dezelfde informatie-inhoud. Voor iedere groep wordt nu 

een dekkaart geschreven met daarop de informatie-inhoud. Wat met de kaartjes 

gebeurde, gebeurt nu met de dekkaarten. De nieuwe dekkaarten worden onder-

zocht op verbanden en afhankelijkheden tussen elkaar. Deze gevonden verbanden 

worden verdiept en geconcretiseerd. Zo ontstaan nieuwe inzichten in het pro-

bleem en hypothesen.” (Schaefer, W.F. & Tienen, M. van, 2001) 

 

Waarvoor is de methode geschikt? 

Deze methode lijkt volstrekt niets bijzonders te bieden, omdat iedereen wel eens 

zal hebben gedacht dat je analyseren op deze manier moest doen. Des te verras-

project Afstudeeronderzoek CSC voor M&A en HRM 

betreft Structureren input kernwaarden & identiteit 

notitie CSC/MB06lsmn057   

datum 23 november 2006 

 

van CSC 

aan WSC/BLA/BBR/MJE 
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sender is het te constateren dat zo weinigen zo eenvoudig, methodisch te werk 

gaan. 

 

Gegeven: Een aandachtsgebied (een stapel onderzoeksmateriaal). 

Gevraagd: Hoe zit dat gebied in elkaar? Oplossing: Op aselecte wijze noteer je alle 

onderwerpen die je vindt in de gegevens over dat aandachtsgebied op losse kaart-

jes of “gele plakbriefjes”. Vervolgens ga je de kaartjes net zolang sorteren (indivi-

dueel of met een groep personen) tot je een bevredigende ordening naar hoofdon-

derwerpen en deelonderwerpen hebt bereikt.” (Schaefer & van Tienen, 2001) 

 

Definities van belangrijke begrippen 

In dit hoofdstuk zijn een aantal belangrijke kernbegrippen weergegeven. Het is 

van belang dat alle deelnemers dezelfde definities van deze kernbegrippen hante-

ren:   

 

Kernwaarden: 

De kleine set van leidende beginselen die het gehele optreden van een organisatie 

en haar leden kenmerken, die aangeven wat de organisatie wenselijk acht, waar 

zij op aangesproken mag worden en wat in voorkomende gevallen als doorslagge-

vend richtsnoer zal worden gebruikt (Middeldorp, J.H., 2004). 

 

Identiteit: 

De bedrijfsidentiteit is de strategisch geplande en operationeel ingezette zelfpre-

sentatie en gedrag van een onderneming naar binnen en naar buiten toe op basis 

van een bastgelegde ondernemingsfilosofie, een lange-termijn ondernemingsdoel-

stelling en een bepaald gewenst imago, met de wil, alle handelingsinstrumenten 

van een onderneming als een eenheid naar binnen en naar buiten toe tot gelding 

te laten komen (Birkigt & Stadler, 1986) 

 

Begrippen 

Bestudering van wetenschappelijke literatuur en documenten van LSa hebben veel 

steekwoorden opgeleverd. CSC heeft al deze steekwoorden gewogen en in een 

mindmap geplaatst onder zelf gekozen kernwoorden. Onderstaande steekwoorden 

zijn op gele briefjes geschreven: 

Geloofwaardigheid Maatschappelijk   Resultaatgericht 

Proactief  Persoonlijke ontwikkeling Slagvaardig 

Enthousiasme  Verantwoordelijkheid  Vertrouwen 

Specialist  Gemotiveerd   Gedreven 

Ervaring  Deskundig   Vakbekwaam 

Intuïtie   Betrokken   Aandacht 

Persoonlijke benadering Initiatief nemen   Leervermogen 

Hoog opgeleid  Analytisch (vermogen)  Flexibiliteit 

Inlevingsvermogen Overtuigingskracht  Stimuleren 

Motiveren   Streven naar consensus  Zorgvuldig 

Persoonlijke beheersing Klantgericht   Assertief 
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Zelfbewust  Teamplayer   Samenwerken 

Persoonlijke verrijking Doelgericht   Persoonlijke groei 

Hoogwaardig  Praktisch   SMART 

GOTIK   Innovatief   Toegevoegde waarde 

Waardecreatie  Maatwerk (oplossingen)  Oplossinggericht 

Duurzaamheid  Procesbeheersing  Coaching 

Management  Functionaliteit   Realistisch 

Effectief   Efficiënt    Betrouwbaarheid 

Duidelijkheid  Overzicht   Integrale benadering 

Integraliteit  Creativiteit   Uitnodigend 

Marktfocus  Prikkels    Collective mind 

Bereikbaarheid  Totaaloplossingen  In ontwikkeling 

Projectmatig werken Planmatig werken  Waarde toevoegend 

Waarde creërend  Gevarieerd dienstenaanbod Multidisciplinair 

Kennis van zaken Breed dienstenaanbod  Disciplines 

Discipline  Doelconvergentie  Missie 

Visie   Professionals   Managers 

Adviseurs  Openheid   Cultuur 

Kennisborging  Kennismanagement  Belerend 

Daadkrachtig  Pragmatisch   Flexwerken 

Ambitieus  Werkzaamheid bevorderend Stimulerend 

Sociaal   Goede interne samenwerking Gedreven 

Referenties  Onafhankelijk   Duurzame relaties 

Integer   Performance   Integriteit 

Eenheid   Jong     Open 

Customer intimacy Lerende organisatie  Meebewegen 

Tegenbewegen  Rolafhankelijk    Aanpassingsvermogen 

Vertrouwen  Respect    Persoonlijke wensen 

Solide   Loyaliteit   Expertise 

Resultaatgedrevenheid Talent    Actief 

Nakomen afspraken Persoonlijk contact  Eerlijkheid 

Duidelijkheid  Lenigheid   Doelmatigheid 

Actiegerichte oriëntatie Eenheid van richting  Kwaliteit 

Empathie 

 

Vervolgafspraken 

• 7 december 2006, 14.30 uur - 16.00 uur: BLA/WSC/MDR/BBR/CSC/(MJE): bespre-

ken van concept-kernwaarden en identiteit. 

• 19 december 2006, 16.00 uur - 17.30 uur: BLA/WSC/BBR/CSC/(MJE): aanpassin-

gen op interventies van 7 december bespreken, definitieve kernwaarden en 

identiteit vaststellen. 
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Handleiding voor KJ-Methode  

 

Onderzoeksvraag: Welke steekwoorden hebben betrekking op de identiteit en 

kernwaarden van LSa?  

 

1. Ongeveer 150 steekwoorden worden willekeurig op de muur geplakt. 

 

2. Ophangen van clusteropties. 

 

3. Broodje met tegelijkertijd uitleg door CSC. 

 

4. Uitleggen doel toepassing KJ-Methode. 

 

5. Clusters vaststellen 

 

Opmerkingen: 

- Sturing in clustering i.v.m. beperkte tijdbesteding en vervolgonderzoek 

- Vanuit de clusteropties kan gekozen worden om te structureren 

 

6. Structureren steekwaarden naar clusters 

Opmerkingen: 

- Steekwoorden kunnen op meerdere plaatsen terug komen. 

