PEOPLE CHANGE
ORGANISATIE
WERKBOEK

Inhoudsopgave
1. Over People Change

3

2. Inleiding

7

3. Het ontstaan van organisatieculturen

11

4. Organisatiecultuur en waardensystemen

15

4.1.

Wat verstaan we onder organisatiecultuur?

16

4.2.

Wat zijn waardensystemen?

17

4.3.

De ontwikkeling van waardensystemen

20

4.4.

Welke waardensystemen zie je in organisaties?

27

5. Het familiebedrijf

29

5.1.

De cultuur van een paarse organisatie: het familiebedrijf 30

5.2.

Leiderschap in een paars familiebedrijf

30

5.3.

De structuur van een paars familiebedrijf

32

6. De autocratie

33

6.1.

De cultuur van een rode organisatie: de autocratie

34

6.2.

Leiderschap in een rode autocratie

34

6.3.

De structuur van een rode autocratie

35

7. De bureaucratie

37

7.1.

De cultuur van een blauwe organisatie: de bureaucratie

38

7.2.

Leiderschap in een blauwe bureaucratie

40

7.3.

De structuur van een blauwe autocratie

41

1

8. De strategische organisatie

43

8.1.

De cultuur van een oranje organisatie: strategisch

44

8.2.

Leiderschap in een oranje strategische organisatie

46

8.3.

De structuur van een oranje strategische organisatie

47

9. De dienstbare organisatie

49

9.1.

De cultuur van een groene organisatie: dienstbaar

50

9.2.

Leiderschap in een groene dienstbare organisatie

51

9.3.

De structuur van een groene dienstbare organisatie

52

10. De zelfsturende organisatie

55

10.1. De cultuur van een gele organisatie: zelfsturend

56

10.2. Leiderschap in een gele zelfsturende organisatie

58

10.3. De structuur van een gele zelfsturende organisatie

59

11. Organisatie cultuur verandering

61

11.1.

Is organisatie cultuur verandering nodig?

62

11.2.

Drie soorten veranderingen

63

11.3.

Hoe pak je een cultuurverandering aan?

67

11.4. Cultuurverandering bij een paarse, rode of blauwe
organisatie68
11.5.

Cultuurverandering bij een oranje, groene of gele
organisatie70

11.6. Tips voor een succesvolle cultuurverandering

73

12. Oefeningen

75

13.		 Referenties en bronnen

81

2

1.
OVER PEOPLE
CHANGE
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People Change ondersteunt veranderaars om meetbare,
winstgevende veranderingen bij hun eigen Team of bij hun klanten te
realiseren. People Change levert tools voor transformatieprocessen
in Teams.
People Change Scan geeft je snel inzicht in:

•• De huidige situatie in je medewerkers en het Team
•• De strategisch gewenste richting van je medewerkers en het
Team

•• De bereidheid van de mensen en het team om de
verandering in te gaan

•• Het vermogen in de mensen om de benodigde verandering
aan te kunnen

•• De randvoorwaarden die nodig zijn om een verandering
succesvol te voltooien
People Change biedt een online Scan aan waarmee veranderingen
bij individuen en in Teams kunnen worden gemeten.
De Scan geeft je meteen een duidelijk aanpak hoe de verandering
in te zetten bij je mensen en je team. De scan geeft gedurende
en aan het einde van een veranderproces meetbare gegevens om
de verandering aan te tonen.
People Change heeft zich al tientallen jaren bewezen:

•• Bij een cultuurverandering om zelfsturende teams te krijgen
•• Om een fusie van twee partijen succesvol te laten verlopen
•• Bij een familiebedrijf om te bepalen wat voor opvolger er
nodig is

•• Als teamanalyse om over onderlinge strubbelingen te praten
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•• Voor werving en selectie (bij het bewaken van de cultuur of
andersdenkenden zoeken voor verandering)

•• Bij coaching trajecten en loopbaanvragen van individuen
People Change wordt uitsluitend aangeboden door gecertificeerde
partners. Deze partners beheersen de scan, de achterliggende
verander en cultuur theorie en hebben veel ervaring in het
begeleiden van verandertrajecten.
Meerdere malen per jaar worden (open en in-company) trainingen
aangeboden die opleiden tot een certificaat en die toegang geven
tot een licentie op de People Change scan. De scan is beschikbaar
in het Nederlands en Engels, andere talen volgen spoedig.
Dr. Rogier Offerhaus MBA heeft deze scan gebruikt bij een
succesvol verandertraject bij een groot Call Center van 20092012 en heeft de resultaten gebruikt in zijn proefschrift ‘Op zoek
naar gerichte Cultuurverandering’.
Voor meer informatie, zie www.peoplechange.nl, bel 030-2382782
of mail naar info@peoplechange.nl
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2.
INLEIDING
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Dit handboek Leiderschap & Waardensystemen is bedoeld voor
mensen die de People Change Scan hebben gemaakt en die
zich verder willen verdiepen in de waardensystemen en in hun
persoonlijke leiderschap ontwikkeling.
Het handboek geeft stap voor stap informatie over de manier waarop
je de scan uitkomsten op het gebied van jouw waardensystemen
kunt gebruiken en geeft informatie over de inhoud en betekenis
van deze uitkomsten. Dit handboek is een aanvulling op de
beknopte uitleg van het individuele Scan rapport en wordt je
aangeboden als ondersteuning bij ontwikkeling of coaching.
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3.
HET ONTSTAAN
VAN
ORGANISATIECULTUREN
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“Culture does not change because we desire to change it.
Culture changes when the organisation is
transformed – the culture reflects
the realities of people working together every dayx
Frances Hesselbein
Organisatiecultuur is een veelbesproken onderwerp in de business
literatuur op het gebied van organisatie ontwikkeling van de
laatste vijftien jaar. Het onderzoek naar organisatie ontwikkeling
is begonnen in de tweede helft van de vorige eeuw toen
gedragswetenschappers hun kennis over groepsdynamiek gingen
toepassen om teams in organisaties beter te laten functioneren.
De eerste resultaten waren bemoedigend en al gauw werd er steeds
meer aandacht besteed aan sociale processen in organisaties,
zoals leiderschapsstijlen, werk en proces beschrijvingen,
organisatiestructuren, conflicthantering, strategie -ontwikkeling
en -implementatie en organisatie veranderingen (Organisation
Development of afgekort OD).
Het veld van organisatie ontwikkeling groeide snel in de jaren ’70
en ’80 en duizenden organisaties in de publieke en privésector
gingen gebruik maken van de inzichten.
In eerste instantie waren vooral de ‘harde’ kanten van een
organisatie populair om verbeteringen door te voeren. Veel
onderzoek werd gedaan naar hoe goedlopende organisaties het
best waren gestructureerd en welk elementen cruciaal waren bij
het ontwikkelen en implementeren van een strategie. Er werden
pogingen gedaan het begrip ‘organisatiecultuur’ handen en voeten
te geven, maar een precieze definitie bleef uit.

12

Met de snelle ontwikkeling van nieuwe technologieën en de steeds
voortschrijdende globalisering groeide het besef dat de concepten
en modellen die uitgaan van mensen die spierkracht leveren niet
meer van toepassing waren voor het behalen van competitieve
voordelen. In de jaren ’80 concludeerden Peters en Waterman in
‘A search of excellence’ dat waarden en normen van het personeel
even belangrijk waren als rationaliteit en techniek. In die tijd kwam
het onderzoek naar organisatiecultuur goed op gang en hebben
verschillende onderzoekers modellen en theorieën voorgesteld om
een organisatiecultuur te beschrijven en te duiden.
De meest vooraanstaande onderzoekers uit die tijd zijn Weick, die
met zijn sociaal-constructivistisch perspectief (organisatiecultuur
is niet alleen een set van materiele condities en gebeurtenissen,
maar ook van collectieve zingevende interacties) van grote invloed
is geweest op later onderzoek, Hofstede, die als organisatie
psycholoog binnen IBM een grootschalig internationaal onderzoek
heeft gedaan naar verschillende (nationale) culturele dimensies
binnen de organisatie en Schein, die in zijn onderzoek een duidelijke
relatie zag tussen leiderschap en organisatiecultuur.
Eind vorige eeuw bestond meer dan 50 procent van de westerse
werkende bevolking uit dienstverleners en kenniswerkers. De
aandacht binnen het onderzoeksveld van organisatie ontwikkeling
verschoof toen naar het mobiliseren van de individuele medewerkers
en het veranderen van de organisatiecultuur.

Cameron en

Quinn introduceren een model waarin vier veel voorkomende
organisatieculturen (de familiecultuur, de hiërarchische cultuur,
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de adhocratie cultuur en de marktcultuur) worden beschreven en
De Caluwe beschrijft vijf verschillende veranderdenkwijzen.
In die tijd verscheen ook het boek van Beck en Cowan, die met het
boek ‘Spiral Dynamics’ het werk voortzetten van Clare W.Graves.
Graves (1978), professor in de psychologie aan Union College
New York, voerde vanaf 1950 tot 1970 onderzoeken uit naar
waardensystemen van mensen. Hoewel dit boek niet meteen
herkend werd als leidend binnen het veld van de organisatiecultuur,
heeft het de laatste 10 jaar aan kracht gewonnen bij het bestuderen
en veranderen van organisatieculturen. Met Graves’ model toonden
zij aan dat mensen een bewustzijnsevolutie doormaken naar acht
niveaus van ontwikkeling die zij waardensystemen (value memes)
noemden.
Een waardensysteem brengt een set van waarden, overtuigingen
en gedrag, die gevonden kan worden in mensen, in bedrijven en
in de maatschappij, samen. Deze verschillende waardensystemen
geven inzicht in diverse organisatieculturen en geven ook een
mogelijk groeipad aan voor de ontwikkeling ervan. Beck & Cowan
creëerden het beeld van een open spiraal en gaven het model de
naam Spiral Dynamics.
In dit boek ga ik dieper in op hoe individuele waardensystemen
ontstaan en hoe ze van invloed zijn op de organisatiecultuur, de
leiderschapsstijl en de manier waarop organisaties gestructureerd
worden. Ten slotte geef ik nog een aantal tips hoe je een verandering
van cultuur in een organisatie kan aanpakken.
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4.
ORGANISATIECULTUUR EN
WAARDENSYSTEMEN
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4.1.
Wat verstaan we onder organisatiecultuur?
Organisatiecultuur is als begrip moeilijk eenduidig te omschrijven.
In de wandelgangen wordt er vaak gesproken over ‘het klimaat’
of ‘de sfeer‘ in een organisatie. Dit klimaat of deze sfeer worden
dan toegelicht met gevoelsmatige woorden als ‘een klimaat van
angst’ of een ‘sfeer van wantrouwen’. Als onderzoeker, manager
of veranderaar kan je echter niet zoveel met dit soort subjectieve
termen.
Vanaf

de

jaren

60

proberen

onderzoekers

het

organisatiecultuur al handen en voeten te geven.

begrip
In het

algemeen gaat men er van uit dat cultuur te maken heeft met
de waarden, rollen, rituelen, (politieke) spelletjes en symbolen
van de organisatie. Ook wordt vaak heil gezocht in metaforen en
analogieën.
Voor dit boek gebruik ik de volgende definitie:

Organisatiecultuur omvat het geheel van waarden en normen en
de set van gedeelde meningen en opvattingen, die het concrete
gedrag van individuen en groepen in de organisatie beïnvloeden.

