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Inleiding 
“De ‘verbeteringsslag’ van de OIM” 

 

Sinds 2005 hebben de medewerkers van het merkenadviesbureau Positioneringsgroep (PG) de Online 

Identiteitsmonitor (OIM) toegepast bij hun klanten. Dit kwantitatieve onderzoeksinstrument meet de identiteit van 

klantorganisaties gebaseerd op een vijftal dimensies, waaronder de dimensie cultuur. En met succes; vrijwel altijd 

zijn de data bruikbaar voor de medewerkers en zijn de klanten tevreden over de toepassing. Hoewel de OIM een 

succes is te noemen, is er bij de medewerkers van PG wel wens tot verbetering. Zoals een medewerker 

verwoordde; “Er is een behoefte om meer grip op cultuur te krijgen”. Deze beoogde ‘verbeteringsslag’ van het 

instrument houdt in dat de data meer wetenschappelijk moeten worden, vooral met betrekking tot de dimensie 

cultuur. Kritiek van een klant eerder dit jaar over de validiteit en inhoud van de OIM, voedt deze interne onvrede 

en heeft een aantal concrete acties met betrekking tot deze verbetering als gevolg. Een daarvan is de opdracht 

vanuit PG voor dit onderzoek naar de OIM.  

Doelstelling van het onderzoek is in die lijn;  

 

 “Inzicht in en begrip van het concept ‘cultuur’ van de te positioneren externe organisaties, ten einde een 

bijdrage te leveren aan de verbetering van de toepassingsmogelijkheden voor PG.”  

 

De relevantie van het onderzoek is dan ook tweeledig. Enerzijds moet het PG inzicht geven in de toepassing en 

aard van het onderzoeksinstrument, zodat een verbetering van de OIM in theoretisch fundament en in gebruik en 

interpretatie mogelijk is. Anderzijds moet het onderzoek een bijdrage leveren aan de kennis op het gebied van de 

cultuurwetenschap, in het specifiek in relatie tot het debat over het ‘mangerial’ en ‘academic perspective’. Het 

debat wat binnen het onderzoek wordt gevoerd over de context van de methodologie van wetenschap versus die 

van advies, sluit hier op aan.   

Om het doel te bereiken is interpretatief onderzoek verricht, waarin de beschrijving van de toepassing van de 

OIM in de praktijk van PG wordt verklaard aan de hand van de gehanteerde theorieën. Dit heeft geleid tot de 

volgende centrale vraag: 

 

 “Hoe wordt de OIM toegepast in de praktijk van PG en waaraan zou dit instrument ter ondersteuning 

van de positioneringsprojecten van de medewerkers moeten voldoen voor uitspraken over de cultuur 

van klantorganisaties?”  

 

De beschrijving van de praktijk is gebaseerd op kwalitatief onderzoek, waaronder participerende observatie en 

interviews, gedurende een onderzoeksperiode van maart tot en met juni 2007. Daarin stond een drietal 

deelvragen centraal:  
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-Waarom wordt de monitor en het onderdeel cultuur toegepast door PG? En welke methoden worden 

daarvoor gehanteerd?  

-Op welke manier wordt er omgegaan met de monitor door medewerkers van PG? En in hoeverre speelt 

de klant een rol bij het handelen van PG? 

-Hoe is de relevantie van een kwantitatieve onderzoeksmethode ter ondersteuning van de positionering 

te verklaren bij PG en de klant?  

 

Voor de theorie is aan de hand van literatuuronderzoek ingegaan op vier relevante thema’s afgeleid uit de 

empirie, namelijk: organisatiecultuur, organisatieverandering, klantrelatie en rationalisering.  

De presentatie van het onderzoek ziet er dan als volgt uit. In het 2e hoofdstuk wordt het type onderzoek, haar 

onderzoeksvragen en de gehanteerde methoden beschreven. Het 3e hoofdstuk vormt het theoretisch kader, waar 

ingegaan wordt op de vier beschreven thema’s. In het 4e hoofdstuk wordt de beschrijving van de empirie 

gegeven. In het 5e hoofdstuk wordt deze empirie aan de hand van de theorie geanalyseerd. En in het 6e en 

laatste hoofdstuk worden de conclusies gegeven op de deelvragen en de centrale vraag, waaruit ten slotte een 

viertal aanbevelingen wordt geformuleerd.  
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2. Het Onderzoek 

“One is, at the same time, part of and distant from the 
community.” 1 

 

PG hanteert sinds 2005 de huidige OIM ter ondersteuning van de positioneringsprojecten. En ondanks de goede 

verkoop van het instrument, wil de organisatie een wetenschappelijke verbetering van het instrument. Zoals in de 

inleiding vernoemd moet het onderzoek inzicht geven in en begrip van het concept ‘cultuur’ die van bijdrage is 

binnen de adviescontext van PG. Het onderzoek is een interpretatieve studie van deze situatie, waarin de empirie 

verklaard wordt aan de hand van de theorie. 