- Er is een parkeerplaats voor begrippen waar (te) lang over gediscussieerd wordt. 

- Wanneer een bepaald steekwoord wordt gemist kan deze altijd worden toege-

voegd. 

 

7. Steekwoorden binnen een cluster kunnen op elkaar lijken, in dit geval kan een 

dekkaart geplaatst worden of een voorkeur uitgesproken worden. 

 

8. Vaststellen per steekwoord of deze eigenschap wel of niet voldoende aandacht 

krijgt/ aanwezig is binnen LSa. 

 

9. Reflectie op proces  

 

10. Eindresultaat wordt geanalyseerd door CSC in relatie tot 7S-analyse, literatuur 

en bedrijfsdocumentatie. Schrijven van een notitie (als bron in eindrapport): 

- Hoe zijn de steekwoorden gekozen? 

- Welke steekwoorden zijn gevonden? 

- Wie zijn de aanwezigen? 

- Wat is de onderzoeksvraag?  

- Wat is het resultaat? 

- Hoe verliep het proces? 

- Reflectie op de methode. 

 

11. (Aanbeveling in) formulering kernwaarden en identiteit voor 7 december. 
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project Afstudeeronderzoek CSC voor M&A en HRM 

betreft Uitkomsten KJ-methode d.d. 27 november 2006 

notitie CSC/MB06lsmn068  

datum 21 december 2006 

 

van CSC 

aan WSC/BLA/MJE/BBR 

 

N O T I T I E  U I T K O M S T E N  K J - M E T H O D E  

 

inleiding 

De KJ-methode, uitgevoerd tijdens de bijeenkomst van 27 november jl. heeft zeer 

nuttige informatie opgeleverd. De resultaten zullen verder 'ingekookt' worden 

tijdens de bijeenkomst van 10 januari a.s. Als voorbereiding hierop willen we jullie 

vragen om bijgevoegde, op groen papier gedrukte, enquête zorgvuldig in te vullen.  

 

De uitkomsten van het overleg van 10 januari zullen vervolgens door middel van 

een kwantitatieve enquête worden voorgelegd aan de medewerkers. Het streven is 

om begin februari 2007 tot formulering van de identiteit en kernwaarden te ko-

men.  

 

procesbeschrijving toegepaste KJ-methode 

Onderzoeksvraag 

"Welke kernbegrippen hebben betrekking op de identiteit en kernwaarden van 

LSa?" De bijeenkomst van maandag 27 november had als doel het beoordelen, 

structureren en selecteren van begrippen voor de formulering van kernwaarden en 

identiteit van LSa. 

 

Hoe zijn de kernbegrippen gekozen? 

De circa 150 kernbegrippen zijn geselecteerd op basis van interviews met mede-

werkers van LSa en bedrijfsdocumenten. Voorbeelden van de  bestudeerde be-

drijfsdocumenten zijn: het businessplan, tactische- en accountplannen, de resulta-

ten van de meting van kenmerken onder medewerkers en een stuk van Marketing 

over het imago van LSa. Deze verzameling informatie is gespiegeld aan de litera-

tuur over dit onderwerp. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de formulering van de 

eerder genoemde circa 150 kernbegrippen, weergegeven in de notitie over de Ge-

lebriefjesmethode (mb06lsmn057a).  

 

Hoe verliep het proces? 
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De voorbereiding van de bijeenkomst bestond uit het schrijven en willekeurig op 

de muur plakken van de ongeveer 150 kernbegrippen op gele plakbriefjes. Daar-

naast zijn een tiental clusteropties aangereikt om het proces enigszins te versnel-

len. CSC heeft de methode uitgelegd aan de hand van de, in een eerder stadium 

uitgereikte, notitie. Door de aanwezigen is een voorlopige keuze gemaakt uit de 

clusteropties, te weten: Organisatie, Individu, OGH, BM, HVM. Daarnaast was er 

een 'parkeerplaats' en een 'vuilnisbak'. Tijdens de uitvoering zijn ook briefjes ge-

plakt 'tussen' en 'boven' de vakgebieden (de clusters OGH, BM, HVM). De kernbe-

grippen op betreffende briefjes hebben dan betrekking op beide of alle onderlig-

gende vakgebieden. Sommige steekwoorden leken op elkaar. Wanneer dit het 

geval was, is direct met een dekkaart de beste formulering vastgesteld.  

 

reflectie op de methode 

WSC vond de methode en de bijeenkomst prettig. Voor hem had het een bevesti-

gende en controlerende werking. BLA vond de methode en bijeenkomst prima en 

bevestigend. MJE geeft aan dat, mede dankzij dit onderzoek, LSa zich beter kan 

profileren als aantrekkelijke en goede werkgever. BBR vindt het een goede metho-

de en hoopt dat de methode in de toekomst vaker en met regelmaat toegepast gaat 

worden. Daarbij geeft hij aan dat in de toekomst mogelijk ook de 'kartrekkers' 

hierbij betrokken moeten worden. CSC heeft de methode en bijeenkomst als zeer 

nuttig ervaren en is erg blij met de actieve opstelling van de aanwezigen. 

 

Vervolgtraject 

In hoofdlijnen worden de volgende stappen genomen in het proces dat moet lei-

den tot de formulering van de identiteit en kernwaarden: 

• Invullen van bijgevoegde enquête door BLA/WSC/MJE/BBR/CSC en uiterlijk inle-

veren op dinsdag 9 januari voor 12.00 uur in postvakje van CSC. De uitkomsten 

dienen als input voor de bijeenkomst van 10 januari. 

• Bijeenkomst 10 januari (13.30 - 15.00 uur) met BLA/WSC/MJE/BBR/CSC. Doel: 

Overeenstemming in rangorde van kernbegrippen per cluster (Organisatie. In-

dividu, OGH, BM en HVM). Met onderscheid in mate van voorkomen in huidige 

en gewenste situatie.   

• Het resultaat van deze bijeenkomst wordt vervolgens geënquêteerd onder de 

medewerkers. Ze kunnen in de enquête aangeven in hoeverre zij vinden dat de 

aangereikte kernbegrippen van toepassing zijn op LSa in de huidige en toe-

komstige situatie. Voorbeeld enquête is opgenomen in de bijlage. 

• CSC gaat de literatuurstudie met betrekking tot identiteit en kernwaarden 

verwerken door beantwoording van de deelvragen uit zijn afstudeervoorstel. 

Afronding in concept vindt plaats op 9 januari. 

• Bespreking voortgang en uitkomsten enquête onder medewerkers, alsmede 

procesbewaking door BLA/WSC voordat WSC op vakantie gaat op 19 januari. 

