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SAMENVATTING
INLEIDING
De aanleiding van dit onderzoek is het fuseren van iMMovator Cross Media Network en Hilversum
Media Campus. Beide organisaties zijn bezig om in kaart te brengen hoe ze hun diensten en
producten kunnen samenvoegen om zo tot een nieuwe organisatiestructuur en identiteit te komen.
Uit de twee organisaties zal eind januari een nieuwe organisatie ontstaan. Om te kijken hoe goed de
identiteiten van iMMovator en Hilversum Media Campus bij elkaar passen is een onderzoek
uitgevoerd. De hoofdvraag van dit onderzoek is: In hoeverre sluiten de kernwaarden van iMMovator
aan bij de kernwaarden van Hilversum Media Campus? De deelvragen zijn:
•
•
•
•

Wat zijn de kernwaarden van iMMovator en Hilversum Media Campus, zoals die voortkomen
uit de communicatie?
Welke kernwaarden passen bij iMMovator en Hilversum Media Campus volgens
medewerkers?
Wat zijn de overeenkomsten en verschillen in de kernwaarden, zoals die komen uit de
communicatie en herkend worden door medewerkers?
Sluiten de gevonden kernwaarden aan bij het beeld dat leden en klanten hebben van de
organisaties?

METHODE
Om een antwoord op de hoofd- en deelvragen te formuleren, is een onderzoek uitgevoerd met drie
samenhangende onderdelen: een tekstanalyse, focusgroepen waarbij een vragenlijst is gebruikt en
een online survey. De uitkomsten van de tekstanalyse en de focusgroepen waren input voor de
online survey.
RESULTATEN
De kernwaarden die gecommuniceerd worden door iMMovator en HMC sluiten goed bij elkaar aan.
Ze communiceren overwegend dezelfde kernwaarden. De waarden verbindend, organiserend,
ondersteunend, samenwerkend, ontwikkelend, effectief, bekwaam, stimulerend, actueel en veelzijdig
worden bij beide organisaties in meer of mindere mate gecommuniceerd. Uit de tekstanalyse bleek
dat in de nieuwsbrieven bijna geen kernwaarden worden gecommuniceerd.
De kernwaarden die medewerkers van iMMovator vinden passen bij iMMovator sluiten maar
beperkt aan bij de kernwaarden die medewerkers van HMC vinden passen bij HMC. Medewerkers
vinden bij iMMovator de kernwaarden activerend, verbindend, duidend en onafhankelijk passen. Bij
HMC zijn dit de kernwaarden verbindend, ontwikkelend, bevlogen, toegankelijk, lenig en
toekomstgericht. Alleen verbindend komt overeen. Bij iMMovator worden van de vier kernwaarden
twee impliciet of expliciet gecommuniceerd. Bij HMC worden vier van de zes gecommuniceerd.
De gevonden kernwaarden sluiten redelijk goed aan bij het beeld dat leden en klanten hebben van
de organisaties. Alle gevonden kernwaarden vonden leden/klanten passen bij de organisaties. De
kernwaarden toekomstgericht, verbindend, toegankelijk, bevlogen en ontwikkelend scoorden het
hoogst. Alleen de kernwaarden duidend en onafhankelijk scoorden significant hoger bij iMMovator
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dan bij HMC. Aanvullend werd gevraagd welke producten leden/klanten belangrijk vonden. Het Cross
Media Café (CMC) en het Talent Development Program (TDP) werden het meest genoemd. Ook werd
gevraagd hoe tevreden leden/klanten zijn over de organisatie. De meeste respondenten zijn
tevreden over de organisatie. Een kleine groep is echt enthousiast.
Concluderend kan er gesteld worden dat de kernwaarden van iMMovator en Hilversum Media
Campus over het algemeen redelijk goed op elkaar aansluiten. Alleen de kernwaarden duidend en
onafhankelijk van iMMovator sluiten niet goed aan op de kernwaarden van HMC.
AANBEVELINGEN
•
•
•
•
•
•

Gebruik in de nieuwe identiteit in ieder geval de kernwaarden toekomstgericht, verbindend
en bevlogen. Aanvullende opties zijn toegankelijk en ontwikkelend.
Laat de kernwaarden terugkomen in alle communicatie-uitingen die de organisatie doet.
Communiceer meer kernwaarden in de nieuwsbrieven.
Zorg dat de medewerkers de kernwaarden goed kennen.
Blijf het Cross Media Café (CMC) en het Talent Development Program (TDP) organiseren.
Zorg ervoor dat leden/klanten die tevreden zijn over de organisaties (passieven) enthousiast
worden over de organisatie (promotors).
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1. INLEIDING & AANLEIDING
Er wordt de afgelopen jaren tienmaal zoveel meer besteed aan communicatie dan dertig jaar
geleden. Dit is een investering die organisaties maken. Om dit terug te verdienen zoeken bedrijven
onder meer naar kostenbesparing door schaalvergroting. De noodzaak van deze schaalvergroting
heeft ook geleid tot een onophoudelijke stroom van fusies, overnames en acquisities (WeijnandSchut & van der Grinten, 2014). Het aantal fusies en overnames op de Nederlandse markt is in 2016
flink toegenomen ten opzichte van 2015. In totaal waren het 647 fusies en overnames. Een jaar
eerder kwam het aantal transacties nog op 578 uit (Nu.nl, 2017).
Een fusie is het resultaat van een strategische beslissing gericht op het vergroten van het
marktaandeel van een organisatie, het reduceren van zijn kosten of het creëren van synergie
(Puranam, Singh & Chaudhuri, 2009). Er ontstaan nieuwe organisaties waarin bestaande organisaties
met hun identiteit en reputatie opgaan. Maar wat blijft er over van deze deelidentiteiten? Passen ze
in de nieuwe organisatievorm of komt er een nieuwe identiteit voor in de plaats, en is dat
geloofwaardig voor werknemers en andere stakeholders? Deze vragen zorgen ervoor dat
organisaties over hun identiteitsbeleid moeten nadenken (Weijnand-Schut & van der Grinten, 2014).
De aanleiding van dit onderzoek is het fuseren van iMMovator Cross Media Network en Hilversum
Media Campus. Beide organisaties zijn bezig in kaart te brengen hoe ze hun diensten en producten
kunnen samenvoegen om zo tot een nieuwe organisatiestructuur en identiteit te komen. Uit de twee
organisaties zal eind januari een nieuwe organisatie ontstaan. Het iMMovator Cross Media Network
is een netwerkorganisatie die is opgericht in 2000 en die zich richt op het versterken van de
crossmediasector met de nadruk op innovatie en economisch rendement. Dit gebeurt door
kennisdeling, kennisvergaring en het organiseren van contactmomenten tussen bedrijven,
overheden en kennisinstellingen. Vanuit een kleine basisorganisatie van dertien medewerkers
worden verschillende projecten, events en publicaties opgestart die innovatie in de media-industrie
moeten stimuleren. Hilversum Media Campus (HMC) is opgericht in 2012 en geïnitieerd door Beeld
en Geluid, gemeente Hilversum en iMMovator. HMC richt zich op de groepen studenten, docenten
en professionals. De organisatie kijkt hoe ze ervoor kan zorgen dat deze groepen zich op hun plek
voelen, de juiste tools in handen hebben en zich uitgedaagd voelen. HMC probeert mensen,
organisaties en opleidingsaanbieders met elkaar te verbinden met als doel de Nederlandse mediaindustrie te versterken. HMC bestaat uit vier medewerkers.
Om te kijken hoe goed de identiteiten van iMMovator en Hilversum Media Campus bij elkaar passen
is een onderzoek uitgevoerd. In dit rapport wordt verslag gelegd van dit onderzoek. Het onderzoek
bestaat uit drie samenhangende onderdelen: een tekstanalyse, een kwalitatief onderzoek en een
kwantitatief onderzoek. In de opbouw van dit rapport wordt de volgorde van deze drie onderdelen
aangehouden. In hoofdstuk 2 wordt relevante theorie voor dit onderzoek besproken en worden er
onderzoeken besproken die eerder gedaan zijn naar de identiteit van iMMovator. In hoofdstuk 3
worden respectievelijk de hoofd- en deelvragen van het onderzoek toegelicht. In hoofdstuk 4 wordt
de tekstanalyse besproken. Hoofdstuk 5 bevat het kwalitatieve onderzoek en hoofdstuk 6 het
kwantitatieve onderzoek. In hoofdstuk 7 staan de algemene conclusie en discussie en hieruit volgen
de aanbevelingen (hoofdstuk 8).
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2. THEORETISCH KADER
In dit hoofdstuk wordt theorie besproken die als achtergrond dient voor het praktijkprobleem van
iMMovator. Daarnaast wordt er ook voorgaand onderzoek naar de identiteit van iMMovator
besproken. Allereerst wordt in paragraaf 2.1 theorie besproken die gaat over fusies. Vervolgens
wordt in paragraaf 2.2 theorie over corporate communicatie en identiteitsbeleid besproken en wordt
in 2.3 gekeken naar corporate branding. Paragraaf 2.4 behandelt de rol van kernwaarden en
paragraaf 2.5 behandelt eerder onderzoek.
2.1 FUSIE
De termen fusies en overnames worden vaak samen gebruikt, maar ze betekenen wel net iets
anders. Wanneer een bedrijf een deel of geheel van een ander bedrijf overneemt en duidelijk laat
zien dat zij de nieuwe eigenaar zijn van de nieuwe entiteit, dan wordt dit als een overname gezien.
Een fusie gebeurt wanneer twee bedrijven tot een akkoord komen om hun activiteiten samen te
voegen tot een nieuw bedrijf in plaats van afzonderlijk eigendom en afzonderlijk individueel actief te
blijven (Rompotis, 2014). Er wordt dus een onderscheid gemaakt tussen gelijkwaardige partners
(fusies) en dominantie van de ene partner over de ander (overnames). Een fusie wordt ook wel een
formele herstructurering van twee sociale groepen naar één nieuwe groep genoemd (Van
Knippenberg, Van Knippenberg, Monden & de Lima, 2002).
Fusies zijn veranderingen die voor zowel werknemers als werkgevers grote gevolgen kunnen hebben.
Ze zorgen vaak voor ongerustheid onder werknemers en voor identificatieproblemen (Verhoef,
2009). Werknemers kunnen bang zijn voor een negatief toekomstperspectief van de eigen functie.
Daarnaast kan een verschil in organisatiecultuur een reden zijn voor ongerustheid.
Identificatieproblemen kunnen veroorzaakt worden door onder andere de status van fuserende
bedrijven en de cohesie tussen de werkgroepen (Verhoef, 2009). Ook kan een fusie resulteren in het
minder productief uitvoeren van werkzaamheden, een lagere motivatie, ontevredenheid met
betrekking tot de functie en een hogere afwezigheid (Morrison & Robinson, 1997).
Zoals eerder is genoemd ontstaan er door fusies nieuwe organisaties waarin bestaande organisaties
met hun identiteit en reputatie opgaan. Bij dit proces zijn er een aantal vragen die centraal staan:
wat blijf er over van deze deelidentiteiten en passen ze in de nieuwe organisatievorm? Of komt er
een nieuwe identiteit voor in de plaats, en is dat geloofwaardig voor werknemers en andere
stakeholders? Het identiteitsbeleid van een organisatie vervult dus een belangrijke rol (WeijnandSchut & van der Grinten, 2014).
2.2 CORPORATE COMMUNICATIE EN IDENTITEITSBELEID
Corporate communicatie is een vakgebied dat zich bezighoudt met het managen van identiteit en
imago. Het wordt door Weijnand-Schut en van der Grinten (2014) op de volgende manier
omschreven: “Corporate communication is het geïntegreerd managen van alle communicatieuitingen van een organisatie, zowel intern als extern, gericht op het realiseren van een gewenst
organisatie-imago vanuit de organisatiedoelen en de organisatie-identiteit’’ (p.26). Wanneer er
tegenstrijdigheden zijn in de communicatie over de organisatie, dan worden die snel opgemerkt en in
bijna alle gevallen onmiddellijk publiekelijk afgestraft (Van Riel, 2010). Daarom moeten alle
communicatie-uitingen op elkaar worden afgestemd.
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2.2.1 IDENTITEIT
De identiteit van een organisatie staat centraal in corporate communicatie en het opbouwen en
beschermen van een sterke reputatie (Schmeltz, 2014). De corporate identity is belangrijk omdat het
de imago’s en de reputaties van organisaties beïnvloedt. Bij het vaststellen van de organisatieidentiteit wordt gezocht naar hetgeen kenmerkend, authentiek en onderscheidend is voor de
organisatie (Weijnand-Schut & van der Grinten, 2014). Onder identiteit verstaan we een verzameling
kenmerken die door de leden van een organisatie wordt gezien als typerend voor de organisatie zelf
(Van Riel, 2010). De kenmerken moeten zowel intern als extern worden geaccepteerd.
Aan de hand van de corporate-identitymix kan een organisatie haar identiteit aan de omgeving
presenteren. Deze mix bestaat uit vier verschillende onderdelen (zie figuur 1). De persoonlijkheid is
de ziel en karakter van een organisatie en bestaat uit de kernwaarden. De symboliek bestaat uit de
beeldbepalende uitingen zoals de huisstijl, het interieur en de producten. Het gedrag wordt bepaald
door de omgang van medewerkers met stakeholders (het dagelijks handelen). De communicatie is
het aanbod van visuele of verbale boodschappen. Dit heeft onder andere betrekking op het intern en
extern weergeven van de corporate story in online- en offlinemiddelen (Michels, 2014).

Figuur 1. Corporate identity mix (Birkigt & Stadler, 1986).
Wanneer een bedrijf of organisatie een krachtige en overtuigende corporate identity heeft, heeft dat
een motivatievergrotend effect op de eigen medewerkers (Van Riel, 2003). Een krachtige identiteit
zorgt voor een wij-gevoel, de werknemers kunnen zich met de organisatie identificeren. Daarnaast
wekt een krachtige en overtuigende identiteit ook vertrouwen bij de externe doelgroepen van de
organisatie (Van Riel, 2003).
2.2.2 IMAGO
Het imago van een organisatie komt mede tot stand door de naar buiten gebrachte identiteit van een
organisatie. Het organisatie-imago wordt op de volgende manier omschreven:
[. . .] the tangible and intangible associations interlinked with the notion of reputation. It is the sum
of feelings, ideas, beliefs, knowledge, impressions, and values towards a corporation. From a variety
of interactions and experiences, corporate image is created to influence stakeholders’ perceptions.
(Tran, Nguyen, Melewar & Bodoh, 2015, p. 10).
Kort gezegd is het organisatie-imago het beeld dat belangengroepen op een bepaald moment van
een organisatie hebben (Weijnand-Schut & van der Grinten, 2014). Er wordt onderscheid gemaakt
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tussen het gewenste imago en het werkelijke imago. Het gewenste imago is het beeld van de
organisatie dat de organisatie bij externe belangengroepen nastreeft, het doel waar naartoe wordt
gewerkt met het identiteitsbeleid. Het werkelijke imago is het huidige beeld dat belangengroepen
van een organisatie hebben (Weijnand-Schut & van der Grinten, 2014). Hoe de identiteit samenhangt
met het imago en de reputatie maakt het model van Westcott Alessandri (2001) in figuur 2 duidelijk.
De onderste helft van het figuur is in controle van
de organisatie, de bovenste helft van het figuur
bevat de elementen die afhangen van de perceptie
van het publiek. Vanuit de missie van de organisatie
worden de visuele presentatie en het gedrag van de
organisatie bepaald. Deze twee zorgen samen voor
de organisatie-identiteit. Bij dit figuur worden de
persoonlijkheid en de symbolen die voorkomen in
de corporate identitymix niet meegenomen. De
organisatie-identiteit heeft dan weer invloed op het
organisatie-imago en deze weer op de
organisatiereputatie. Het imago en de reputatie
komen tot stand doordat de organisatie
interpersoonlijk klantencontact heeft of
massacommunicatie gebruikt zoals advertenties en
public relations (Westcott Alessandri, 2001).
Bedrijven streven ernaar om het organisatie-imago
zo veel mogelijk overeen te laten komen met de
organisatie-identiteit. Wanneer de overlap tussen
deze twee groot is, heeft het publiek een juist beeld
van de organisatie. Dit zorgt voor een grotere
organisatieprestatie, meer loyaliteit, vertrouwen en
verbintenis van de stakeholders aan de organisatie
(Simões, Dibb & Fisk, 2005). Wanneer de overlap klein
is, moet de organisatie zich inspannen om tot een
betere communicatie te komen met de stakeholders
die van belang zijn voor de organisatie (Schoemaker &
Vos, 1989).

Figuur 2. Een model van de manier waarop de
bedrijfsidentiteit werkt (Westcott Alessandri,
2001, aangepaste versie).

2.2.3 REPUTATIE
De reputatie van een organisatie komt voort uit de ervaringen die belangengroepen over langere tijd
met een organisatie hebben opgedaan en het totaalbeeld en de verwachtingen die daaruit zijn
ontstaan (Weijnand-Schut & van der Grinten, 2014). Volgens Van Riel (2010) is de reputatie een
samenstelling van alle deelimago’s. Een corporate reputatie is een evaluatie die de mate waarin
mensen het bedrijf als goed of slecht zien reflecteert. Goede reputaties zorgen voor vertrouwen,
slechte reputaties doen dat niet (Dowling, 2004).
2.3 CORPORATE BRANDING
Een ander woord voor identiteitsbeleid is ook wel corporate branding (Weijnand-Schut & van der
Grinten, 2014). Wat volgens Urde (2013) hierbij een belangrijke sleutelactiviteit voor organisaties is,
is het strategisch management van een merkidentiteit. Deze merkidentiteit wordt ook wel de
corporate brand identity genoemd. Dit is volgens Balmer (2010) een ‘distillatie’ van de totale
organisatie-identiteit. Eerdere modellen die zijn opgezet voor het managen van een merk zijn gericht
11

op productmerken, en niet op bedrijfsmerken. Daarom heeft Urde (2013) een nieuw model
opgesteld dat wel gericht is op het branden van bedrijfsmerken. Hij heeft meerdere methodes
gehanteerd om tot dit model te komen. Eerst heeft hij verschillende literatuur, modellen en
frameworks die dit aspect bespreken met elkaar vergeleken. Hieruit stelde hij de Corporate Brand
Identity Matrix (CBIM) op. Daarna heeft hij deze toegepast in drie verschillende bedrijfscases. In
figuur 3 is de CBIM te zien.

Figuur 3. De Corporate Brand Identity Matrix (Urde, 2013).
De negen elementen van de CBIM definiëren de totaliteit van de merkidentiteit van de organisatie.
Deze bestaat uit een interne component, interne/externe component en een externe component. De
pijlen symboliseren het feit dat alle elementen van de matrix gerelateerd zijn en een gestructureerde
entiteit vormen. In een coherente corporate brand identity reflecteert de kern alle elementen, en alle
elementen reflecteren de kern (Urde, 2013).
De missie en visie van een organisatie bevatten de reden dat de organisatie bestaat, wat het
motiveert, wat het inspireert en waar de organisatie heen wil in de toekomst. De cultuur is een brede
reflectie van de attitudes, waarden en overtuigingen, en geeft de manier weer waarop de organisatie
werkt en zich gedraagt. De competenties omschrijven waar de organisatie goed in is, welke kennis en
vaardigheden het speciaal maakt en wat het beter doet dan de concurrent (Urde, 2013).
De interne/externe elementen beginnen bij de kern: de belofte (wat beloven we als organisatie) en
de kernwaarden (waar staan we als organisatie voor?). Deze zijn dan ook gepositioneerd in het
midden van de matrix, en dit laat zien hoe belangrijk ze zijn. “The importance of a brand core is its
capacity to give focus, guidance and coordination in the management of brand’’ (Urde, 2013, p.752).
Het persoonlijkheidselement definieert de combinatie van karakteristieken of kwaliteiten die het
organisatiekarakter vormen. Het expressie-element bevat de verbale, visuele en andere vormen van
identificatie als onderdeel van de corporate brand identity. Dit zijn bijvoorbeeld de tone of voice,
design, grafische stijl en het logo (Urde, 2013).
De externe elementen hebben een relatie met de manier waarop de organisatie wil dat haar merk
extern gepercipieerd wordt. Het waarde propositie-element gaat over de combinaties van
aantrekkelijke argumenten gericht op klanten en andere stakeholders. Het relatie-element bevat
bijvoorbeeld hoe de organisatie een dienst verleent aan hun klant, met ze werkt en zich met hen
relateert. Relaties en hoe ze gevormd worden reflecteren en definiëren ook de corporate brand
identity. De keuze van een merk is ook de keuze van een bepaalde relatie. Het positioneringselement
definieert hoe management wil dat de corporate brand gepositioneerd wordt in de markt, en in de
harten en gedachten van belangrijke klanten en andere stakeholders (Urde, 2013).
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Uit de CBIM en voorgaande paragrafen blijkt dat de kern van een organisatie of merk, en dus onder
andere de kernwaarden, op alle aspecten van de identiteit invloed hebben. Concluderend kan er
gesteld worden dat de kernwaarden dus meegenomen moeten worden in alle communicatieuitingen die een organisatie doet.
2.4 KERNWAARDEN
Zoals beschreven in de voorgaande paragrafen, wordt de essentie van de organisatie-identiteit
weergeven met merkwaarden of kernwaarden. Iedere organisatie heeft een verzameling van
waarden die kenmerkend zijn voor de organisatie (Urde, 2003). Met deze kernwaarden kunnen
organisaties duidelijk maken waar ze voor staan, en zich zo onderscheiden van de concurrentie
binnen diezelfde sector (Janiszewski & Meyvis, 2001). Bijvoorbeeld door toegevoegde waarden te
creëren rondom de organisatie en de producten en diensten die zij aanbieden (Van Riel & Balmer,
1997).
Organisaties worden ook wel menselijke kwaliteiten en emoties toegeschreven: ze kunnen zich goed
of slecht gedragen, bezorgdheid uiten, een politieke mening hebben en zo verder (Schmeltz, 2014).
De reden van organisaties om actief te werken met corporate waarden en ze te communiceren naar
stakeholders is niet alleen om zich te onderscheiden van concurrentie. Daarnaast zorgt het voor een
cultuur van betrokken, betrouwbare en trouwe medewerkers. Ook is het een manier om externe
stakeholders tegemoet te komen (Schmeltz, 2014). Door te laten zien dat de organisatie een
geweten heeft en zich daarnaar gedraagt, kan de organisatie uitleggen aan mensen buiten de
organisatie dat de waarden die uitgedragen worden belangrijk en verenigbaar zijn met hun waarden
(Dowling, 2004). Bij deze waarden worden de organisatie en haar leden bepaalde menselijke
eigenschappen toegedicht. Kernwaarden van een organisatie die zulke karaktereigenschappen
weergeven, worden ook wel instrumentele waarden of gedragswaarden genoemd (Weijnand-Schut
& van der Grinten, 2014).
Het is belangrijk te concretiseren waar een kernwaarde voor staat. De reden hiervoor is dat de
waarden vaak nog vrij algemeen zijn en voor meerdere uitleg vatbaar zijn en dus te weinig
richtinggevend zijn voor communicatie. Het is belangrijk dat kernwaarden ‘gereed’ worden gemaakt
voor implementatie door ze concreet uit te werken. Bijvoorbeeld door de betekenis van de waarde
te beschrijven (Weijnand-Schut & van der Grinten, 2014).
2.5 VOORGAAND ONDERZOEK
Er zijn in de afgelopen jaren meerdere onderzoeken uitgevoerd naar de identiteit en het imago van
iMMovator. Zo is er een onderzoek uitgevoerd dat gericht was op het verbeteren van de
communicatie van iMMovator richting stakeholders en het onderhouden van langdurige relaties
(Hakvoort, 2007). De identiteit en het imago zijn met elkaar vergeleken om te kijken of er ernstige
discrepanties optreden. Om duidelijk te krijgen wat de perceptie is van iMMovator onder
medewerkers is een avondsessie gehouden. Om enkele kernwaarden te bepalen moesten de
medewerkers op memoblaadjes kreten opschrijven die passen bij de organisatie en die belangrijk zijn
in de manier waarop deze zich presenteert. Vervolgens zijn de memoblaadjes geclusterd en de
clusters benoemd. Dit resulteerde in de volgende kenmerkende eigenschappen van de
persoonlijkheid van iMMovator volgens medewerkers:
•
•
•
•