In dit hoofdstuk wordt duidelijk aan de hand van welke type onderzoek, welke onderzoeksvragen en de 

bijbehorende methoden getracht is dit inzicht te geven in de OIM en de toepassingscontext. Allereerst wordt 

ingegaan op wat interpretatief onderzoek. Vervolgens wordt beschreven aan de hand van welke 

onderzoeksvragen het onderzoek verricht is en welke methoden daarvoor zijn gehanteerd. Afgesloten wordt met 

een reflectie op de aard van de gehanteerde methoden en wat dat betekent voor het onderzoek. 

Interpretatief onderzoek 

Interpretatief onderzoek is gekozen omdat het de onderzoeker in staat stelt verschijnselen binnen een specifieke 

problematiek te verklaren. In dit geval de toepassing van de OIM ter ondersteuning van de positioneringprojecten 

in de dagelijkse adviespraktijk van PG. Om tot een interpretatie te komen van de situatie wordt geprobeerd de 

empirie aan de hand van theorieën te verklaren. De empirie is hier een beschrijving van een patroon aan 

verschijnselen van deze praktijk, die wordt geprobeerd op een zo objectief en compleet mogelijke manier te 

begrijpen. De theorie is een analysekader bestaande uit een aantal theorieën, die mogelijk de empirie kunnen 

verklaren. In deze analyse wordt gesproken wordt van ‘interpretatie’, omdat niet zeker gesteld kan worden of de 

theorieën aan de hand waarvan de empirie wordt geïnterpreteerd van toepassing is op deze situatie.  

Voor inzicht in de deelvragen op empirie en de theorie, die nodig voor de analyse, zijn verschillende methoden 

gehanteerd waaronder participerende observatie en literatuuronderzoek. Onderstaand een beschrijving van deze 

methoden. 

Onderzoeksvragen 

Het onderzoek bestaat uit een centrale vraag en een aantal theoretische en empirische deelvragen. De centrale 

vraag in het onderzoek is:  

 

                                                   
1 M. Agar, The Professional Stranger. A informal Introduction to Ethnography (San Diego: Academic Press, 
1996), 58 
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 “Hoe wordt de Online Identiteits Monitor toegepast in de praktijk van Positioneringsgroep en waaraan 

zou dit instrument ter ondersteuning van de positioneringsprojecten van de medewerkers moeten 

voldoen voor uitspraken over de cultuur van klantorganisaties?” 

 

Empirische en theoretische deelvragen moeten helpen deze vraag te beantwoorden. De empirische deelvragen 

gaan in op de OIM en de dimensie cultuur en de toepassing daarvan in de praktijk van PG. In vijf paragrafen 

wordt een beeld geschetst van de toepassingspraktijk aan de hand van de volgende deelvragen; 

-Waarom wordt de monitor en het onderdeel cultuur toegepast door PG? En welke methoden worden daarvoor 

gehanteerd?  

-Op welke manier wordt er omgegaan met de monitor door medewerkers van PG? En in hoeverre speelt de klant 

een rol bij het handelen van PG? 

-Hoe is de relevantie van een kwantitatieve onderzoeksmethode ter ondersteuning van de positionering te 

verklaren bij PG en de klant?  

 

Theoretisch zal ingegaan worden op deelvragen, gebaseerd op thema’s die naar voren kwamen uit de empirie. 

Gevraagd wordt; 

-Wat is organisatiecultuur en hoe verhoudt identiteit zich daartoe? En op welke manieren wordt organisatiecultuur 

gemeten? 

-Hoe wordt organisatieverandering gekenmerkt en wat is de rol van organisatiecultuur daarin? En wat de rol van 

het betrekken en enthousiasmeren van medewerkers in het specifiek daarin? 