• Afrondingssessies met BLA/WSC/MJE/BBR/CSC op 1 en eventueel 8 februari. 
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Resultaten 

In totaal zijn er 64 steekwoorden overgebleven na toepassing van de KJ-methode: 

Kernbegrippen m.b.t. organisatie (24) 

Maatwerk     Kennis van zaken 

Verantwoordelijkheid    Team/ eenheid 

Cultureel     (Markt-)focus 

Kennisdomein (en -borgen)   Collective mind 

Customer intimacy (duurzame relaties)  Aanpassingsvermogen 

Lerende organisatie    Professionals 

Ontmoetingsplaats/ Inspirerend   Toegevoegde waarde 

Samenwerken     Kwaliteitsgericht 

Klantgericht     Resultaatgericht 

Effectief      Onafhankelijk 

Solide      Persoonlijke benadering 

Rechtvaardig     Thuis (sociaal) 

 

Kernbegrippen m.b.t. individu (9) 

Initiatief nemen     Gedreven 

Hoog opgeleid     Persoonlijke ontwikkeling 

Teamplayer     Loyaliteit 

Zelfbewust     Nakomen van afspraken 

Integer 

 

Boven de vakgebieden (8) 

Realistisch     Pragmatisch 

Procesbeheersing    Integrale benadering 

Multidisciplinair     Analytisch vermogen 

Overtuigingskracht    Vakbekwaam 

 

Kernbegrippen m.b.t. alle vakgebieden (8) 

Realistisch     Pragmatisch 

Procesbeheersing    Integrale benadering 

Multidisciplinair     Analytisch vermogen 

Overtuigingskracht    Vakbekwaam 

 

Kernbegrippen m.b.t. BM (9) 

Doelgericht     Projectmatig werken 

Daadkrachtig     GOTIK 

Manager     Oplossinggericht 

Assertief     Overzicht 

Praktisch  

 

Specifiek voor HVM (12)  

Track record/ bewezen resultaten   Planmatig werken 
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Performance (optimalisatie, rendement)  Ervaring 

Overzicht     Praktisch 

Waardetoevoegend    Functionaliteit 

Empathie     Inlevingsvermogen 

Innovatief     Creativiteit 

 

Specifiek voor OGH/OA (10) 

Intuïtie      Sociaal 

Motiveren     Adviseurs 

Waardetoevoegend    Functionaliteit 

Empathie     Inlevingsvermogen 

Innovatief     Creativiteit 
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2.4 Kwalitatieve enquête directie met resultaten 

 

project P010 Afstudeeronderzoek CSC voor M&A en HRM 

betreft enquete BLA/WSC/MJE/CSC/BBR 

notitie CSC/MB06lsmn069  

datum 21 december 2006 

 

van CSC 

aan WSC/BLA/MJE/BBR 

 

E N Q U E T E  

 

"Een organisatie heeft een heleboel eigenschappen maar slechts enkele daarvan zijn geschikt 

als kernwaarden voor die organisatie."

Beste Ben, Werner en Marja, 

 

Middels deze vragenlijst willen we het aantal kernbegrippen van onze brainstorm 

op 27 november j.l. verder reduceren en tevens prioriteren.  

 

Er zijn geen goede of slechte antwoorden en de eerste indruk is vaak de beste. 

 

Graag de ingevulde vragenlijst voor 12.00 uur op 9 januari in het postvak van 

Christian leggen. 

 

De resultaten van de vragenlijst worden gepresenteerd tijdens onze bijeenkomst 

op 10 januari. 

 

Alvast bedankt voor jullie inzet! 

 

Boris en Christian 
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V R A G E N L I J S T  

Deze vragenlijst is ingedeeld op basis van de eerder gehanteerde clusters van 

kernbegrippen tijdens de uitvoering van de KJ-methode. De clusters zijn: organisa-

tie, individu, BM, HVM, OGH/OA en een cluster met betrekking tot alle vakgebie-

den. De kernbegrippen die tijdens de KJ-methode 'tussen' of 'boven' clusters zijn 

geplaatst zijn in beide of alle betreffende clusters opgenomen. 

 

We willen je vragen om per cluster de belangrijkste eigenschappen (uit de bijge-

geven opsomming van kernbegrippen) aan te geven en daar rangorde in aan te 

brengen. Bij het cluster organisatie kunnen 10 kernbegrippen genoemd worden, 

bij de overige cluster maximaal 5. Op deze manier willen focus aanbrengen. 

 

kernbegrippen m.b.t. organisatie 

 

1.______________________ Maatwerk 

 Kennis van zaken 

2.______________________ Verantwoordelijkheid 

 Team/ eenheid 

3.______________________ Cultureel 

 (Markt-)focus 

4.______________________ Kennisdomein (en -borgen) 

 Collective mind 

5.______________________ Customer intimacy (duurzame relaties) 

 Aanpassingsvermogen 

6.______________________ Lerende organisatie 

 Professionals 

7.______________________ Ontmoetingsplaats/ Inspirerend 

 Toegevoegde waarde 

8.______________________ Samenwerken 

 Kwaliteitsgericht 

9.______________________ Klantgericht    

 Resultaatgericht   

10._____________________ Effectief    

 Onafhankelijk    

 Solide     

 Persoonlijke benadering   

 Rechtvaardig    

 Thuis (sociaal)   
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kernbegrippen m.b.t. individu 

 

1.______________________ Initiatief nemen 

 Gedreven 

2.______________________ Hoog opgeleid 

 Persoonlijke ontwikkeling 

3.______________________ Teamplayer 

 Loyaliteit 

4.______________________ Zelfbewust 

 Nakomen van afspraken 

5.______________________ Integer 

 

kernbegrippen m.b.t  BM 

 

1.______________________  Doelgericht 

 Projectmatig werken 

2.______________________  Daadkrachtig  

 GOTIK 

3.______________________ Manager 

 Oplossinggericht 

4.______________________ Assertief 

 Overzicht 

5.______________________ Praktisch 

 

kernbegrippen m.b.t. HVM 

 

1.______________________ Track record/ bewezen resultaten 

 Planmatig werken 

2.______________________ Performance (optimalisatie, rendement) 

 Ervaring 

3.______________________ Waardetoevoegend 

 Functionaliteit 

4.______________________ Empathie 

 Inlevingsvermogen 

5.______________________ Innovatief 

 Creativiteit 

 Overzicht 

 Praktisch 
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kernbegrippen m.b.t. OGH/OA 

 

1.______________________ Intuïtie 

 Sociaal 

2.______________________ Motiveren 

 Adviseurs 

3.______________________ Waardetoevoegend 

 Functionaliteit 

4.______________________ Empathie 

 Inlevingsvermogen 

5.______________________ Innovatief 

 Creativiteit 

 

kernbegrippen m.b.t. alle vakgebieden 

 

1.______________________ Realistisch 

 Pragmatisch 

2.______________________  Procesbeheersing 

 Integrale benadering 

3.______________________ Multidisciplinair 

 Analytisch vermogen 

4.______________________  Overtuigingskracht 

 Vakbekwaam 

5.______________________ 
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project P010 Afstudeeronderzoek CSC voor M&A en HRM 

betreft enquete BLA/WSC/MJE/CSC/BBR – de resultaten 

notitie n.a.v. CSC/MB06lsmn069  

datum 21 december 2006 

 

van CSC 

aan WSC/BLA/MJE/BBR 
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2.5 Kwantitatieve enquête medewerkers  

 

Geachte medewerker, 
 
In opdracht van de directie houden wij ons bezig met het benoemen 
van de kernwaarden en identiteit van Laanbroek Schoeman adviseurs. 
Het is een onderdeel van het afstudeeronderzoek van Christian met als 
onderwerp: Communiceren en borgen van identiteit en kernwaarden in de 
organisatie en processen van een groeiende projectenorganisatie. 
 