Professioneel: no nonsense, concreet- geen gezweef, zakelijk, kennis gedreven
Initiator: actief, aanjager, vliegwiel, organiseerders, initiatiefnemer, doeners, vernieuwend
Netwerkers: verbinding, kennis delen, samenwerkingsgericht
Handig met budget: met weinig veel bereiken, goed in subsidieaanvraag, non-profit
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•
•

Origineel
Enthousiast, gedreven, gecommitteerd

Op basis van de merksessie heeft Hakvoort (2007) de volgende kernwaarden van iMMovator
onderscheiden die belangrijk zijn bij de uitstraling van iMMovator: professioneel, initiator,
netwerkers, bescheiden en inspirator. Ook is er een merkwiel ingevuld voor de organisatie (zie
bijlage A). Dit is een praktisch middel om de organisatie te beschrijven en de manier waarop deze
zich presenteert. Hierin zijn de rationele en emotionele voordelen van het lid zijn van iMMovator, de
propositie (wat levert iMMovator), het karakter, de kernwaarden en de essentie van iMMovator
weergeven. Dit merkwiel is samen met de medewerkers ingevuld, dit laat dus het beeld zien dat zij
hebben van de organisatie (het gewenste beeld/gewenste imago). Uit het merkwiel wordt duidelijk
dat de kernwaarden van iMMovator in 2007 volgens medewerkers initiërend, netwerk, expertise en
oer-Hollands waren. Dit zijn gedateerde resultaten, het is dus goed mogelijk dat de kernwaarden van
de organisatie nu anders zijn.
Ook is er een onderzoek uitgevoerd waarbij de hoofdvraag was hoe de Why, How en What van
iMMovator het beste konden worden vertaald naar een animatie, die aansluit op de doelgroepen
van iMMovator (Hermsen, 2016). Wat vooral interessant is aan de resultaten uit dit onderzoek, zijn
de resultaten van de interviews met medewerkers over de Why en How. Met de Why wordt de
missie van iMMovator bedoeld en met How de manier waarop de organisatie richting haar doel (haar
missie) werkt. Uit de resultaten komt de volgende missie van iMMovator: “Innovatie in de
Nederlandse media (sector) stimuleren met het oog op het vergroten van het economisch
rendement en het belichten van de business-kant.” De How van iMMovator is als volgt: “Het
organiseren van congressen, masterclasses, workshops en het initiëren van projecten en
programma’s om technologische ontwikkelingen te omarmen.”
Wat opvallend is uit de resultaten van dit onderzoek uit 2016, is dat er uit de interviews met
medewerkers onder andere naar voren kwam dat de internationale rol van iMMovator ook
belangrijk is. Ze zijn niet alleen actief in Hilversum en/of Nederland, maar hebben ook een lijn naar
Amerika en Curaçao/ Suriname. Het is de vraag of de kernwaarde Oer-Hollands die in 2007 nog werd
genoemd bij het beschrijven van iMMovator, nu misschien veranderd is naar een andere kernwaarde
die meer past bij de internationale rol die iMMovator nu speelt.
Bij Hilversum Media Campus zijn geen onderzoeken uitgevoerd naar de identiteit en het imago.
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3. HOOFDVRAAG EN DEELVRAGEN
Het onderzoek is in drie deelstudies opgesplitst. In het eerste deel onderzoek ik welke kernwaarden
er in de communicatie van iMMovator en Hilversum Media Campus gebruikt worden. In het tweede
deel onderzoek ik wat de medewerkers als kernwaarden van beide organisaties identificeren en in
het derde deel kijk ik of de leden/klanten van beide organisaties de gevonden kernwaarden bij de
organisatie vinden passen. De eerste twee deelstudies dienen dus als input voor deelstudie drie.
Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de kernwaarden van iMMovator en Hilversum
Media Campus en te analyseren in hoeverre deze op elkaar aansluiten. De hoofdvraag van het
onderzoek is:
In hoeverre sluiten de kernwaarden van iMMovator aan bij de kernwaarden van Hilversum Media
Campus?
De resultaten van de drie deelstudies worden vergeleken tussen beide organisaties. Hieruit volgt een
advies voor de kernwaarden van de fusieorganisatie. Deze kernwaarden zullen de basis vormen van
een nieuwe communicatiestijl die past bij de nieuwe fusieorganisatie. Hoewel er al veel onderzoek is
gedaan naar fusies en de identiteit van een organisatie, is er nog niet veel bekend over de vorming
van een nieuwe identiteit na een fusie en dan specifiek de kernwaarden. Dit onderzoek levert kennis
over de vorming van een organisatie-identiteit na een fusie. Daarnaast kan bestaande literatuur over
de vorming van een organisatie-identiteit na een fusie aan de hand van dit onderzoek getoetst
worden. De resultaten van dit onderzoek zijn niet generaliseerbaar, maar kunnen wel als
uitgangspunt dienen bij vervolgonderzoek.
De deelvragen van dit onderzoek luiden:
•
•
•
•

Wat zijn de kernwaarden van iMMovator en Hilversum Media Campus, zoals die voortkomen
uit de communicatie?
Welke kernwaarden passen bij iMMovator en Hilversum Media Campus volgens
medewerkers?
Wat zijn de overeenkomsten en verschillen in de kernwaarden, zoals die komen uit de
communicatie en herkend worden door medewerkers?
Sluiten de gevonden kernwaarden aan bij het beeld dat leden en klanten hebben van de
organisaties?
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4. STUDIE I: DE COMMUNICATIE VAN IMMOVATOR EN HILVERSUM MEDIA CAMPUS
Voor het beantwoorden van de deelvraag: “Wat zijn de kernwaarden van iMMovator en Hilversum
Media Campus zoals die voortkomen uit de communicatie?” zijn er twee nieuwsbrieven, een folder
en een website onderzocht. Er is een tekstanalyse uitgevoerd om na te gaan welke kernwaarden
worden gebruikt in de communicatie met de leden/klanten van iMMovator en Hilversum Media
Campus.
4.1 METHODE
4.1.1 MATERIAAL
Voor de analyse zijn er een nieuwsbrief, een folder en een website geselecteerd, namelijk:
IMMovator
• Trends en Ontwikkelingen in Crossmedia, hoofdstuk ‘Over iMMovator’ (blz 156)
• Nieuwsbrief oktober (nieuwe template)
• Nieuwsbrief maart (oude template)
• www.immovator.nl
• Immovatortracks.nl
Hilversum Media Campus
• Folder Hilversum Media Campus
• Nieuwsbrief augustus
• Nieuwsbrief oktober
• www.hilversummediacampus.nl
Om het corpus niet te groot te laten worden is er gekozen voor een steekproef van de teksten. De
folders en de websitepagina’s die zijn geselecteerd, gaan over de organisaties. De nieuwsbrieven
geven vooral een overzicht van nieuwe artikelen die gepubliceerd zijn en nieuwtjes uit het
vakgebied. Alle teksten zijn beschikbaar voor leden/klanten van de organisaties.
4.1.2 TEKSTANALYSE MET EEN KERNWAARDENLIJST
Bij de tekstanalyse gebruikte ik een lijst met 45 kernwaarden. Deze lijst bevatte bijvoeglijke
naamwoorden die van toepassing kunnen zijn op een organisatie/bedrijf en als kernwaarden
gebruikt kunnen worden. Er zijn verschillende methodes gehanteerd om deze lijst op te stellen.
Ten eerste is er gebruik gemaakt van het SONAR corpus. Dit is een online systeem dat het mogelijk
maakt om Nederlandse woorden te analyseren. Deze woorden maken deel uit van het SONAR corpus
dat ontwikkeld is door de Nederlandse Taalunie. Er is in dit systeem gezocht op bijvoeglijke
naamwoorden in combinatie met het lemma ‘organisatie’ en met het lemma ‘bedrijf’. Uit deze twee
lijsten is vervolgens een selectie gemaakt met bijvoeglijke naamwoorden die als kernwaarden
gebruikt kunnen worden om de identiteit van een organisatie/bedrijf te omschrijven. Deze selectie is
terug te vinden in bijlage B.
Ten tweede is er gebruik gemaakt van het idioticon van de persoonlijkheid, opgesteld door de Raad
(2006). Dit is een systematisch overzicht van termen waarmee menselijke
persoonlijkheidseigenschappen worden beschreven. Ook deze termen kunnen worden gebruikt om
de identiteit van een organisatie mee aan te duiden. Dit is een enorme lijst waarvan niet elke term
gebruikt kan worden om een organisatie te omschrijven. Daarom is er een selectie gemaakt van
termen die passen bij een organisatie (bijlage C).
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Ten derde is het vooronderzoek van Marlies Hakvoort gebruikt. In dit onderzoek is het imago van
iMMovator beschreven door medewerkers. De resultaten die in het merkwiel (bijlage A) staan voor
de kernwaarden, emotionele voordelen en het karakter zijn in de kernwaardenlijst opgenomen. Ten
vierde is er op internet gezocht naar merkwaarden die gebruikt kunnen worden voor bedrijven. Dit
leverde twee sites op met twee verschillende lijsten. Uit deze lijsten zijn kernwaarden geselecteerd
die mogelijk kunnen passen bij iMMovator en Hilversum Media Campus (bijlage D).
De kernwaarden die uit deze vier methodes kwamen zijn met elkaar vergeleken. Woorden met
dezelfde betekenis zijn eruit gefilterd. ‘Groeiend’ kan namelijk hetzelfde opgevat worden als
‘ontwikkelend’. Hetzelfde geldt voor de woorden ‘gedreven’ en ‘hartstochtelijk’. Daarnaast zijn de
niet passende woorden eruit gehaald, zoals ‘normaal’ en ‘mooi’. Niet onderscheidende woorden
zoals ‘goed’, ‘divers’ en ‘groot’ zijn ook niet meegenomen. Er is gekozen enkel positieve woorden op
te nemen in de lijst, omdat een organisatie geen negatieve corporate waarden zal gebruiken. Dit
selectieproces leidde tot de kernwaardenlijst uit bijlage E die gebruikt is om de teksten te analyseren.
4.1.3 PROCEDURE
De folders, nieuwsbrieven en websitepagina’s zijn eerst opgedeeld in verschillende tekstdelen, zodat
er per tekstdeel gekeken kon worden welke kernwaarden daarbij hoorden. Enkele voorbeelden van
de tekstverdeling en het corpus zijn terug te vinden in bijlage F. Per tekstdeel is gekeken welke
kernwaarden uit de lijst van toepassing waren. Ook zijn in de analyse naast de tekst ook de beelden
en de schrijfstijl meegenomen. Voor het hele corpus werd geanalyseerd, is er met een tweede
codeur de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid bepaald. De folder van Hilversum Media Campus en
het stuk over iMMovator in het boek Trends en Ontwikkelingen zijn gezamenlijk gecodeerd op
kernwaarden. Hiervan zijn de kappa’s per kernwaarde berekend. De kappa’s per kernwaarde zijn te
zien in bijlage G. De totale kappa was .92. Dit is een hoge kappa. De
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid was dus goed.
4.1.4 TEKSTANALYSE
De tekstdelen zijn geanalyseerd aan de hand van de kernwaardenlijst. In de tekstdelen konden de
kernwaarden expliciet of impliciet naar voren komen. In de folder van Hilversum Media Campus
stond bijvoorbeeld het volgende stuk tekst: ‘’Hilversum Media Campus zet zich in om onderwijs en
bedrijfsleven dichterbij elkaar te brengen. We verbinden mensen, organisaties en
opleidingsaanbieders en zetten gezamenlijke educatieve initiatieven op, zodat we samen zorgen dat
de Nederlandse media-industrie sterk blijft.’’ De woorden ‘dichterbij elkaar te brengen’ en
‘verbinden’ laten zien dat de kernwaarde ‘verbindend’ expliciet uitgedragen wordt. Daarnaast geven
de woorden ‘gezamenlijk’ en ‘samen’ ook expliciet de kernwaarde ‘samenwerkend’ aan. Impliciet
komen de kernwaarden ‘ondersteunend’ en ‘betrokken’ naar voren, dit is af te leiden uit het feit dat
HMC ervoor wil zorgen dat de Nederlandse media-industrie sterk blijft. Ze wil de media-industrie
ondersteunen en dit doe je niet als je niet betrokken bent. In de tekst over iMMovator in het boek
Trends en Ontwikkelingen stond het volgende stukje tekst: ‘’Uit voorgaande hoofdstukken blijkt hoe
divers de activiteiten van iMMovator zijn. Van Cross Media Cafés via onderzoeksrapporten zoals
Monitor Creatieve Industrie tot projecten zoals het HbbTV Forum Nederland.’’ In deze zinnen komt de
kernwaarde ‘veelzijdig’ naar voren. Dit wordt aangeven door de woorden ‘divers’ en het noemen van
verschillende activiteiten van iMMovator.
4.2 RESULTATEN TEKSTANALYSE
Uit de tekstanalyse is gebleken welke waarden beide organisaties gebruiken in hun communicatie. In
totaal kwamen er 27 verschillende waarden voor in de nieuwsbrieven, de folder en op de website
van HMC. Er kwamen 29 kernwaarden voor in de nieuwsbrieven, de folder en op de websites van
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iMMovator. Een overzicht van de gevonden kernwaarden per communicatiemiddel en per
organisatie is te vinden in bijlage H.
In tabel 1 is een overzicht te zien van de tien meest voorkomende kernwaarden van HMC en
iMMovator. De waarden verbindend en ondersteunend komen het meeste voor in de communicatie
van HMC. Daarnaast worden respectievelijk de waarden organiserend, effectief, samenwerkend,
toegankelijk en ontwikkelend veel gebruikt. Bij iMMovator is de waarde organiserend het meest
voorgekomen in de communicatie. Ook zijn de waarden verbindend, ondersteunend, samenwerkend,
ontwikkelend en bekwaam veel gebruikt in de nieuwsbrieven, folder en op de twee websites.
Uit de top tien van beide organisaties blijkt dat er veel dezelfde kernwaarden worden uitgedragen.
De waarden verbindend, ondersteunend, organiserend en samenwerkend komen alle vier in de top
vijf voor. Bij HMC wordt daarna meer effectief gebruikt dan bij iMMovator. De kernwaarde
toegankelijk staat alleen in de top tien bij HMC en niet bij iMMovator. Ontwikkelend, bekwaam,
stimulerend, actueel en veelzijdig worden bij beide organisaties relatief ongeveer evenveel gebruikt.
De kernwaarden inspirerend, betrokken en jong staan alleen bij HMC in de top tien. IMMovator heeft
als enige oplettend erin staan.
Tabel 1. Frequenties van de top tien kernwaarden van iMMovator en HMC.
Organisatie Kernwaarde
Totaal Organisatie Kernwaarde
HMC
1. Verbindend
32
iMMovator
1. Organiserend
Ondersteunend 32
2. Verbindend
2. Organiserend
22
3. Ondersteunend
3. Effectief
20
4. Samenwerkend
4. Samenwerkend 18
5. Ontwikkelend
5. Toegankelijk
13
6. Bekwaam
6. Ontwikkelend
12
7. Stimulerend
7. Inspirerend
10
Veelzijdig
Bekwaam
10
8. Effectief
8. Stimulerend
7
9. Actueel
Actueel
7
10. Oplettend
9. Veelzijdig
4
Betrokken
4
10. Jong
3
Noot: kernwaarden die overeenkomen bij beide organisaties zijn cursief.

Totaal
48
43
26
25
23
24
20
20
11
10
8

Naast de meest voorkomende waarden in alle communicatie van beide organisaties, is ook gekeken
naar welk communicatiemiddel de meeste kernwaarden communiceert. Een overzicht hiervan is te
vinden in tabel 2.
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Tabel 2. Aantal kernwaarden per communicatiemiddel.
Communicatiemiddel
Frequenties
HMC folder
99
HMC website
77
HMC nieuwsbrief
37
Totaal
213
iMMovator folder
iMMovator oude website
iMMovator nieuwe website
iMMovator oude nieuwsbrief
iMMovator nieuwe nieuwsbrief
Totaal