Vrijwel alle onderzoekers onderkennen het belang van waarden
in het beschrijven en bepalen van de organisatiecultuur.
Hofstede zag de cultuur van een organisatie als de schillen van
een ui, waarin symbolen de meest oppervlakkig en waarden de
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diepste lagen van een cultuur vertegenwoordigen, met helden
en rituelen daartussenin. Schein onderscheidt drie niveaus, die
van uiterlijkheden (artefacten), waarden en normen en basis
veronderstellingen (assumpties). Hij stelt dat een organisatiecultuur
het patroon van assumpties is die een groep bedacht heeft, ontdekt
heeft en ontwikkeld heeft door om te gaan met problemen die te
maken hebben met externe adaptatie en interne integratie.
Graves, Beck en Cowan zetten waarden centraal in het leven van
mensen en de organisaties die ze gezamenlijk vormen. Zij stellen
dat organisaties vooral constructen (een mentale voorstelling, zie
ook Weick) zijn en dat die constructen te duiden zijn met behulp van
waarden rondom een centraal thema. Deze waarden ontwikkelen
zich door om te gaan met problemen van buitenaf. Zij noemen
dit een waardensysteem (value system of value meme) en leggen
een directe link tussen waardensystemen, organisatiecultuur en
leiderschap. Daarmee worden ideeën van o.a. Schein en Hofstede
samengebracht.

4.2.
Wat zijn waardensystemen?
In 1978 maakte Graves zijn nieuwe theorie over een evolutionair,
cyclisch systeem dat verschillende waardensystemen van mensen
en groepen beschrijft, openbaar. Het systeem is uniek omdat het
niet alleen een perspectief geeft aan de persoonlijke ontwikkeling
van een individu of een groep maar ook van een organisatie.
Graves beschrijft acht waardensystemen die de verschillende
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ontwikkelstadia van de menselijke psyche in interactie met de
omgeving beschrijven. Een waardensysteem geeft inzicht in hoe
mensen denken en waaraan ze waarde hechten. Het zijn interne
dynamische en steeds veranderende krachten die de menselijke
perceptie bepalen, de organisaties sturen waarin ze leven en de
diepere processen van verandering aansturen. Iedere persoon
draagt een eigen specifieke combinatie van de waardensystemen
in zich, die zich aanpast aan veranderende levensomstandigheden
en de groei van het individu. Elk waardensysteem overstijgt en
integreert het voorgaande systeem en wordt o.a. met de kleuren
beige, paars, rood, blauw, oranje, groen, geel en turquoise
aangeduid.
Acht waardensystemen
Een waardensysteem is een manier om de realiteit te begrijpen
en heeft een constante set van waarden, overtuigingen en gedrag
die gevonden kunnen worden in mensen, in bedrijven en in de
maatschappij. Graves opvolgers, Beck & Cowan, creëerden het
beeld van een open spiraal waarbij de nadruk wordt gelegd dat
de ontwikkeling altijd door gaat.
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Holisme
Flow
Mensen
Succes

Orde
Macht
Veiligheid
Overleven

Het model kent acht waardensystemen. De waardensystemen
zijn opgedeeld in vier zelfexpressiesystemen (de linker
kolom in Afbeelding 1), die worden afgewisseld door vier
zelfopofferingsystemen (de rechter kolom in Afbeelding 1). Dit is
de steeds terugkerende beweging tussen ik en wij, yin en yang,
of het mannelijke en vrouwelijke aspect in ons leven.
Het model onderkent dat in principe iedereen zichzelf kan
ontwikkelen en dat sommige mensen verder zijn in deze evolutie
dan anderen. Belangrijk is echter te zien dat een waardensysteem
geen waarde oordeel geeft, dat een systeem beter of slechter is
dan het andere, of dat hogere systemen intelligenter zijn of macht
moeten hebben over lagere systemen. Het geeft slechts aan dat
mensen evolueren.
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Niveau

Kleur

Belangrijke waarden

Manier van denken

Culturele manifestaties

1

Beige

Overleven

Instinctief

Eten; drinken; sex; in
leven blijven; warmte;
veiligheid; reactief

2

Paars

Familie

Animistisch

Rituelen; taboes;
bijgeloof; volkswijsheden;
stammen; tradities

3

Rood

Macht

Egocentrisch

Gratificatie; in de
schijnwerpers;
overwinning; actie;
impulsief; leven voor
het nu; uitbuiten

4

Blauw

Waarheid

Autoriteit

Betekenis; discipline;
moraliteit; regels;
procedures;
opoffering voor latere
beloning; vroom

5

Oranje

Persoonlijk Streven

Strategisch

Materialistisch;
consumeren; succes;
imago; status;
groei; competitie

6

Groen

Menselijke band

Consensus

Egalitair; gevoelens
delen; authenticiteit;
zorgen voor; persoonlijk;
relativerend

7

Geel

Flexibele stroom

Systemisch

Natuurlijke systemen;
autonomie; kennis;
meerdere realiteiten;
existentieel

8

Turquoise

Wereldvisie

Holistisch

Collectieve individuen;
kosmische spiritualiteit;
globale veranderingen

4.3.
De ontwikkeling van waardensystemen
Waardensystemen ontwikkelen zich al honderdduizenden jaren,
meestal als reactie op veranderende leefomstandigheden voor
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de mens. Ieder mens in de huidige tijd doorloopt als het ware de
prille ontwikkeling van de waardensystemen in zijn groei naar
volwassenheid. De waardensystemen ontwikkelen zich als een ui:
een volgende schil overstijgt, omvat en integreert de ervaringen
en lessen van de dieper liggende schil. Je kan het ook zien als
een matroesjkapop die alle voorgaande poppen in zich herbergt.

Afbeelding 2 Waarden ontwikkeling als matroesjka pop

Het beige waardensysteem
Waardensystemen manifesteren zich vanaf de vroege kindertijd.
Een baby is volledig afhankelijk van de zorg van de omgeving.
Instinctief weet een baby dat het moet overleven en dat uit zich in
willen ademen, eten, drinken en slapen. Hier wordt de basis gelegd
voor het eerste waardensysteem, Beige. Beige vertegenwoordigt
de diepste menselijke drijfveer, die van eenvoudigweg overleven en
(later) van voortplanten. Je ziet het in pasgeboren baby’s, je ziet
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het in de ouderenzorg, je ziet het in tijden van grote crisis zoals
in 9-11 als er een tijdelijke terugval is in beige. Beige wordt bij
alle mensen geactiveerd wanneer er levensbedreigende situaties
ontstaan.
Het paarse waardensysteem
Mensen kunnen moeilijk overleven wanneer ze alleen zijn,
dus de nabijheid van anderen is noodzakelijk voor de verdere
ontwikkeling. In de IJstijd werden clans al verbonden door rituelen
en volkswijsheden die van generatie op generatie doorgegeven
werden. Voor een kind is het belangrijk een band te smeden met de
directe verzorgers (ouders, familie) en daarin ontstaat het Paarse
waardensysteem. Een familie geeft een gevoel van veiligheid en
zekerheid, dat versterkt wordt door steeds terugkerende gewoontes
en rituelen. Je ziet paars in ‘verhaaltje voor het slapengaan’, maar
ook in bijgeloof, ‘een zwarte kat brengt ongeluk’.
Het rode waardensysteem
Rond het tweede levensjaar ontdekken kinderen dat ze niet alleen
tot een familie behoren, maar ook zelf iemand zijn, met een naam
en eigen wil. Dit is de fase waarin een kind zichzelf belangrijker
gaat vinden dan het groepsgebeuren en de grenzen gaat opzoeken
van wat er mogelijk is. De ontdekking en ontwikkeling van het
prille ego en de eigen wil en kracht duidt op ontwikkeling van
het Rode waardensysteem. Je ziet het bij kleine kinderen, “Ik ben
twee en ik zeg nee”. Je ziet het bij volwassenen in verschillende
uitingen van macho gedrag en je ziet het in hele naties vandaag
waar de enige bottom line is om de macht te doen gelden.
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Het blauwe waardensysteem
De impulsiviteit, chaos en directheid van het rode waardensysteem
wordt historisch overstegen door het Blauwe waardensysteem. Er
ontstaat een verschuiving van ‘eenieder doet wat goed is in zijn
eigen ogen’, naar een behoefte aan orde en de erkenning dat ‘ook
ik sterfelijk ben’. Deze erkenning leidt vaak tot een zoektocht naar
betekenis en een hoger doel. Het blauwe systeem is ontworpen
om mensen in staat te stellen diepere betekenis en doel te vinden
in hun specifieke leven. Wanneer dit specifieke doel zich begint
uit te drukken, is men best bereid om te voldoen aan de regels
en voorschriften, aan een soort

