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Programma

• Terugblikken op de zesde bijeenkomst

• Proeftentamen 20 minuten

• Cultuur

• Concurrerende waarden

• Cultuurtypologieën

• Interventies

• Large scale interventions

• Intervisie

Cultuur

• Wat is cultuur?

• Cultuur kan worden omschreven als de collectieve 
programmering van de menselijke geest.

• Of: het geheel van geschreven en ongeschreven 
regels dat het sociale verkeer tussen de 
medewerkers van de onderneming onderling, als 
ook het verkeer met derden, kanaliseert en vorm 
geeft – Sanders & Neuijen

Sanders et al: duiden cultuur

• Procesgericht tegenover resultaatgericht

• Mensgericht tegenover werkgericht

• Organisatiegebonden tegenover professioneel

• Open tegenover gesloten

• Strakke tegenover losse controle

• Pragmatisch tegenover normatief



6-2-2018

2

Sanders et al: duiden cultuur

Sanders et al: duiden cultuur

Sanders et al: duiden cultuur
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Persoon Taak

Rol Macht

Laag Hoog
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• alle macht bij topfiguur
• medewerkers denken 

hetzelfde
• weinig regels en 

procedures nodig
• organisatie is zeer flexibel

• vooral procedures
• waardering obv prestaties
• macht ligt bij rol

• gericht op oplossen van 
problemen 

• of uitvoeren van taken
• vertrouwen op expertise
• macht verspreid over 

organisatie

• organisatie in dienst van mensen 
die er werken

• komt niet veel voor
• kennis en expertise is macht
• denk aan communes

Large scale interventions

• Kan je cultuur veranderen?

• 80% van de cultuurtrajecten mislukt!

• Waarom?
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structuur, regels, 
procedures, 

werkverdeling, 
rapportagelijnen, beleid, 

doelen, technologie, 
financiën, producten

coalities, psychologische 
behoeften, macht, informele 
leiderschap, conflict, moraal, 

informele normen, 
gevoeligheden, sociale codes, 

loyaliteit, vriendschappen, 
emotionele gevoelens, 

percepties, risiconemend gedrag

formele organisatie

informele 

organisatie

Tell Sell Test Consult Co-create

conferenties en presentaties

organisatie 
brede 

meetings

large scale interventies

niveau eigenaarschap en commitmentlaag hoog

kwestie – resultaten - routeduidelijk onduidelijk

complexiteitlaag hoog

onzekerheidweinig veel

uitkomstligt vast open

stakeholdersenkelvoudig meervoudig

Cirkel van invloed en betrokkenheid

Cirkel van 
invloed

Cirkel van 
betrokkenheid

Rijtje
- passief
- reactief
- proactief
- creatief

Van passief naar 
creatief is vaak 
overwinning op 
faalangst en 
beperkende 
overtuigingen.
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Respecteer de dramadriehoek

o

v

k

Ouder

Volwassene

Kind

Dramadriehoek

o

v

k

Oordeel, overtuiging, 
waarde, norm

Hier en nu, 
gelijkwaardigheid, respect

Primaire reacties op 
gebeurtenissen, emoties

Aanklager
(O/K)

Redder
(O)

Slachtoffer
(K)

Neutrale
getuige

(V)

‘Ik ben niet OK, 
jij wel’

‘Jij bent niet OK, 
ik wel’

‘Ik ben OK, jij 
niet’
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Aanklager
(O/K)

Redder
(O)

Slachtoffer
(K)

Neutrale
getuige

(V)

‘Ik zal het toch 
niet zijn’

‘Jij wilt ook altijd 
de hoofdrol’

‘Jij bent het vast 
niet’

Aanklager
(O/K)

Redder
(O)

Slachtoffer
(K)

Neutrale
getuige

(V)

‘Ik zal het toch 
niet zijn’

Wat zou er 
gebeuren als 

jij het wel 
was?

Aanklager
(O/K)

Redder
(O)

Slachtoffer
(K)

Neutrale
getuige

(V)

‘Jij wilt ook altijd 
de hoofdrol’

Ik zie dat niet 
direct. Kan je mij 

een voorbeeld 
geven?
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Aanklager
(O/K)

Redder
(O)

Slachtoffer
(K)

Neutrale
getuige

(V)

‘Jij bent het vast 
niet’

Misschien niet, 
wat gaat er 

gebeuren denk je?

Roos van Leary

Gedrag en 
communicatie in 

relaties

bovengedrag leidt tot 
ondergedrag

ondergedrag leidt tot 
bovengedrag

tegengedrag
leidt tot 

tegengedrag

samengedrag
leidt tot 

samengedrag
defensief

offensief

receptief

proactief
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