40
218
25
14
5
302

Uit de resultaten komt dat de meeste kernwaarden van HMC worden gecommuniceerd in de folder.
Daarna komt de website en dan de nieuwsbrief. Bij iMMovator wordt er in de tekst op de oude
website het meest gebruik gemaakt van kernwaarden in de communicatie. Daarna in de ‘folder’ (stuk
tekst in het boek Trends en Ontwikkelingen) en als laatste in de nieuwsbrieven. Er valt op dat er veel
meer kernwaarden worden gecommuniceerd op de oude website dan op de nieuwe website. Ook
worden er in de nieuwsbrieven van iMMovator bijna geen kernwaarden gecommuniceerd. Bij beide
organisaties worden er het minst kernwaarden gecommuniceerd via de nieuwsbrief.
4.3 CONCLUSIE EN DISCUSSIE
Er kan na deze tekstanalyse antwoord worden gegeven op de deelvraag: “Wat zijn de kernwaarden
van iMMovator en Hilversum Media Campus, zoals die voortkomen uit de communicatie?” De
kernwaarden die het meest gebruikt worden in de nieuwsbrieven, folders en op de websites van
beide organisaties staan in tabel 3.
Tabel 3. Waarden van iMMovator en HMC ingedeeld op gezamenlijk en onderscheidend.
Waarden
Organisatie
Gezamenlijke waarden
Verbindend
Organiserend
Ondersteunend
Samenwerkend
Ontwikkelend
Effectief
Bekwaam
Stimulerend
Actueel
Veelzijdig
Onderscheidende waarden
Oplettend
iMMovator
Toegankelijk
HMC
Inspirerend
HMC
Betrokken
HMC
Jong
HMC
Als er gekeken wordt naar welke kernwaarden door beide organisaties gecommuniceerd worden,
dan blijkt dat ze veel dezelfde kernwaarden uitdragen. Beide organisaties hebben hoog gescoord op
de kernwaarde ondersteunend. Deze kernwaarde is toegewezen wanneer er bijvoorbeeld gesproken
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werd over het versterken van de mediasector en het bieden van een platform om te leren van onder
andere mediaprofessionals.
HMC heeft als enige de kernwaarden toegankelijk, inspirerend, betrokken en jong gebruikt, al komen
die laatste twee wel weinig voor. IMMovator gebruikt als enige de kernwaarde oplettend relatief
veel. Dat deze twee organisaties veel gezamenlijke kernwaarden communiceren, kan verklaard
worden doordat HMC onder andere geïnitieerd is door iMMovator. Beide organisaties werken
hierdoor waarschijnlijk deels vanuit dezelfde missie en visie. Bij deze missie en visie horen bepaalde
kernwaarden die dus weer gecommuniceerd worden. Daarbij zijn er twee medewerkers van
iMMovator die ook bij HMC werken. Dit zijn er twee van de vier. Dit zou ook invloed kunnen hebben
gehad op de resultaten.
HMC communiceert meer kernwaarden en meer verschillende waarden. Dit kan verklaard worden
doordat HMC een jongere organisatie is dan iMMovator en hierdoor de kernwaarden nog niet
duidelijk gedefinieerd heeft. IMMovator heeft langer de tijd gehad om zich als organisatie te
definiëren en zou hierdoor eenduidiger in haar communicatie kunnen zijn. Ook richt HMC zich meer
op de jongere generatie (bijvoorbeeld net afgestudeerden) met haar producten en zou dit de
waarden jong, inspirerend, toegankelijk en betrokken kunnen verklaren. Dat iMMovator de waarde
oplettend communiceert en HMC niet, ligt waarschijnlijk aan het feit dat iMMovator zich profileert
als een organisatie die zich richt op innovaties en nieuwe ontwikkelingen in de sector. IMMovator
moet dus oplettend zijn om nieuwe trends te spotten. HMC benoemt niet expliciet dat zij dit doet en
richt zich hier ook minder op. Ze richt zich meer op talentontwikkeling.
Verder kwam uit de analyses dat er op de oude website van iMMovator meer kernwaarden worden
gecommuniceerd dan op de nieuwe website. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de nieuwe
site pas net gelanceerd is en dat er nog geen tijd is geweest pagina’s te maken die de kernwaarden
communiceren.
Wat beter kan in de communicatie is het overbrengen van kernwaarden in de nieuwsbrieven. Uit de
resultaten blijkt namelijk dat er in de nieuwsbrieven van beide organisaties bijna geen kernwaarden
worden gecommuniceerd. Dit is ook moeilijk, omdat er in de nieuwsbrieven vaak een overzicht
wordt gegeven van nieuws uit het vakgebied. Hier moet bij de nieuwe fusieorganisatie meer
aandacht aan worden besteed, de fusieorganisatie zou meer kunnen doen met het communiceren
van kernwaarden in de nieuwsbrief.
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5. STUDIE II: KERNWAARDEN GEÏDENTIFICEERD DOOR MEDEWERKERS
Er vonden twee focusgroepen plaats waarbij er gebruik is gemaakt van een vragenlijst om te
achterhalen met welke kernwaarden medewerkers van iMMovator en Hilversum Media Campus de
organisatie omschrijven. In dit hoofdstuk bespreek ik de gehanteerde methode, de resultaten en de
conclusie.
5.1 METHODE
5.1.1 RESPONDENTEN
IMMovator
Er hebben negen medewerkers van de dertien meegedaan aan de focusgroep bij iMMovator.
Hiervan waren er vijf man en vier vrouw. De medewerkers die meededen hebben verschillende
functies. Zo waren er twee stagiaires, een communicatieadviseur, een officemanager, vier
projectleiders en een directielid. De werktijden variëren van 4 tot 40 uur per week.
Hilversum Media Campus
Er hebben vier medewerkers van HMC aan de focusgroep meegedaan. Dit zijn alle medewerkers. De
medewerkers waren allemaal vrouw. De medewerkers die meededen hebben verschillende functies.
Zo was er een programmamanager, (meewerkend) adviseur vanuit de Gemeente Hilversum,
community manager en een onderwijsdeskundige. De werktijden variëren van 14 tot 32 uur per
week.
5.1.2 PROCEDURE + MATERIAAL
De focusgroep van iMMovator is tijdens een werkoverleg op 19 oktober gehouden. De focusgroep
duurde ongeveer een uur en vijftien minuten. De focusgroep van Hilversum Media Campus vond
plaats op 30 oktober en duurde ongeveer anderhalf uur.
Bij beide organisaties is dezelfde procedure aangehouden. Voordat de focusgroep begon is iedereen
eerst op de hoogte gebracht van wat de bedoeling was van de bijeenkomst. Daarna kregen de
medewerkers allemaal een papieren vragenlijst. Ze moesten de vragenlijst individueel invullen. Deze
vragenlijst is terug te vinden in bijlage I. Van deze vragenlijst mochten ze eerst alleen de eerste
pagina zien. Pas als er werd aangegeven dat ze de volgende bladzijde mochten bekijken, mocht de
bladzijde worden omgeslagen. Op de eerste bladzijde stonden demografische gegevens zoals naam,
leeftijd, geslacht, functie en hoeveel uur ze werken bij de organisatie. Op de tweede bladzijde
mochten de respondenten drie woorden invullen die de respondenten bij de organisatie vinden
passen. Hierbij is aangegeven dat het bij deze woorden niet mag gaan om producten of diensten van
de organisatie. Dit is ook woordelijk nog een keer benadrukt. De respondenten kregen hier een paar
minuten de tijd voor. Daarna kregen ze een lijst te zien met 45 woorden. Deze lijst betrof 45
bijvoeglijke naamwoorden die van toepassing kunnen zijn op een organisatie. Dit is dezelfde lijst die
is gebruikt bij de tekstanalyse in studie I (bijlage E). Op deze lijst moesten ze aanvinken welke
woorden ze bij de organisatie vonden passen. Er was geen limiet. Daarna mochten ze nog
opschrijven welke woorden ze ook bij de organisatie vonden passen, die niet op de lijst stonden.
Nadat de vragenlijst door iedereen was ingevuld begon ik met het turven van de woorden waarmee
de organisatie geassocieerd werd. De lijst van 45 woorden is hierbij als basis gebruikt, woorden die
hier niet op voorkwamen zijn toegevoegd. Eerst werden de drie woorden die bij de respondenten
spontaan opkwamen opgeschreven. Daarna werden de aangekruiste woorden van de
kernwaardenlijst geturfd. Woorden die respondenten nog vonden missen zijn aan de lijst
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toegevoegd. Daarna is samen met de groep gekeken welke woorden er weg moesten uit de lijst. Op
deze manier bleven er uiteindelijk nog een aantal woorden over die door de medewerkers als
kernwaarden van de organisatie herkend werden. De transcripten van beide focusgroepen zijn te
vinden in bijlage J.
5.2 RESULTATEN
5.2.1 FOCUSGROEP IMMOVATOR
Er is eerst gekeken naar welke woorden spontaan opkwamen bij de medewerkers wanneer ze
woorden moesten noemen die ze bij iMMovator vinden passen (tabel 4). Woorden die meerdere
keren zijn genoemd zijn dikgedrukt.
Tabel 4. Spontaan genoemde woorden iMMovator.
Innovatie
Inspiratie
Media
Duidend
Samenwerking
Betrouwbaar
Stimulerend
Toegankelijk
Oprecht
(Talent) Ontwikkeling
Vernieuwend
Vooruitkijkend
Divers

Media-innovatie
Netwerk
Business georiënteerd
Gemeenschap/community
Onafhankelijk
Sympathiek

In totaal zijn er 19 verschillende woorden genoemd. Vervolgens is er gekeken naar welke waarden
het meest aangekruist werden door medewerkers van iMMovator op de kernwaardenlijst. Een
overzicht hiervan is te zien in bijlage K. In tabel 5 is de top 10 van meest aangekruiste waarden op de
lijst te zien. Het maximale aantal frequenties is negen.
Tabel 5. Frequenties top 10 aangekruist kernwaardenlijst.
Waarde
Frequenties
1. Inspirerend
2. Professioneel
3. Samenwerkend
4. Toegankelijk
5. Verbindend
6. Gedreven
7. Organiserend
8. Actief
9. Betrokken
10. Betrouwbaar, creatief,
enthousiast, stimulerend,
veelzijdig

8
8
8
8
8
7
7
6
6
6

De waarden inspirerend, professioneel, samenwerkend, toegankelijk en verbindend werden door, op
één medewerker na, iedereen aangekruist. Alle waarden in de top 10 werden door meer dan de helft
van de medewerkers aangekruist. De waarden cultureel, jong, onbevreesd, oplettend en persoonlijk
werden door niemand aangekruist.
Er is ook gevraagd welke woorden de medewerkers vonden ontbreken op de lijst. Woorden die
meerdere keren zijn genoemd zijn dikgedrukt. Er zijn in totaal 20 extra woorden genoemd (tabel 6).
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Tabel 6. Toegevoegde woorden.
Innovatief
Positief
Optimistisch
Netwerkend
Onderzoekend
Kennisopbouwend
Coördinerend

Mediagericht
Activerend
Agenderend
Versnellend
Economisch
Media
Klankbord

Strategisch
Lobby
Beleid
Vernieuwend
Team
Oprecht

Toen alle woorden opgeschreven waren, is er met de respondenten begonnen aan het
selectieproces. Onder de respondenten werd eigenlijk al meteen onderscheid gemaakt tussen
woorden die passend zijn bij de organisatie maar niet onderscheidend, en woorden die passend zijn
én onderscheidend. Ook waren er woorden die zorgden voor discussie. Een overzicht van de
gemaakte indeling door de respondenten staat in tabel 7.
Tabel 7. Indeling woorden iMMovator.
Passend
Passend en onderscheidend
Dynamisch
Onafhankelijk
Internationaal
Verbindend
Gedreven
Betrouwbaar
Ondersteunend
Samenwerkend
Organiserend
Inspirerend
Toegankelijk
Business-georiënteerd
Professioneel
Media-innovatie
Ontwikkelend
Netwerk
Creatief
Duidend
Actueel
Optimistisch
Betrokken
Onderzoekend
Actief
Activerend
Media
Coördinerend
Strategie
Beleid

Discussie
Doelgericht
Toonaangevend
Stimulerend

De woorden die alleen passend waren vielen eigenlijk meteen al af. Het selectieproces is verder
gegaan met de woorden die passend en onderscheidend waren en de woorden waar discussie over
ontstond. De respondenten waren het er snel over eens dat de woorden optimistisch, versnellend en
coördinerend samen te clusteren waren onder stimulerend en activerend. Activerend vonden ze een
mooier woord: stimulerend was meer ‘’de push’’ en activerend meer “de pull”. Volgens de
medewerkers kun je niet vanuit een negatieve instelling activeren, vandaar dat het woord
optimistisch ook onder activerend valt. De woorden netwerk, verbindend en samenwerkend vonden
ze ook ongeveer hetzelfde. Hier was het een kwestie van het woord kiezen dat ze het meest vonden
passen. Dit werd verbindend. Betrouwbaar vonden ze allemaal wel vanzelfsprekend en viel daarom
af. Inspirerend vonden ze een woord dat ze veel horen en valt ook een beetje onder activerend, en
mocht daarom weg. De woorden toonaangevend en onderzoekend vonden ze terugkomen in het
woord duidend. Je kan geen duiding geven zonder onderzoek. Toonaangevend en duidend zijn
volgens de respondenten een soort van synoniemen van elkaar. Over onafhankelijk was eerst nog
wat discussie. Uiteindelijk vonden de respondenten wel dat de organisatie wil dat de mediasector en
de partners met wie ze samenwerkt de organisatie als onafhankelijk percipieert. Deze waarde moest
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daarom blijven. De woorden business-georiënteerd en media-innovatie werden herkend als het
domein waarbinnen de organisatie werkt. Het zijn niet de waarden maar het domein waarbinnen je
als organisatie opereert. Dit resulteerde uiteindelijk in de kernwaarden te zien in tabel 8.
Tabel 8. Overkoepelende kernwaarden iMMovator.
Gekozen kernwaarde
Bestaat uit
Activerend
Stimulerend, optimistisch, versnellend,
coördinerend, inspirerend
Verbindend
Netwerk, samenwerkend
Duidend
Toonaangevend, onderzoekend
Onafhankelijk
Van de gekozen kernwaarden zijn er twee kernwaarden die als woord spontaan genoemd zijn,
namelijk duidend en onafhankelijk. Onafhankelijk stond ook in de woordenlijst, samen met
verbindend. Verbindend stond echter in de top 10 van meest aangekruiste woorden, terwijl
onafhankelijk daar niet in stond. Activerend werd als woord toegevoegd aan de lijst en is uiteindelijk
ook gekozen als kernwaarde.
5.2.2 FOCUSGROEP HILVERSUM MEDIA CAMPUS
Ook bij deze focusgroep is er eerst gekeken naar welke drie woorden er spontaan opkwamen bij
medewerkers van Hilversum Media Campus. Dit waren de woorden talent, verbindend, netwerk,
toekomstgericht, ontwikkelend, vernieuwend, behulpzaam en actief. Uit de analyse blijkt dat de
woorden talent en verbindend meerdere keren genoemd zijn door medewerkers. In totaal zijn er
acht verschillende woorden genoemd.
Vervolgens is er gekeken naar welke waarden het meest aangekruist werden door medewerkers van
HMC op de kernwaardenlijst. Een overzicht hiervan is te zien in bijlage K. In tabel 9 is de top 10 van
meest aangekruiste waarden op de lijst te zien. Alle waarden in de top 10 werden door alle vier de
medewerkers aangekruist.
Tabel 9. Frequenties top 10 aangekruist kernwaardenlijst.
Waarde
1. Actief
2. Bekwaam
3. Betrokken
4. Energiek
5. Enthousiast
6. Flexibel
7. Gedreven
8. Ondersteunend
9. Ontwikkelend
10. Open, organiserend, samenwerkend, stimulerend,
toegankelijk
De waarden die door niemand werden aangekruist zijn de waarden bescheiden, cultureel,
internationaal, onbevreesd, toonaangevend, traditioneel en zakelijk.
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Er is ook gevraagd welke woorden de medewerkers vonden ontbreken op de lijst. De woorden die
voor medewerkers van HMC nog ontbraken waren: vraaggericht, toekomstgericht, vooruitdenkend,
sympathiek, positief, netwerk, gedegen en vrolijk.
Toen alle woorden opgeschreven waren, is er met de respondenten begonnen aan het
selectieproces. De respondenten gaven aan welke woorden mochten worden weggestreept of
mochten blijven. Ook waren er woorden waar discussie over ontstond. Dit leverde drie categorieën
op (tabel 10).
Tabel 10. Indeling woorden HMC.
Weggestreept
Internationaal
Nationaal
Onafhankelijk
Nuchter
Bescheiden
Uniek
Cultureel
Onbevreesd
Toonaangevend
Inspirerend
Betrouwbaar
Professioneel
Zakelijk
Complex
Maatschappelijk
Origineel
Creatief
Ambitieus
Doelgericht
Effectief
Krachtig
Modern
Traditioneel
Actueel
Jong
Talent
Vernieuwend
Netwerk
Sympathiek
Vrolijk
Gedegen
Vooruitdenkend

Blijven
Verbindend
Gedreven
Ondersteunend
Flexibel
Organiserend
Betrokken
Stimulerend
Actief
Oplettend
Ontwikkelend
Samenwerkend
Veelzijdig
Bekwaam
Energiek
Enthousiast
Open
Sociaal
Toegankelijk
Behulpzaam
Toekomstgericht

Discussie
Dynamisch
Persoonlijk
Positief
Vraaggericht

Daarna gingen de medewerkers in gesprek over de woorden die nog over waren. Ze waren er snel
over uit dat ze die moesten gaan clusteren, om zo woorden die ongeveer hetzelfde betekenen of met
elkaar te maken hebben bij elkaar te zetten. De woorden verbindend, samenwerkend,
ondersteunend, organiserend en behulpzaam werden samen in een categorie ingedeeld. Van deze
woorden vonden ze organiserend en ondersteunend wel heel passend maar te facilitair en
behulpzaam toch niet helemaal bij de andere woorden passen. Verbindend vonden de respondenten,
samen met ontwikkelend het beste beschrijven wat HMC als organisatie doet. Stimulerend konden ze
dan ook wegstrepen, omdat HMC meer aan ontwikkelen doet dan aan stimuleren.
25

Ook de woorden gedreven, betrokken, energiek, enthousiast en dynamisch werden door de
respondenten ingedeeld in een categorie. Dynamisch was al een discussiepunt en werd daarom
weggestreept. Energiek en enthousiast werden na discussie herkend als waarden die meer
persoonlijk zijn dan passend bij een organisatie. Daarom is er gekozen voor gedreven en betrokken.
Deze woorden lagen volgens de respondenten op dezelfde as. Ze hebben daarom gezocht naar een
nieuw woord. Dit woord is bevlogen geworden. Actief kwam ook terug in het woord gedreven en is
daarom weggestreept. De woorden persoonlijk en positief zaten op hetzelfde niveau als energiek en
enthousiast en mochten daarom weg. De woorden open en toegankelijk vonden de respondenten
hetzelfde. Hier is voor het woord toegankelijk gekozen omdat dit iets letterlijker is en
laagdrempeliger. Sociaal mocht wel weggestreept worden omdat dit woord ze doet denken aan
hulpverleners. Bekwaam en veelzijdig mochten ook weg. De woorden vraaggericht, flexibel,
oplettend en toekomstgericht waren uiteindelijk nog over.
Het woord flexibel omschreef niet helemaal wat de respondenten bij HMC vonden passen en daarom
is er gekozen voor een synoniem hiervan: lenig. De medewerkers vonden dat als je als organisatie
lenig bent, je vraaggericht te werk kunt gaan. Je speelt als organisatie in op ontwikkelingen en om
die ontwikkelingen te zien moet je oplettend zijn. Toekomstgericht was in geen categorie onder te
brengen en moest blijven staan. Het woord talent werd herkend als het domein waarbinnen de
organisatie zich bevindt. Dit resulteerde uiteindelijk in de kernwaarden te zien in tabel 11.
Tabel 11. Overkoepelende kernwaarden HMC.
Gekozen kernwaarde
Verbindend
Ontwikkelend
Bevlogen

Bestaat uit
Organiserend, ondersteunend, samenwerkend
Stimulerend
Gedreven, betrokken, energiek, enthousiast,
actief
Open
Flexibel, vraaggericht, oplettend
-

Toegankelijk
Lenig
Toekomstgericht

Er zijn drie woorden die spontaan genoemd zijn gekozen als kernwaarden van de organisatie. Dit zijn
de woorden verbindend, ontwikkelend en toekomstgericht. Verbindend en ontwikkelend kwamen ook
in de woordenlijst voor, samen met toegankelijk. Alleen verbindend stond niet in de top 10 meest
aangekruist. De kernwaarde bevlogen is afgeleid van vijf woorden die allemaal in de top 10
aangekruist stonden. De kernwaarde lenig is afgeleid van onder andere het woord flexibel dat ook in
de top 10 meest aankruist stond.
5.3 CONCLUSIE EN DISCUSSIE
Met deze analyse kan antwoord worden gegeven op de deelvraag: “Welke kernwaarden passen bij
iMMovator en Hilversum Media Campus volgens medewerkers?” De kernwaarden van iMMovator
zijn volgens de medewerkers activerend, verbindend, duidend en onafhankelijk. De kernwaarden van
Hilversum Media Campus zijn verbindend, ontwikkelend, bevlogen, toegankelijk, lenig en
toekomstgericht.
Wat opviel aan de resultaten is dat woorden die spontaan bij medewerkers naar boven kwamen en
dus een sterke associatie hebben bij medewerkers, een grotere kans hebben om een kernwaarde te
worden. Ook is opvallend dat hoewel activerend niet spontaan is genoemd en niet in de woordenlijst
stond, deze toch is uitgekozen als kernwaarde. Door te vragen naar woorden die medewerkers
vonden ontbreken, werden er toch nog belangrijke waarden genoemd.
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Bij het vergelijken van de gevonden kernwaarden blijkt dat de medewerkers van iMMovator en
Hilversum Media Campus overwegend verschillende kernwaarden toekennen aan de organisaties
(zie figuur 4). De kernwaarden zijn ingedeeld in gezamenlijke kernwaarden, kernwaarden die
verschillen (onderscheidend), kernwaarden die zouden kunnen overlappen in betekenis
(overlappend) en kernwaarden die mogelijk botsen (botsend).