-In hoeverre speelt de klant een rol bij de invulling van het dienstverlenerschap voor een adviesorganisatie? En 

wat betekent dit voor de dienstverlener? 

-Hoe is de toenemende relevantie van rationalisering van betekenis in de adviespraktijk?  

Voor de beantwoording van deze deelvragen is kwalitatief onderzoek verricht; participerende observaties en 

interviews voor inzicht in de empirische vragen en literatuuronderzoek voor inzicht in de theoretische vragen. 

Onderstaand wordt uitleg gegeven over de methoden en waarop de keuze voor deze methoden is gebaseerd. 

Participerende observatie 

De empirie wordt verkregen aan de hand van kwalitatief onderzoek. De keuze van de onderzoeksmethoden en 

de beschrijving van de empirie zijn geïnspireerd op het etnografische perspectief. Er is geprobeerd aandacht te 

geven aan de complexiteit, gelaagdheid en veelheid aan interpretaties binnen de context waarin de medewerkers 

hun dagelijkse handelingen verrichten. Bate (2002) beschrijft in het volgende citaat dit perspectief; 

 

 “Ethnography is about doing fieldwork, an activity that involves pitching in and “getting one’s hands 

dirty” ( Hobbs & May, 1993, p. xviii). The broad methodological challenge is to “penetrate another form of 

life” (some feel to be penetrated is more accurate), to “capture the richness of local cultural worlds,” and 

above all to “grasp the native’s point of view”. A variety of methods may be employed to this end, 
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including in-depth interviewing, attending and recording meetings, documentary investigation and 

participant observation. ”2 

 

In de lijn met wat Bate verwoordt, is er in dit onderzoek gekozen voor alle bovengenoemde methoden om tot een 

zo volledig mogelijk beeld van de situatie te komen. In de vier onderzoeksmaanden, van maart tot en met juni 

2007, was de vorm van participerende observatie dominant, zoals de titel van het hoofdstuk al doet vermoeden. 

Daarbij werd door mij als onderzoeker gemiddeld 3 tot 4 dagen per week doorgebracht op het kantoor van PG in 

Hilversum. De volgende omschrijving van deze manier van onderzoek geeft de rol van mij als onderzoeker 

binnen dit onderzoek weer; 

 

 “…het proces waarin een onderzoeker een veelzijdige en relatief lange relatie met een gemeenschap 

tot stand brengt en onderhoudt in een natuurlijke setting met als doel wetenschappelijke kennis over die 

gemeenschap te ontwikkelen’3”  

 

En op deze manier werden de medewerkers van PG, 15 adviseurs in totaal, geobserveerd in hun dagelijks 

handelen. Dit observeren van het dagelijks handelen bestond uit het bijwonen van zeer uiteenlopende 

bezigheden, waaronder meetings intern, de lunch, zogenaamde kennisdagen intern, afspraken met de klant 

intern én extern en de onderlinge samenwerking aan de positioneringsprojecten.  

Naast observatie werd er ook actief deelgenomen aan verschillende positioneringsprojecten, waarbij de monitor 

werd toegepast. Dit zowel intern als bij de klant. Een project, voor een groothandel werd in zijn geheel 

meegelopen. Bij de overige lopende projecten, voor een vervoersbedrijf en de agrosector, werd gedeeltelijk 

geparticipeerd, afhankelijk van het stadium van het project.  

Tegelijkertijd werd tijdens de aanwezigheid op het kantoor een documentstudie gedaan naar de verschillende 

documenten over de monitor, de organisatie en de positioneringsprojecten waarbij de monitor is toegepast. Op 

de privé internetserve waren al deze documenten digitaal beschikbaar gesteld. 

Voor opheldering van onduidelijkheden en verdere verdieping van de relevante thema’s zijn verschillende diepte-

interviews gehouden. Veel van deze interviews, allen gekoppeld aan een eigen onderwerp, werden in 

groepsverband gehouden op het kantoor. Zo is rondom elke afgeronde toepassing van de monitor met de 

verantwoordelijke medewerkers, meestal twee tot drie, een interview gehouden. In deze interviews werd 

ingegaan op de toepassing van de monitor in het desbetreffende project. Onderwerp van gesprek waren het 

verloop van de toepassing en de ervaringen van de medewerkers met de monitor. Ook werd er ingegaan op de 

reactie en ervaringen van de klant met de monitor.  