van plan voor het leven, omdat
het volgen van de regels iets in de toekomst zal garanderen. Dit
is de basis voor de grote wereldreligies en hun heilige boeken.
Kinderen leren dit waardensysteem als ze naar de basisschool
gaan of in hun religieuze opvoeding. Ze leren om met grotere
groepen van gelijken om te gaan. Ze leren in het onderwijs dat er
regels afgesproken en opgevolgd worden en dat er een duidelijke
autoriteit aanwezig is (de juf of meester) die de regels bekrachtigt
en orde houdt. De regels en voorschriften geven duidelijkheid en
houvast voor het gedrag in een steeds groter wordende wereld
waarin allerlei mensen rondlopen met hun eigen wil. Er wordt
geleerd dat het belangrijk kan zijn de eigen wil in te perken voor
een groter goed.
Het oranje waardensysteem
In de latere jaren van de basisschool wordt het Oranje
waardensysteem geactiveerd. Het is niet meer genoeg om de
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regels te volgen, het is ook belangrijk om zelf ergens naar te
streven. Het wordt belangrijk om goede resultaten te halen op
school, te winnen bij sporten of populair te worden bij vrienden.
De geest wordt gericht op mogelijkheden en kansen om je eigen
positie te verbeteren ten opzichte van anderen door je eigen
talenten en eigenschappen in te zetten.
Je leert om te excelleren, doelen te stellen, ze te halen en voortgang
te meten. Je kunt bij blauw denken in termen van “ik doe gewoon
mee en blijf in het maaiveld”, terwijl oranje denkt “Nou, misschien
kan ik de dingen veranderen. Misschien kan ik mijn eigen koers
beïnvloeden. Misschien moeten we niet de onvermijdelijkheid
accepteren van het ‘isme’ dat we hebben omarmd. Misschien
kunnen we een verschil maken.” Je ziet oranje vaak bij ondernemers
die willen groeien met hun bedrijf, bij beurshandelaren, die
maximaal voor winst gaan en bij Olympische sporters die alles
opzij zetten voor hun passie en de mogelijke medailles.
Het groene waardensysteem
Het Groene waardensysteem is ontstaan toen het besef groeide dat
we misschien in de zoektocht van succes en materieel plezier onze
ziel verloren hebben, dat we verloren hebben wat het betekent
om mens te zijn. We zijn verleid door ons materieel gewin en onze
welvaart en misschien is het tijd dat we beginnen te vragen: “Wat
is het allemaal waard?”
Het Groene waardensysteem ontwikkelt zich in de puberteit. Het
is een periode waarin het hart opent en emoties hoogtij vieren.
Relaties met anderen, verliefdheid en het zoeken naar innerlijke
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harmonie zijn belangrijke onderwerpen. Het zoeken naar een eigen
identiteit kan botsingen veroorzaken met ouders, verzorgers en
andere autoriteiten (bijv. leerkrachten). Veel communiceren is
voor de adolescent belangrijk omdat het enerzijds de kans biedt
emoties en ontluikende ideeën te verwoorden en anderzijds om
anderen te leren begrijpen en gemeenschappelijke waarden en
consensus te bereiken. Je ziet groen terug in politieke partijen
die opkomen voor ouderen, het milieu of de dieren, maar ook in
mensen die zorgen voor anderen en in het poldermodel (consensus
denken, iedereen erbij betrekken).
De meeste mensen gaan hun (fysiek) volwassen leven binnen
met de een goede basis van de eerste zes waardensystemen.
Gaandeweg bouwen ze (vaak onbewust) een voorkeur op voor
een bepaald waardensysteem en stoppen ze met zich verder
ontwikkelen. Volwassenen die zich psychologisch verder
ontwikkelen lossen de problemen van het Ego op en gaan op
een nieuw niveau verder. Graves speculeerde dat de verdere
ontwikkeling (psychologische evolutie) zal lopen in de volgorde
van de eerste zes waardensystemen, maar voorbij het Ego en
vanuit een staat van Zijn.
Het gele waardensysteem
Het Gele waardensysteem opent wanneer de eerste zes
waardensystemen geïntegreerd worden. In het gele waardensysteem
is het belangrijk volledige autonomie (vrijheid en onafhankelijkheid
van externe prikkels in emoties, denken en handelen) te verkrijgen,
zodat er geen geconditioneerd gedrag of angst (voor fouten of
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falen) meer is. De nadruk bij dit waardensysteem ligt niet meer op
het voortbestaan van het individu in al zijn aspecten en obsessies
(overleven, familiebanden, eigen wil en kracht inzetten, orde en
structuur in groepen behouden, streven naar volledige ontwikkeling
of materiele status, begrip van en liefde voor zelf en de ander),
maar verschuift naar de natuurlijke stroom van het leven in de
wereld en het besef dat eenieder een verantwoordelijkheid draagt
voor de voortgang en bestaan van het hele systeem.
Een van de eerste dingen die je deze mensen ziet doen is dat ze
terugkijken op de eerste zes systemen en zien waar er ernstige
problemen zijn. Ze willen leven in een wereld waar het oké is om
je eigen belangen na te streven. Maar wanneer dat leven wordt
bedreigd door ebola uitbraken (beige), schietpartijen in scholen
(rood), terrorisme gevaar door godsdienstige fanatiekelingen
(blauw), wanneer de aarde uitgebuit is door het kapitalisme
(oranje) en de hulporganisaties blijven zorgen voor behoeftigen
in plaats van mensen disciplines te leren zodat ze zichzelf kunnen
ontwikkelen (groen), dan worden ze beperkt in hun mogelijkheid
om vrij te leven volgens de levensstijl die ze wensen. Hun aandacht
is gericht op nadenken en ideeën genereren om het leven op aarde
te verbeteren. Je ziet geel terug bij mensen als Nelson Mandela,
maar ook bij de internetgeneratie die vrijheid, ontwikkeling en
maatschappelijke betrokkenheid hoog in het vaandel heeft staan.
Het turquoise waardensysteem
Bij het Turquoise waardensysteem ga je voorbij het denken naar
een meer intuïtieve manier van leven. Het besef dat denken
gelimiteerd is en dat het onmogelijk is jezelf of het bestaan alleen

26

mentaal te kennen, maakt dat in het turquoise waardensysteem
het belangrijk is je aan te passen aan een realiteit waarin je alleen
maar kan zijn en ervaren, zonder vast te houden aan weten. Ook
in dit waardensysteem ligt de aandacht op het helen van de
problemen van de wereld, niet alleen voor mensen maar voor
al het leven. Het is essentieel om het evenwicht in de wereld te
bewaren. Je ziet turquoise bijvoorbeeld in actie bij groepen en
individuen die mediteren voor wereldvrede.

4.4.
Welke waardensystemen zie je in organisaties?
De gedachte van het Spiral Dynamics model is dat een organisatie
zich kan ontwikkelen volgens de aanwezige waardensystemen in
de mensen. De cultuur ontwikkeling begint bij de eerste kleur waar
sprake is van een groep, nl. paars. De cultuur gaat van familie
gedreven/paars, naar macht gedreven/rood, naar regel gedreven/
blauw, naar resultaat gedreven/oranje, naar mens gedreven/groen,
naar systeem gedreven/geel en naar holistisch gedreven/turquoise.
Elk opeenvolgend waardensysteem kan met toenemende
complexiteit omgaan en daar hoort steeds een nieuwe
organisatiestructuur bij. Het Beige systeem is in principe alleen
bezig met overleven en heeft nog geen behoefte aan organisatie.
Het Turquoise systeem is wel al aanwezig bij een aantal individuen,
maar nog niet in zo’n grote getale dat er al een duidelijke vorm
van organisatie waarneembaar is. Deze twee kleuren worden dan
ook niet verder uitgewerkt in dit boek.
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In de volgende hoofdstukken worden de op waarden gebaseerde
culturen beschreven. Er wordt dieper ingegaan op kenmerken van
het waardensysteem, een organisatie die bij dat waardensysteem
past, het meest voorkomende leiderschap en de structuur die
gekozen wordt om het waardensysteem tot uitdrukking te brengen.
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5.
HET
FAMILIEBEDRIJF
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5.1.
De cultuur van een paarse
organisatie: het familiebedrijf
In een paarse organisatie cultuur streven mensen naar rituele
verbondenheid tussen mensen onderling. De kern van paars is:
“We zoeken veiligheid voor ons soort mensen via familie relaties
en we volgen onze voorouders omdat die bij ons zijn. Ons leven is
vol met tradities en gewoontes. We willen in harmonie leven met
onze directe omgeving” Het wereldbeeld van een paars waarden
gedreven systeem en organisatie cultuur is dat de grote wereld
onveilig en onbegrijpelijk is en dat mensen elkaar moeten binden
met rituelen en gewoontes.
Hoe herken je een paarse organisatie?
•
Er is een duidelijke oprichter van het bedrijf en over hem
(soms haar) worden heldenverhalen verteld
•
Er hangen veel foto’s van de oprichter en belangrijke gebeurtenissen
uit het verleden aan de muur bij de receptie
•
De uiteindelijke beslissing over bedrijfszaken ligt altijd bij de oprichter,
cruciale beslissingen worden aan de keukentafel met de familie gemaakt
•
De leider van de organisatie komt uit de familiegelederen of is gekozen door de familie
•
Er werken vrijwel alleen familieleden en vrienden die via-via bij het bedrijf zijn gekomen
•
Verjaardagen en bijzondere persoonlijke gebeurtenissen
krijgen uitgebreid aandacht op het werk
•
Mensen die niet (meer) functioneren worden niet weggestuurd, maar er
wordt een plekje gezocht in het bedrijf zodat ze toch aangehaakt blijven
•
Het bedrijf heeft een duidelijke link met het dorp of de buurt waarin het gevestigd is
•
Oudere mensen of mensen met veel dienstjaren hebben meer gezag

5.2.
Leiderschap in een paars familiebedrijf
Paars leiderschap voorziet in de behoefte van medewerkers om
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hen te binden en veiligheid te bieden. De binding tussen de groep
en leider is in een paars systeem uniek: het individu speelt geen
rol van betekenis en het onderlinge samenspel tussen groepsleden
geschiedt volgens vaste, bijna organische patronen. Dit past bij
het samenwerken in paarse bedrijven waarbij de medewerkers
als groepsleden reageren op het signaal van de leider zonder te
denken over persoonlijke risico’s en direct doen wat hun gevraagd
wordt. Door volstrekte toewijding aan de paarse leider en het
organisch functioneren is de groep effectiever dan wanneer ieder
zijn rol en positie zou overwegen. In een paarse organisatie cultuur
telt de groep en niet de mening van de medewerker. Opoffering
voor de groep en het bedrijf is vanzelfsprekend.
Het leiderschap heeft ook een belangrijke functie bij de rituelen in
het bedrijf (bijvoorbeeld een persoonlijk praatje van de oprichter
bij de kerstborrel) en de interpretatie van de gekozen strategie en
bij het verbinden van verleden, heden en toekomst. Een besluit
van een paarse leider is voor ieder groepslid onomstreden omdat
men onbewust er van uit gaat dat de leider verbonden is met een
hogere macht.
Paarse leiders slagen er in leden van de groep zingeving te bieden
door hen een plaats in de groep en in de historie van het bedrijf te
wijzen. Het bedrijf zal hen beschermen en angst en onzekerheid
vallen daarmee weg. Medewerkers zien hun plaats en rol als heel
bescheiden en handelen daar vervolgens ook naar.
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5.3.
De structuur van een paars familiebedrijf
Een paars familiebedrijf is volledig georganiseerd rondom de
leider. De leider omringt zich met directe familieleden die hij
volledig vertrouwt. Daaromheen staat een kring van vrienden
en goede bekenden. Alleen de eerste ring wordt betrokken bij
besluitvorming en adviesgesprekken. Van de cirkel eromheen
wordt verwacht dat ze de beslissingen van de leider zonder vragen
of morren volgen.