Gezamenlijk
• Verbindend

Onderscheidend

Overlappend

• Duidend
• Bevlogen
• Toegankelijk
• Toekomstgericht

• Activerend
• Ontwikkelend

Botsend
• Lenig
• Onafhankelijk

Figuur 4. Kernwaarden ingedeeld in categorieën gezamenlijk, onderscheidend, overlap en botsend.
De kernwaarde die overeenkomt bij beide organisaties is de kernwaarde verbindend. Werknemers
van beide organisaties categoriseerden het woord samenwerkend onder deze kernwaarde. Dat dit
een gezamenlijke waarde is, komt waarschijnlijk doordat de organisaties allebei met verschillende
partijen samenwerken en deze aan elkaar verbinden. De waarden die onderscheidend zijn voor beide
organisaties zijn de waarden duidend, bevlogen, toegankelijk en toekomstgericht. Dat duidend is
gekozen bij iMMovator en niet bij HMC, kan komen doordat iMMovator aan kennisdeling doet en
hier duiding aan wil geven. HMC focust zich niet op kennisdeling. Bevlogen en toegankelijk zijn
waarschijnlijk gekozen bij HMC omdat zij zich meer richt op een jongere generatie. Er is geen
verklaring voor het feit dat toekomstgericht alleen bij HMC is gekozen. Deze zou ook goed kunnen
passen bij iMMovator omdat beide organisaties zich richten op het versterken van de
(cross)mediasector/Nederlandse media-industrie. Beide zijn dus bezig met de toekomst van deze
sector.
De waarde stimulerend komt bij beide organisaties terug. Deze hebben ze alleen onder een andere
kernwaarde ingedeeld. IMMovator heeft stimulerend bij activerend ingedeeld en Hilversum Media
Campus bij ontwikkelend. Het zou dus kunnen dat deze twee kernwaarden toch overeenkomen.
Daarom zijn deze twee kernwaarden bij de categorie ‘overlappend’ ingedeeld. Wat mogelijk botst
met elkaar is dat iMMovator wordt beschreven als onafhankelijk en Hilversum Media Campus als
vraaggericht (staat onder de kernwaarde lenig). Daarom zijn onafhankelijk en lenig onder botsend
ingedeeld. Het hoeft elkaar echter niet uit te sluiten.
5.4 VERGELIJKING DEELSTUDIE I EN II
Met de resultaten van studie I en studie II kan de deelvraag: ‘’Wat zijn de overeenkomsten en
verschillen in de kernwaarden, zoals die komen uit de communicatie en herkend worden door
medewerkers?” voor iMMovator en Hilversum Media Campus beantwoord worden.
5.4.1. IMMOVATOR
Wanneer de resultaten van iMMovator van de eerste twee studies met elkaar vergeleken worden,
dan blijkt dat er wel wat overlap is tussen welke kernwaarden gecommuniceerd worden en wat
medewerkers van iMMovator herkennen als de kernwaarden. Sommige kernwaarden worden echter
helemaal niet gecommuniceerd. Van de vier kernwaarden van iMMovator wordt verbindend expliciet
gecommuniceerd en staat op de tweede plek in de top tien gecommuniceerd. Verbindend wordt
daarnaast ook impliciet gecommuniceerd via samenwerkend. Activerend wordt impliciet
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gecommuniceerd door het woord stimulerend maar komt niet expliciet in teksten voor. De
kernwaarden duidend en onafhankelijk staan niet in de top tien gecommuniceerd en worden dus niet
of bijna niet gecommuniceerd. Hoewel organiserend en ondersteunend wel veel door iMMovator
gecommuniceerd worden, komen deze waarden niet terug in de kernwaarden. Een verklaring
hiervoor zou kunnen zijn dat deze waarden door de medewerkers te algemeen werden bevonden,
niet onderscheidend genoeg.
5.4.2. HILVERSUM MEDIA CAMPUS
Bij Hilversum Media Campus werden er veel van de kernwaarden die door medewerkers herkend
werden, impliciet of expliciet gebruikt in de communicatie. Van de zes kernwaarden van Hilversum
Media Campus is verbindend het meest expliciet gecommuniceerd, ook impliciet via samenwerkend,
ondersteunend en organiserend. Ontwikkelend staat ook in de top tien meest gecommuniceerd en
wordt daarnaast impliciet gecommuniceerd via stimulerend, die ook in de top 10 staat. Bevlogen
wordt impliciet gecommuniceerd via betrokken, die in de top tien gecommuniceerd staat.
Toegankelijk wordt ook veel gebruikt in de communicatie. Lenig en toekomstgericht komen niet of
bijna niet voor in de communicatie. Concluderend worden er van de zes kernwaarden vier gebruikt in
de communicatie, twee van de kernwaarden worden niet gecommuniceerd.
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6. STUDIE III: KERNWAARDEN ONDER LEDEN/KLANTEN
Uit de tekstanalyse en de focusgroepen kwamen kernwaarden van beide organisaties naar voren.
Om te kijken in hoeverre de gevonden kernwaarden aansluiten bij het beeld dat leden en klanten
hebben van de organisaties is een vragenlijst opgesteld. In dit hoofdstuk ga ik in op de afname en
uitkomsten van dit surveyonderzoek.
6.1 METHODE
Het kwantitatieve onderzoek bestond uit een online survey die is uitgezet onder de leden en klanten
van iMMovator en Hilversum Media Campus. In deze paragraaf ga ik in op de vragenlijst, de
respondenten en de procedure. Het onderzoek heeft een tussenproefpersoon-ontwerp.
6.1.1 VRAGENLIJST
Er is in dit onderzoek gebruik gemaakt van een vragenlijst (bijlage L). De vragenlijst bestaat voor
beide organisaties uit dezelfde vragen, alleen de organisatienaam is veranderd en bij de vraag hoe
respondenten betrokken zijn bij de organisatie zijn er andere voorbeelden bij de antwoordopties
gegeven. Voorafgaand lazen de respondenten een introductiepagina. Hier werd het doel van het
onderzoek globaal toegelicht. De vragenlijst meet het imago van beide organisaties, de beoordeling
van de kernwaarden, het belang van de kernwaarden, welke producten leden/klanten het
belangrijkst vinden en de net promoter score van de organisaties.
Op pagina 1 van de vragenlijst staat de vraag: ‘Noem de eerste drie woorden die bij u opkomen als u
aan iMMovator denkt (Géén producten of diensten).’ Dit was een open vraag. Op pagina 2 staan
stellingen die gaan over de gevonden kernwaarden van beide organisaties. De kernwaarden van
iMMovator en HMC zijn in stellingen verwerkt. De kernwaarden die gekozen zijn door medewerkers
zijn gebruikt voor de stellingen. Daarnaast is ook de kernwaarde ondersteunend toegevoegd. Uit de
tekstanalyse en de focusgroepen bleek namelijk dat deze veel gecommuniceerd wordt en ook heel
passend is bij beide organisaties, maar door medewerkers als te facilitair wordt gezien. Om te kijken
of leden/klanten daar anders over denken is deze toegevoegd aan de stellingen. Er is gekozen voor
stellingen omdat de woorden op zichzelf door iedereen anders geïnterpreteerd kunnen worden.
Door het in een stelling te verwoorden wordt duidelijker wat de organisatie ermee bedoelt. De
antwoordschalen bestaan uit zeven punten waarbij (1) staat voor ‘zeer mee oneens’ en (7) voor ‘zeer
mee eens’. In tabel 12 staan alle stellingen per construct.
Tabel 12. Constructen (kernwaarden) met bijhorende stellingen.
Construct (kernwaarde)
Stelling
Toekomstgericht
Denkt na over de toekomst van de sector en
houdt hier rekening mee
Onafhankelijk
Handelt op een onafhankelijke manier ten
opzichte van hun partners en zakenrelaties
Activerend
Activeert bedrijven in de mediasector om te
transformeren
Toegankelijk
Is toegankelijk
Verbindend
Verbindt verschillende partijen met elkaar
Duidend
Duidt trends en ontwikkelingen
Ontwikkelend
Ontwikkelt nieuwe projecten
Bevlogen
Is bevlogen (enthousiast, gedreven)
Lenig
Is een lenige, flexibele organisatie
Ondersteunend
Ondersteunt bedrijven uit de sector bij hun
vraagstukken
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Op pagina 3 staat de vraag: ‘De stellingen uit de vorige vraag zijn voorbeelden van waarden van een
organisatie. Welke waarden van iMMovator moeten straks na de fusie niet verdwijnen?’ De
respondenten konden hier meerdere opties aanklikken. De antwoordcategorieën zijn:
‘toekomstgericht’, ‘onafhankelijk’, ‘activerend’, ‘toegankelijk’, ‘verbindend’, ‘duidend’,
‘ontwikkelend’, ‘bevlogen’, ‘lenig’, ‘ondersteunend’, ‘anders, namelijk: …’
De respondenten konden dus kiezen uit de kernwaarden van beide organisaties of zelf nog een
kernwaarde invullen die niet genoemd is in de stellingen. Op deze pagina staat ook de vraag: ‘Welke
producten van iMMovator mogen straks na de fusie niet verdwijnen en waarom?’ Hier konden
respondenten zelf een antwoord invullen.
Op pagina 4 is de net promoter score (NPS) gemeten. Dit is een methode om de loyaliteit van een
klant te meten. Om dit te kunnen berekenen is de volgende vraag gesteld: ‘Hoe waarschijnlijk is het
dat u iMMovator zou aanbevelen aan een vriend of collega?’ De respondenten konden hier een getal
tussen de nul en tien aangeven. Op deze pagina worden ook de persoonsgegevens gevraagd. Er
wordt gevraagd naar het geslacht en het geboortejaar. Daarnaast wordt naar de huidige of hoogst
afgeronde opleiding gevraagd. De antwoordcategorieën zijn: ‘Basisschool’, ‘VMBO/MAVO’, ‘HAVO’,
‘VWO’, ‘MBO’, ‘HBO’ en ‘WO’. Ook wordt er gevraagd waar de respondent werkzaam is. De
antwoordcategorieën zijn: ‘bedrijfsleven’, ‘overheid’, ‘kennisinstellingen’, ‘student’ en ‘in-betweenjobs’. De laatste vraag die gaat over persoonskenmerken is de vraag: ‘In welke mate bent u
betrokken bij iMMovator?’ De respondenten konden hier meerdere opties aanklikken. De
voorbeelden bij deze antwoordcategorieën verschilden per organisatie. De antwoordcategorieën
staan in tabel 13.
Tabel 13. Antwoordcategorieën betrokkenheid.
1. Ik ben naar minimeel één event geweest dat door iMMovator is georganiseerd (Cross Media
Café, Meet the Master, MJC)
2. Ik heb meegewerkt aan een project/ ben partner geweest bij een project (Media Matters, Dutch
Media Innovators, SAX)
3. Ik volg social media (Facebook, Twitter, LinkedIn)
4. Ik ontvang de nieuwsbrief
Mochten de respondenten nog opmerkingen hebben, dan konden ze dat aangeven. Ook konden ze,
wanneer ze de kans wilden maken op een goodiebag, hun e-mailadres opgeven.
6.1.2 RESPONDENTEN
IMMovator
Er deden in totaal 116 respondenten mee aan het onderzoek. 8 personen hebben de enquête maar
deels ingevuld. Van de respondenten zijn er 72 man en 35 vrouw. 1 persoon heeft de optie ‘anders’
aangegeven. De leeftijd varieert van 16 t/m 78 jaar met een gemiddelde van 48 jaar (SD=12.00). Het
opleidingsniveau is hoog: 95 respondenten zijn hoogopgeleid (hbo/wo), 12 midden (mbo/havo/vwo)
en 1 laag (basisschool/mavo/vmbo). De meeste respondenten komen uit het bedrijfsleven (67). De
rest van de respondenten is werkzaam bij kennisinstellingen (21), bij de overheid (15), is in-betweenjobs (3) of student (1).
Hilversum Media Campus
Er deden in totaal 40 respondenten mee aan het onderzoek. 11 personen hebben de enquête maar
deels ingevuld. Van de respondenten zijn er 10 man en 18 vrouw. 1 persoon heeft de optie ‘anders’
aangegeven. De leeftijd varieert van 24 t/m 64 jaar met een gemiddelde van 45 jaar (SD=10.99). Het
opleidingsniveau is hoog: 26 respondenten zijn hoogopgeleid (hbo/wo) en 2 midden
(mbo/havo/vwo). Geen van de respondenten is laagopgeleid. De meeste respondenten komen uit
30