Met betrekking tot het benoemen van de kernwaarden en identiteit is 
bedrijfsdocumentatie en literatuur geraadpleegd. Daarnaast zijn ver-
schillende verkennende interviews gehouden met medewerkers en 
sessies georganiseerd waaraan directie, HRM en M&A hebben deelge-
nomen. 
 
Kernwaarden en identiteit zijn representatief voor heel LSa. Het gaat 
hier bij om de essentie, het DNA van LSa, wie zijn wij en waar staan 
wij voor? Daarom is het belangrijk dat alle medewerkers een bijdrage 
leveren in het benoemen van deze mindset door middel van het invul-
len van bijgeleverde enquête.  
 
De enquête bestaat uit 25 begrippen die betrekking hebben op de or-
ganisatie, het individu en alle vakgebieden. Per begrip kun je op een 
schaal van 1 tot 7 aanvinken in hoeverre jij vindt dat dit begrip be-
trekking heeft op LSa. Er zijn geen goede of slechte antwoorden moge-
lijk. Het doel is om met jouw hulp een realistisch beeld van LSa te 
kunnen vormen. 
 
Stuur de ingevulde enquête (als excel bestand) alsjeblieft vóór don-
derdag 18 januari 12.00 uur per mail naar csc@lsadviseurs.nl. Vul de 
bestandsnaam mb07lsmn004 aan met de afkorting van je naam (bijv. 
mblsmn004_BBR). 
 
Alvast bedankt voor je inzet en bijdrage! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Christian en Boris 
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Uitkomsten
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Descriptive Statistics 

 

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Onafhankelijk 24 3 7 5,29 1,042

Ontmoetingsplaats 25 2 6 4,28 1,308

Inspirerend 25 3 6 4,80 ,957

Klantgericht 25 4 7 5,56 ,768

Resultaatgericht 25 4 7 6,12 ,927

Lerendeorganisatie 25 3 7 5,20 1,225

Samenwerken 25 4 7 5,36 ,810

Kennisvanzaken 24 3 7 5,67 ,917

Customerintimacy 23 2 7 4,96 1,224

Solide 24 2 7 4,50 1,180

Toegevoegdewaarde 25 4 7 5,72 ,678

Kwaliteitsgericht 25 5 7 5,88 ,726

Collectivemind 24 2 6 4,54 1,021

Gedreven 25 3 7 5,68 1,069

Integer 25 3 7 5,52 1,085

Teamplayer 25 3 7 5,16 ,898

Initiatiefnemen 25 3 6 4,92 ,862

Loyaliteit 25 3 7 5,56 ,961

Hoogopgeleid 25 4 7 5,96 ,790

Integralebenadering 24 3 7 5,25 1,032

Procesbeheersing 24 3 7 5,25 ,989

Multidisciplinair 24 3 7 5,08 1,018

Vakbekwaam 24 4 7 5,79 ,833

Creativiteit 24 3 7 4,63 1,135

Ervaring 24 3 7 5,00 1,063

Valid N (listwise) 23
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Frequency Tables 

 

