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Action Learning opdracht: Organisatieanalyse 

Inleiding 

Deze opdracht is onderdeel van de opleiding Middle Management. De koppeling tussen 

theorie en (de eigen) praktijk is essentieel. Modellen, concepten en theorieën zijn brillen die 

helpen om met elkaar naar de werkelijkheid te kijken. In deze opdracht staat de eigen 

organisatie centraal. 

Doel 

Doel van de Action Learning-opdracht is het beschrijven en beoordelen van de interne 

organisatie en op basis daarvan aanbevelingen schrijven waardoor de organisatie kan 

verbeteren. 

Opdracht 

Modellen 

Centraal staat het DOR-model: doelen stellen, organiseren en realiseren.  

Uiteraard kan je gebruik maken van de DOR-analyse. Voor deze opdracht geldt dat je de 

DOR-analyse door minimaal drie andere collega’s binnen je organisatie laat uitvoeren en de 

resultaten bespreekt. Collega’s kunnen uit alle lagen van de organisatie komen, ook het 

management mag je inzetten. Een mede-student die ook collega is, mag je niet gebruiken. 

Voor ‘doelen stellen’ kan je gebruik maken van de modellen Strategie, Ashridge missiemodel 

en het Visievierluik. 

Voor ‘organiseren’ kan je gebruik maken van de modellen 7S en ESH. 

Structuur 

Je paper krijgt een vaste structuur. Zie het hoofdstuk ‘Vaste structuur’ hieronder. 

In de Inleiding geef je een korte beschrijving van de organisatie en maak je de lezer duidelijk 

wat er in dit paper gaat gebeuren. Let op, je moet schrijven in de derde persoon, de ik- of 

wij-vorm moet je vermijden. Dus ‘Ik zie dat er in onze organisatie geen missie is beschreven’ 

is in de derde persoon ‘Bedrijf XXX heeft geen missie op papier staan’ of ‘Bedrijf XXX heeft 

geen beschreven missie’. 

Voor alle onderdelen gebruiken we de drie stappen Beschrijving, Analyse en Oordeel.  

Onder het kopje Beschrijving geef je een feitelijke beschrijving van datgene wat je aantreft.  

Bijvoorbeeld: bij ‘missie en visie’ geef je de beschreven missie en visie van de organisatie, 

maar je kijkt ook in hoeverre deze missie en visie bekend is onder de medewerkers en actief 

de organisatie deze missie en visie gebruikt. 
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Onder het kopje Analyse kijk je wat je kan vinden in de theorie (modellen en artikelen) en 

wat er in werkelijkheid in je organisatie gebeurt. Wanneer je modellen en artikelen gebruikt, 

moet je daar wel netjes naar verwijzen. Dat mag met voetnoten, maar wil je het helemaal 

goed doen dat gebruik je APA. 

Onder het kopje Oordeel ga je er wat van vinden: doen we het goed of minder goed, 

motiveer je oordeel. 

Uiteindelijk beschrijf je een aantal aanbevelingen voor de organisatie: wat zou er moeten 

gebeuren, waarom en hoe kan deze aanbeveling worden aangepakt. Beperk je 

aanbevelingen tot maximaal vijf aanbevelingen.  

Er is geen maximum aantal woorden of pagina’s. Maar bedenk dat je ‘publiek’ een duidelijk 

verhaal wil horen, dus probeer to-the-point te schrijven. En let op de layout van je paper. 

Vaste structuur 

1. Inleiding 

2. Doelen stellen 

a. Beschrijving 

b. Analyse 

c. Oordeel 

3. Organiseren 

a. Beschrijving 

b. Analyse 

c. Oordeel 

4. Realiseren 

a. Beschrijving 

b. Analyse 

c. Oordeel 

5. Aanbevelingen 