het bedrijfsleven (12). De rest van de respondenten is werkzaam bij kennisinstellingen (10), de
overheid (5) of is student (1).
6.1.3 PROCEDURE
De leden/klanten van de organisaties kregen een uitnodiging voor het onderzoek via e-mail. 4059
leden van iMMovator ontvingen via e-mail een uitnodiging. 486 klanten van Hilversum Media
Campus ontvingen via e-mail een uitnodiging. In de uitnodiging stond een globale beschrijving van
het doel van het onderzoek. Na het klikken op de link opende een nieuw venster in de browser van
de respondent en kon hij de vragenlijst invullen. De uitnodiging van iMMovator werd verstuurd op 21
november om 7:30 uur. De uitnodiging van Hilversum Media Campus werd verstuurd op 30
november om 14:04 uur. Beide vragenlijsten zijn op de facebookpagina’s van de organisaties
gedeeld. De vragenlijst van iMMovator is genoemd in de nieuwsbrief die weer naar dezelfde lijst van
leden is gestuurd, dit fungeerde als reminder. Ongeveer 80 relaties van Hilversum Media Campus zijn
via een persoonlijke mail gevraagd de enquête in te vullen en hem onder relaties te delen. Om de
respons op deze vragenlijst te stimuleren, is er gebruikgemaakt van een incentive: onder de
deelnemers werd een goodiebag verloot. Gemiddeld duurde het invullen van de vragenlijst 4
minuten.
6.2 RESULTATEN
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek naar het imago, de beoordeling van de
kernwaarden en het belang van de kernwaarden besproken. Er wordt ook ingegaan op welke
producten leden/klanten het belangrijkst vinden en op de net promoter score van de organisatie.
6.2.1 IMMOVATOR
Er is eerst gekeken naar welke woorden spontaan genoemd werden door leden van het netwerk. Dit
maakte duidelijk welk imago bij iMMovator past volgens de leden.
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Figuur 5. Woordenwolk imago iMMovator.
Uit de analyse blijkt dat de woorden media, innovatie en netwerk het meest door leden genoemd
werden wanneer zij aan iMMovator denken. De woorden Hilversum en bijeenkomsten werden ook
nog redelijk vaak genoemd. In totaal zijn er 128 verschillende woorden genoemd, deze zijn afgebeeld
in figuur 5. Het woord media werd 33 keer genoemd, innovatie 29 keer en netwerk 17 keer.
Vervolgens is een analyse gedaan om te kijken in hoeverre de leden van iMMovator de gevonden
kernwaarden vinden passen bij de organisatie. Een overzicht van de uitkomsten is te zien in tabel 14.
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Tabel 14. Gemiddelden en standaarddeviaties per kernwaarde (N=116) op een schaal van (1) zeer
mee oneens tot (7) zeer mee eens.
Kernwaarde
Duidend
5.82 (1.20)
Bevlogen
5.66 (1.18)
Verbindend
5.63 (1.11)
Toekomstgericht
5.63 (1.15)
Toegankelijk
5.53 (1.20)
Ontwikkelend
5.07 (1.12)
Onafhankelijk
5.03 (1.23)
Activerend
4.99 (1.20)
Lenig
4.83 (1.09)
Ondersteunend
4.67 (1.04)
Over het algemeen zijn alle kernwaarden positief beoordeeld, de leden zijn het redelijk goed met de
stellingen eens. Duidend is als hoogste beoordeeld (M= 5.82, SD= 1.11), daarna volgen bevlogen (M=
5.66, SD= 1.18), verbindend (M=5.63, SD = 1.11) en toekomstgericht (M=5.63, SD=1.15). Van de
kernwaarden van iMMovator zijn duidend en verbindend het hoogst beoordeeld, daarna komen
onafhankelijk (M=5.03, SD=1.23) en activerend (M=4.99, SD=1.20).
In tabel 15 is te zien welke kernwaarden leden geselecteerd hebben toen gevraagd werd welke
kernwaarden moeten blijven na de fusie. Vier kernwaarden zijn door meer dan de helft geselecteerd,
dit zijn toekomstgericht (76%), verbindend (65%), onafhankelijk (55%) en toegankelijk (52%). Lenig
werd het minst geselecteerd (11%). Van de kernwaarden van iMMovator zijn verbindend en
onafhankelijk het meest gekozen. Daarna activerend (40%) en duidend (25%). Naast de gegeven
kernwaarden heeft 1 iemand gebruik gemaakt van de optie om een andere waarde in te vullen. Hier
werd creatief ingevuld.
Tabel 15. Aantallen (met percentages) van kernwaarden die geselecteerd zijn en volgens leden niet
mogen verdwijnen na de fusie (N=116).
Kernwaarde
Blijven
Toekomstgericht
88 (76%)
Verbindend
75 (65%)
Onafhankelijk
64 (55%)
Toegankelijk
60 (52%)
Activerend
46 (40%)
Bevlogen
42 (36%)
Ondersteunend
36 (31%)
Ontwikkelend
34 (29%)
Duidend
29 (25%)
Lenig
13 (11%)
Wanneer de resultaten van beide vragen met elkaar vergeleken worden, blijkt dat alleen de
kernwaarde verbindend en toekomstgericht bij beide vragen hoog scoorden. Het betekent dus niet
dat alle waarden die bij respondenten hoog scoren ook gekozen worden als waarden die moeten
blijven na de fusie. Zo scoorde duidend bijvoorbeeld hoog op de stellingen, maar wordt die blijkbaar
toch niet als heel belangrijk gezien. Opvallend is dat lenig bij beide vragen niet heel goed scoorde.
Deze waarde vinden respondenten het minste passen bij de organisatie en hoeft niet terug te komen
in de kernwaarden van de nieuwe fusieorganisatie.
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49 respondenten gaven antwoord op de vraag welke producten van iMMovator niet mogen
verdwijnen. Het Cross Media Café is het meest genoemd (25 keer). Respondenten vinden dat dit
product netwerkwaarde heeft en laagdrempelige uitwisseling van kennis stimuleert. Ook is het een
ontmoetingsplek en podium. De cafés worden gezien als informatief, ze zorgen ervoor dat de
respondenten op de hoogte blijven van wat er speelt in de markt. Naast de cafés werden ook
genoemd: inspiratiesessies, bijeenkomsten, lezingen, de presentatiedagen, cursuselementen,
matchmaking monitor accelerator, de nieuwsbrief, congressen, kennisbrieven,
informatiebijeenkomsten, Media Park Jaarcongres, overzichtsdocumenten, projecten in de sector,
MFW, subsidietrajecten voor MKB, Danktank en tests en seminars.
De vraag ‘hoe waarschijnlijk is het dat u iMMovator zou aanbevelen aan een vriend of collega’ is door
107 respondenten beantwoord en heeft een gemiddelde van 7.5 (SD= 1.57). Dit is redelijk positief.
Van deze respondenten is 64 procent passief tevreden (passives). Deze respondenten zijn tevreden
over iMMovator. 21 procent is zeer enthousiast over de organisatie (promoters). 16 procent is
hoogstwaarschijnlijk ontevreden over iMMovator (detractors).
Tabel 16. Categorieën Net Promoter Score (NPS) (N=107).
Detractor
17 (16%)
Passive
68 (64%)
Promotor
22 (21%)
Het zou kunnen dat er meer waarde wordt gehecht aan het oordeel van de promotors (N=22), omdat
zij zeer enthousiast zijn over de organisatie en de kernwaarden dus actief uitstralen. Vandaar dat ook
is gekeken op welke stellingen deze groep het hoogst heeft gescoord. Bij deze groep heeft bevlogen
het hoogst gescoord (M=6.45, SD=1.14), daarna duidend (M=6.36, SD=1.09) en toekomstgericht
(M=6.23, SD=1.45). In tabel 17 staan alle gemiddelden van de stellingen voor deze groep
weergegeven.
Tabel 17. Gemiddelden en standaarddeviaties van promotors (N=22) per kernwaarde op een schaal
van (1) zeer mee oneens tot (7) zeer mee eens.
Construct
Bevlogen
6.45 (1.14)
Duidend
6.36 (1.09)
Toekomstgericht
6.23 (1.45)
Toegankelijk
6.14 (1.39)
Verbindend
6.09 (1.19)
Onafhankelijk
5.91 (1.38)
Activerend
5.91 (1.27)
Lenig
5.64 (1.22)
Ontwikkelend
5.59 (1.01)
Ondersteunend
5.00 (0.93)
Bevlogen, duidend en toekomstgericht scoorden ook hoog bij de eerdere analyse met de totale groep
respondenten. Er zit dus tussen de totale groep en de groep promotors niet echt een verschil in
welke kernwaarden het hoogst scoren. Wel hebben de promotors alle kernwaarden hoger
beoordeeld.
6.2.2 HILVERSUM MEDIA CAMPUS
Er is eerst gekeken naar welke woorden spontaan genoemd werden door klanten. Dit maakte
duidelijk welk imago bij Hilversum Media Campus past volgens de klanten.
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Figuur 6. Woordenwolk imago Hilversum Media Campus.
Uit de analyse blijkt dat de woorden media en talent het meest door klanten genoemd werden als zij
aan Hilversum Media Campus denken. De woorden innovatie en onderwijs werden ook nog redelijk
vaak genoemd. In totaal zijn er 117 verschillende woorden genoemd door 40 respondenten, deze zijn
afgebeeld in figuur 6. Het woord media werd 14 keer genoemd, talent 9 keer en innovatie en
onderwijs 5 keer.
Vervolgens is een analyse gedaan om te kijken in hoeverre de klanten van HMC de gevonden
kernwaarden vinden passen bij de organisatie. Deze vraag is door 30 klanten ingevuld. Een overzicht
van de uitkomsten is te zien in tabel 18.
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Tabel 18. Gemiddelden en standaarddeviaties per kernwaarde (N=30) op een schaal van (1) zeer mee
oneens tot (7) zeer mee eens.
Kernwaarde
Verbindend
5.73 (1.34)
Bevlogen
5.70 (1.15)
Toekomstgericht
5.60 (1.10)
Ontwikkelend
5.10 (1.15)
Toegankelijk
5.07 (1.41)
Lenig
4.97 (1.16)
Duidend
4.93 (1.41)
Activerend
4.67 (1.56)
Ondersteunend
4.67 (1.12)
Onafhankelijk
4.43 (1.36)
Over het algemeen zijn de kernwaarden redelijk positief beoordeeld, de klanten zijn het redelijk goed
met de stellingen eens. Verbindend is als hoogste beoordeeld (M= 5.73, SD= 1.34), daarna volgen
bevlogen (M= 5.70, SD= 1.15) en toekomstgericht (M=5.60, SD = 1.10). De kernwaarden van HMC
scoren allemaal hoger dan de kernwaarden van iMMovator en de kernwaarde ondersteunend. De
kernwaarden van HMC vinden dus zowel medewerkers als klanten passen bij HMC.
Er is ook gevraagd welke kernwaarden klanten van HMC het belangrijkst vinden en moeten blijven na
de fusie. In tabel 19 zijn de resultaten te zien. Toekomstgericht vinden klanten het belangrijkste
(70%), gevolgd door toegankelijk (60%), verbindend (60%) en ontwikkelend (60%).
Tabel 19. Aantallen (met percentages) van kernwaarden die geselecteerd zijn en volgens klanten niet
mogen verdwijnen na de fusie (N=30).
Kernwaarde
Blijven
Toekomstgericht
21 (70%)
Toegankelijk
18 (60%)
Verbindend
18 (60%)
Ontwikkelend
18 (60%)
Ondersteunend
13 (43%)
Onafhankelijk
11 (37%)
Activerend
12 (30%)
Bevlogen
8 (27%)
Lenig
4 (13%)
Duidend
3 (10%)
Wanneer de resultaten van beide vragen met elkaar vergeleken worden, blijkt dat toekomstgericht,
verbindend, toegankelijk en ontwikkelend op beide vragen hoog scoren. Bevlogen scoorde wel hoog
op de stellingen, maar wordt niet als heel belangrijk gezien door klanten.
15 respondenten gaven antwoord op de vraag welke producten van HMC niet mogen verdwijnen.
Het Talent Development Program is het meest genoemd (7 keer). Respondenten vinden dat dit een
product is dat flexibel inspeelt op actuele vragen uit de business. Daarnaast werden nog genoemd:
Media Future Week, Topklas, trainingen, inhoudelijke innovatie, gratis presentaties bij Beeld en
Geluid, inspiratiesessies, aanbod voor professionals, bijeenkomsten, lezingen en onderwijs.
De vraag ‘hoe waarschijnlijk is het dat u HMC zou aanbevelen aan een vriend of collega’ is door 29
respondenten beantwoord en heeft een gemiddelde van 7.0 (SD= 1.69). Dit is redelijk positief. Van
deze respondenten is 66 procent passief tevreden (passives). Deze respondenten zijn tevreden over
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HMC. 10 procent is zeer enthousiast over de organisatie (promoters). 24 procent is
hoogstwaarschijnlijk ontevreden over HMC (detractors).
Tabel 20. Categorieën Net Promoter Score (NPS) (N=30).
Detractor
7 (24%)
Passive
19 (66%)
Promotor
3 (10%)
Ook bij HMC is gekeken op welke stellingen de promotors (N=3) het hoogst hebben gescoord. Bij
deze groep hebben toegankelijk (M=6.67, SD=0.58) en verbindend (6.67, SD=0.58) het hoogst
gescoord (M=6.45, SD=1.14), daarna toekomstgericht (M=6.00, SD=1.00) en bevlogen (M=6.00,
SD=0.00). In tabel 21 staan alle gemiddelden van de stellingen voor deze groep weergegeven.
Tabel 21. Gemiddelden en standaarddeviaties van promotors (N=3) per kernwaarde op een schaal
van (1) zeer mee oneens tot (7) zeer mee eens.
Construct
Toegankelijk
6.67 (0.58)
Verbindend
6.67 (0.58)
Toekomstgericht
6.00 (1.00)
Bevlogen
6.00 (0.00)
Ontwikkelend
5.67 (0.58)
Lenig
5.33 (1.16)
Duidend
5.00 (1.73)
Ondersteunend
4.67 (0.58)
Activerend
4.33 (1.16)
Onafhankelijk
3.33 (2.31)
Toegankelijk, verbindend, toekomstgericht en bevlogen scoorden ook hoog bij de eerdere analyse
met de totale groep respondenten. Er zit dus tussen de totale groep en de promotors niet echt een
verschil in welke kernwaarden het hoogst scoren. Deze resultaten zeggen echter niet zo veel, omdat
het maar om drie personen gaat.
6.3 VERGELIJKING TUSSEN DE ORGANISATIES
Om te kijken of de stellingen significant anders beoordeeld zijn bij beide organisaties, is een
independent t-toets uitgevoerd. Hieruit kwam dat de gemiddelden van de stellingen significant
verschilden tussen de organisaties voor de kernwaarden onafhankelijk en duidend. Leden van
iMMovator beoordeelden deze hoger dan klanten van HMC. In tabel 22 is te zien hoeveel
respondenten de enquête van beide organisaties hebben ingevuld en wat de organisaties gemiddeld
scoren.
Tabel 22. Resultaten t-toets voor de kernwaarden onafhankelijk en duidend.
Kernwaarde
Organisatie
N
M
T-toets
Onafhankelijk
iMMovator
116
5.03 (1.23)
t=2.30; df=144; p=.023
HMC
30
4.43 (1.36)
Duidend
iMMovator
115
5.82 (1.20)
t=3.15; df=143; p=.003
HMC
30
4.93 (1.41)
De kernwaarden onafhankelijk en duidend passen dus meer bij iMMovator dan bij HMC. De rest van
de kernwaarden verschilden qua beoordeling niet significant van elkaar.
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In tabel 23 staat een overzicht van de beoordeling van kernwaarden door leden en klanten van
iMMovator en HMC. De kernwaarden zijn gerangschikt van hoogst gescoord (1) naar laagst gescoord
(10).
Tabel 23. Overzicht beoordeling stellingen (M= gemiddelden) iMMovator en HMC.
iMMovator
M
HMC
M
1. Duidend
5.82
1. Verbindend
5.73
2. Bevlogen
5.66
2. Bevlogen
5.70
3. Verbindend
5.63
3. Toekomstgericht
5.60
4. Toekomstgericht
5.63
4. Ontwikkelend
5.10
5. Toegankelijk
5.53
5. Toegankelijk
5.07
6. Ontwikkelend
5.07
6. Lenig
4.97
7. Onafhankelijk
5.03
7. Duidend
4.93
8. Activerend
4.99
8. Activerend
4.67
9. Lenig
4.83
9. Ondersteunend
4.67
10. Ondersteunend
4.67
10. Onafhankelijk
4.43
Bij beide organisaties vonden leden en klanten bevlogen, verbindend en toekomstgericht het beste
passen bij de organisatie. Daarna volgen toegankelijk en ontwikkelend.
Daarnaast is er met een chi-kwadraattoets gekeken of de waarden die leden en klanten van
iMMovator en HMC belangrijk vonden nog significant verschilden van elkaar. Dit bleek niet het geval
te zijn. Een overzicht van de percentages gekozen waarden van iMMovator en HMC staat in tabel 24.
Tabel 24. Overzicht percentages gekozen waarden iMMovator en HMC.
iMMovator
HMC
1. Toekomstgericht (76%)
1. Toekomstgericht (70%)
2. Verbindend (65%)
2. Toegankelijk (60%)
3. Onafhankelijk (55%)
3. Verbindend (60%)
4. Toegankelijk (52%)
4. Ontwikkelend (60%)
5. Activerend (40%)
5. Ondersteunend (43%)
6. Bevlogen (36%)
6. Onafhankelijk (37%)
7. Ondersteunend (31%)
7. Activerend (30%)
8. Ontwikkelend (29%)
8. Bevlogen (27%)
9. Duidend (25%)
9. Lenig (13%)
10. Lenig (11%)
10. Duidend (10%)
Leden en klanten vinden de kernwaarde toekomstgericht bij beide organisaties het belangrijkst.
Daarna verbindend en toegankelijk. Onafhankelijk is voor leden van iMMovator belangrijker (55%)
dan voor klanten van HMC (37%). Ontwikkelend is voor klanten van HMC belangrijker (60%) dan voor
die van iMMovator (29%).
6.4 CONCLUSIE EN DISCUSSIE
Met de resultaten van studie III kan de deelvraag: “Sluiten de gevonden kernwaarden aan bij het
beeld dat leden en klanten hebben van de organisaties?’’ beantwoord worden. Daarnaast geeft dit
hoofdstuk een korte samenvatting van de resultaten van de vragenlijst.
6.4.1 IMAGO
Wanneer gekeken wordt naar de imago’s die beide organisaties hebben bij hun leden/klanten, dan
blijkt dat ze beiden geassocieerd worden met de mediasector en innovatie. De beschrijving van de
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waarde toekomstgericht past hier goed bij. Deze waarde werd immers beschreven met de stelling:
‘Organisatie X denkt na over de toekomst van de sector en houdt hier rekening mee’. Bij iMMovator
ligt de focus daarnaast meer op de woorden netwerk en bijeenkomsten, en bij HMC meer op talent
en onderwijs. Met iMMovator wordt de waarde verbindend geassocieerd, dit is terug te zien in de
woorden netwerk en bijeenkomsten. Bij beide organisaties komt dus de kernwaarde toekomstgericht
terug in het imago, en bij iMMovator daarnaast ook verbindend.
6.4.2 BEOORDELING
De leden en klanten van beide organisaties vinden over het algemeen alle kernwaarden goed bij de
organisaties passen, alle stellingen zijn positief beoordeeld. De gevonden kernwaarden van
iMMovator en HMC sluiten dus goed aan bij het beeld dat leden/klanten hebben van de organisaties.
De kernwaarde ondersteunend werd het laagst beoordeeld bij iMMovator. Bij HMC was dit de
kernwaarde onafhankelijk. Wat opvallend is, is dat bij HMC alle kernwaarden die door medewerkers
werden geïdentificeerd ook het hoogst scoorden op de stellingen. Bij iMMovator scoorden de eigen
kernwaarden soms lager dan kernwaarden van HMC. Er is dus een discrepantie tussen het beeld dat
medewerkers van iMMovator hebben en het beeld dat leden hebben. Bij HMC sluit het beeld dat
klanten hebben van de organisatie goed aan bij de gevonden kernwaarden. Een verklaring hiervoor is
dat iMMovator al veel langer bestaat, veel verschillende producten heeft en het hierdoor voor leden
niet echt meer duidelijk is waar de organisatie voor staat (kernwaarden). HMC bestaat korter en
heeft nog niet zoveel producten. Bij HMC reflecteren de producten waarschijnlijk beter de
kern(waarden) van de organisatie.
Daarnaast kwam uit de resultaten dat de kernwaarden duidend en onafhankelijk significant hoger
scoorden bij iMMovator dan bij HMC. Deze twee waarden passen dus meer bij iMMovator. Dit is niet
gek omdat dit de kernwaarden zijn die gekozen zijn bij iMMovator en niet bij HMC. Een verklaring
voor de hoge beoordeling van deze waarden bij iMMovator en niet bij HMC zou kunnen zijn dat
onafhankelijk toch een beetje botst met lenig, omdat hier ook de waarde vraaggericht onder werd
ingedeeld. Ook zou het kunnen dat duidend onder de klanten van HMC minder goed werd herkend
omdat het een woord is dat niet heel gebruikelijk is. Zij snapten misschien niet goed wat ermee
bedoeld werd en herkenden het daardoor niet. Het zou ook kunnen dat dit gewoon een waarde is
die beter past bij iMMovator dan bij HMC. Verder beoordeelden promotors dezelfde kernwaarden
het positiefst als de gehele groep respondenten.
6.4.3 BELANG KERNWAARDEN
Bij beide organisaties vonden leden/klanten de waarden toekomstgericht, verbindend en
toegankelijk het belangrijkst. Deze waarden moeten na de fusie blijven. Bij iMMovator scoorde
daarnaast onafhankelijk redelijk hoog. Van de kernwaarden van iMMovator zijn verbindend en
onafhankelijk het meest gekozen. Daarna pas activerend en duidend. Duidend scoorde wel hoog op
de stelling, maar wordt niet als heel belangrijk gezien door leden. De kernwaarde lenig werd het
minst geselecteerd. Bij HMC werd ook ontwikkelend veel geselecteerd. Van de kernwaarden van
HMC zijn bevlogen en lenig het minst gekozen. Bevlogen scoorde wel hoog op de stelling, maar wordt
niet als heel belangrijk gezien door klanten.
6.4.4 NIEUWE KERNWAARDEN FUSIEORGANISATIE
Wanneer gekeken wordt naar welke kernwaarden respondenten het meest vinden passen bij
iMMovator en bij HMC en deze vergeleken worden met de waarden die ze het belangrijkst vinden,
dan zouden op basis van deze resultaten de kernwaarden toekomstgericht, verbindend en
toegankelijk het beste passen in de fusieorganisatie.
Optioneel zijn de kernwaarden bevlogen en ontwikkelend. Bevlogen herkennen leden en klanten als
heel passend bij beide organisaties, maar scoort niet zo hoog op belang. Ontwikkelend scoorde bij
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beide organisaties redelijk goed op de beoordeling, maar vinden relaties van HMC veel belangrijker
dan die van iMMovator.
Duidend wordt niet geadviseerd als kernwaarde, omdat deze significant hoger scoorde bij iMMovator
dan bij HMC, deze bij beide organisaties niet zo belangrijk was onder de respondenten en het
waarschijnlijk een iets te abstract woord is waardoor de kernwaarde niet goed herkend wordt.
Onafhankelijk wordt niet geadviseerd omdat deze wel hoog scoorde op belang bij de leden van
iMMovator, maar niet heel hoog scoorde op de beoordelingen en bij HMC zelfs het laagst van alle
kernwaarden op de beoordeling van klanten.
6.4.5 PRODUCTEN
Leden van iMMovator noemden het Cross Media Café het meest als product dat niet weg mag gaan
na de fusie. Bij HMC noemden de klanten het Talent Development Program het meest. Dat deze
producten zo vaak genoemd zijn laat zien dat leden en klanten deze producten waarderen en dat dit
de producten zijn waaraan iMMovator en HMC herkend worden.
6.4.6 NET PROMOTER SCORE
IMMovator en HMC scoorden beiden redelijk op de vraag ‘hoe waarschijnlijk is het dat u de
organisatie zou aanbevelen aan een vriend of collega’. IMMovator scoorde een 7.5 en HMC een 7.0.
Van beide organisaties bestond de grootste groep respondenten uit passieven. IMMovator had iets
meer promoters (22 procent) dan detractors (15 procent). HMC had iets meer detractors (24
procent) dan promoters (20 procent).
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7. ALGEMENE CONCLUSIE & DISCUSSIE
In dit hoofdstuk worden de antwoorden op de hoofd- en deelvragen nog eens kort en bondig
neergezet op basis van de uitkomsten van de drie deelonderzoeken. De hoofdvraag van het
onderzoek was: “In hoeverre sluiten de kernwaarden van iMMovator aan bij de kernwaarden van
Hilversum Media Campus?” De deelvragen waren:
•
•
•
•

Wat zijn de kernwaarden van iMMovator en Hilversum Media Campus, zoals die voortkomen
uit de communicatie?
Welke kernwaarden passen bij iMMovator en Hilversum Media Campus volgens
medewerkers?
Wat zijn de overeenkomsten en verschillen in de kernwaarden, zoals die komen uit de
communicatie en herkend worden door medewerkers?
Sluiten de gevonden kernwaarden aan bij het beeld dat leden en klanten hebben van de
organisaties?

De kernwaarden van iMMovator en HMC die voortkomen uit de communicatie zijn overwegend
hetzelfde. Deze sluiten dus goed op elkaar aan. De waarden verbindend, organiserend,
ondersteunend, samenwerkend, ontwikkelend, effectief, bekwaam, stimulerend, actueel en veelzijdig
worden bij beide organisaties in meer of mindere mate gecommuniceerd. Een verklaring kan zijn dat
HMC onder andere geïnitieerd is door iMMovator en hierdoor waarschijnlijk deels vanuit dezelfde
missie en visie werken. Bij deze missie en visie horen ook bepaalde kernwaarden die dus weer
terugkomen in de communicatie. Ook zijn er twee medewerkers van iMMovator die ook bij HMC
werken. Dit zijn er twee van de vier. Dit zou ook invloed kunnen hebben gehad op de resultaten. Een
uitgebreidere discussie van de resultaten kan gevonden worden in paragraaf 4.3.
De kernwaarden die medewerkers van iMMovator vinden passen bij iMMovator sluiten maar
beperkt aan bij de kernwaarden die medewerkers van HMC vinden passen bij HMC. Medewerkers
vinden bij iMMovator de kernwaarden activerend, verbindend, duidend en onafhankelijk passen. Bij
HMC zijn dit de kernwaarden verbindend, ontwikkelend, bevlogen, toegankelijk, lenig en
toekomstgericht. Medewerkers van iMMovator en HMC kennen dus overwegend verschillende
kernwaarden toe aan de organisaties. Een uitgebreidere bespreking van de resultaten is te vinden in
paragraaf 5.3.
Er blijkt dat er deels overeenkomst is tussen welke kernwaarden gecommuniceerd worden en wat de
medewerkers herkennen als de kernwaarden. Bij iMMovator worden verbindend en activerend
impliciet en/of expliciet gecommuniceerd. Duidend en onafhankelijk werden niet of bijna niet
gecommuniceerd. Bij HMC werden verbindend, toegankelijk, ontwikkelend en bevlogen
gecommuniceerd. Lenig en toekomstgericht komen niet of bijna niet voor in de communicatie.
Verdere bespreking van deze resultaten is te lezen in paragraaf 5.4.
De gevonden kernwaarden sluiten redelijk goed aan bij het beeld dat leden en klanten hebben van
de organisaties. De kernwaarde die overeenkomt met het imago van beide organisaties, is de
kernwaarde toekomstgericht. Bij iMMovator komt ook verbindend goed overeen met het imago.
Verder scoorden de kernwaarden over het algemeen goed op de stellingen. Bij iMMovator werden
kernwaarden van HMC soms beter beoordeeld dan die van iMMovator zelf. Bij HMC werden wel de
eigen kernwaarden beter beoordeeld dan die van iMMovator. Er is dus een discrepantie tussen het
beeld dat medewerkers van iMMovator hebben en het beeld dat leden hebben. Een verklaring voor
het feit dat er een discrepantie is bij iMMovator en niet bij HMC zou kunnen zijn dat iMMovator al
veel langer bestaat, veel verschillende producten heeft en het hierdoor voor leden niet echt meer
duidelijk is waar de organisatie voor staat (kernwaarden). HMC bestaat korter en heeft nog niet
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zoveel producten. Bij HMC reflecteren de producten waarschijnlijk beter de kern(waarden) van de
organisatie. De rest van de resultaten van deelstudie III worden besproken in paragraaf 6.4.
Uit een vervolganalyse kwam dat de kernwaarden duidend en onafhankelijk significant hoger
scoorden bij iMMovator dan bij HMC. Concluderend kan er dus gesteld worden dat de kernwaarden
van iMMovator en HMC over het algemeen redelijk goed op elkaar aansluiten. Alleen de
kernwaarden duidend en onafhankelijk van iMMovator sluiten niet goed aan op de kernwaarden van
HMC. Een verklaring voor de hoge beoordeling van deze waarden bij iMMovator en niet bij HMC zou
kunnen zijn dat onafhankelijk deels botst met lenig, omdat hieronder ook de waarde vraaggericht
werd ingedeeld. Ook zou het kunnen dat duidend onder de klanten van HMC minder goed werd
herkend omdat het een woord is dat niet heel gebruikelijk is, en zij misschien niet goed begrepen wat
ermee bedoeld werd. Het zou echter ook kunnen dat dit gewoon een waarde is die beter past bij
iMMovator dan bij HMC.
7.1 VERGELIJKING RESULTATEN MET RESULTATEN VAN EXTERNE PARTIJ
Tijdens dit onderzoek heeft iMMovator ook een externe partij (De Positioneerders) ingehuurd om de
positionering van de nieuwe fusieorganisatie te bedenken. De resultaten van mijn onderzoek zijn
hierbij gebruikt als toevoeging op de informatie die zij zelf hebben verzameld. Deze informatie
hebben zij vooral verzameld door te spreken met de medewerkers en partners (directieniveau) van
beide organisaties. Mijn onderzoek richtte zich naast de communicatie en medewerkers ook op
leden/klanten van de organisaties. Zij adviseren de volgende kernwaarden:
Toekomstgericht:
Verbindend:
Leiderschap:

Bevlogen door innovatie:

Onze oriëntatie is op de toekomst, we zetten ons in voor een
bloeiende Nederlandse mediasector van morgen.
Wij hebben een geïntegreerde visie op de mediatransformatie en
brengen partijen bij elkaar.
We nemen bij de transformatie het voortouw door te agenderen,
partijen samen te brengen om te experimenteren en initiatieven op
te schalen.
We zijn gedreven door de mogelijkheden die nieuwe
mediatechnologie te bieden heeft.