Onafhankelijk

1 4,0 4,2 4,2

4 16,0 16,7 20,8

9 36,0 37,5 58,3

7 28,0 29,2 87,5

3 12,0 12,5 100,0

24 96,0 100,0

1 4,0

25 100,0

3

4

5

6

7

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Ontmoetingsplaats

3 12,0 12,0 12,0

5 20,0 20,0 32,0

3 12,0 12,0 44,0

10 40,0 40,0 84,0

4 16,0 16,0 100,0

25 100,0 100,0

2

3

4

5

6

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Inspirerend

3 12,0 12,0 12,0

5 20,0 20,0 32,0

11 44,0 44,0 76,0

6 24,0 24,0 100,0

25 100,0 100,0

3

4

5

6

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Klantgericht

2 8,0 8,0 8,0

9 36,0 36,0 44,0

12 48,0 48,0 92,0

2 8,0 8,0 100,0

25 100,0 100,0

4

5

6

7

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Resultaatgericht

2 8,0 8,0 8,0

3 12,0 12,0 20,0

10 40,0 40,0 60,0

10 40,0 40,0 100,0

25 100,0 100,0

4

5

6

7

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Customerintimacy

1 4,0 4,3 4,3

2 8,0 8,7 13,0

3 12,0 13,0 26,1

10 40,0 43,5 69,6

5 20,0 21,7 91,3

2 8,0 8,7 100,0

23 92,0 100,0

2 8,0

25 100,0

2

3

4

5

6

7

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Solide

1 4,0 4,2 4,2

3 12,0 12,5 16,7

8 32,0 33,3 50,0

9 36,0 37,5 87,5

1 4,0 4,2 91,7

2 8,0 8,3 100,0

24 96,0 100,0

1 4,0

25 100,0

2

3

4

5

6

7

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Kwaliteitsgericht

8 32,0 32,0 32,0

12 48,0 48,0 80,0

5 20,0 20,0 100,0

25 100,0 100,0

5

6

7

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Toegevoegdewaarde

1 4,0 4,0 4,0

7 28,0 28,0 32,0

15 60,0 60,0 92,0

2 8,0 8,0 100,0

25 100,0 100,0

4

5

6

7

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Kennisvanzaken

1 4,0 4,2 4,2

1 4,0 4,2 8,3

6 24,0 25,0 33,3

13 52,0 54,2 87,5

3 12,0 12,5 100,0

24 96,0 100,0

1 4,0

25 100,0

3

4

5

6

7

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Samenwerken

3 12,0 12,0 12,0

12 48,0 48,0 60,0

8 32,0 32,0 92,0

2 8,0 8,0 100,0

25 100,0 100,0

4

5

6

7

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Lerendeorganisatie

2 8,0 8,0 8,0

6 24,0 24,0 32,0

6 24,0 24,0 56,0

7 28,0 28,0 84,0

4 16,0 16,0 100,0

25 100,0 100,0

3

4

5

6

7

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Teamplayer

1 4,0 4,0 4,0

4 16,0 16,0 20,0

11 44,0 44,0 64,0

8 32,0 32,0 96,0

1 4,0 4,0 100,0

25 100,0 100,0

3

4

5

6

7

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Hoogopgeleid

1 4,0 4,0 4,0

5 20,0 20,0 24,0

13 52,0 52,0 76,0

6 24,0 24,0 100,0

25 100,0 100,0

4

5

6

7

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Loyaliteit

1 4,0 4,0 4,0

2 8,0 8,0 12,0

7 28,0 28,0 40,0

12 48,0 48,0 88,0

3 12,0 12,0 100,0

25 100,0 100,0

3

4

5

6

7

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Initiatiefnemen

2 8,0 8,0 8,0

4 16,0 16,0 24,0

13 52,0 52,0 76,0

6 24,0 24,0 100,0

25 100,0 100,0

3

4

5

6

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Integer

2 8,0 8,0 8,0

2 8,0 8,0 16,0

5 20,0 20,0 36,0

13 52,0 52,0 88,0

3 12,0 12,0 100,0

25 100,0 100,0

3

4

5

6

7

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Gedreven

1 4,0 4,0 4,0

3 12,0 12,0 16,0

4 16,0 16,0 32,0

12 48,0 48,0 80,0

5 20,0 20,0 100,0

25 100,0 100,0

3

4

5

6

7

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Collectivemind

1 4,0 4,2 4,2

2 8,0 8,3 12,5

8 32,0 33,3 45,8

9 36,0 37,5 83,3

4 16,0 16,7 100,0

24 96,0 100,0
1 4,0

25 100,0

2

3
4

5

6

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Creativiteit

4 16,0 16,7 16,7

8 32,0 33,3 50,0

6 24,0 25,0 75,0

5 20,0 20,8 95,8

1 4,0 4,2 100,0

24 96,0 100,0

1 4,0

25 100,0

3

4

5

6

7

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Ervaring

3 12,0 12,5 12,5

3 12,0 12,5 25,0

10 40,0 41,7 66,7

7 28,0 29,2 95,8

1 4,0 4,2 100,0

24 96,0 100,0

1 4,0

25 100,0

3

4

5

6

7

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Vakbekwaam

2 8,0 8,3 8,3

5 20,0 20,8 29,2

13 52,0 54,2 83,3

4 16,0 16,7 100,0

24 96,0 100,0

1 4,0

25 100,0

4

5

6

7

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Multidisciplinair

1 4,0 4,2 4,2

7 28,0 29,2 33,3

6 24,0 25,0 58,3

9 36,0 37,5 95,8

1 4,0 4,2 100,0

24 96,0 100,0

1 4,0

25 100,0

3

4

5

6

7

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Procesbeheersing

1 4,0 4,2 4,2

4 16,0 16,7 20,8

9 36,0 37,5 58,3

8 32,0 33,3 91,7

2 8,0 8,3 100,0

24 96,0 100,0

1 4,0

25 100,0

3

4

5

6

7

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Integralebenadering

2 8,0 8,3 8,3

2 8,0 8,3 16,7

10 40,0 41,7 58,3

8 32,0 33,3 91,7

2 8,0 8,3 100,0

24 96,0 100,0

1 4,0

25 100,0

3

4

5

6

7

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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2.6 Sessie verticale integratie 
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Bespreking leidde tot de volgende vragen: 

• Integriteit opnemen in f.s. competenties van de vakgebieden? 

• Onafhankelijkheid opnemen in f.s. competenties van de vakgebieden? 

• Initiatief opnemen in f.s. competenties van de vakgebieden? 

• Organisatiesensitiviteit opnemen in f.s. competenties van de vakgebieden? 

• Organisatiesensitiviteit in f.s. competenties opnemen en daarmee ‘beoordeling’ op 

naleving kernwaarden en identiteit. En daarmee indirect op Onafhankelijkheid 

en Integriteit? 

• Integriteit kerncompetentie? 

• Moet er beoordeeld worden op integriteit? Hoe belangrijk is het? Is het voldoen-

de om het alleen in kernwaarden te noemen? 

• Moet er beoordeeld worden op onafhankelijkheid? Hoe belangrijk is het? Vol-

doende om als eigenschap in bedrijfsprofiel te noemen? 

• Borging in beoordeling functioneren? 
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2.7 Presentatie en beoordeling concept advies  
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Huidige identiteitomschrijving: 

Laanbroek Schoeman adviseurs (LSa) levert hoogwaardige diensten aan zowel pro-

fit als non-profit organisaties, op het gebied van bouwmanagement, huisvesting en 

organisatiegericht huisvesten en organisatie advies. LSa is opgericht in 1997 en telt 

inmiddels 30 ervaren en hoog opgeleide medewerkers. De medewerkers van LSa 

werken projectmatig en in multidisciplinaire teams, hierbij worden zij onder-

steund door innovatieve middelen en systemen. Zo is het kantoor van LSa onder-

meer volledig ingericht met flexibele werkplekken en werken de medewerkers 

met laptops op een draadloos netwerk. 

 

Voorbeeldteksten toekomstige identiteitsomschrijving: 

Laanbroek Schoeman adviseurs (LSa) leveren hoogwaardige diensten aan zowel 

profit als non-profit organisaties. De onafhankelijke en vakbekwame managers en 

adviseurs van LSa zijn actief in de disciplines bouwmanagement, huisvestingsman-

agent, organisatiegericht huisvesten en organisatie advies. LSa is opgericht in 1997 

en telt inmiddels ruim 30 gedreven en hoog opgeleide medewerkers. Zij worden 

ingezet op uiteenlopende projecten en streven samen naar kwaliteit van haar 

diensten in resultaatgerichte, multidisciplinaire teams.  

 

Laanbroek Schoeman adviseurs zijn klantgericht en streven naar toegevoegde 

waarde in haar diensten. Door haar integrale benadering is LSa in staat haar 

streven naar functionaliteit, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoorde oplossingen 

waar te maken. De adviseurs en managers van LSa gaan op een zakelijke en inte-

gere manier met hun klanten om. LSa biedt een stimulerende werkomgeving en 
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uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Het uitgangspunt voor 

het personeelsbeleid is competentiemanagement. De competenties van de mede-

werkers van LSa zijn: klantgerichtheid, samenwerken en resultaatgerichtheid. 

 

De essentiële en duurzame principes van LSa zijn vertaald in 5 kernwaarden die 

richtinggevend zijn voor het handelen voor het denken en handelen van alle leden 

van de organisatie:   

• Klantgericht  

• Samenwerken 

• Integer 

• Integrale benadering 

• Toegevoegde waarde 

 

LSa streeft te allen tijde naar integraal denken en houdt niet van 'standaard' ge-

bouwen zonder gebruikers. Andere belangrijke elementen voor LSa zijn Duur-

zaamheid en Maatschappelijke verantwoordelijkheid. De maatschappelijke ver-

antwoordelijkheid komt tot uiting in de bijdrage aan de maatschappij door reke-

ning te houden met de mensen die 30 jaar in een specifiek kantoor werkzaam zijn. 

Anders gezegd gaat het hier om de begrippen Leefbaarheid en Optimale leefomge-

ving. Deze ambities kan LSa voornamelijk tot uiting laten komen op de (afwijken-

de) publieke markt. In de commerciële markt zijn alleen die bedrijven potentiële 

klant die als opdrachtgever invloed hebben, zelf gebruiker zijn en waarbij de 

board room functionaliteit en leefbaarheid op de agenda heeft staan. 

 

Feedback n.a.v. presentatie concept-advies identiteit en kernwaarden 

Datum bijeenkomst: 14 maart 2007 

 

Aanwezig: 

Ben Laanbroek 

Werner Schoeman 

Marja Jeanson-banning 

Boris Brouwer 

Christian Schouten 

 

Inleiding 

Het conceptadvies voor identiteit en kernwaarden is erg goed ontvangen door de 

directie van LSa. Op een paar op- en aanmerkingen na, is het voorstel goedge-

keurd. Dit betekent dat het concept kan worden aangepast en uitgewerkt tot een 

definitief voorstel aan de directie. In het jaarplanoverleg van 5 april zal het defini-

tieve advies aan het complete management gepresenteerd worden. 