Afbeelding 3 De structuur van een Paarse organisatie

Wederkerigheid is een belangrijk principe in de paarse organisatie:
Als je als werknemer goed je werk doet en bijdraagt aan de
organisatie als geheel, blijft de organisatie goed voor jou zorgen,
ook in tijden dat het minder goed gaat met de organisatie of met
jou als medewerker. Een nadelig effect van dit principe is dat deze
organisatie vaak plaats biedt aan medewerkers die eigenlijk geen
waarde meer toevoegen of zelfs saboterend gedrag vertonen.
Het te lang tolereren van deze medewerkers heeft op overige
medewerkers een negatief effect: een rotte appel moet uit de
mand verwijderd worden, anders worden de anderen aangestoken.
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6.
DE AUTOCRATIE
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6.1.
De cultuur van een rode organisatie: de autocratie
In een rode organisatie cultuur streven mensen naar zelfbehoud
en zelfrespect. De kern van rood is: ‘Leven is een jungle. Het gaat
om overleven en de fitste wint (‘Survival of the fittest’). Ik ben hard
en verwacht van de mensen om mij heen dat zij dat ook zijn. Ik
neem de leiding over mensen en buig hen naar mijn wil. Respect
en reputatie zijn belangrijker dan het leven zelf, ik vermijd ten
koste van alles dat ik het respect of mijn reputatie verlies. Ik doe
wat ik moet doen en doe nooit een stap terug. Ik neem wat ik vind
dat van mij is en ik doe wat mij een goed gevoel geeft. Ik hoef me
geen zorgen te maken over wat nog niet gebeurd is.’
Hoe herken je een rode organisatie?
•
Er is een duidelijke leider waar iedereen bang voor is of veel ontzag voor heeft
•
Alles moet meteen gebeuren, er hangt een constante sfeer van urgentie
•
Er is vaak conflict, drama of een andere emotioneel geladen situatie
•
Het tempo in het werk ligt hoog, mensen maken snelle en korte termijn beslissingen
•
De leider beslist veel zelf en heeft de neiging zich overal mee te bemoeien
•
Medewerkers letten sterk op het gemoed van de leider (‘hoe staat zijn pet
vandaag’) voordat ze hem benaderen om ergens over te spreken
•
Er is veel onderlinge strijd om de macht, het is gevaarlijk om kwetsbaarheid te tonen
•
Er heerst een macho sfeer, stoer doen over hoe hard je werkt is normaal
•
Mensen worden geleefd door de waan van de dag, er wordt weinig
tijd genomen om over de toekomst na te denken
•
Regels en afspraken worden vaak niet nageleefd

6.2.
Leiderschap in een rode autocratie
In een rode autocratie werken leidinggevenden vanuit “macht
en controle”. Bij deze macht cultuur hoort een intimiderende
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leidinggevende stijl, controle/autoritair management gedrag
en afhankelijke, bange medewerkers. In een autocratie
ligt de oppermacht bij de leider. Hij heeft een klein aantal
‘vertrouwelingen’ die namens de leider de organisatie aansturen.
Deze leidinggevenden hebben veel macht en gebruiken die macht
om de scepter te zwaaien over hun medewerkers.
Leiders hebben de basisveronderstelling dat mensen lui zijn, geen
verantwoordelijkheid nemen en niet van hard werken houden. De
enige manier om ze aan het werk te zetten is via dwang, dreiging
en intimidatie. Deze leiderschapsstijl creëert afhankelijk en bang
gedrag van de medewerkers naar de leidinggevenden en vaak ook
van de leidinggevenden naar de leider.
De betrokkenheid van de medewerkers bij de organisatie is erg
klein omdat er veel wantrouwen naar elkaar is. Iedereen kijkt
continue naar boven omdat ze bang zijn voor onverwachte
negatieve reacties of consequenties op hun gedrag.

6.3.
De structuur van een rode autocratie
In een autocratie staat de onbetwiste leider bovenaan. Er is een
grote machtsafstand naar de laag eronder. De laag onder de leider
wordt vooral gekozen op basis van de relatie met de leider (m.n.
op vertrouwen, opgebouwd in het gezamenlijk verleden) en minder
op objectief waarneembare eigenschappen. De laag onder de grote
baas zijn vaak chefs, werkopzichters, die in de gaten houden dat
het werk gedaan wordt door de grotendeels on- of laaggeschoolde
arbeiders die het harde werk doen.
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Afbeelding 4 De structuur van een rode organisatie

De arbeiders werken hard om in hun levensonderhoud te voorzien
en hebben weinig tijd of energie over om na te denken hoe ze
hun levensomstandigheden kunnen verbeteren. Vaak zijn ze bang
voor de consequenties van het naar voren brengen van nieuwe
ideeën of verbeteringen en houden ze liever hun mond. Enkelen
die ideeën geopperd hebben, zagen dat de chef in eerste instantie
het idee negeerde en later zelf met de eer ging strijken.
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7.
DE
BUREAUCRATIE
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7.1.
De cultuur van een blauwe
organisatie: de bureaucratie
In een blauwe organisatie cultuur streven mensen naar orde en
zekerheid en zijn mensen bereid zich op te offeren voor systemen
die zekerheid verschaffen. De kern van blauw is: ‘Eén enkele
richtinggevende kracht (God, de Evolutie, Iets) controleert de
wereld en bepaalt onze toekomst. Ik volg het aangegeven pad
dat mij verbindt met iets wat veel groter is dan mijzelf (een
overtuiging, traditie, geloof, organisatie, of beweging). Ik geef
vrijwillig mijn verlangens op van dit moment vanuit de wetenschap
dat ik later hiervoor beloond zal worden. Ik ben standvastig voor
wat juist en goed is maak mij daarbij altijd ondergeschikt aan de
juiste autoriteiten.’
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Hoe herken je een blauwe organisatie?
•
Er is een duidelijke structuur (het typische harkje) en
verantwoordelijkheden zijn scherp en duidelijk belegd.
•
Er heerst een zekere rust in de organisatie, alles gebeurt netjes op tijd,
er is weinig hectiek en er heerst een ‘negen-tot-vijf’ mentaliteit
•
Afspraak is afspraak, het niet volgen van een afspraak is een zonde
•
Het tempo in het werk ligt niet heel hoog, mensen gaan
voor kwaliteit en werken gestaag de lijstjes af
•
De leider is een betrouwbare persoon, die soms saai en kleurloos kan overkomen
•
Medewerkers zijn volgzaam en loyaal, trekken de
autoriteit van hun meerdere niet in twijfel
•
Er wordt onderling veel gekletst en geroddeld, zaken worden zelden openlijk uitgesproken
•
Er heerst een sfeer van ‘hokjes denken’, mensen houden sterk vast aan
hun functieomschrijving en zullen niet snel daarvan afwijken
•
Vanwege het denken in strakke kaders worden zaken die in een grijs gebied van
verantwoordelijkheid vallen niet opgepakt. “Dat staat niet in mijn functieomschrijving”
of “Daarvoor ben ik niet verantwoordelijk” worden vaak genoemd als excuses.
Klanten hebben het gevoel van het kastje naar de muur gestuurd te worden.
•
Er is een duidelijk voelbare afstand tussen de afdelingen onderling

Het blauwe waardensysteem en de blauwe organisatie cultuur
gaan uit van de gedachte dat de wereld een potentiële chaos is
die geordend hoort te worden.
Voor een blauwe organisatie is een soepel lopend mechanisme van
werk belangrijk: afzonderlijke, gedefinieerde onderdelen moeten
perfect in elkaar grijpen en aldus een efficiënte werkstroom in
de organisatie vormen. Ieder onderdeel kent zijn eigen taak en
verantwoordelijkheid en in samenwerking komen de onderdelen
tot een voorspelbaar resultaat. Als onderdelen uitvallen kunnen
zij vervangen worden omdat het werk goed omschreven en
gestructureerd is.
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7.2.
Leiderschap in een blauwe bureaucratie
De blauwe leider is zeer taakgericht en geeft het voorbeeld wat
daarvoor nodig is: orde, structuur en toewijding.
Taakgerichte blauwe leiders zien zichzelf als dirigenten van musici
die onder goede leiding kunnen komen tot een perfecte uitvoering
van bekende composities. Harmonie door samenwerking geeft
blauw een voldaan gevoel: als ieder het zijne doet en daarbij de
maat en het tempo goed aangegeven krijgen kan een vloeiende
uitvoering tot stand komen.
Blauw leiderschap probeert toeval, improvisatie en eigen
interpretaties in het werkproces uit te sluiten. Onzekerheden in
de organisatie moeten tot een minimum gereduceerd worden
omdat zij kwaliteit en efficiency bedreigen; alleen als iedereen
weet wat hij doen moet en zich aan de regels houdt kan een
optimale prestatie geleverd worden. Vanuit dit bewustzijn zijn
blauwe leiders sterk gemotiveerd om details in het oog te houden,
medewerkers te controleren, variatie in aanpak te beperken en
te zorgen voor betrouwbaarheid, tijdigheid en kwaliteit van het
proces. In dat werk zitten veel onaangename kanten maar voor
een taakgerichte leider is dat inherent aan zijn taak. Zijn plicht is
immers om een betrouwbare productie te garanderen en daarbij
is het is onvermijdelijk dat frivoliteiten en andere ondeugden, hoe
aantrekkelijk ook, worden uitgebannen.
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7.3.
De structuur van een blauwe autocratie
Een bureaucratie heeft een duidelijke ‘harkjes’-structuur. Er
is een leider, die in principe dezelfde regels volgt als iedereen,
maar die vanwege zijn anciënniteit als ‘oudere’ of autoriteit wordt
gezien. De leider vergadert met zijn/haar management team. Het
management team geeft opdrachten door naar beneden (topdown). Managers hebben meestal de verantwoordelijkheid voor
het beheersen van een functionele afdeling, bijvoorbeeld Personeel
& Organisatie, Financiën, Productie, Verkoop, etc.