Wanneer deze kernwaarden vergeleken worden met de kernwaarden die uit het onderzoek kwamen,
dan komen er drie van de vier overeen. Bij de kernwaarde bevlogen is nog ‘door innovatie’
toegevoegd. Een verklaring hiervoor is dat De Positioneerders interviews hebben gehouden met
medewerkers waarin naar voren kwam dat ze vooral gericht zijn op innovatie. De toevoeging hiervan
aan de kernwaarden ligt daarom voor de hand, ook omdat ‘innovatie’ terugkwam in het imago van
beide organisaties.
Een verklaring voor de toevoeging van de kernwaarde leiderschap is dat deze waarde te maken heeft
met hoe de organisatie zich wil positioneren in de markt: namelijk als de partij die het voortouw
neemt in de transformatie en hiervoor een bepaald leiderschap moet kunnen laten zien. Zo blijft de
organisatie relevant. Dit is een kernwaarde die niet terugkomt in wat de organisaties nu apart zijn,
maar aspireert om samen te zijn. De kernwaarde komt niet voor in de tekstanalyse en is ook niet
door medewerkers genoemd. Er is dus een discrepantie tussen wat de organisaties zijn en wat ze
straks in de nieuwe organisatie willen zijn. Als deze kernwaarde gekozen wordt moet de
fusieorganisatie hier dus echt wat mee gaan doen in de communicatie.
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De kernwaarden die geadviseerd worden zijn gebaseerd op de resultaten van dit onderzoek en de
additionele informatie die zij zelf hebben opgehaald met interviews. Naast de kernwaarden gaven zij
ook een advies voor de naam van de nieuwe organisatie, namelijk een naam die toekomstgericht is.
Dit advies is opgevolgd en de nieuwe organisatie zal verder gaan onder de naam ‘Media
Perspectives’. Een synoniem voor toekomst is perspectief. De kernwaarde toekomstgericht wordt
dus in de naam gecommuniceerd.
7.2 BEPERKINGEN VAN HET ONDERZOEK
Dit onderzoek had een aantal beperkingen. Ten eerste haakten er veel respondenten bij het invullen
van de vragenlijst vroegtijdig af. Dit was bij de enquête van iMMovator geen probleem, maar dit
zorgde er wel voor dat er veel minder respondenten waren bij HMC. Bij de vragenlijsten die niet
volledig waren, is het als criterium aangehouden dat in ieder geval de eerste vraag over de stellingen
ingevuld moest zijn. Het zou immers zonde zijn om deze data verloren te laten gaan. Om de
vragenlijst kort te houden is elke kernwaarde maar met 1 stelling bevraagd, voor de interne validiteit
zou het beter zijn geweest om meerdere stellingen per kernwaarde te gebruiken. Nu zouden
sommige stellingen niet duidelijk of omvattend genoeg kunnen zijn. Ook zou het beter zijn geweest
om ook kernwaarden die niet passen bij de organisaties in de vragenlijst op te nemen. Nu waren er
alleen stellingen met kernwaarden van iMMovator en HMC.
Een andere beperking had te maken met het feit dat kernwaarden bij verschillende personen
verschillende interpretaties oproepen. Hierdoor interpreteerde ik bijvoorbeeld de kernwaarden
toonaangevend en onderzoekend als twee aparte kernwaarden, terwijl de medewerkers van
iMMovator deze vonden vallen onder duidend. Dit laat zien dat bepaalde kernwaarden elkaar soms
dus niet helemaal uitsluiten en geeft aan dat bepaalde resultaten open staan voor een andere
interpretatie.
Ook was er een overlap in medewerkers bij de organisaties en in leden/klanten die in beide
netwerken zaten. Twee medewerkers zaten in beide focusgroepen. Daarnaast kregen sommige
leden/klanten dezelfde enquête te zien, alleen dan over een andere organisatie. Mogelijk
beïnvloedde dit de resultaten.
Ondanks de beperkingen kunnen er op basis van dit onderzoek en de resultaten aanbevelingen
worden gedaan die in het volgende hoofdstuk besproken zullen worden.
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8. AANBEVELINGEN
IMMovator wilde graag weten hoe goed de identiteit van HMC past bij de eigen identiteit omdat zij
samen een nieuwe fusieorganisatie moeten gaan vormen. In dit hoofdstuk worden aanbevelingen
gegeven die iMMovator in overweging kan nemen bij het vormgeven van de identiteit van de
fusieorganisatie en alle communicatie-uitingen die deze identiteit moeten overbrengen op
stakeholders.
1. Gebruik in de nieuwe identiteit in ieder geval de kernwaarden toekomstgericht, verbindend en
bevlogen. Aanvullende opties zijn toegankelijk en ontwikkelend.
De eerste aanbeveling betreft de kernwaarden van de fusieorganisatie. De kernwaarden
toekomstgericht en verbindend komen in het onderzoek naar voren als hoogst scorend op
beoordeling en belang. Beide organisaties scoorden ook hoog op de beoordeling van bevlogen.
Hoewel deze niet als heel belangrijk werd gezien door leden en klanten, past deze wel goed bij de
organisaties en is deze unieker dan toegankelijk. Toegankelijk en ontwikkelend scoorden redelijk
goed op beoordeling en op belang, daarom zou ik ze als secundaire kernwaarden willen adviseren.
Secundair, omdat hier niet de focus op hoeft te liggen, maar ze wel impliciet gecommuniceerd
zouden kunnen worden. De primaire kernwaarden komen overeen met het advies van De
Positioneerders, zij adviseren daarnaast ook leiderschap. Dit heeft te maken met de positionering van
de fusieorganisatie en wat deze aspireert te zijn. Deze kernwaarde komt echter nergens terug in dit
onderzoek, omdat beide organisaties dit nog niet zijn en heb ik daarom niet mee genomen in mijn
aanbeveling.
2. Laat de kernwaarden terugkomen in alle communicatie-uitingen die de organisatie doet.
Uit de resultaten van iMMovator bleek dat bepaalde kernwaarden niet goed herkend werden door
leden. Dit wijst erop dat de identiteit van iMMovator op sommige aspecten niet goed overkwam op
haar stakeholders. Ook bleek uit de tekstanalyses dat niet alle kernwaarden die benoemd waren
door de organisaties, ook daadwerkelijk gecommuniceerd werden. Om dit te voorkomen bij de
fusieorganisatie moet ervoor gezorgd worden dat alle communicatie-uitingen consistent zijn en
kernwaarden uitdragen. Dit zorgt voor een duidelijke identiteit. Urde (2013) zegt namelijk dat de
kernwaarden van een organisatie op alle elementen invloed hebben: de kern reflecteert alle
elementen en alle elementen reflecteren de kern.
Voorbeelden
Toekomstgericht: in naam van nieuwe organisatie (Media Perspectives), synoniem toekomst is
namelijk perspectief.
Bevlogen door innovatie: Vooral expliciet in missie en visie benoemen en laten zien door te
communiceren over innovatie.
Leiderschap: in de kleuren die gebruikt worden in de huisstijl of inrichting van het kantoor.
Leiderschap wordt symbolisch uitgedrukt in de kleur rood.
Verbindend: zou kunnen terugkomen in de cultuur van de organisatie, door flexplekken te creëren
voor partners en relaties, zodat er inloop en uitloop is van relaties die er komen werken en zo met
elkaar kunnen netwerken.
Om dit te concretiseren is er vervolgonderzoek nodig, dat bijvoorbeeld een brandbook
(huisstijlregelmentenboek) oplevert. Dit is een gedetailleerde uitwerking van richtlijnen over de
vormgeving van een organisatie, de producten en diensten.
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3. Communiceer meer kernwaarden in de nieuwsbrieven.
Uit de resultaten van de tekstanalyse bleek dat in de nieuwsbrief van beide organisaties bijna geen
kernwaarden werden gecommuniceerd. De fusieorganisatie zou hier dus meer aandacht aan kunnen
besteden door bijvoorbeeld de corporate story met kernwaarden kort aan het begin van de
nieuwsbrief te kunnen herhalen of de kernwaarden expliciet in de teksten te laten terugkomen. Het
design van de nieuwsbrieven zou de kernwaarden impliciet kunnen uitdrukken. Vervolgonderzoek
kan laten zien hoe en of dit anders aangepakt kan worden.
4. Zorg dat de medewerkers de kernwaarden goed kennen.
De medewerkers maken een belangrijk deel uit van de organisatie. Als zij de kernwaarden goed
weten vergemakkelijkt dit het communiceren naar stakeholders en de processen binnen de
organisatie. Hang de kernwaarden bijvoorbeeld ergens op een centrale plek op, zodat het fungeert
als geheugensteun wanneer dat nodig is of communiceer ze op een andere manier regelmatig intern.
5. Blijf het Cross Media Café (CMC) en het Talent Development Program (TDP) organiseren.
Leden en klanten noemden vooral het CMC en het TDP als producten die moesten blijven na de fusie.
Dat deze producten zo vaak genoemd zijn laat zien dat leden en klanten deze producten waarderen
en dat dit de producten zijn waaraan iMMovator en HMC herkend worden.
6. Zorg ervoor dat leden/klanten die tevreden zijn over de organisaties (passieven) enthousiast
worden over de organisatie (promotors).
Uit de resultaten bleek dat de leden/klanten van de organisaties vooral bestaan uit passieven. Een
klein gedeelte is promotor. Juist de promotors dragen de kernwaarden en identiteit van de
organisatie actief uit, omdat zij zeer enthousiast zijn over de organisatie. Maak van deze groep
passieven dus promotors door bijvoorbeeld te onderzoeken waar deze groep enthousiast van wordt
(van welke events of content) en hier op in te spelen met de communicatie. Ook zouden eventuele
kortingen voor de promotors of marketing automation hiervoor kunnen zorgen. Marketing
automation is het gebruikmaken van verschillende geautomatiseerde systemen om leden/klanten
aan de organisatie te binden en door de customer journey heen te “helpen”. Brainstormsessies of
een onderzoek door een stagiair kunnen hier goede ideeën over opleveren.
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BIJLAGEN
BIJLAGE A: MERKWIEL IMMOVATOR
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BIJLAGE B: SELECTIE KERNWAARDEN SONARCORPUS
Resultaten ‘bedrijf’ + bijvoeglijk naamwoord
Goed
Internationaal
Groot
Klein
Jong
Gezond
Innovatief
Normaal
Dienstverlenend
Mooi
Toonaangevend
Autonoom
Dynamisch
Modern
Nationaal
Sterk
Betrokken
Actief
Belangrijk
Leuk
Duurzaam
Professioneel
Westers
Creatief
Sociaal
Slecht
Succesvol
Serieus
Zwak
Stabiel
Traditioneel
Bescheiden
Machtig
Uniek
Conservatief
Actueel
Onafhankelijk
Degelijk
Complex
Hiërarchisch
Cultureel
Zelfstandig
Ambitieus
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BIJLAGE C: SELECTIE IDIOTICON VAN PERSOONLIJKHEID
Dimensie

Persoonlijkheidskenmerken

Extraversie

Enthousiast, gezellig, toegankelijk, vlot, open,
belangstellend, familiaar, uitdagend, bedrijvig,
energiek, ondernemend, vitaal, onvermoeibaar,
hartstochtelijk, nieuwsgierig, hip, dynamisch,
actief, direct, gecompliceerd, solitair,
individualistisch
Hartelijk, soepel, bereidwillig, sociaal,
sympathiek, collegiaal, bereidvaardig, positief,
coöperatief, gastvrij, bescheiden, fanatiek,
welwillend, goed, eenvoudig, trouw,
betrouwbaar, flexibel, loyaal, democratisch,
menselijk
IJverig, arbeidzaam, praktisch, serieus,
fatsoenlijk, normaal, toegewijd, systematisch,
efficiënt, doelbewust, ambitieus, leergierig,
oplettend, formeel
Zelfverzekerd, nuchter, rationeel, stabiel,
evenwichtig, standvastig, zakelijk,
onafhankelijk, zelfstandig, krachtig, veranderlijk
Origineel, behoudend, progressief, werelds,
complex, analytisch, integer, gedreven,
geïnteresseerd, conventioneel, inventief,
veelzijdig, vooruitstrevend, intelligent,
idealistisch, creatief, karaktervol

Vriendelijkheid

Zorgvuldigheid

Emotionele stabiliteit

Intellectuele autonome
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BIJLAGE D: SELECTIE MERKWAARDEN WEBSITES
Website
Stiletto-marketing
http://stiletto-marketing.nl/2017/08/17/watzijn-jouw-merkwaarden/

Merkwaarden
Authenticiteit, bekwaamheid, bescheiden,
betrokken, betrouwbaar, creativiteit,
daadkracht, dienstbaar, doelgericht,
duurzaamheid, eenvoud, effectiviteit, energiek,
enthousiasme, flexibiliteit, gezag, groei,
innovatie, inspiratie, inzet, kracht, leraarschap,
nuchterheid, ondernemerschap, ontwikkeling,
openheid, passie, samenwerken, veelzijdig,
verbinding, verbondenheid, vernieuwing,
vindingrijk
Aansluiting, aanwezig, ambitieus, authenticiteit,
begaandheid, bekwaamheid, benaderbaar,
bescheidenheid, betrokkenheid, bijdrage,
creativiteit, daadkracht, dienstbaarheid,
doelgericht, efficiënt, energiek, enthousiasme,
effectiviteit, flexibel, gedreven, geleerdheid,
gezellig, groei, hartstocht, initiatiefrijk,
innovatie, inspiratie, intelligent, internationaal,
klantgericht, kracht, leraarschap, loyaal,
flexibel, onafhankelijk, ondernemend,
ontwikkeling, openheid, origineel, persoonlijk,
professioneel, toegankelijk, toewijding,
traditioneel, veelzijdigheid, verbinding.

Erno hannink
https://ernohannink.nl/mijn-kernwaarden-lijst/
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BIJLAGE E: DEFINITIEVE KERNWAARDENLIJST
Dynamisch

Betrokken

Samenwerkend

Internationaal

Inspirerend

Veelzijdig

Nationaal

Stimulerend

Bekwaam

Onafhankelijk

Actief

Doelgericht

Verbindend
Nuchter

Betrouwbaar
Professioneel

Effectief
Energiek

Bescheiden

Oplettend

Krachtig

Gedreven

Zakelijk

Modern

Uniek

Ontwikkelend

Traditioneel

Cultureel

Complex

Enthousiast

Ondersteunend

Maatschappelijk

Actueel

Flexibel

Origineel

Open

Onbevreesd

Creatief

Jong

Organiserend

Ambitieus

Sociaal

Toonaangevend

Persoonlijk

Toegankelijk
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BIJLAGE F: VOORBEELD TEKSTVERDELING CORPUS
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BIJLAGE G: COHEN’S KAPPA’S PER KERNWAARDE
Kernwaarden met cohen’s kappa waarden
Kernwaarden
Cohen’s kappa (κ)
Actief
.87
Actueel
.42
Ambitieus
1.00
Bekwaam
.74
Bescheiden
1.00
Betrokken
.93
Betrouwbaar
1.00
Complex
1.00
Cultureel
1.00
Creatief
.93
Doelgericht
.93
Dynamisch
1.00
Effectief
1.00
Energiek
1.00
Enthousiast
1.00
Flexibel
1.00
Internationaal
1.00
Inspirerend
.63
Jong
1.00
Krachtig
1.00
Maatschappelijk
1.00
Onbevreesd
Modern
Nationaal
Nuchter
Onafhankelijk
Ondersteunend
Ontwikkelend
Open
Oplettend
Organiserend
Origineel
Gedreven
Persoonlijk
Professioneel
Samenwerkend
Sociaal
Stimulerend
Toegankelijk
Toonaangevend
Traditioneel
Uniek
Veelzijdig
Verbindend
Zakelijk

.48
1.00
1.00
1.00
1.00
.67
.74
.93
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
.87
.86
1.00
.76
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
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BIJLAGE H: OVERZICHT GEVONDEN KERNWAARDEN PER COMMUNICATIEMIDDEL EN PER
ORGANISATIE
GEVONDEN KERNWAARDEN PER COMMUNICATIEMIDDEL EN TOTAAL HMC

Actief
Actueel
Ambitieus
Bekwaam
Bescheiden
Betrokken
Betrouwbaar
Complex
Cultureel
Creatief
Doelgericht
Dynamisch
Effectief
Energiek
Enthousiast
Flexibel
Gedreven
Internationaal
Inspirerend
Jong
Krachtig
Maatschappelijk
Modern
Onbevreesd
Nationaal
Nuchter
Onafhankelijk
Ondersteunend
Ontwikkelend
Open
Oplettend
Organiserend
Origineel
Persoonlijk
Professioneel
Samenwerkend
Sociaal

Folder

Website

Nieuwsbrief

Totaal

0
5
0
8
0
1
0
0
0
1
0
0
10
0
0
0
1
1
5
1
0
0
1
1
0
0
0
14
5
1
0
9
0
0
0
9
1

0
2
0
2
0
2
0
0
0
1
0
0
5
1
1
0
0
1
4
1
0
0
0
1
0
0
0
15
3
0
1
3
0
0
0
7
0

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
3
4
1
1
10
0
0
0
2
0

0
7
0
10
0
4
0
0
0
2
0
0
20
1
1
0
1
2
10
3
0
0
1
2
1
0
0
32
12
2
2
22
0
0
0
18
1
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Stimulerend
Toegankelijk
Toonaangevend
Traditioneel
Uniek
Veelzijdig
Verbindend
Zakelijk

2
3
0
0
0
3
15
2

5
8
0
0
0
0
14
0

0
2
1
0
0
1
3
0

7
13
1
0
0
4
32
2

GEVONDEN KERNWAARDEN PER COMMUNICATIEMIDDEL EN TOTAAL IMMOVATOR.
Nieuwe
nieuwsbrief
Actief
0
Actueel
1
Ambitieus
0
Bekwaam
0
Bescheiden
0
Betrokken
0
Betrouwbaar
0
Complex
0
Cultureel
0
Creatief
0
Doelgericht
0
Dynamisch
0
Effectief
0
Energiek
0
Enthousiast
0
Flexibel
0
Gedreven
0
Internationaal
0
Inspirerend
0
Jong
0
Krachtig
0
Maatschappelijk 0
Modern
0
Onbevreesd
0
Nationaal
0
Nuchter
0
Onafhankelijk
0
Ondersteunend 0
Ontwikkelend
0
Open
0
Oplettend
0

Oude
nieuwsbrief
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
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Nieuwe site

Oude site

Folder

Totaal

0
1
0
2
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
1

1
5
0
15
2
3
0
0
0
0
2
0
9
1
1
1
1
2
4
0
1
0
0
0
2
0
1
21
16
1
7

1
2
0
4
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
0
0

2
10
0
21
2
4
0
0
0
0
3
1
11
1
4
1
1
2
6
0
1
0
0
0
2
0
1
26
23
1
8

Organiserend
Origineel
Persoonlijk
Professioneel
Samenwerkend
Sociaal
Stimulerend
Toegankelijk
Toonaangevend
Traditioneel
Uniek
Veelzijdig
Verbindend
Zakelijk

2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
0
0
0
3
0
0
1
0
0
0
0
0
0

2
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
2
5
0
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35
0
0
0
14
0
17
6
2
0
3
14
31
0

7
0
0
0
4
0
2
0
3
0
0
4
7
0

48
0
0
0
25
0
20
7
5
0
3
20
43
0

BIJLAGE I: VRAGENLIJST FOCUSGROEP

Naam:
Leeftijd:
Geslacht:
Functie binnen iMMovator:
Hoeveel uur per week werk je bij iMMovator:

Kun je drie woorden opschrijven waarvan je vindt dat die echt bij iMMovator passen? (Géén
producten of diensten)
1.
2.
3.
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Hier staat een lijst met verschillende woorden. Kun je hierop aankruisen welke woorden je bij
iMMovator vindt passen?
□ Betrokken

□ Samenwerkend

□ Internationaal

□ Inspirerend

□ Veelzijdig

□ Nationaal

□ Stimulerend

□ Bekwaam

□ Onafhankelijk

□ Actief

□ Doelgericht

□ Verbindend

□ Betrouwbaar

□ Effectief

□ Nuchter

□ Professioneel

□ Energiek

□ Bescheiden

□ Oplettend

□ Krachtig

□ Gedreven

□ Zakelijk

□ Modern

□ Uniek

□ Ontwikkelend

□ Traditioneel

□ Cultureel

□ Complex

□ Enthousiast

□ Ondersteunend

□ Maatschappelijk

□ Actueel

□ Flexibel

□ Origineel

□ Open

□ Onbevreesd

□ Creatief

□ Jong

□ Organiserend

□ Ambitieus

□ Sociaal

□ Toonaangevend

□ Persoonlijk

□ Toegankelijk

□ Dynamisch
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Welke woorden vind je wel bij iMMovator passen maar staan niet op de lijst?
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BIJLAGE J: TRANSCRIPT FOCUSGROEP