Verder zijn er met de medewerkers uit het Thought Development Team, bestaande uit 4 medewerkers van PG, 

speciale bijeenkomsten georganiseerd, waarin door mij als onderzoeker inhoudelijke vragen met betrekking tot 

                                                   
2 P. Bate, “Whatever happened to Organizational Anthropology? A review of the field of Organizational 
Ethnography and Anthropological Studies” Human Relations 9 (1997):1151. 
3 H. Boeije, Analyseren in kwalitatief onderzoek (Boom: Amsterdam, 2005) 
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de monitor werden voorgelegd. De vragen waren algemeen tot specifiek van aard. Gesproken is over het doel 

van de monitor in relatie tot het werk van PG. En wat men verstaat onder cultuur en hoe cultuur zich verhoudt tot 

dit doel en het werk van PG. 

Maar niet alleen met de medewerkers zijn interviews gehouden, ook met een klant is gesproken over de 

ervaringen rondom de toepassing van de monitor. Met twee marketingmedewerkers van een verzekeraar werd 

op hun hoofdkantoor gesproken. De destijds verantwoordelijke medewerkster van PG was ook aanwezig bij dit 

gesprek. Onderwerp van gesprek waren de ervaringen met de OIM, zowel inhoudelijk als procedureel. Hoe 

verliep de toepassing en wat vond men van de methode en van de inhoudelijke resultaten? Ook is ingegaan op 

hoe de medewerkers de monitor ervaren hebben en of men tevreden Waar was men erg tevreden over en wat 

zijn verbeterpunten? 

Naast deze interviews in groepsverband, waren er ook een aantal gesprekken met individuele medewerkers. 

Deze gesprekken gingen vaak in op specifieke thema’s met betrekking tot de monitor. De gesprekken waren 

meestal informeel van aard en vonden plaats tussen het werk door op het kantoor. Sommige gesprekken 

daarvan werden gepland. Zo werd aan een medewerkster, die een onderzoek schrijft rondom de thema’s 

merken, organisatieverandering en cultuur, gevraagd of ze wilde vertellen over haar kennis met betrekking tot 

deze onderwerpen in relatie met de OIM. Ook met de medewerkster, die verantwoordelijk is binnen PG voor de 

monitor, zijn verschillende gesprekken gevoerd op haar werkplek, zodat digitale documenten konden worden 

getoond ter ondersteuning van haar uitleg. De onderwerpen gingen over het ontstaan, de algemene toepassing 

en de ontwikkelingsplannen van de monitor. Verder is met een medewerker gesproken over zijn visie op de 

noodzakelijke verbeteringen voor het cultuurmoduul, omdat hij daar al een verkennende studie van had gemaakt. 

Gesproken is over zijn visie op cultuur, hoe dat te meten en de relatie tussen cultuur en positioneren.  

De meeste gesprekken echter waren niet gepland, maar ontstonden op natuurlijke wijze op mijn vaste werkplaats 

intern. Geregeld liepen medewerkers in- en uit en zo ontstonden spontaan gesprekken met verschillende 

medewerkers over de monitor, de toepassing en de persoonlijke visie daarop.  

Ten slotte is er eenmalig tijdens een lunch kort gepresenteerd intern waar mijn onderzoek over ging. Na afloop 

werden een aantal stelling met betrekking tot cultuur en onderzoeksmethoden voorgelegd aan de medewerkers, 

waarop een open discussie plaats vond. 

Al deze vormen van onderzoek hebben geleid tot een gedetailleerde beschrijving van de praktijk in vijf paragrafen 

in het 4e hoofdstuk. Bij de praktijkbeschrijvingen wordt aandacht besteed aan hoe deze verkregen zijn, maar de 

namen van de beschreven personen blijven anoniem. 
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Literatuuronderzoek 

De thema’s uit het theoretisch kader zijn gebaseerd op de zogenaamde ´theory-building structure´. Uit 1e orde 

observaties uit de praktijk zijn uiteindelijk patronen zichtbaar en de interpretatie van deze patronen, zogenaamde 

2e orde observaties, vormen de basis voor de thema’s in het theoretische kader.  

Aan de hand van literatuuronderzoek is op basis van een aantal theorieën op de deelvragen rondom deze 

thema’s ingegaan. De centrale thema’s zijn achtereenvolgens organisatiecultuur en haar onderzoeksmethoden, 

veranderen in organisaties, klantgericht handelen en rationalisering. De onderbouwing voor de gekozen 

wetenschappelijke perspectieven wordt per thema onderbouwd in het 3e hoofdstuk.  