 



79

 

M.b.t. het proces:  

Er zijn geen vragen m.b.t. het proces. Later is per mail gewezen op het taalgebruik 

omtrent de zogenaamde ‘inner- en outercircle’. De huidige omschrijving van de 

outercircle kan weerstand opleveren. Dit aanpassen op verzoek van de directie. 

 

M.b.t. taalstructuur:  

Naar wens van BLA de taalstructuur gebruiken van PiMedia voor de omschrijving 

van de kernwaarden. Daarnaast voor de beschrijving van het bedrijfsprofiel kijken 

in de huidige bedrijfsdocumenten van LSa. De opbouw van de nieuwe beschrijving 

van de identiteit moet hiermee overeenkomen.  

 

M.b.t. de kerncompetenties:

Resultaatgerichtheid toevoegen. ‘Integrale benadering’ vangen onder samenwer-

ken. WSC vond de omschrijving van Customer Intimacy erg waardevol en van 

toepassing op LSa. Daarom goed dat ‘Klantgericht’ in de kernwaarden wordt opge-

nomen. 

 

M.b.t. identieit:  

Vakbekwaam bevat volgens BLA/WSC inhoud, vakkennis, procesbeheersing, pro-

jectmatig werken.  
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2.8 Definitief advies voor identiteit en kernwaarden 
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Toelichting op kernwaarde Klantgerichtheid 

De waardestrategie van LSa kenmerkt zich door customer intimacy, wat staat voor 

het zeer nauwkeurig richten van je productenaanbod (maatwerk) op een specifieke 

markt. Met de kernwaarde klantgericthheid kan deze kracht van LSa intern en ex-

tern benadrukt worden. Zowel de directie (gewenst) als de medewerker (perceptie) 

ervaren deze eigenschap als zeer belangrijk en kenmerkend voor LSa. Momenteel 

wordt klantgerichtheid al als kerncompetentie wordt beoordeeld. 

 

Toelichting op kernwaarde Samenwerken  

De directie hecht waarde aan de eigenschap samenwerken. In de perceptie van de 

medewerkers scoort deze eigenschap matig als zijnde van toepassing op LSa. Ge-

adviseerd wordt daarom aandacht op deze eigenschap te vestigen door het als 

kernwaarde te benoemen. Met het oog op de in gang gezette structuurverandering 

en groei van de organisatie is het belangrijk de eenheid van het bedrijf en de ma-

nier van werken en kennisdeling op deze manier intern en extern te benadrukken. 

De eigenschap integrale benadering is hierbij erg belangrijk in de projecten met als 

doel organisatieontwikkeling (werk uit werk halen) en het optimaal adviseren van 

haar klanten (ten gunste van klanttevredenheid).  

 

Toelichting op kernwaarde Integriteit  

De directie hecht grote waarde aan en wenst integriteit van de medewerkers on-

derling, naar de buitenwereld toe en in alle haar activiteiten. LSa heeft veel klan-

ten uit de overheidssector. In deze sector wordt veel waarde gehecht aan integri-

teit. Intern en extern benadrukken van deze eigenschap is daarom aan te bevelen. 

Daarbij wordt vanuit HRM aangegeven dat de integriteit intern nog verbeterd kan 

worden, aandacht hierop vestigen door benoeming tot kernwaarde is ook hiervoor 

belangrijk. 

 

Toelichting op kernwaarde Maatschappelijke betrokkenheid  

Realiseren van functionele en leefbare oplossingen met duurzame en toegevoegde  

waarde voor de externe klant en de interne organisatie. 

De voorgestelde kernwaarde toegevoegde waarde werd in de medewerkerenquête als 

'zeer van toepassing op LSa' beoordeeld. Ook in een interview met WSC kwam 

naar voren dat WSC vooral streeft naar duurzaamheid en functionaliteit als toege-

voegde waarde. BLA streeft naar toegevoegde waarde door het realiseren van maat-

schappelijk verantwoorde oplossingen. Dit maatschappelijke element is een be-

langrijke onderscheidende en typerende eigenschap van LSa naar haar klanten 

almede intern naar de medewerkers.   

 

Toelichting op kernwaarde Resultaatgerichtheid 

De directie benadrukt de resultaatgerichtheid in het dagelijkse functioneren van 

de medewerkers door het targetsysteem. Gezien het feit dat LSa het moet hebben 

van de declarabele omzet is deze eigenschap van wezenlijk belang. Intern en ex-
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tern uitdragen van de eigenschap resultaatgerichtheid als kernwaarde van de organi-

satie is daarom aan te bevelen.  

 

De kernwaarden behoeven geen rationele of externe verantwoording. Ze zijn niet 

onderhevig aan trends en de waan van de dag. Ze veranderen ook niet als gevolg 

van veranderende marktten of omstandigheden aldus Collins en Porras (1994). 
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3 O N T W I K K E L I N G  P R O C E S M O D E L  

Bijlagen die behoren tot deel C Algemeen procesmodel 

 

3.1 Concept voorstel  

De onderzoeksaanpak (hoofdstuk 4) en de uitgangspunten (paragraaf 9.2) na aan-

leiding van casestudy liggen ten grondslag aan het conceptvoorstel. Het concept-

voorstel voor een algemeen toepasbaar procesmodel voor het vaststellen en intro-

duceren van identiteit en kernwaarden bestaat uit 5 processtappen (figuur 15). Per 

processtap worden verschillende deelstappen uitgevoerd om tot het gewenste 

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

volgende processtap uitgevoerd worden. De processtappen met de specifieke deel-

stappen zijn in deze paragraaf beschreven. Hierbij wordt antwoord gegeven op de 

volgende vragen: 

• Wat: Wat moet er in deze deelstap gebeuren?  

• Waarom: Waarom moet deze deelstap worden uitgevoerd? 

• Hoe: Hoe wordt deze deelstap uitgevoerd? 

In paragraaf 4.3 is in een tabel weergegeven welke methoden en theorieën in deze 

onderzoeksaanpak voorkomen.

Voorstel toepasbaarheid 

Het procesmodel kan mogelijk worden toegepast door organisatieadviseurs. Ook 

kan in een organisatie een eigen projectteam het procesmodel gebruiken voor het 

vaststellen van identiteit en kernwaarden. Mogelijk kan het ook als quickscan op 

identiteit en kernwaarden toegepast worden door een projectteam uit de organisa-

tie gedurende een meerdaagse sessie. 
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Stap 1 De organisatie 

 

1a) 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 structuur. 

 

1b) 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 verkennende interviews afge-

nomen kunnen worden. Duur van het open interview maximaal 1 uur.  

 

1c) 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 diepte-interviews afgenomen 

kunnen 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 2 De analyse. Dit geldt ook 

voor de verzameling van mogelijke identiteitskenmerken die door uitvoering van 

bovengenoemde deelstappen tot stand is gekomen. 
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Stap 2 De analyse 

 

2a) 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 

 

2b) 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 om dat zij ze top down uit moeten dragen.  

Hoe: 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. 

 

2c) 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. 

2d) Geprojecteerde identiteit 

Wat: Analyseren hoe de organisatie de gewenste identiteitskenmerken projecteert 

in de huidige situatie.  