IMMOVATOR
Kiki: We gaan nu kijken welke woorden er volgens jullie weg mogen van de lijst die we net hebben
opgeschreven. Hierbij kun je denken aan woorden die toch eigenlijk hetzelfde betekenen of niet
onderscheidend genoeg zijn voor een kernwaarde.
Frank: Indikken of schrappen?
Kiki: Schrappen
Freek: Alle nullen
Natasja: alle nullen ja
Freek: Maar ik vind de nullen ook wel wat zeggen
Mir: Ja.. Jong..
Bert: Persoonlijk..
Freek: jong, persoonlijk, oplettend, ja ik vind de nullen wel wat zeggen
Marlies: is het misschien iets dat we wel willen zijn maar niet zijn?
Kiki: Nu is het vooral belangrijk om te kijken welke woorden er mogen blijven en welke niet. Want
het is gebruikelijk om tussen de 1 en 6 kernwaarden te hebben
Ton: Bij elk woord zeggen van mag hij weg of niet. Bijvoorbeeld dynamisch, wat mij betreft mag hij
weg
Mir: misschien moeten we dan even een rode stift ofzo pakken
Kiki: ja precies dat, je hebt bijvoorbeeld het woord divers, maar dat zijn meerdere bedrijven. Dus dat
is niet iets dat je onderscheid van andere bedrijven
Marlies: dan vind ik dat dynamisch inderdaad wel weg kan
Ton: Ja een rode punt bij woorden die weg moeten, dan ben je de scores niet kwijt maar dan zie je
wel welke er weg moeten
Mir: ja mee eens, dat is wel fijn
Freek: omdat ze niet onderscheidend zijn, daar gaat het dan om eigenlijk
Mir: of dat het eigenlijk toch niet echt waar is
Kiki: je kan wel vinden dat iets bij de organisatie past, maar dit hoeft niet iets te zijn waar je om
bekend wil staan
Mir: dat zijn inderdaad wel twee verschillende dingen. Sommige dingen passen heel goed maar de
conclusie is dan: we zijn niet zo onderscheidend. Soms past het wel iets goed, maar dan moet er nog
iets bij of het in een andere context omschrijven. Dat mogen we denk niet verliezen. Want ja
misschien is dat wel wie we zijn
Freek: ik zou dynamisch niet willen verliezen, maar het is totaal geen onderscheidend woord.
Marlies: ik zou hem niet in onze top 6 willen
Mir: misschien twee symbooltjes bijzetten: één is dan we vinden hem wel passen, maar niet
onderscheidend, en onderscheidend en passend moet ook een symbool krijgen. Dynamisch vinden
we wel passen, maar niet onderscheidend
Kiki: een punt is wel passend, niet onderscheidend, en een uitroepteken is allebei.
Kiki: dan gaan we door met internationaal
Freek: dat willen we wel
Mir en ton: hij moet blijven, een punt
Freek: een punt
Mir: maar hij moet wel blijven
Freek: Maar je kunt er niet onderscheidend mee zijn
Kiki: als je drie woorden hebt, wil je dan dat internationaal erbij staat ja of nee
Mir: niet in het huidige iMMovator
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Freek: als je straks drie woorden onder het logo hebt staan, dan zijn dat niet dynamisch,
internationaal etc. Dat bedoel ik met onderscheidend
Mir: het is in ieder geval toch wel passend. Dus hij mag toch wel een stip
Kiki: Nationaal
Freek: weg
Mir: weg
Marlies: weg
Kiki: onafhankelijk
Freek: allebei
Mir: Beiden ja
Ton: die moet dus in de kernwaarden
Mir: passend en onderscheidend
Kiki: verbindend
Marlies: zeker
Freek: Ja
Mir: uitroepteken
Frank: ja? Ik vind hem niet onderscheidend. Ik vind het wel, maar ga ik daarmee vermarkten?
Mir: nou ja als je dat goed kan laden dan heeft dat wel iets unieks. En dan niet het nokia connecting
people achtige verhaal
Bert: in de wereld van media waar iedereen het licht in elkaars ogen gunt is verbinding maken wel
onderscheidend
Freek: verbindend zegt iets actiefs, we hebben ook een aantal woorden rondom netwerken, en dat
straalt iets uit van: hier is het, doe er maar wat leuks mee. Dat verbindend is een soort opdracht aan
jezelf
Mir: Een opdracht aan jezelf
Frank: Ja
Ton: ik vind dat we het met iets meer tempo moeten doen, dus deze krijgt een uitroepteken en dan
kijken we straks wel of er te veel uitroeptekens staan
Marlies: goeie Ton
Kiki: Nuchter
Freek, Ton, Frank: weg
Kiki: Bescheiden
Allemaal: weg
Kiki: Gedreven
Freek + Mir: punt
Marlies: ja
Kiki: Uniek
Allemaal: weg
Kiki: Cultureel
Allemaal: weg
Kiki: Ondersteunend
Freek: weg
Mir: punt
Marlies: punt
Freek: ja toch een punt
Mir: als we het kunnen omwerken tot iets van faciliterend ofzo. Het is echt waar we nu zijn
Marlies: het is echt waar we nu zijn maar het is niet wat we als pay-off kunnen..
Frank: nu wordt hij veel beter, gewoon een van de twee, een punt of een uitroepteken
Kiki: Flexibel
Frank: weg
Ton: weg
Kiki: Onbevreesd
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Mir: Eigenlijk zou die echt goed zijn, als je dát hebt. Iedereen denkt dan echt van huh wat is dat voor
organisatie. Onbevreesd
Kiki: Organiserend
Allemaal: punt
Kiki: Toonaangevend
Frank: uitroepteken
Marlies: het is denk ik wat we willen zijn, maar ik heb hem niet gedaan omdat we het niet nu zijn.
Ton: ik wil helemaal niet toonaangevend zijn
Frank: je wil wel duidend zijn
Ton: ja precies
Frank: is dat dan niet hetzelfde?
Mir: nee dat denk ik niet
Kiki: dat komt nog straks
Mir: Ik voel wel dat hier iets mee is
Marlies: Ja anders een vraagteken doen?
Ton: weer een nieuw figuurtje
Frank: waar zijn we nu?
Mir: nog steeds bij toonaangevend, blijkbaar is die moeilijk. Doe maar een vraagteken. Door met
toegankelijk
Bert + Freek: punt
Marlies: ik weet het niet zo goed
Mir: Als je ook verbindend bent..
Frank: Hoe kun je verbindend te zijn zonder toegankelijk te zijn?
Ton: als je verbindend hebt dan heb je toch ook toegankelijk?
Frank: ja maar straks gaan we toch indikken?
Mir: punt
Natasje: doe voorlopig maar een punt
Kiki: Betrouwbaar
Mir: uitroepteken
Freek: punt
Marlies punt
Ton: nou ik zou die wel als uitroepteken willen hebben
Mir: betrouwbaar verbinden zou ik wel heel fijn vinden hoor, betrouwbaar is wel heel fijn
Marlies: ik neig nu meer naar een uitroepteken
Kiki: we kunnen gewoon een uitroepteken doen want we moeten er hiernaar toch nog een keer
doorheen en een selectie maken
Allemaal: ja uitroepteken
Kiki: Professioneel
Frank: punt
Freek: punt
Mir: punt. Oplettend kan weg
Kiki: zakelijk
Freek, Marlies, Mir, Ton: weg
Kiki: ontwikkelend
Frank: weg
Mir: punt
Frank: oké toch een punt
Kiki: complex
Allemaal: weg
Kiki: Maatschappelijk
Allemaal: weg
Kiki: Origineel
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Allemaal: weg
Mir: Creatief kan ook weg
Freek: weg
Kiki: ambitieus
Freek: punt
Mir: weg
Marlies: weg
Frank: weetje creatief en oplettend, als we dat niet zijn, dan zijn we gedreven en ondersteunend in
niks
Ton: dit vangen we allemaal met duiding
Frank: Ja allemaal op duiding
Marlies: Nee ik ben het met frank eens dat creatief moet blijven
Mir: oké dan wordt creatief een punt, maar dan is er wel werk aan de winkel
Kiki: ambitieus
Allemaal: die mag wel weg dan
Kiki: persoonlijk
Allemaal: weg
Kiki: Modern
Freek: mag wel weg
Kiki: Samenwerkend
Marlies: uitroepteken
Mir: uitroepteken ja
Kiki: veelzijdig
Marlies: uitroepteken
Freek: nee nee
Ton: nee weg
Mir: punt, misschien toch weg. Net als complex, moet gewoon weg
Frank: ik vind het wel tenenkrommend, want bekwaam gaat ook gewoon weg
Kiki: bekwaam
Marlies: weg
Kiki: Doelgericht
Mir en ton: punt
Natasja: er waren er maar twee die hem gekozen hadden
Freek: doelgericht en effectief zijn toch hetzelfde
Ton: nou dat weet ik niet
Frank: wat is het verschil dan? Je hebt efficiënt en effectief
Mir: waar staat doelgericht? Ohja daar
Marlies: een vraagteken dan?
Mir: ja een vraagteken
Kiki: Effectief?
Frank, Marlies, Mir: weg
Kiki: energiek
Marlies + Mir: punt of weg
Kiki: Krachtig
Marlies + Mir + Freek: weg
Kiki: traditioneel
Allemaal: weg
Kiki: enthousiast?
Allemaal: niet belangrijk, mag wel weg
Kiki: actueel
Natasja: dat willen we wel zijn denk ik
Freek: een punt
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Mir: een punt of uitroepteken
Freek + Marlies: een punt
Mir: het moet minimaal een punt zijn
Kiki: Open
Allemaal: weg
Frank: dat we zowel open als toegankelijk geschrapt hebben
Mir: hebben we dat? Nee daar staat hij, met een punt
Marlies: ik vind dat als toegankelijk een punt is, open ook een punt moet zijn
Mir: maar ik vind toegankelijk mooier dan open
Kiki: jong
Mir: doe maar weg
Kiki: sociaal
Mir + Frank: weg
Kiki: betrokken
Allemaal: punt
Mir: moeilijk woord
Kiki: actief
Freek + Marlies: punt
Frank: maar hoe verhoudt zich dat tot inspirerend?
Mir: nou heel anders!
Kiki: doen we een punt. Inspirerend?
Marlies + Freek: punt
Mir: ja of een uitroepteken
Freek + Marlies + Mir: ja toch een uitroepteken
Kiki: ik denk dat hij met negen stemmen toch wel een uitroepteken mag
Mir: er moet wel lading in komen
Kiki: stimulerend
Mir + Marlies: uitroepteken
Frank: nee dat vind ik niet
Bert: er zijn andere woorden die dat in zich hebben
Mir: doe maar een vraagteken dan, want als er discussie is dan is er discussie
Frank: wel grappig dus, want we hebben nu twee vraagtekens bij toonaangevend en stimulerend, en
dat zijn dus blijkbaar toch wel woorden waar we ons ongemakkelijk bij voelen
Ton: nee die je niet kwijt wil
Mir: ja maar ze wringen wel ergens
Kiki: business georiënteerd.
Mir: uitroepteken
Frank: uitroepteken lijkt me niet
Marlies: nee
Ton: hij stond niet op de lijst, maar dan kan hij nog steeds goed zijn
Natasja: misschien hadden we hem wel aangekruist als hij op de lijst had gestaan
Marlies: is business georiënteerd zo onderscheidend dat het een uitroepteken moet zijn?
Bert: nou het is wel wat je wil zijn
Freek: ik vind het wel een uitroepteken. Het is wel een rot woord maar eh..
Marlies: ik leg me erbij neer jongens, is goed
Mir: ja dat moet je nog beter vatten maar dat hebben we wel altijd gezegd. Met oog op economisch
rendement
Kiki: en we gaan door. Gemeenschap
Mir: die mag weg, het is gewoon een rotwoord
Kiki: media innovatie
Freek: het kan haast niet anders dan een uitroepteken zijn
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Marlies: ik vind dat hetzelfde als business oriëntatie. Qua gevoel dat ik erbij heb. Als business
georiënteerd een uitroepteken is dan moet dit ook een uitroepteken zijn
Mir: ja helemaal mee eens, uitroepteken. We zijn business georiënteerd, we stimuleren media
innovatie vanuit het perspectief van.. ja. Netwerk
Frank: dit zijn wel de woorden die niet op het blad stonden he. Dus daarom maken de lage
frequenties niet uit
Freek: ja ik vind dat wel heel belangrijk
Frank + Mir: Ja, uitroepteken
Mir: we hebben wel teveel uitroeptekens maar daar gaan we straks wel in schrappen.
Kiki: sympathiek
Mir: weg
Kiki: media
Freek: die zit wel in media-innovatie
Frank: ja maar media en media innovatie zijn nog wel twee verschillende dingen.
Freek: maar we zijn ook niet echt redacties, in dat format
Mir: een punt?
Marlies: een punt ja
Kiki: er zijn meerdere bedrijven die uit de mediabranche komen
Mir: hij moet ergens terugkomen in de nieuwe naam straks. …. Voor de mediasector. Ergens komt
die wel terug
Kiki: zal ik hem even een punt geven dan?
Allemaal: ja een punt
Kiki: oprecht
Allemaal: kan wel weg.
Kiki: vernieuwend en innovatief
Mir + Freek: die zitten al ergens in dus die kunnen weg
Kiki: vooruitkijkend
Ton: ik vind die samenvallen met duidend maar wel super belangrijk
Mir: maar duidend vind ik dan wel een mooier woord dus deze kan dan weg
Kiki: iedereen het ermee eens dat divers weg kan?
Freek: ja
Kiki: positief?
Frank: een van die twee, positief of optimistisch moet wel een kernwaarde zijn vind ik. Als we dat
niet zijn..
Marlies: het sijpelt wel door in bijna alles wat we doen
Natasja: maar is het dan meer positief of meer optimistisch?
Frank: design technisch zeggen ze volgens mij optimistisch
Mir: het is hoe je naar dingen kijkt. Dus die zou denk ik een uitroepteken zijn en positief dan?
Ton: die kan dan weg
Mir: onderzoekend. Ja die wil ik eigenlijk wel houden
Natasja: zit die niet al ergens in een ander woord?
Ton: je kunt niet duidend zijn zonder onderzoekend te zijn
Mir: dus dan is het een uitroepteken
Bert: nou dat vind ik niet
Mir: nee je kan duidend zijn zonder onderzoekend te zijn maar dat is niet wat we willen. Je duidt
doordat je dat heel gedegen onderzoekt
Marlies: vind je dat dat nu bij iMMovator past? Ik denk dan alleen aan de monitor
Mir: nou onderzoekend is altijd hoezo dan, waarom dan
Bert: het scouten en scannen is toch ook onderzoekend
Marlies: dat associeer ik niet met onderzoekend
Mir: oh ik wel
Marlies: maar als jullie dat eronder vinden vallen kan dat gewoon
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Mir: oh het woord kritisch is nergens gekomen. Grappig
Ton: we gaan weer even verder
Kiki: coördinerend
Allemaal: punt
Kiki: Activerend
Mir + Freek + Frank: punt
Marlies: ik vind dat wel een uitroepteken
Mir: ja dat snap ik wel. Ik vind het uiteindelijk namelijk een heel mooi woord
Marlies: ik ook, en we zijn ook wel echt onderscheidend hierin
Mir: versnellend ja.. een punt
Freek: punt
Strategisch en beleid een punt, team, klankbord, lobby weg
Kiki: dan zal ik nu even de woorden met een uitroepteken opschrijven
Freek: onafhankelijk, verbindend, betrouwbaar, samenwerkend, inspirerend, business georiënteerd,
media innovatie, netwerk, duidend, optimistisch, onderzoekend, activerend, toonaangevend,
stimulerend, doelgericht
Mir: we hebben er wel nog iets te veel hoor. Maar een paar zijn je interne waarden. Zoals
optimistisch en je hebt externe waarden
Ton: en als je dit soort sessies nou een week later doet he, hoeveel procent blijft dan hetzelfde
Kiki: we gaan dus nu kijken welke onder elkaar vallen, hetzelfde zijn op de een of andere manier
Ton: ik vind optimistisch, versnellend en coördinerend samen zijn te verballen in stimulerend
Freek: stimulerend en activerend zit ook heel dicht op elkaar
Natasja: ja precies
Mir + Freek: ik vind activerend eigenlijk mooier dan stimulerend
Freek: stimulerend is meer beduwen. Activeren is het trekken
Frank: ik heb nu heel erg de neiging om een streep door stimulerend te zetten
Mir + Bert: stimulerend is push en activerend is pull
Ton: dan houden we activerend
Mir: nou hup. Wat zijn we goed bezig!
Ton: kunnen onderzoekend en optimistisch daarmee dan ook weg?
Freek: ja vind ik wel
Mir: onderzoekend wel, optimistisch..
Freek: activerend is altijd optimistisch
Bert: je kunt niet vanuit een negatieve instelling activeren
Mir + Marlies: nee
Ton: onderzoekend misschien toch laten staan
Mir: onderzoekend laten we dan staan
Ton: netwerk
Mir + Bert + Freek: netwerk, verbindend en samenwerkend vinden we 1 dingetje
Freek: verbindend vind ik eigenlijk wel mooi
Mir: in het Engels, connecting
Marlies: connecting, activating
Bert: engagement
Mir: betrokkenheid, ja
Frank: jongens even in het Engels, we doen independent, inspiring, initiating. De drie I’s
Freek: nee
Kiki: we waren bij verbindend, samenwerkend en netwerkend
Freek: daarin vind ik verbindend het mooist
Mir: Ja
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Frank: ik vind verbindend het sufst
Geroezemoes
Ton: volgens mij zijn we niet meer collectief aan het werk
Marlies: nee
Mir: onafhankelijk en betrouwbaar, kunnen die samen?
Marlies: ik betwijfel of we dat naar buiten moeten uitdragen
Mir: dat is meer onze manier van werken bedoel je
Bern jan: ik vind dat allemaal wel vanzelfsprekend
Mir: oké dan kan betrouwbaar weg, en dan onafhankelijk?
Natasja + Marlies: dat is wel hetzelfde denk ik
Ton: nou dat vind ik niet
Mir: nee ik ook niet. Ik zou onafhankelijk wel naar buiten willen uitdragen
Freek: je wil toch dat men ons onafhankelijk percipieert, met onze partnerschappen en het goede
voorhebben met de mediasector.
Ton: het feit dat je erop wordt herkend door hun, is al belangrijk
Bert: ik weet niet of je je er per se moet willen profileren, maar je moet het wel zijn
Mir: dus meer intern
Ton: nee, dat vind ik niet
Mir: oké dan laten we hem even staan
Kiki: dan gaan we even door met inspirerend
Marlies: dat vind ik wel een woord dat je heel veel hoort
Bert: dat zit ook een beetje in activerend
Allemaal: ja mee eens, hij kan weg
Kiki: business georiënteerd
Freek: hebben we dat domein nog nodig
Bert: dit is wel de kernopdracht
Frank: ik vind business en media wel hetzelfde eigenlijk
Freek: ja die twee mogen eigenlijk wel samen
Mir: dat is eigenlijk een soort vierkant eromheen. Het zijn niet je waarden maar je domein
Marlies: precies. Het moet wel in je mission statement komen
Mir: ja laten we die dus even buiten beschouwing laten omdat het ander soort woorden zijn
Dit is echt wat doe je, en in welke sector. Hoe je het doet, daar zijn we nu mee bezig
Freek: dan hebben we nu nog het trio duidend, onderzoekend en toonaangevend
Mir: toonaangevend is een beetje dat je een trendwatcher bent maar niemand hoeft zich er iets van
aan te trekken
Ton + Frank: het is een jeukwoord
Freek: toonaangevend betekent ook dat je de macht zou moeten hebben
Bert: ik vind hem wel onder duiding passen
Freek + Mir: toonaangevend mag weg, valt onder duidend
Allemaal: doelgericht kan dan ook weg, en onderzoekend ook
Frank: we zijn er!
Freek: klaar
Mir: vier kernwaarden
Marlies: ik kan me er goed in vinden moet ik zeggen
Mir: het is wel je compas waarmee je dingen doet. Dit is ook input voor hoe het visuele er dan uit
moet komen te zien. Wat je wil uitstralen. Als dit is wie je bent en hoe je het doet
Bert: dit is de basis voor je positionering. Nu moeten we een soort brand key achtig ding maken
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Kiki: we gaan nu per woord kijken of deze mag blijven of niet
Lotte: talent kenmerkt de organisatie niet echt
Marlies: positief en vrolijk zegt ook wel iets
Kiki: zullen we de woorden even afgaan?
Marlies: ja dynamisch, ik vind wel dat we dynamisch zijn maar ik weet nou niet echt of het
onderscheidend is. Elk bedrijf is dynamisch
Mir: als je terug moet naar max 6, en dat is al veel voor een kleine organisatie. Dan is het kill your
darlings. Welke wil je nou echt als pay-off laten staan?
Lotte: maar kan je het in 1 ronde al beperken tot 6? Ik vind het prima om hem nu los te laten omdat
we straks gaan kijken naar woorden die op elkaar lijken. Dat je ze niet meteen weghaalt maar dat je
straks gaat kijken welke woorden op elkaar lijken en dat je ze dan gaat clusteren
Caroline: ja dynamisch en samenwerkend..
Mir: als ik moet kiezen tussen dynamisch en samenwerkend zou ik eerder samenwerkend kiezen
Marlies: ja ik ook. Anders laten we hem even staan en gaan we door met internationaal. Deze kan
weg toch?
Allemaal: ja
Marlies: nationaal wat mij betreft ook
Allemaal: ja
Marlies: onafhankelijk heeft er maar twee
Caroline: ik vind dat geen kernwaarde, je kunt onafhankelijk zijn zonder dat het een kernwaarde is.
Lotte: ik bedoel het meer als boven partijen
Caroline: dat zijn we ook eigenlijk niet toch
Mir + Marlies: nee
Mir: als je vraaggericht werkt dan wordt hij wel vrij ingewikkeld om ook nog onafhankelijk te zijn
Caroline + Lotte: nee klopt
Mir + Marlies: dan gaat hij weg
Caroline: verbindend vind ik wel echt dat we dat zijn
Mir + Lotte + Marlies: ik ook, mag blijven
Kiki: nuchter
Allemaal: mag weg
Marlies: bescheiden ook
Kiki: gedreven.
Marlies: die hebben we alle vier
Mir: dan mag hij voorlopig blijven
Kiki: uniek
Mir + Lotte: weg
Caroline: ik vind wel dat we dat zijn
Marlies: ik heb wel dat als je het uitlegt bij partnergesprekken dat ze wel verrast zijn. Dat dit bestaat
en dat dit er is
Lotte: ik vind ons niet uniek als verschijnsel zegmaar
Caroline: wie hebben dit dan aangegeven? Want het zijn er drie
Marlies: als de helft zich er niet in kan vinden zou ik hem weg doen. Maar dan vind ik dat dynamisch
ook weg moet
Mir: ik vind hem niet onderscheidend
Caroline: nee dat is zo
Mir: ook al zijn er meerdere coca cola’s, dan toch zou je bij dat bedrijf eerder uniek denken.
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Ook al zijn er zelfs daar een paar van
Kiki: mag hij dan weg?
Allemaal: ja
Mir: cultureel kan weg
Kiki: ondersteunend
Marlies: dat is denk ik wel wat we zijn maar ik vind het geen sexy woord
Caroline: stimulerend vind ik beter dan. We zouden hem even kunnen vasthouden zodat we straks
kunnen kijken welk woord beter is
Kiki: dan houden we hem even vast
Mir: ja. Dat geldt dan ook voor flexibel
Marlies: onbevreesd mag dan weg. Organiserend moet dan ook blijven want dat zijn er ook vier.
Lotte: toonaangevend moet weg
Marlies: betrokken kan dan blijven. Inspirerend ook maar twee
Caroline: het is wel wat we doen
Marlies: nou het is denk meer dat wij mensen kennen die inspirerend zijn dan dat we zelf inspirerend
zijn
Lotte: het is een doel om bepaalde mensen te inspireren maar dat kenmerkt de organisatie zelf niet.
Mir: ik vrees dat die weg mag
Marlies: stimulerend moet dan blijven denk ik, actief ook. Betrouwbaar heeft er drie dus dat kan wel
een discussie puntje zijn
Caroline: ja ik vind dat wel heel belangrijk. Dit moet je wel willen als kernwaarde. Dat mensen denk
van dit is van HMC dus dan kan je erop vertrouwen dat het goed is
Lotte + Marlies: ja
Mir: Ik denk dat het bij deze is dat we nog te kort bestaan. Om als betrouwbaar bekend te staan
Marlies + Lotte + Caroline: ja precies
Marlies: ik zou hem wel willen
Lotte: ik had hem niet
Mir: ik had hem wel maar het is niet het eerste waar je aan denkt
Marlies: nee. Meer van goed initiatief en laten we kijken wat het opbrengt dan..
Lotte: ook omdat we nu nog niet in de fase zitten dat we alles kunnen doen wat we willen doen, of
wat we mogelijk beloven
Marlies: weg
Kiki: en professioneel?
Caroline: ik vind dat geen kernwaarde, ik vind dat de norm
Mir: zijn wij nou een super professionele organisatie?
Lotte: daarom had ik hem niet aangevinkt
Marlies: wij zijn meer de vrolijke..
Caroline: de vrolijke vrienden
Lotte: het is niet dat we niet professioneel zijn, maar het is niet onze kern.
Marlies: zo groot is je dienstenaanbod ook nog niet
Kiki: oplettend
Lotte: ik had deze wel omdat als we iets horen we er wel werk van willen maken
Marlies: ja. Maar als maar twee mensen hem hebben
Mir: laat hem maar even blijven
Zakelijk weg, geen punten
Kiki: ontwikkelend mag blijven?
Mir: ja
Kiki: complex
Allemaal: mag weg
Kiki: origineel
Marlies: als uniek weg is zou ik origineel ook weg doen
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Mir + Lotte + Caroline: ja
Caroline: creatief.. we zijn zelf niet creatief
Mir: we hebben zelfs een gewoon klaslokaal. We zijn zelfs redelijk traditioneel in dat opzicht.
Lotte: wel creatieve oplossingen maar dat is wat anders
Allemaal: creatief mag weg.
Kiki: ambitieus
Marlies: dit is niet het eerste waar ik aan denk bij HMC. Bij het werkoverleg hebben we wel altijd
grootste plannen maar..
Caroline: ja maar als we binnen 10 jaar het MIT instituut willen worden
Mir: ja maar als je gelijk vanaf het begin super ambitieus was geweest he, dan had je vanaf het begin
gelijk alleen maar Engels aanbod gehad. Het past dus net niet
Allemaal: dan kan hij weg
Kiki: persoonlijk
Caroline: vind ik wel, een op een praten met HR.
Mir: hij mag opzich wel blijven, misschien even als vraagteken
Marlies: ik had hem niet
Kiki: Samenwerkend?
Mir: ja die mag blijven
Kiki: veelzijdig?
Marlies: ik zat er wel een beetje bij te twijfelen. Ik heb hem volgens mij wel aangekruist.
Mir: waarom zijn we veelzijdig? Waar denken jullie dan aan?
Marlies: we doen niet alleen opleidingen maar ook HR overleg en bedrijfsuitje voor de NOS. We
hebben wel echt een focus gekozen maar daarbinnen doen we wel heel veel
Lotte: daarom had ik ook complex aangevinkt
Marlies: hij mag blijven staan maar ik denk niet dat hij zal blijven staan bij de selectie
Kiki: Bekwaam
Allemaal: die kan blijven
Kiki: doelgericht
Lotte: dat is een verschil of je meer kijkt naar de visie. Daar zit wel een duidelijk doel achter maar dat
gaat over de werkwijze
Caroline: als we iets beslissen dan gaan we daar toch doelgericht mee aan de gang?
Lotte: ik vond hem niet helemaal zegmaar
Marlies: van mij mag hij wel weg. Ben het wel eens met Lotte.
Effectief mag weg
Marlies: Energiek moet blijven
Kiki: Krachtig
Allemaal: mag wel
Mir: hangt iemand erg aan modern?
Caroline: nee ik meer vernieuwend
Mir: dan mag hij weg
Traditioneel weg
Kiki: enthousiast?
Allemaal: Ja
Kiki: Actueel
Mir: nee
Caroline: dit is geen kernwaarde
Lotte +Marlies: Nee
Caroline: we zijn geen nu.nl
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Allemaal: open mag blijven
Kiki: jong
Mir: je kan in je aanpak jong zijn
Marlies: hoe bedoel je dat?
Jong en naïef of?
Mir: wel veel meer het disruptieve in alles wat je bent, hemelbestormers
Lotte: een soort rock en roll
Mir: een soort hop we laten je zien hoe je talent doet
Lotte: een soort onbesuisd
Mir: ja daarom heb ik gedegen. Het zit gewoon goed in elkaar. Er zijn maar een paar bedrijven
waarvan ik vind dat jong goed bij ze past en dat het ook een positieve waarde geeft
Lotte: sociaal mag blijven
Marlies: ik denk dat veel van die woorden zoals vrolijk, enthousiast etc. hieronder vallen
Kiki: toegankelijk?
Allemaal: mag blijven
Mir: wie had behulpzaam? Ik vind dat wel een mooie
Kiki: behulpzaam en ondersteunend lijken ook wel een beetje op elkaar
Marlies: ja behulpzaam vind ik wel iets autonomer klinken ofzo
Lotte: je zou nog faciliterend kunnen zeggen
Mir: behulpzaam gaat wel veel verder. Laat maar even staan want hier gaat het denk ik vooral om
het juiste woord vinden
Kiki: talent
Marlies: het moet in onze missie zitten
Mir: we gaan jullie een ding verklappen: bij iMMovator kwam daar het woord media. Bij ons zit dat
er dus niet in
Marlies: nee inderdaad
Mir: maar het woord talent wel. Dit is het domein waar je het doet
Lotte: jullie wisten dat
Mir: ja maar ik denk er dus niet aan. Terwijl wij die voorkennis hebben
Kiki: toekomstgericht
Caroline: geen kernwaarde
Mir: hier is de wens de vader van de gedachte. Je moet het wel zijn. Hier het woord innovatief niet,
maar wel toekomstgericht. Opleiden en ontwikkelen zou wat mij betreft wel altijd toekomstgericht
moeten zijn. Maar is dit het media woord in HMC?
Marlies: ja misschien wel meer dan talent ook
Caroline: Ja maar als je er goed over nadenkt dan is dit wel wat HMC doet, de hele tijd.
Lotte: een opleiding is altijd een investering die zich later betaald
Mir: laat hem maar even staan
Kiki: vernieuwend
Allemaal: die mag weg
Kiki: netwerk. Lijkt heel erg op verbindend
Caroline: het is geen kernwaarde. HMC is een netwerkorganisatie
Marlies: ja wij maken verbindingen
Mir: volgens mij gaat hij dan weg, kiezen we eerder voor verbindend
Kiki: Sympathiek
Marlies: energiek vind ik belangrijker dan sympathiek
Kiki: positief
Marlies: wij framen slechte dingen goed
Mir: enthousiast is een andere opvatting van positief
Lotte: wij zien kansen in plaats van problemen
Mir: ik zeg vraagteken. Ik denk dat hij nog wel mee moet
Kiki: gedegen
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Mir: die was van mij maar die kan wel
Vrolijk kan weg
Kiki: vraaggericht
Caroline: dat is wat we doen
Marlies: het klinkt mij een beetje van u draagt wij draaien
Caroline: dat doen wij wel
Marlies: ik vind het plat ofzo
Mir: als je het vergelijkt met iMMovator dan zijn wij wel veel vraaggerichter
Marlies: ja dat vind ik dan mooier dan vooruitdenkend en toekomstgericht dan..
Als jullie het allemaal zo vinden dan ga ik erin mee
Kiki: mag vooruitdenkend dan weg?
Caroline + Lotte: toekomstgericht is wel een mooier en grootser woord
Kiki: oké dan ga ik nu eerst even de uitroeptekens opschrijven
Mir: verbindend, gedreven, ondersteunend, flexibel, organiserend, betrokken, stimulerend, actief,
oplettend, ontwikkelend, samenwerkend, veelzijdig, bekwaam, energiek, enthousiast, open, sociaal,
toegankelijk, behulpzaam, toekomstgericht, dynamisch, persoonlijk, positief, vraaggericht
Kiki: nu moeten we kijken welke woorden bij elkaar geclusterd kunnen worden en toch een voor een
te kijken welke woorden onderscheidend zijn en welke niet
Marlies: ik denk dat verbindend, samenwerkend, ondersteunend en organiserend wel een beetje
hetzelfde zijn
Mir: en behulpzaam
Lotte + Caroline: Ja
Caroline: energiek, enthousiast, open, sociaal, persoonlijk en positief zijn allemaal wel ongeveer
hetzelfde.
Mir: dit is allemaal een beetje de manier waarop je mensen benaderd
Marlies: is dat actief ook of valt die meer onder verbindend?
Caroline: ik denk dat die opzich wel erbij kan
Marlies: jawel he
Mir: dus die zit ook op dat niveau. Ik kan je nu al verklappen, dit kwam er niet bij immovator uit.
Caroline: die waren niet zo positief en persoonlijk?
Marlies + Mir: nee nee echt niet
Mir: we kennen onszelf redelijk goed
Marlies: maar zullen we sociaal weg doen?
Lotte: dan denk ik toch een beetje aan hulpverleners
Mir: maar willen we van deze woorden één woord maken?
Caroline: ja denk het wel
Mir: en toegankelijk? Zit dat dan bij open?
Marlies: dat vind ik wel iets anders dan energiek.
Mir: de vraag is nu wel of energiek en enthousiast op dezelfde lijn zitten
Marlies: en oplettend?
Mir: die vind ik bij stimulerend en ontwikkelend passen.
Lotte: ik vind ontwikkelend bij organiserend passen
Marlies + Mir + Caroline: nee dat vind ik niet
Mir: stimulerend, ontwikkelend en toekomstgericht zitten denk ik wel op hetzelfde vlak
Lotte: en betrokken kan daar ook wel bij horen
Caroline: gedreven en betrokken passen ook wel bij elkaar
Mir: ik denk dat energiek, enthousiast en gedreven net iets anders zijn
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Marlies: ja dat is meer dat je veel energie hebt en gas op die lolly, dat idee.
Mir: ja dan hoort gedreven toch bij energiek en enthousiast. En dan denk ik dat dynamisch daar dan
ook bij hoort
Marlies + Lotte: ja dat denk ik ook
Marlies: flexibel mag van mij wel weg
Caroline: ja maar je kan wel super snel inspelen
Marlies: ja dat is wel onderscheidend van de HBO ‘s enzo.
Caroline: je kan heel snel inschakelen op de vraag
Mir: flexibel en vraaggericht zit een beetje langs die as
Caroline: dat hoort wel bij elkaar
Mir: is betrokken en gedreven hetzelfde?
Lotte: ik denk wel dat die erbij hoort ja.
Lotte: stimulerend en ontwikkelend mag wel bij elkaar
Mir: en bekwaam?
Kiki: is bekwaam niet een beetje hetzelfde als professioneel? Het is wat je bent maar het onderscheid
je niet van anderen?
Mir: dus weg maar? Net als sociaal?
Allemaal: Ja
Mir: we hebben wel nog een paar moeilijke over
Lotte: en betrokken. Vind ik wel bij persoonlijk passen
Marlies: ik vind betrokken dat we iets hebben gezegd en dat we ook zorgen dat het gebeurt. We zijn
niet van we gaan om vijf uur naar huis
Caroline: we hebben allemaal hart voor de zaak
Kiki: anders gaan we even door met veelzijdig
Marlies: dat was al een vraagteken toch
Mir: nee niet
Marlies: maar we hebben er wel al over gediscussieerd, dus ik zou nu zeggen weg
Kiki: dus hij mag weg?
Lotte + Marlies: ja doe maar
Mir: ja misschien moeten we daarvan af, die veelzijdigheid
Caroline: ik vind dat oplettend ook weg mag. Die hangt wel samen met toekomstgericht
Marlies: ik vind het ook een beetje raar om te zeggen dat onze organisatie oplettend is
Caroline: voor een verkeersorganisatie kan het dan weer wel
Mir: het is een soort van voelen wat er speelt. Dat woord zoek je eigenlijk
Lotte: dat is dan eigenlijk sensitief, omgevingsbewustzijn
Marlies: maar het is wel een kernwaarde
Mir: doe hem bij vraaggericht, daar past hij onder
Lotte + Caroline: ja dat is goed
Mir: flexibel, oplettend en vraaggericht. Daar moeten we dan nog het juiste woord voor vinden.
Caroline: toekomstgericht… dat is wel een aparte he
Mir: ik vind wel dat hij alleen mag staan
Lotte + Marlies: ik vind hem bij oplettend horen
Lotte: maar oplettend hoeft niet toekomstgericht te zijn
Caroline: vraaggericht is ook niet toekomstgericht
Mir: betrokken is nog over, die zit wat mij betreft bij gedreven, energiek, enthousiast. Het is de
manier waarop je doet, je gaat er helemaal voor. Daar had ook passie kunnen staan
Lotte: oké daar ga ik wel in mee
Marlies + Caroline: ik ook.
Mir: hoe gaan we dit doen, gaan we nu van alle clusters één woord maken?
Marlies: dat kunnen we opzich wel proberen
Marlies: ik ben niet voor organiserend of ondersteunend, zelf
Lotte: ik ook niet
75