Afbeelding 5 De structuur van een Blauwe organisatie

Communicatie verloopt volgens de aangegeven structuur. Zaken
die onderling geregeld moeten worden van een afdeling naar de
andere verlopen via de managementlaag. Daar wordt overleg
gepleegd en van daaruit gaan besluiten en orders weer naar de
afdelingen. Elke afdeling is een soort ‘zuil’ die de organisatie
ondersteunt en niet zoveel raakvlakken met de andere ‘zuilen’
heeft. De manager is als het ware ‘poortwachter’ voor de
informatiestroom. Bovenin de organisatie hebben mensen veel
meer informatie dan onderin.
Mensen zijn weinig geïnteresseerd in zich verder ontwikkelen
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buiten hun eigen vakgebied. Aangezien promotie afhankelijk is van
anciënniteit en er maar weinig promotiekansen zijn, zie je vaak dat
mensen meer dan 10 jaar in dezelfde functie opereren. Werknemers
met meer dan 20-25 dienstjaren zijn geen uitzondering.
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8.
DE
STRATEGISCHE
ORGANISATIE
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8.1.
De cultuur van een oranje organisatie: strategisch
De oranje organisatie en mensen streven naar resultaat en succes.
De kern van oranje is: ‘ Ik wil vooruit komen en ik wil winnen om
ergens te komen met mijn leven. De wereld is vol kansen voor
mensen die elke dag ervoor gaan en risico durven te nemen. Niets
is zeker maar als je goed bent en je speelt het spel slim dan vind
je de beste kansen. Je moet in jezelf geloven en dan volgt de rest
vanzelf. Jij kan jezelf niet laten vertragen door structuren of regels
als je iets wilt bereiken. In plaats daarvan kan je persoonlijke
ervaringen gebruiken om steeds beter te worden in wat je doet.
Een belangrijke overtuiging is dat ik vertrouwen in mijzelf heb en
de intentie heb om de wereld te veranderen. Verzamel daarvoor
de data, ontwikkel een strategisch plan en ga voor de nummer
één plek’.
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Hoe herken je een oranje organisatie?
•
Er is een charismatische leider die graag in de
belangstelling staat en veel energie uitstraalt
•
Er heerst een hectieke sfeer, vol optimisme en grote dromen. Multitasking is normaal.
•
Iets niet kunnen is geen optie, alles wordt gezien als een
uitdaging, het credo is “fake it, until you make it”
•
Het tempo in het werk ligt hoog, mensen maken snelle
beslissingen, maar gaan niet over lijken
•
De leider ziet zichzelf als motivator en aanjager, heeft weinig
geduld met emoties en gaat voor het eindresultaat
•
Medewerkers werken hard en maken lange dagen, aan het eind van de week wordt er
vaak iets gezamenlijk georganiseerd om stoom af te blazen (“work hard, play hard”)
•
Mensen zijn zeer ambitieus, zowel in hun projecten als in hun eigen
carrière. Een management baan is een opstapje naar een hogere
functie. Opportunisme is meer regel dan uitzondering
•
Mensen worden beoordeeld op resultaatgerichtheid en competenties voor
hun carrière mogelijkheden. De top is klein, dus het is “up or out”
•
Werkzaamheden worden vaak in projecten gegoten. Werkzaamheden worden vaak
gemeten of op een andere manier geobjectiveerd. Elke maand en elk kwartaal
worden de resultaten bekeken en afgezet tegen de strategische plannen.
•
Regels en afspraken zijn nuttig, zolang de persoonlijke vrijheid
en ondernemingsdrang niet worden ingeperkt.
•
Mensen zijn zeer status gevoelig en brengen dat tot uitdrukking in hun uiterlijk (veel merk
kleding, dure schoenen) en werkomgeving (de nieuwste gadgets, het grootste kantoor)

Bij het oranje waardensysteem en de oranje resultaten cultuur
is de onderneming zakelijk, resultaatgericht en professioneel.
Competitie is een belangrijk mechanisme om het beste in mensen
omhoog te brengen.
In een oranje organisatie worden teamleden/medewerkers zowel
voor hun werkzaamheden als in hun professionele ontwikkeling
op resultaten afgerekend. Voor hun werkzaamheden gebeurt dit
vaak door duidelijke (financiële) resultaten af te spreken. Voor hun
professionele ontwikkeling gebeurt dit op basis van competenties
en feedback van collega’s.
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De resultaatgerichte cultuur levert de mensen meer resultaten en
succes op, maar kan er ook voor zorgen dat de leidinggevenden
en medewerkers alleen maar voor hun eigen resultaat gaan en
dat een groepsgevoel ontbreekt.

8.2.
Leiderschap in een oranje strategische organisatie
Een oranje leider is een individualist. Hij/zij laat zich niet
tegenhouden door wat anderen denken of doen. Hij stuurt op
data, modellen of bewezen praktijken, maar neemt daarbij pas
over wat anderen zeggen, na een grondige analyse. De oranje
leider is een energiek persoon, die altijd in controle is en graag
uitdraagt waar hij in gelooft. Hij/zij vindt zichzelf objectief, hij laat
zich niet beïnvloeden door emoties en kijkt liever naar de feiten.
Ook bemoeit hij zich niet met emotionele problemen, die van
hemzelf of van anderen. Feedback aan medewerkers wordt zonder
blikken of blozen gegeven, zonder de gevoelens van anderen in
acht te nemen.
Deze leider is absoluut gericht op het doel en neemt zijn team
daarin mee. Hij is een opportunist en is niet bang om zijn handen
vuil te maken of om een politiek strategisch spel te spelen. Er zijn
geen problemen, alleen uitdagingen en de mensen die voor hem
werken moeten daarin meegaan. Succesvol zijn is belangrijk en
wordt uitgedrukt in geld, titels, mogelijkheden of status. Als er
iets niet goed gaat of niet correct werkt volgens deze leider, zal
hij alle factoren afwegen en vandaaruit een nieuwe, intelligente
koers zetten. Deze leider vindt het belangrijk zichzelf professioneel
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verder te ontwikkelen omdat daarmee meer kansen op succes
gecreëerd worden. Deze ontwikkelmogelijkheden worden ook aan
zijn team geboden.

8.3.
De structuur van een oranje
strategische organisatie
In een oranje organisatie is de structuur vergelijkbaar met die van
een blauwe organisatie. Er zijn verschillende lagen en duidelijke
management structuur.

Afbeelding 6 De structuur van een Oranje organisatie

Waar bij een blauwe structuur de managers meestal verantwoordelijk
zijn voor een functionele afdeling, zijn ze in een oranje organisatie
verantwoordelijk voor een business unit, die onafhankelijk van
andere business units zijn eigen winst en verlies rekening heeft.
Business units zijn vaak product, dienst of markt georiënteerd.
Elke business unit heeft alle functies in huis.
Communicatie tussen afdelingen en business units is veelvuldig
en noodzakelijk (voor uitwisseling van kennis en continue
verbeteringen). De manager is geen poortwachter voor informatie,
maar stimuleert medewerkers zelf op zoek te gaan naar informatie.
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Gesprekken vinden meestal plaats in discussievorm. Voors en
tegens worden afgewogen en met duidelijke, liefst meetbare
argumenten onderbouwd.
In deze organisatie gaat de medewerker in gesprek met zijn
leidinggevende over hoe hij/zij zich wil ontwikkelen. Bij de
resultaatgerichte en competentiegerichte leidinggevende stijl heeft
de medewerker meer inbreng in zijn werk en wordt hij niet alleen
beoordeeld door zijn leidinggevenden maar ook door zijn collega’s
en zijn medewerkers. Hierdoor krijgt hij van meerdere kanten
feedback die hem kunnen helpen om zichzelf te ontwikkelen.
Alle mensen, van hoog tot laag, krijgen daardoor een objectiever
beeld van zichzelf en met behulp van die informatie hebben zij
een grotere kans om succesvol te groeien.
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9.
DE DIENSTBARE
ORGANISATIE
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9.1.
De cultuur van een groene organisatie: dienstbaar
In een Groene organisatie cultuur streven mensen naar gelijkheid
en harmonie. De kern van groen is: ‘Het leven is bedoeld om
elk moment te leven. We kunnen allemaal begrijpen wie we
zijn en hoe wonderlijk het is om een mens te zijn als we alleen
maar accepteren dat iedereen gelijk en belangrijk is. Iedereen
moet kunnen delen in het plezier van samen leven. Elke mens
is verbonden met anderen in de groep, elke ziel reist samen. De
groep groeit bij het samenbrengen van alle levensvormen. Slecht
gedrag en negatieve overtuigingen verdwijnen wanneer we in de
persoon kijken en de rijkheid van die persoon ervaren. Vrede en
liefde voor iedereen.’
Hoe herken je een groene organisatie?
•
De leider is niet duidelijk herkenbaar qua kleding of status, maar gaat op in de groep
•
Er heerst een harmonieuze sfeer van rust en kalmte
•
Het werk is team-georiënteerd, mensen overleggen veel en delen ideeën en gevoelens
•
De leider is dienstbaar aan de groep en zorgt voor zijn/haar mensen
•
Medewerkers verdelen rollen in overleg, mensen brengen veel kennis en informatie in
•
Beslissingen worden pas genomen nadat iedereen gehoord is, overleg kan lang
duren, maar als consensus is bereikt gaat iedereen er voor 100% voor
•
Er is weinig tot geen onderlinge competitie, er is genoeg ruimte voor
iedereen om zijn inbreng te geven en waarde toe te voegen
•
Er is een hoge tolerantie voor andersdenkenden, diversiteit wordt aangemoedigd
•
De alomtegenwoordige aanwezigheid van empathie zorgt voor een hoge klantgerichtheid,
uitstekende zorg, een drang naar duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid

Het belangrijkste kenmerk van een mens gedreven organisatie
cultuur is dat de waarden van de organisatie bepalend zijn voor
de samenwerking in de organisatie. In de waarden organisatie
overlegt en ondersteunt de leidinggevende de medewerker vanuit
de afgesproken waarden in het realiseren van zijn doelen. De
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organisatie wordt vanuit vertrouwen bestuurd en de waarden van
de organisatie zijn de bindende factor die ervoor zorgen dat de
organisatie nog harder kan groeien omdat iedereen vrijheid krijgt
en verantwoordelijkheden kan nemen.