Reflectie 

Een belangrijke opmerking moet geplaatst worden bij de gehanteerde onderzoeksmethoden. Interpretatief 

onderzoek vindt plaats vanuit een bepaald perspectief en dit houdt onder andere in dat bepaalde vragen als 

belangrijker gelden en sommige antwoorden als relevanter dan andere. Interpretatief onderzoek is net als ieder 

kwalitatief onderzoek een subjectieve bezigheid.  

Dit komt naar voren in de praktijkbeschrijving, zowel bij de dataverzameling en de interpretatie, als bij de 

beschrijving van de situatie. Hetzelfde geldt voor literatuuronderzoek, in de keuze voor de theorieën van onder 

ander Martin en Bate en de discussies die aan de hand van die theorieën gevoerd worden.  

Mijn handelingen en keuzes zullen ook in het teken staan van mijn perspectief op cultuur. In dit aangeleerde 

perspectief tijdens mijn studie stond de dynamiek en diversiteit van organiseren en het managen van cultuur 

centraal. Hierbij was aandacht voor de zichtbare en niet-zichtbare patronen van cultuur en interne 

tegenstrijdigheden en conflicterende betekenissen. En niet alleen voor interne uitingen waren van belang voor 

inzicht in cultuur, ook werd het belangrijk gevonden om de buitenwereld in acht te nemen. Onder de buitenwereld 

worden bijvoorbeeld andere organisaties verstaan, waarmee men direct of indirect contact heeft. Cultuur is vanuit 

deze visie dan ook ambigue, complex en moeilijk te controleren. En om deze aspecten van cultuur te kunnen 

omvatten wordt als onderzoeksmethode het etnografisch onderzoeksperspectief gehanteerd. Vandaar dat bij de 

dataverzameling in het onderzoek deze methode een leidraad is geweest. Om deze realiteit van subjectiviteit dan 

ook niet te negeren en de schijn van objectiviteit te vermijden, heb ik bewust gekozen om mijn stem te laten 

horen en deze te onderbouwen.  
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3. De theorie 
 
Cultuur als spil 

In dit theoretisch kader worden vier onderwerpen besproken, die zijn afgeleid uit de empirie als relevante 

thema´s: organisatiecultuur en hoe dat te meten, veranderen in organisaties, de klantrelatie en rationalisering. De 

theorieën dienen als analysekader voor de interpretatie van de empirie.  

Binnen deze thema´s en discussies is cultuur een terugkerende thema, te beginnen bij de wijze van 

beantwoording van de deelvragen. Hierin wordt een standpunt van de culturele benadering van Czarniawska 

(1992) uit haar boek Exploring Complex Organizations, a Cultural Perspective betrokken. Zij stelt hierin dat het 

handelen binnen een bepaalde context pas echt kan worden geïnterpreteerd als het micro- en het macroniveau 

op elkaar worden betrokken, waarbij het macroniveau het handelen verklaart binnen een bepaalde context. Aan 

beide niveaus wordt aandacht besteed om op die manier een zo volledig mogelijke kader te kunnen scheppen 

voor de interpretatie van de empirie.  

Vier thema’s 

Per paragraaf wordt ingegaan op één thema aan de hand van de gestelde deelvragen. Onderstaand een korte 

introductie van de thema´s per paragraaf. 

In paragraaf 1 gaat in op organisatiecultuur en hoe dat te meten centraal. De monitor is een 

onderzoeksinstrument naar identiteit, met cultuur als onderdeel van die identiteit. Maar wat is organisatiecultuur 

en hoe verhoudt identiteit zich daartoe. En op welke manieren wordt het gemeten?Aan de hand van de 

perspectieven van Martin (2002) wordt geprobeerd een zo volledig mogelijk beeld te scheppen van de 

perspectieven op cultuur en de onderzoeksmethoden daarnaar.  

De 2e paragraaf gaat verder in op organisatiecultuur, in het specifiek in relatie tot organisatieverandering. De 

monitor heeft namelijk naast het doel van het meten van identiteit, ook als doel verandering in gang te zetten door 

medewerkers te enthousiasmeren en te betrekken bij de positionering. De perspectieven van Bate (2000) en 

Kotter (2007) vormen de basis voor een discussie over organisatieverandering. Hoe wordt organisatieverandering 

gekenmerkt en wat is de rol van organisatiecultuur daarin? En hoe is het betrekken en enthousiasmeren van 

medewerkers hierin te plaatsen? 