Waarom: Objectieve waarneming door een extern adviseur of onderzoeker om de 

gewenste en gepercipieerde identiteitskenmerken goed te kunnen beoordelen. 

Hoe: Objectief beoordelen van de gewenste identiteitskenmerken aan de hand van 

de drie criteria van Albert en Whetten (continuïteit, centraliteit en onderschei-

denheid).  

2e) 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 3 De vertaling.  
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Stap 3 De vertaling 

 

3a) 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.  

 

3b) 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 benoeming tot identiteitskenmerk of 

kernwaarde. 

 

Stap 4 De benoeming 

 

4a) 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 4c) door de 

directie.  

Hoe: Afweging maken op basis van de prioritering van de aandachtspunten voor de 

benoeming tot identiteitskenmerk of kernwaarde. 

 

4b) 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 de verantwoordelijken voor HRM. 

 

4c) Beoordeling 

Wat: Informeren van en ter beoordeling voorleggen aan de directie van het con-

ceptadvies. 

Waarom: Directie kan op- en aanmerkingen geven en vragen stellen.  

Hoe: Tijdens een bijeenkomst met het projectteam wordt het conceptadvies gepre-

senteerd in een powerpoint-presentatie, gevolgd door een inhoudelijke bespreking 

en aanpassing. 
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Resultaat: 

Definitief advies voor de identiteit en kernwaarden van de organisatie en overige 

conclusies met betrekking tot de organisatie. 

 

Stap 5 De introductie 

5a) Horizontale integratie en effecten 

Wat: Bespreken inhoud en vervolgens vaststellen hoe de identiteit en kernwaarden 

horizontaal geïntegreerd kunnen 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 discussiesessies met het voltallige management over de in-

houd, de mogelijkheden tot horizontale integratie en de effecten (7S-Soll) van het 

definitieve advies voor identiteit en kernwaarden. Hierbij kan gebruik gemaakt 

worden van een waardenmatrix voor interpretatie en vertaling naar de dagelijkse 

praktijk.  

 

5b) 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 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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3.2 Notulen validatie directie LSa 

 

Ben Laanbroek en Werner Schoeman 

Ben Laanbroek en Werner Schoeman vormen samen sinds de oprichting tien jaar geleden de 

directie van LSa.  

 

De directie van LSa het proces als zeer prettig en nuttig ervaren. Elementen uit het 

proces (zoals de KJ-methode) is door de directie in een declarabel project toegepast. 

Het scherp krijgen van de opdracht heeft lang geduurd. De directie wilde eerst 

helder hebben wat exact 'het probleem' was. Daarnaast moest de directie over-

tuigd worden van het belang van identiteit en kernwaarden en de noodzaak deze 

ontbrekende identiteitsbeschrijving en kernwaarden vast te stellen en te introdu-

ceren in haar organisatie. Nadat de noodzaak en het belang duidelijk was voor de 

directie volgde een turn around in de opstelling van de directie ten aanzien van het 

onderzoek. Draagvlak (besef van nut en noodzaak) was gecreëerd. Deze turn 

around was noodzakelijk om het proces voort te kunnen zetten, aangezien de 

bijdrage en support van de directie noodzakelijk is bij het top down introduceren 

en communiceren van en sturen op identiteit en kernwaarden.  

 

Het proces is gestart in een periode dat LSa net uit een mindere periode kwam. De 

onrust die dit met zich meebrengt was bij aanvang van het proces nog niet ver-

dwenen en de declarabele inzet van de medewerkers had dan ook prioriteit.  Dit 

betekende dat de medewerkers zo min mogelijk geconfronteerd en belast mochten 

worden met het onderzoek. Dit was een beperkende factor in enerzijds de inhou-

delijke bijdrage van de medewerkers in het proces. Anderzijds in het draagvlak 

genereren onder de medewerkers voor de uitkomsten van het onderzoek. Een 

andere beperkende factor is de vacature voor een directeur Bouwmanagement. 

Deze toekomstige directeur heeft geen input kunnen hebben in het proces. Hier 

was dus sprake van een zeker timingprobleem. De directie wenst dat de uitkom-

sten van het onderzoek geborgd worden in een aanvulling op het businessplan. 

Daarnaast heeft de directie mij verzocht hen te assisteren bij de presentatie van de 

uitkomsten aan de medewerkers.  

Belangrijke constateringen: 

• De stappen in het procesmodel, uitgevoerd in de casestudy, zijn positief erva-

ren. De doelstelling van het procesmodel en de specifieke deelstappen daarin  

(zoals de workshops met het projectteam) was duidelijk. 

• De faciliterende rol van de onderzoeker in het proces is als zeer positief erva-

ren.  

• Draagvlak genereren bij de directie voor de noodzaak en het belang (het nut) 

van het onderzoek kan een langdurig proces zijn. Maar het is, net als een actie-

ve bijdrage door de directie, essentieel voor een goed verloop van het verdere 

proces. 

• Het proces kan het best worden uitgevoerd wanneer de situatie van de organi-

satie stabiel en rustig is. Bij het plannen van de procesuitvoering zou ook reke-

ning gehouden moeten worden met vacatures van een sleutelfiguren, aange-

zien zij een belangrijke input kunnen hebben in het proces.  
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• De bijdrage van de medewerkers met verschillende functieniveaus en sleutelfi-

guren, bijvoorbeeld door enquête of participatie in het projectteam, is belang-

rijk voor de inhoudelijke bijdrage en het creëren van draagvlak. Rekeninghou-

dend met de bedrijfsspecifieke situatie van LSa is deze bijdrage in de casestudy 

enigszins beperkt. De onderzoeker heeft ook een aanzienlijke rol gehad in de 

inhoudelijke uitvoering van verschillende deelstappen. 

• De dagelijkse gang van zaken binnen een organisatie moet niet te veel ver-

stoord worden door het onderzoekproces door het projectteam. 

 

3.3 Notulen validatie 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 organisatie-

psychologie, de trainersopleiding aan de Universiteit van Amsterdam en de postdoctorale 

opleiding Arbeid-en organisatiekunde (SIOO). Gesprek heeft plaatsgevonden op 18 mei 2007. 

 

In een eerste reactie geeft Vis aan dat zij het concept procesmodel positief waar-

deert. Tijdens een diepgaand gesprek waarin alle processtappen zijn besproken, 

gaf ze aan dat ze in het in het procesmodel de afstemming met de directie niet 

terugvindt. Deze essentiële en langdurige processtap om tot de definitieve doel-

stelling te komen moet volgens Vis worden opgenomen in het procesmodel. In 

praktijk blijkt deze langdurige afstemming is ook een veel voorkomend verschijn-

sel te zijn.  

 

Een minpunt in de onderzoeksaanpak is de door de directie van LSa gewenste 

minimale belasting van de medewerkers. Vis geeft aan dat het voor het draagvlak 

voor en representativiteit van identiteit en kernwaarden goed is om medewerkers 

van verschillende functieniveaus te betrekken in het projectteam of uitgebreider 

te enquêteren over mogelijke identiteitskenmerken en kernwaarden. Om bijvoor-

beeld de organisatieanalyse ook in samenwerking met medewerkers uit te voeren 

kan een positieve invloed hebben op de organisatie en op het resultaat van het 

onderzoek. Medewerkers worden zich op verschillende niveaus meer bewust van 

het hoe en waarom in hun organisatie en zullen dit ook overbrengen op de overige 

medewerkers. Ook de afweging maken met wie interviews te houden kan van 

grote invloed zijn op het proces en het resultaat. De rol van de onderzoeker is bij 

de casestudy te groot geweest volgens Vis. In de ideale situatie heeft de onderzoe-

ker een meer faciliterende en minder inhoudelijk uitvoerende rol. 