9.2.
Leiderschap in een groene dienstbare organisatie
Voor de gemiddelde leidinggevende is de waarden cultuur vaak het
moeilijkste om aan te wennen omdat hij vanuit zijn rol gewend is
om het laatste woord te hebben. In een groene organisatie werkt
dat niet. De waarden gedreven leidinggevende moet dienstbaar
leiderschap laten zien en de medewerker mag zelf aangeven welke
persoonlijke ontwikkeling en resultaten hij wil en kan behalen.
Om dit te faciliteren worden gedragskenmerken per kernwaarden
ontwikkeld. Hiermee weet iedereen precies welk gedrag gewenst is
om de afgesproken doelen te realiseren. Dit geeft in de organisatie
veel duidelijkheid naar elkaar en de klanten toe.
Het grote voordeel van met waarden werken ten opzichte van
competenties is dat de kernwaarden van de organisatie gekoppeld
kunnen worden aan de kernwaarden van de mensen. Hierdoor kan
de energie van alle medewerkers gericht worden op de realisatie
van de strategie en de groei van het bedrijf. De medewerkers
kunnen in deze cultuur meer hun eigen verantwoordelijkheid
nemen en mogen ook veel meer hun eigen ideeën in de organisatie
doorvoeren. Mensen weten nu heel duidelijk welke resultaten zij
moeten halen en met behulp van welk gedrag zij dit mogen doen.

51

Een groene leider is een groepsleider die zegt:

•• Ontdek je innerlijke kracht en die van anderen
•• Ga voor samenwerken en het ontwikkelen van een groep
mensen

•• Verdeel de middelen van de gemeenschap met iedereen
•• Bevrijd mensen van hun dogma’s en gierigheid
•• Maak beslissingen door consensus te realiseren
•• Ontwikkel je spiritualiteit en harmonie met anderen
9.3.
De structuur van een groene dienstbare organisatie
Een typisch groene organisatie is georganiseerd als een Ronde
Tafel. In een kring van mensen worden onderwerpen en persoonlijke
ervaringen gedeeld en wordt in dialoog toegewerkt naar een
consensus. De leider is gelijkwaardig aan de mede-tafelgenoten.

Afbeelding 7 De structuur van een Groene organisatie

De rol van gespreksleider kan rouleren of er wordt gewerkt met
een zogenaamde spreekstok, diegene die de stok vast heeft mag
praten, de andere aanwezigen luisteren en reflecteren op wat er
gezegd wordt. Weerwoord of een andere mening uiten mag pas
als de spreekstok in eigen bezit komt. Het tempo van het gesprek
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ligt daarom vaak laag, er is geen heftige discussie zoals bij een
oranje organisatie.
Persoonlijke ontwikkeling wordt aangemoedigd en de heersende
gedachte is dat iedereen de morele plicht heeft zijn potentieel
ten volle te ontwikkelen en het stadium van zelfactualisatie van
Maslow te bereiken.

studie, creativiteit, problemen oplossen, ethiek,
onbevooroordeeld, jezelf kunnen zijn, zelfbewustzijn
status, prestige, achting, succes, zellfwaardering,
respect van en voor anderen,
liefde, vriendschap, erbij horen,
genegenheid, familie
veiligheid, orde, stabiliteit,
gezondheid, bescherming
ademen, eten, drinken sex, slaap,
ontspanning, beweging

Zelfontplooiing
Waardering
Sociale acceptatie
Zekerheid
Fysiologische behoeften

Afbeelding 8 Piramide van Maslow`
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10.
DE
ZELFSTURENDE
ORGANISATIE
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10.1.
De cultuur van een gele organisatie: zelfsturend
De gele organisatie cultuur en mensen streven naar kennis en
begrip van de complexe wereld.
De kern van geel is: ‘De reden voor ons bestaan is om onafhankelijk
te zijn, zo veel mogelijk kennis te verzamelen en zoveel mogelijk te
zorgen voor anderen, als realistisch mogelijk. Tegelijkertijd ben ik
mijn eigen persoon, verantwoordelijk voor en naar mijzelf en een
eiland tussen andere mensen. Continue ontwikkeling langs een
bepaald pad is belangrijker dan iets te hebben of te doen. Ik ben
betrokken met de ontwikkeling van de wereld vanwege de impact
die het op mijn leven heeft als onderdeel van het levende systeem.
Daarbij is belangrijk dat de vitale kracht van de aarde aanwezig
blijft die in gevaar gebracht wordt door de gezamenlijke effecten
van de mensen levend vanuit de eerste zes waarden systemen’.

56

Hoe herken je een gele organisatie?
•
Mensen doen hun werk met plezier omdat ze doen wat bij hen past
•
Medewerkers hebben vrije toegang tot informatie, gereedschappen en materialen.
•
Organisaties hebben geen vaste structuur, maar zijn flexibel
ingericht, zodat ze goed op veranderingen kunnen inspelen
•
De mensen worden gemotiveerd door leren en iets
begrijpen, niet door bonussen of straffen
•
Er is een hoge diversiteit, er zijn veel verschillende
competenties aanwezig en dat wordt gevierd
•
Er is niet één leider. Leiders gedragen zich als gids, ze brengen de
benodigde materialen en informatie naar de juiste plek waar nodig
•
Er worden overeenkomsten gemaakt over ‘wat’ er gedaan wordt en ‘wanneer’,
de medewerkers krijgen een grote mate van vrijheid over het ‘hoe’
•
Mensen zijn gefocust op een gezamenlijk overeengekomen hoger
doel, dat ervoor zorgt dat de wereld beter wordt
•
Mensen, technologie, natuur en procedures zijn onderling verweven
en vormen een integraal onderdeel van de werkstroom
•
Conflicten worden opgelost met behulp van dialoog, waarbij luisteren
en elkaar begrijpen belangrijker is dan een oplossing vinden

In een zelfsturende organisatie werken mensen samen vanuit
hun gezamenlijke visie en persoonlijke passie om de organisatie
te laten groeien. De talentvolle volwassen medewerkers werken
met elkaar samen waarbij zij hun creatieve energie maximaal
willen inbrengen om de gewenste resultaten voor de organisatie
te realiseren. Zij kunnen vanuit hun essentie en inspiratie werken
aan de afgesproken resultaten. Zij worden aangestuurd vanuit
inspirerend leidinggeven wat voor leidinggevenden uitdagend
kan zijn omdat zij niet vanuit macht maar vanuit kracht moeten
samenwerken.
In deze innovatieve organisatiecultuur kunnen de leidinggevenden
en medewerkers continue hun maximale eigen authentieke
kracht in de organisatie inbrengen. Het effect daarvan is dat
de betrokkenheid bij de organisatie groot is en iedereen zijn
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energie en ideeën vrijwillig in de organisatie wil stoppen. In deze
“vrijwillige” organisatie zie je dat mensen intensief en open met
elkaar samenwerken omdat geld niet de alles overheersende
factor is. Vanuit het management worden de mensen ook geen
beperkingen opgelegd en leidinggevenden geven het vertrouwen
aan hun mensen zodat zij kunnen doen wat zij willen doen. Zij
worden als volwassen mensen gezien.

10.2.
Leiderschap in een gele zelfsturende organisatie
De inspirerende leidinggevende, die vanuit visie en authenticiteit
werkt, wil dat de medewerker vanuit zijn passie zijn resultaten
realiseert en zodoende maximaal vanuit zijn gevoel kan bijdragen
aan de groei van het bedrijf. Daarbij is de cultuur van vertrouwen
zo sterk dat mensen elkaar ook direct feedback mogen geven die
confronterend kan zijn voor de ander. De mensen durven en willen
elkaar confronteren met hun nieuwe ideeën en gevoelens omdat zij
op tijd willen veranderen. Zij willen veranderen voordat zij moeten
veranderen. Zij willen niet wachten tot ze door veranderende
externe omstandigheden in een gestructureerde organisatie zijn
gekomen want daar voelen zij zich ongelukkig.
Zij willen voornamelijk werken vanuit visie en als het noodzakelijk
is vanuit waarden (groen) en resultaten (oranje) management.
Elkaar confronteren is een belangrijk onderdeel van de organisatie
cultuur. Omdat een medewerker in deze organisatie alle kracht
mag geven die in hem zit, kunnen de confrontaties behoorlijk
krachtig en sterk zijn, toch blijven ze altijd respectvol. Alle
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medewerkers beantwoorden en bedienen zelf klanten en daardoor
ontstaat er een constante positieve stroom tussen de klanten en
de organisatie, die ervoor zorgt dat klanten steeds weer terug
komen bij de organisatie met nieuwe vragen.
Een gele persoon is een inspirator en:

•• Heeft de vaardigheden ontwikkeld om met grote
complexiteit om te gaan

•• Accepteert het onverwachte van de krachten uit de natuur
•• Focust op functionaliteit, competentie, flexibiliteit en
spontaniteit

•• Vindt een natuurlijke mix tussen conflicterende waarheden,
paradoxen en onzekerheden

•• Ontdekt persoonlijke vrijheid, los van andere mensen
•• Ervaart het volledige leven op aarde met alle diversiteit en
verschillende dimensies

•• Wil geïntegreerde en open systemen hebben
10.3.
De structuur van een gele zelfsturende organisatie
Een gele organisatie is een open systeem waarbinnen allerlei
verschillende rollen vervuld worden De organisatie is flexibel
georganiseerd omdat veranderingen als constant gezien worden
en aanpassingen snel gemaakt moeten kunnen worden.
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Afbeelding 9 De structuur van een Gele organisatie

In een gele organisatie gaat iedereen er van uit dat de mensen
werk doen dat ze leuk vinden en dat op een natuurlijke manier bij
hen past. Medewerkers hebben voor een optimale werkervaring
en efficiënte vrije toegang nodig tot informatie, gereedschappen
en materialen. Continue leren en dingen begrijpen is wat mensen
motiveert, straffen of bonussen zijn nauwelijks effectief.
In een gele organisatie zijn ook mensen werkzaam met andere
dominante waardensystemen. Ook zullen er onderdelen of teams
zijn waarbinnen een waardensysteem uitgesproken dominant is en
de bijbehorende structuur en leiderschapsstijl duidelijk herkenbaar
zijn. Zij beseffen echter dat ze onderdeel uitmaken van een geheel,
volgen de gele zelfsturende visie en dragen met hun kennis en
natuurlijke neiging tot besluitvormen, ordenen, communiceren of
verbinding maken bij tot de gehele organisatie.
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11.
ORGANISATIE
CULTUUR
VERANDERING
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11.1.
Is organisatie cultuur verandering nodig?
Organisaties zijn opgebouwd uit individuen, die allen hun eigen
waardensysteem-combinatie meenemen. Binnen een organisatie
zoeken zij meestal een rol of functie uit die past bij hun dominante
waardensysteem. Zo neigen mensen met een dominant oranje
waardensysteem eerder naar een verkoop of marketing functie en
neigen mensen met een dominant blauw waardensysteem naar
een administratieve of financiële functie.
Je zou kunnen zeggen dat elk waardensysteem zijn eigen bijdrage
geeft aan de veelkleurigheid van een organisatie.
Waardensysteem

