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Action Learning opdracht: Cultuuranalyse 

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 cultuur van 

de eigen organisatie centraal. 

Doel 

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

mogelijke cultuurverandering van jouw organisatie en op basis daarvan aanbevelingen 

schrijven waardoor de organisatie kan verbeteren. 

Opdracht 

Modellen 

Voor deze opdracht moet je gebruik maken van meerdere modellen, waarbij het model voor 

de concurrerende waarden verplicht is. 

Voor deze opdracht moet je het analysemodel dat hoort bij het model van de concurrerende 

waarden door minimaal drie collega’s uit de eigen organisatie laten invullen en bespreek je 

uitkomsten met hen. Het resultaat van de bespreking verwerk je in je AL-paper. 

Andere modellen waaraan je kunt denken voor de opdracht: 

• Cultuurdimensies van Hofstede 

• Cultuur volgens Handy 

• Cultuur volgens Sanders 

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.  

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.  

Onder het kopje Analyse kijk je wat je kan vinden in de theorie (modellen en artikelen) en 

wat er in werkelijkheid met cultuur in je organisatie gebeurt. Wanneer je modellen en 

artikelen gebruikt, moet je daar wel netjes naar verwijzen. Dat mag met voetnoten1, maar 

wil je het helemaal goed doen dat gebruik je APA. 

                                                           
1 Voetnoot 

https://managementmodellensite.nl/concurrerende-waarden
https://managementmodellensite.nl/concurrerende-waarden
https://managementmodellensite.nl/cultuurscan-concurrerende-waarden
https://managementmodellensite.nl/cultuurscan-concurrerende-waarden
https://managementmodellensite.nl/culturele-dimensies-volgens-hofstede
https://managementmodellensite.nl/culturele-dimensies-volgens-hofstede
https://managementmodellensite.nl/cultuurtypologieen-handy
https://managementmodellensite.nl/cultuurtypologieen-handy
https://managementmodellensite.nl/typologie-cultuur-sanders
https://managementmodellensite.nl/typologie-cultuur-sanders
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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. Cultuur: concurrerende waarden 

a. Beschrijving 

b. Analyse 

c. Oordeel 

3. Ander cultuurmodel/andere cultuurmodellen2 

a. Beschrijving 

b. Analyse 

c. Oordeel 

4. Aanbevelingen 

                                                           
2 Titel van het hoofdstuk is uiteraard afhankelijk van het aantal modellen dat je gebruikt. 