 

Vis geeft aan dat het nuttig is duidelijk te beschrijven waar en door wie het pro-

cesmodel toegepast kan worden.. Het procesmodel is volgens Vis te gebruiken door 

medestudenten en organisatieadviseurs. Elementen uit het procesmodel zijn ook 

voor LSa bruikbaar in haar organisatieadvies aan klanten. Vis suggereert dat op 

basis van het procesmodel ook mogelijk een quickscan kan worden ontwikkeld voor 

het vaststellen en introduceren van identiteit en kernwaarden. In het procesmodel 

expliciet de elementen imago en reputatie meenemen. Nu was het ondergebracht 

in de deskresearch: een recent onderzoek naar het imago van LSa. Vis onder-

schrijft het belang van een gefaseerde top down introductie om te werken aan een 

gemeenschappelijke taal in de organisatie.  
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Belangrijke constateringen: 

• Positieve waardering van het concept procesmodel. 

• De essentiële en vaak langdurige afstemming met de directie om tot een defini-

tieve doelstelling te komen moet als eerste stap in het procesmodel benoemt 

worden.  

• Voor het draagvlak en de representativiteit van identiteit en kernwaarden is 

het goed om medewerkers van verschillende functieniveaus te betrekken in het 

projectteam of uitgebreider te enquêteren. 

• De organisatieanalyse in samenwerking met medewerkers uitvoeren kan een 

positieve invloed hebben op de organisatie en op het resultaat van het onder-

zoek. Medewerkers worden zich zo meer bewust van het hoe en waarom in 

hun organisatie en zullen dit ook overbrengen op de overige medewerkers.  

• In overleg met de directie een goede afweging maken bij wie de verkennende 

en diepte-interviews worden afgenomen. 

• De rol van de onderzoeker is bij de casestudy te groot geweest. In de ideale 

situatie heeft de onderzoeker een meer faciliterende en minder inhoudelijk 

uitvoerende rol. 

• Beschrijving toevoegen bij het procesmodel waar en door wie het procesmodel 

kan worden toegepast.  

• Mogelijkheid onderzoeken of op basis van het procesmodel ook een quickscan 

kan worden ontwikkeld voor het vaststellen en introduceren van identiteit en 

kernwaarden. 

• In procesmodel de elementen imago en reputatie meenemen.  

• Gefaseerde topdown introductie is van belang om te werken aan een gemeen-

schappelijke taal in de organisatie.  

 

3.4 Notulen validatie Jeroen Geelhoed 

Jeroen Geelhoed is senior adviseur bij organisatieadviesbureau & Samhoud te Utrecht. Hij is 

gespecialiseerd in organisatievisies en in plezier in het werk. Gesprek heeft plaatsgevonden op 

1 juni 2007.  

 

Jeroen Geelhoed waardeert het concept procesmodel positief. Voor het vaststellen 

van een visie (hoger doel, gewaagd doel, kernwaarden en kernkwaliteiten) van een 

organisatie trekt &Samhoud een periode van 6 maanden uit. Uitvoering van de 

onderzoeksaanpak (als basis voor het concept procesmodel) bij Laanbroek Schoe-

man adviseurs heeft ongeveer 7 maanden geduurd.  

 

Geelhoed bevestigt dat in de literatuur slechts en aantal doe-methoden worden 

aangereikt voor het vaststellen van visie of specifiek identiteit of kernwaarden. 

Hierbij wordt weinig tot geen aandacht besteed aan de betekenis, wat de voorde-

len zijn en hoe het op een passende wijze geïntroduceerd kan worden in een or-

ganisatie. Geelhoed heeft daarom in april 2007 een boek uitgegeven (Van der Loo, 

Geelhoed en Samhoud, 2007). De inhoud van dit boek bevestigd dat het in de hui-

dige onderzoeksmethoden ontbreekt aan een goede uitleg over het nut en de bete-

kenis van identiteit en kernwaarden. Ook ontbreekt het aan een integrale benade-

ring van de verschillende elementen uit een visie. Daarnaast ontbreekt het in de 
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methoden vaak aan een stappenplan voor de introductie in de organisatie alvorens 

men kan overgaan tot communicatie, borging en sturing op visie.  

 

In hun recent uitgegeven boek hanteren zij 5 fasen in visieontwikkeling: Ontwa-

ken, Ontsteken, Oriënteren, Ontdekken en Ontvouwen. In de fase Ontwaken wordt 

met de directie van een organisatie vastgesteld dat ze 'iets missen' en om welke 

reden er noodzaak of enthousiasme is de visie te gaan onderzoeken. Deze essentië-

le fase ziet Geelhoed niet terug in mijn concept proces model, terwijl deze fase 

wel heeft plaatsgevonden met de directie. Ontsteken is het nagaan of medewer-

kers in alle geldingen en sleutelfiguren zich kunnen vinden in de noodzaak of het 

enthousiasme van de directie. Hier wordt een guiding coalition gevormd die het 

proces gaat uitvoeren. Tijdens Oriënteren vindt deskresearch plaats; wat vindt de 

klant, verleden en huidige situatie en ontwikkelingen en waar staan we nu. In 

Ontdekken worden workshops gehouden voor het ontdekken van de visie. Ont-

vouwen heeft betrekking op hoe het in de besturingsstructuur kan worden opge-

nomen en in de interne communicatie, beoordelingssystematiek en projecten.  

 

Geelhoed geeft aan dat ik procesbegeleider was, maar te veel zelf uitgevoerd heb. 

In de ideale situatie wordt het proces inhoudelijk vooral uitgevoerd door mensen 

uit de organisatie zelf. Het projectteam moet volgens Geelhoed uit 10 tot 30 % van 

de medewerkers bestaan. Hoe kleiner de organisatie hoe groter het projectteam. In 

mijn aanpak ontbrak het aan medewerkers met verschillende functieniveaus in 

het projectteam en meer sleutelfiguren uit de organisatie. 

 

De identiteit en kernwaarden liggen ten grondslag aan het gedrag en daarmee aan 

de cultuur. Het 'controle-element' verticale integratie wordt positief gewaardeerd 

omdat dit de implementatie ten goede komt. Ook de horizontale integratie wordt 

als positief ervaren omdat hiermee een aanreiking wordt gedaan voor de borging 

(moving). Het meten van verandering in organisatie kan volgens Geelhoed al star-

ten tijdens de oriëntatiefase in de organisatie. Ik heb het meten van verandering 

niet meegenomen in het onderzoek.  

 

Het procesmodel is volgens Geelhoed 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 re-

presentatieve, breed gedragen uitkomsten kan leiden. Geelhoed geeft aan dat het 

procesmodel ook geschikt is om visie als geheel mee vast te stellen. 

 