Functie in de organisatie cultuur

Paars

Symbolen en rituelen, merk identiteit

Rood

Besluitvaardigheid, macht, belonen en straffen

Blauw

Structuur creëren, kwaliteit, stabiliteit van processen

Oranje

Ambitie, resultaatgerichtheid, externe positionering

Groen

Verbinding, communicatie, teamgevoel

Geel

Visie, strategie, innovatie, ontwikkeling

Tabel 2 Functies van waardensystemen in de organisatie cultuur (Versnel & Koppenol)

In een gezonde organisatie waar winst gemaakt wordt, de
medewerkers en de klanten tevreden zijn, komen de verschillende
waardensystemen tot hun recht en dragen ze positief bij aan het
voortbestaan van organisatie en de organisatiecultuur.
In een organisatie die een dalende winst of zelfs verlies laat
zien, worden meestal verandertrajecten aangekondigd. De
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veranderingen beginnen meestal met een nieuwe strategie,
structuuraanpassingen en personeelswisselingen en/of ontslagen.
Als na een bepaalde tijd de veranderingen nog niet de gewenste
resultaten geven, wordt er gezegd dat het aan de mensen ligt. De
impact van de organisatiecultuur wordt vooraf vaak onderschat
of zelfs niet onderkent. Inzicht in de organisatiecultuur door een
meting voordat de veranderingen ingezet worden kan echter veel
informatie geven hoe een verandering positief ingestoken kan
worden en de grootste kans heeft succesvol te worden.

11.2.
Drie soorten veranderingen
Er zijn drie soorten veranderingen die in organisaties voorkomen
en voor elke categorie zijn andere verandervaardigheden nodig.
De figuur hieronder illustreert deze.
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prestatite

Geleidelijk
Werbetering van bestaande
situatie.

tijd
Transitie
Vervangen van een huidige
manier van werken
met iets nieuws.

OUDE
STAAT

NIEUWE
STAAT

VERANDERING

Plateau
Transformatie
Verandering naar een vooraf
onbekende creatie via een
chaotische periode en een
dieptepunt.

Groei

Creatie
Chaos

Afbeelding 10 Drie soorten organisatie verandering (Ackerman 1997)

Geleidelijke verandering
Geleidelijke verandering is erop gericht om de huidige gang van
zaken te verbeteren en niet zozeer om iets nieuws te creëren. Het
verbeteren van bestaande processen, vaardigheden en methodes
kunnen allemaal geleidelijke veranderingen zijn. Specifieke
voorbeelden zijn kwaliteitsverbeteringen, verkoopstijgingen,
eenvoudige werkaanpassingen, teamontwikkeling en oplossingen
aandragen voor dagelijkse problemen.
De vaardigheden die nodig zijn voor een geleidelijke verandering
zijn de wil en mogelijkheden hebben om mee te bewegen met
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Dal

kleine veranderingen in de omgeving. Belangrijk zijn ook het
inzicht en de kennis om het huidige systeem te behouden, verder
uit te breiden of op voort te borduren (‘het kind niet met het
badwater weggooien’).
Transitionele veranderingen
Transitionele veranderingen vervangen een huidige manier van
werken met iets heel nieuws. Dit vraagt dat er een nieuwe manier
van werken bedacht en ingevoerd moet worden. De directie of
een veranderteam bepaalt doelen en een visie en voert vervolgens
specifieke stappen en creëert richtlijnen om de toekomstige staat
binnen een bepaalde termijn te bereiken.
De organisatie moet tegelijkertijd de oude staat ontmantelen
en de oude manier van werken loslaten, terwijl de nieuwe staat
in werking gezet wordt. Deze transitie kan gemanaged worden
met projectmanagementvaardigheden en kan effectief begeleid
worden met traditionele verandermanagementmethodes.
Er zijn twee variabelen die transitioneel veranderen definiëren: (1)
je kan de gewenste situatie in detail vaststellen voordat je begint
en je kan daarmee de transitie managen en (2) de mensen worden
voornamelijk aangesproken op het niveau van vaardigheden en
acties en niet op de persoonlijke niveaus van mindset, gedrag
en cultuur. Voorbeelden zijn reorganisaties, eenvoudige fusies
of teamsamenvoegingen, de creatie van nieuwe producten of
werkwijzen die oude vervangen en IT-implementaties die niet
radicaal het werk van mensen veranderen of een belangrijke
verandering in cultuur of gedrag verlangen om effectief te zijn.
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Transities vereisen veel voorbeeldgedrag en pro-actief bewegen in
de richting van de gewenste conclusie. Vaardigheden die belangrijk
zijn bij een transitie zijn o.a. strategisch denken, proactief plannen,
projectmanagement vaardigheden, goed kunnen uitleggen waar
de verandering heen gaat.
Transformatie
Een Transformatie is de meest uitdagende manier van veranderen
vanwege twee redenen:
Ten eerste is de toekomstige staat niet bekend voordat je begint
en wordt die gaandeweg bepaald door ‘trial and error’ als nieuwe
informatie beschikbaar wordt. Dit maakt dat deze manier van
veranderen niet gemanaged kan worden met voorbedachte,
tijdsgebonden en lineaire projectplannen. Je kan wel een globale
veranderstrategie hebben, maar het echte veranderproces zal
verschijnen in het moment. Dit betekent dat iedereen moet
werken in een toestand van ‘niet-weten’, een beangstigende,
onvoorspelbare plek waar mogelijk emoties en stress hoogtij
vieren.
Ten tweede zal de toekomstige staat zo radicaal anders zijn dan
de huidige dat de mensen en de cultuur echt moeten veranderen
om succesvol tot stand te komen. Nieuwe mindsets en gedrag zijn
nodig en meestal moeten leiders en medewerkers hun wereldbeeld
veranderen om een nieuwe toekomst uit te vinden, laat staan
die effectief te laten werken. Zonder deze innerlijke, persoonlijke
veranderingen van mindset en cultuur zullen de nieuwe structuren,
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systemen, processen en technologie niet het gewenste effect
of de gewenste opbrengst leveren. Dit is bijvoorbeeld waarom
grote IT-veranderingen of Het Nieuwe Werken niet de verwachte
resultaten opleveren.
Cultuurveranderingen vallen altijd in de laatste categorie van
veranderen. Als een van de hiervoor beschreven kleuren of
organisaties dominant aanwezig is en een nieuwe kleur met
bijbehorende cultuur en structuur is nodig voor het voortbestaan
van de organisatie, dan vergt dat een totale transformatie van
de zittende populatie. Dit is voor veel organisaties een te grote
uitdaging. Ook is dat de reden waarom er vaak eerst massale
ontslagrondes worden uitgevoerd, waarna mensen met een nieuw
profiel en mindset de nieuwe organisatie mogen opbouwen.

11.3.
Hoe pak je een cultuurverandering aan?
Wanneer de situatie in een organisatie vraagt om verandering is het
belangrijk een aanpak te kiezen waarin de organisatiecultuur een
essentieel onderdeel uitmaakt van de veranderstrategie. De aanpak
moet passen bij de aanwezige cultuur. Cultuurveranderingen die
hele grote waardensysteem en gedragsveranderingen vragen van
mensen zijn niet realistisch. Het is bijvoorbeeld niet realistisch
een familiebedrijf in een cultuurverandering te brengen naar
een zelfsturend bedrijf binnen een jaar, daarvoor is de zittende
populatie te zeer gehecht aan het verleden en de zittende leider.
Realistische cultuurveranderingen gaan in stappen van het ene
waardensysteem naar het daaropvolgende waardensysteem.
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11.4.
Cultuurverandering bij een paarse,
rode of blauwe organisatie
Paarse, rode en blauwe organisatie hebben een duidelijk herkenbare
leider die als autoriteit in de organisatie geldt. De medewerkers
zijn gewend hun gedrag naar de autoriteit te richten en te volgen
wat er bovenin de organisatie gebeurt. In vaktermen heet dit een
‘top-down’ benadering. Een organisatie en cultuurverandering
kan het beste ‘top-down’ plaatsvinden. Een veel aangehaalde
aanpak bij dit type organisatieveranderingen is die van Kotter.
Kotter heeft onderzoek uitgevoerd onder 400 mensen in 130
organisaties om te bepalen wat de belangrijkste stappen zijn
voor een succesvolle organisatieverandering. De acht stappen
of fasen van het veranderingsproces worden door Kotter zelf als
volgt omschreven:
1. Urgentiebesef vestigen

•• Onderzoek de markt
•• Analyseer de concurrentie
•• Identificeer en bespreek (potentiele) kansen en bedreigingen
2. Een leidende coalitie vormen

•• Vorm een machtige en invloedrijke groep om de verandering
te leiden

•• Organiseer deze sturende coalitie om als een team te
werken
3. Een visie en strategie ontwikkelen
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•• Creëer een visie om de veranderingsinspanningen richting te
geven

•• Ontwikkel strategieën om de visie te realiseren
4. De veranderingsvisie communiceren

•• Gebruik elke mogelijke manier om de nieuwe visie en
strategieën te communiceren

•• De leden van de sturende coalitie moeten het goede
voorbeeld geven aan de rest van de organisatie
5. Een breed draagvlak creëren (‘empowerment’)

•• Ruim obstakels op
•• Verander de structuren en systemen die de verandering
verhinderen

•• Moedig het nemen van risico aan alsmede het genereren
van onconventionele ideeën en activiteiten
6. Korte termijn resultaten (‘Quick wins’) realiseren

•• Maak plannen voor zichtbare verbetering in prestatie
•• Creëer resultaten en eis deze op
•• Erken op zichtbare wijze de mensen de mensen die de korte
termijn resultaten mogelijk hebben gemaakt
7. Consolideren en in beweging blijven

•• Bouw verder op de geloofwaardigheid en verander langzaam
alle systemen, structuren en beleidsplannen die niet passen
in de visie

•• Gebruik, promoot en ontwikkel succesvolle veranderaars
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•• Versterk het veranderingsproces met nieuwe projecten,
thema’s en aanjagers
8. Nieuwe benaderingen verankeren in de cultuur

•• Verbeter prestaties door klantgerichtheid en productiviteitsbewustzijn, alsmede door effectiever leiderschap en
management
De aanpak van Kotter gaat uit van een leidende coalitie die macht
en invloed heeft. Deze aanpak zal goed werken bij organisatie
met een paarse, rode of blauwe organisatiecultuur omdat deze
leidende coalitie als het ware een nieuwe autoriteit wordt en daar
voorbeeldgedrag kan geven. De veranderaanpak is verder vrij
functioneel ingericht, er wordt weinig initiatief bij de medewerkers
gelegd voor veranderingen. Draagvlak creëren is bijvoorbeeld
een verantwoordelijkheid van de leidende coalitie en wordt
voornamelijk op systeem en structuurniveau ingevuld.