Marlies: ik vind dat een beetje te facilitair ofzo
Caroline: dan is het verbindend of samenwerkend
Mir: we hebben ook nog behulpzaam, maar we doen eerst wel verbindend. Wat verstaan jullie
hieronder?
Caroline: alle partijen bij elkaar brengen om tot iets nieuws te komen
Lotte: ook heel erg het doorverwijzen. Maar het moet niet alleen verbindend zijn maar ook het
organisatorische en faciliterende vlak
Caroline: dus verbindend en ontwikkelend zouden wel kunnen
Lotte: ja dat denk ik wel
Marlies: dan schrijf je die even op Kiki
Mir: ontwikkelend is wel mooi, want dan zou je stimulerend los kunnen laten. Dat is dan een mooie
dubbelslag
Allemaal: ja
Marlies: ik denk dat we meer met ontwikkelen bezig zijn dan met stimuleren
Kiki: dan gaat stimulerend weg
Lotte: kunnen we niet iets van energiek, enthousiast etc. maken? Ik vind energiek wel een mooie
Caroline + Marlies: enthousiast vind ik leuker
Marlies: dan vallen betrokken, gedreven en dynamisch af
Kiki: dynamisch was sowieso al een twijfelgeval dus die kan wel weg
Caroline: ja precies. We moeten wel zorgen dat die woorden ergens onder passen. Als je kijkt tussen
energiek en enthousiast dan zegt enthousiast wel wat over je werkhouding
Lotte: als ik energiek google dan is dat kracht en doorzettingsvermogen. Enthousiast is onder andere
bevlogen..
Marlies: is energiek, enthousiast, gedreven en betrokken dan bevlogen?
Caroline: ik vind het een kriebelwoord. Een onderwijsterm
Marlies: gepassioneerd? Staat volgens mij wel ergens in een missie statement
Mir: toegewijd?
Kiki: toegewijd is meer betrokken
Caroline: Toegewijd vind ik echt betrokken
Mir: maar het is een driehoek he, misschien is betrokken dan het beste woord
Lotte: maar energiek en enthousiast hebben iets sprankelends, betrokken heeft dat niet
Lotte: even kijken, synoniemen voor energiek..
Marlies: energiek of enthousiast maakt me niet zoveel uit
Mir: krachtdadig?
Lotte: geestdrift?
Mir: ik vind energiek en enthousiast net aan een iets ander spectrum staan dan bedreven en
betrokken. Ze zitten wel op dezelfde as maar ik ben nog wel op zoek naar een woord dat in het
midden zit
Mir: bevlogen?
Lotte: bevlogen is wel met energie zegmaar, en enthousiast en ook wel betrokken
Marlies: en gedreven ja
Mir: het zit precies tussen betrokken en gedreven in
Caroline: ja
Mir: marlies jij mag het zeggen
Marlies: ah jeetje
Mir: maar caroline als jij moest kiezen tussen betrokken en gedreven wat kies je dan?
Caroline: betrokken
Lotte: ik vind gedreven en betrokken heel anders. Gedreven zijn ook carrière tijgers.
Kiki: zit betrokken ook niet op dezelfde lijn met behulpzaam?
Caroline: ja dat denk ik wel
Mir: dan wordt het betrokken voor dat stukje, en dan hebben we nog energiek en enthousiast
Lotte: ja maar ik vind gedreven
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Mir: misschien moet je gedreven dan zoeken in het woord energiek en enthousiast
Lotte: oh zo ja
Mir: nu zoek je nog iets voor de woorden gedreven, energiek en enthousiast. With a drive zegmaar
Caroline: dat is dan dus gedreven. En niet energiek of enthousiast
Mir: ja energiek en enthousiast, van mij mogen ze weg. Dat is meer op het persoonlijke vlak dan als
organisatie
Caroline + Lotte + Marlies: ja dan doen we het zo
Lotte: of bevlogen haha
Mir: eigenlijk bevlogen ja
Kiki: dan streep ik nu energiek en enthousiast weg. Dan hebben we nu nog open, persoonlijk,
toegankelijk, actief en positief
Marlies: ik denk dat actief wel in gedreven zit. En als we energiek en enthousiast doen dan moet
persoonlijk ook wel denk ik
Mir: dat zit wel op die lijn ja
Lotte: positief en persoonlijk mogen weg dan
Kiki: open en toegankelijk vind ik een beetje hetzelfde
Marlies: dat is het ook
Kiki: dus nu is het een kwestie van welk woord vind je mooier
Lotte: toegankelijk is iets letterlijker denk ik, open kan.. we bedoelen volgens mij dat we als
organisatie zijn we toegankelijk. Vind het wel een beetje een suf woord.
Mir: iedereen heeft een allergie-woord
Marlies: toegankelijk vind ik wel laagdrempeliger klinken
Mir: dan kiezen we voor toegankelijk
Caroline: wat hebben we dan nog. Toekomstgericht?
Lotte: en vraaggericht.
Kiki: samenwerkend en ondersteunend?
Mir: ja die mochten al weg
Marlies: volgens mij hebben we alles. Verbindend, ontwikkelend, betrokken..
Mir: vraaggericht, fexibel en oplettend
Caroline: ik vind wel echt dat HMC flexibel is. Dat dat onderscheidend is
Lotte: hoe noem je dat nou
Mir: inspringen op
Marlies: agile vind ik wel
Mir: lenig, makkelijk
Marlies: lenig?
Mir: lenig is eigenlijk wel wat het is he. We zijn een lenige organisatie
Marlies: het klinkt alleen zo..
Mir: als je kijkt in het Nederlands bij synoniemen voor flexibel dan staat lenig er dus tussen, en dat
bedoelen wij. Maar er staat ook gedwee en toegeeflijk en meegaand. En dat is het weer niet. Dus we
voelen heel goed aan welk stukje er wel bij past en welk stukje niet
Marlies: ik ben voor lenig
Mir: lenig? Durven we dat?
Kiki: maar jullie hadden vraaggericht en oplettend ook. Moeten we daar nog iets mee?
Mir: het mooie van lenig vind ik dat vraaggericht er ook een beetje inzit
Lotte: ja vind ik ook
Mir: maar oplettend weer niet
Lotte: oplettend vind ik ook niet heel belangrijk
Marlies: maar verbindend zit er al in, dus dat heeft voor mij al een beetje die richting aan.
Het oplettende
Lotte: ook wel op dingen in de gaten houden
Mir: zit lenig en ontwikkelend dan dicht bij elkaar of niet?
Marlies: ontwikkelend is meer dat we het ook echt ontwikkelen en doen
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Lotte: wendbaar is het woord dat ik zocht. Maar dat is hem niet helemaal
Marlies: ik vind het opzich ook wel
Mir: synoniemen.net
Marlies: we moeten we zo weg. Wendbaar..
Mir: rekbaar, zacht, buigbaar, rank
Lotte: makkelijk draaiend
Mir: beweeglijk.. is het ook niet. Ik denk toch dat we lenig moeten opschrijven
Caroline: ik vind het wel een mooi woord
Lotte: opzich is het ook wel weer
Caroline: het is ook uniek
Marlies: dan hebben we er zes
Kiki: vraaggericht en toekomstgericht hebben we nog over
Marlies: zit vraaggericht niet een beetje in lenig?
Caroline: omdat je lenig bent kun je vraaggericht te werk gaan
Lotte: een beetje wel. Lenig impliceert wel dat je inspeelt op ontwikkelingen
Mir: het is inspelend op.. alleen is inspelend op niet zo mooi
Caroline: toekomstgericht hebben we dus nog niet
Marlies: wel ontwikkelend maar..
Mir: vraaggericht kan er niet uit maar die moet er toch bij. Dit is toch hetzelfde woord als media
Marlies: moet er toch eentje uit
Mir: ja betrokken en gedreven die is gewoon niet goed, daar moet één woord voor komen. Bevlogen
en lenig, dat zegt toch weer iets heel anders dan moderne organisaties nu doen
Lotte: misschien bevlogen even met een vraagteken
Mir: en dan zijn het er wel nog teveel
Marlies: dan zijn het er zes. Het zijn er niet zo weinig als bij iMMovator.
Mir: met als context talent
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IMMOVATOR
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Inspirerend
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Samenwerkend
Toegankelijk
Verbindend
Gedreven
Organiserend
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Betrokken
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Onafhankelijk
Ondersteunend
Sociaal
Ambitieus
Complex
Doelgericht
Internationaal
Maatschappelijk
Modern
Uniek
Zakelijk
Bescheiden
Effectief
Flexibel
Krachtig
Origineel

8
8
8
8
8
7
7
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
79

Toonaangevend
Nuchter
Traditioneel
Cultureel
Jong
Onbevreesd
Oplettend
Persoonlijk

2
1
1
0
0
0
0
0

HILVERSUM MEDIA CAMPUS
Waarde
Totaal
Actief
Bekwaam
Betrokken
Energiek
Enthousiast
Flexibel
Gedreven
Ondersteunend
Ontwikkelend
Open
Organiserend
Samenwerkend
Stimulerend
Toegankelijk
Actueel
Ambitieus
Betrouwbaar
Dynamisch
Professioneel
Sociaal
Uniek
Veelzijdig
Verbindend
Creatief
Doelgericht
Inspirerend
Jong
Modern
Nationaal
Nuchter

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2

80

Onafhankelijk
Oplettend
Origineel
Persoonlijk
Complex
Effectief
Krachtig
Maatschappelijk
Bescheiden
Cultureel
Internationaal
Onbevreesd
Toonaangevend
Traditioneel
Zakelijk

2
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

81

BIJLAGE L: VRAGENLIJST ENQUÊTE
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84

85
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87