11.5.
Cultuurverandering bij een oranje,
groene of gele organisatie
Bij een oranje, groene of gele organisatie bestaat de populatie
grotendeels uit mensen die gewend zijn zelfstandig te werken
en zelf beslissingen te nemen over hun eigen omstandigheden
en ontwikkeling. Indien in die organisaties verandering nodig is,
moet een meer participatieve aanpak gekozen worden.
In onderstaande aanpak wordt begonnen met een gedegen analyse

70

van de cultuur en het leiderschap op basis van waardensystemen.
Deze analyse kan grotendeels via een online vragenlijst plaatsvinden,
waardoor de hele organisatie vanaf het begin bij de verandering
betrokken kan worden. Daarnaast wordt er een grondige analyse
gemaakt van de klanten en de huidige markt of business waarin
de organisatie zich bevindt. Deze aanpak begint dus met in kaart
brengen van de huidige populatie in de organisatie en te kijken
hoe de match is met de externe wereld.
Leiderschap, Cultuur
& Organsatie scan

Missie
& Visie

Kernwaarden &
Gedragskenmerken

Business
Case

Klant &
Businessanalyse

Key Succes
factoren

Evaluatie
Veranderbaarheid

Implementatie
Strategie

(h)erkennen noodzaak tot veranderen

Plan van aanpak
• Doelen
• Kpi’s

Bouwen aan een organisatie gebaseerd op waarden en resultaten
Afbeelding 11 Aanpak voor integrale verandering (Offerhaus, Barrett)

Uit deze nulmeting komen gegevens die de noodzaak voor
veranderen en het eventuele herzien van de visie en/of de missie
van de organisatie duidelijk maken. Deze informatie wordt meteen
met de hele organisatie gedeeld. Ook wordt er bepaald of de
gewenste kernwaarden aansluiten bij de huidige waardensystemen
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en gedragskenmerken. Daarop wordt de veranderbaarheid van
de organisatie geëvalueerd. Tenslotte wordt de business case
voor veranderen opgezet en daaruit volgen pas de strategie
voor implementatie en een concreet plan van aanpak voor de
verandering. Al deze stappen worden groepsgewijs ingevuld, zodat
vanaf het begin draagvlak wordt gecreëerd.
In het kort volgt deze aanpak de volgende strategische fasen:
1. Waar staat de organisatie nu?

•• Leiderschap- en Cultuur-analyse op basis van
waardensystemen

•• Business analyse, bepalen wat er goed gaat, wat beter kan,
key succes factors

•• Klant en markt analyse voor externe invloeden en
veranderingen
2. Waar wil de organisatie naartoe?

•• Gezamenlijke visie en hoger doel creëren.
•• Bewustwording en veranderbereidheid creëren, mensen
verbinden aan visie

•• Visie omzetten in strategische plannen
3. Hoe kom je daar?

•• Pas de huidige organisatie aan en implementeer nieuwe
systemen en ontwerpen geleidelijk via action learning

•• Plaats de juiste persoon op de juiste plek met de juiste
gereedschappen en informatie

•• Bouw aan een proces voor constante verbetering en
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aanpassing aan verandering

11.6. Tips voor een succesvolle cultuurverandering
•• Begin bij de mensen, zij maken het verschil tussen een
succesvolle verandering of een mislukking

•• Neem de mensen mee in de voorbereiding. Mensen
willen best veranderen, maar niet gedwongen worden te
veranderen.

•• Stel samen vast welke cultuur (of subculturen) er op dit
moment zijn. Hierdoor wordt het organisatiecultuur-gat
inzichtelijk, evenals de zwaarte van het verandertraject.

•• Toon respect voor het verleden en verschaf ook duidelijkheid
over wat van de bestaande cultuur wordt behouden.

•• Zorg voor een aantrekkelijk perspectief: veranderen vraagt
lef en het vermogen oude patronen los te laten.

•• Een (cultuur)verandering staat nooit op zich. Zorg voor een
scenario met een goed afgewogen mix van interventies voor
alle relevante waardensystemen.

•• Koppel de gewenste verandering rechtstreeks aan de
strategische doelen: welk gedrag is wenselijk in de bijdrage
aan de doelen?

•• Naarmate de strategische doelen meer SMART geformuleerd
zijn, is het eenvoudiger om het gewenste gedrag erbij vast
te stellen.

•• Werk gewenst gedrag uit met voorbeelden.
•• Werk continue aan vertrouwen en betrokkenheid.
•• Moedig mensen aan om risico’s te nemen en innovatief te
zijn.
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•• Ga na welke zorg en emoties er achter weerstand zitten.
•• Vraag continue feedback over de opbrengsten en
effectiviteit van het veranderingsproces.

•• Communiceer zichtbaar en overtuigend over de successen
•• Zorg ervoor dat de verandering alle niveaus binnen de
organisatie bereikt.

•• Hou het urgentiebesef bij iedereen hoog tot de resultaten
zichtbaar worden.
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12.
OEFENINGEN
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Parkstraat 49
3581 PE Utrecht
T 030 238 27 82
M 06 53 45 67 67
E rogier@peoplechange.nl
I www.peoplechange.nl

People Change
Leiderschap - Team - Organisatie
Contract
Agenda
1. Bepalen van sterke en minder sterke kwaliteiten.
2. Analyse van People Change Leiderschap Scan.
3. Individueel ontwikkel contract afspreken.
4. Volgende afspraak afspreken.

Regels
•
•
•
•
•
•

Storingen gaan voor.
Niets, vragen, is gek.
Alle informatie is vertrouwelijk.
Verantwoordelijk voor je eigen leerproces.
Feedback direkt uitspreken.
Werken aan de hand van voorbeelden, die jij inbrengt.
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T 030 238 27 82
M 06 53 45 67 67
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I www.peoplechange.nl

1. Vaststellen van sterke en minder sterke kwaliteiten
Wat zijn je sterke kwaliteiten?
1. ..........................................................................................
2. ..........................................................................................
3. ..........................................................................................
4. ..........................................................................................
5. ..........................................................................................

Wat zijn je minder sterke kwaliteiten?
1. ..........................................................................................
2. ..........................................................................................
3. ..........................................................................................

Wat zijn je toekomstige sterke kwaliteiten?
1. ..........................................................................................
2. ..........................................................................................
3. ..........................................................................................
4. ..........................................................................................
5. ..........................................................................................
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2. Analyse van People Change Leiderschap Scan.
Belangrijkste uitkomsten en inzichten:
1. ..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
3. ..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
4. ..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
5. ..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
6. ..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
7. ..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
8. ..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
9. ..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
10. ..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
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3. People Change contract
1. Leiderschap ontwikkel doelen:
Welke zijn de verbeteringen en/of veranderingen die je op leiderschap niveau wilt
realiseren?
Beschrijf deze doelen zo concreet mogelijk (smart geformuleerd).
1. ..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
3. ..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
2. Team ontwikkel doelen:
Wat wil je aan het eind van het contract op team niveau geleerd, verbeterd en veranderd
hebben (kennis, houding en vaardigheden)?
Beschrijf deze doelen zo concreet mogelijk (smart geformuleerd).
1. ..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
3. ..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
3. Organisatie ontwikkel doelen:
Wat wil je aan het eind van het contract op organisatie niveau geleerd, verbeterd en
veranderd hebben (kennis, houding en vaardigheden)?
Beschrijf deze doelen zo concreet mogelijk (smart geformuleerd).
1. ..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
3. ..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
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Akties op korte termijn
Op basis van het bovenstaande zal ik in de komende drie
maanden in ieder geval het volgende ondernemen:
•

............................................................................................................................

•

............................................................................................................................

•

............................................................................................................................

Op basis van het bovenstaande zijn voor de komende drie maanden in
ieder geval de volgende afspraken met de coach gemaakt:
•
•
•
•
•

............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

Hoeveel tijd verwacht je per week nodig te hebben om dit contract succesvol te kunnen
realiseren: ....................................................................................................................
Welke beloning geef jij jezelf wanneer je dit contract hebt gerealiseerd:
.......................................................................................................................................
Welke straf geef jij jezelf wanneer je dit contract niet hebt gerealiseerd:
.......................................................................................................................................
Voor akkoord:
Plaats: ............................................................................
Datum: ...........................................................................
Ondertekening: ..............................................................
Voor akkoord Coach:
Plaats: .............................................................................
Datum: ............................................................................
Ondertekening: ..............................................................
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“Zijn aanpak heeft er mede voor gezorgd dat een project
in de publieke sector goed is verlopen. We gaan nu
transparanter met elkaar om en we winnen door op
resultaat en op waarden te sturen.”
Jan Weijermans, Heijmans

“De unit die ik leidde bestond uit zo’n 150 man. Direct
onder mij vielen 35 tot 40 managers. Op dat ‘micro’niveau heb ik succesvol de draai naar een meer mens- en
waarden-gerichte organisatie kunnen maken.”
Marc Hogeboom, KPMG partner

Wil je daadwerkelijke samenwerking met een maximaal
rendement? In ‘Alle neuzen dezelfde kant op’ beschrijft
Rogier Offerhaus hoe bedrijven hun cultuur kunnen
herkennen en veranderen.
Veel bedrijven hebben een cultuur die gericht is op macht
en resultaten. Dat maakt het vasthouden van kennis en het
aantrekken van nieuwe krachten moeizaam. Ziekteverzuim,
passiviteit, demotivatie en andere negatieve effecten zijn het
resultaat. Groei is dan uitgesloten. Wanneer je wilt groeien,
investeer dan in de mensen die het verdienen. Dan investeren
zij in je bedrijf en kan je bedrijf investeren in je klanten.
People Change past deze visie toe bij leiders van grote
beursgenoteerde bedriijven, kleine familiebedrijven de
overheid en in de sport. Met een integrale aanpak begeleiden
zij organisaties in het implementeren van strategische doelen