Het perspectief van Bate uit de vorige paragaaf over de constructie en reconstructie van cultuur door interactie en 

interventie in de alledaagse praktijk, hangt sterk samen met de 3e paragraaf. In lijn met de stelling is ook de 

toepassing van de OIM niet los te koppelen van de dagelijkse adviespraktijk van PG, namelijk het positioneren 

van klantorganisaties. In belangrijke mate vindt de invulling hiervan plaats in coproductie met de klant, met als 

gevolg dat de klant een belangrijke rol speelt bij het positioneren. Gastelaars gaat in haar perspectief in 

klantrelaties en de gevolgen daarvan voor de invulling van het dienstverlenerschap. Hierin heeft zij aandacht voor 

het micro- en macroniveau; van klantrelaties tot maatschappelijke ontwikkelingen rondom dienstverleners. Haar 

perspectief biedt leidraad voor de vraag in hoeverre de klantrelatie een rol speelt bij de invulling van het 



 

1
2

 

dienstverlenerschap voor een adviesorganisatie.  

In de 4e paragraaf wordt de organisatiepraktijk van PG en de klantorganisaties geplaatst in een bredere context 

om zo meer inzicht te krijgen in de manier waarop de dingen gedaan worden. Ingegaan wordt op de relevantie 

van de ondersteuning van het positioneren door de OIM. PG en de klant hechten waarde aan de data en de 

modellen uit de OIM. Er wordt een zeker mate van inzicht en voorspelbaarheid aan toe geschreven. Op 

macroniveau wordt ingegaan op dit thema van rationalisering aan de hand van het perspectief van Van Loo en 

van Reijen (1997). Zij geven in hun perspectief antwoord op deze vragen vanuit een maatschappelijk culturele 

invalshoek, waarbij rationalisering een dimensie van modernisering is. Hoe is de toenemende relevantie van 

rationalisering van betekenis in de adviespraktijk? 

In de 5e paragraaf worden de conclusies gegeven van de vier besproken thema’s en hun deelvragen. 
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3.1. Organisatiecultuur en hoe dat te meten 

 
Overzicht in de chaos 

De wetenschap van cultuur kenmerkt zich door verdeeldheid in de visie wat cultuur is en, vaak daarmee 

samenhangend, in het gebruik van methoden waarmee cultuur gemeten zou kunnen worden. Op de vraag wat 

cultuur is en hoe deze gemeten kan worden is dus niet een eenduidig antwoord te geven. Daarom zal 

onderstaand eerst een kleine wandeling door de vele perspectieven van cultuur gemaakt worden. Om deze 

overzichtelijk te houden bieden de drie perspectieven van Martin (2002) een goed houvast. Zij heeft deze 

verkregen door een uitgebreide inductieve literatuurstudie en diverse onderzoeken bij organisaties en uiteindelijk 

beschreven in Organizational Culture, Mapping the Terrain. Zij beschrijft hierin het integratie, differentiatie en 

fragmentatie perspectief en kiest uiteindelijk haar positie door alle drie de perspectieven te combineren. Een 

kernachtige samenvatting van de perspectieven, waarbinnen ongeveer 80 procent van cultuuronderzoek tot het 

jaar van publicatie te plaatsen is, moet dus een goed overzicht kunnen bieden. De perspectieven bieden 

bovendien houvast voor de beantwoording van andere relevante vragen als hoe cultuur gemeten kan worden en 

hoe identiteit zich verhoudt tot cultuur.  

3 perspectieven op cultuur 

Op de vraag wat cultuur is kan afhankelijk aan wie de vraag gesteld wordt het antwoord nogal uiteenlopen. Martin 

heeft al deze visies aan de hand van haar onderzoek geplaatst in drie categorieën en neemt daarin haar positie. 

Wat houden deze categorieën van visies op cultuur in?  

Allereerst het integratie perspectief. Zoals de naam al zegt, gaat dit perspectief uit van een homogene cultuur, die 

gebaseerd is op consensus. Binnen dit perspectief ligt de nadruk dan ook op ‘datgene wat gedeeld wordt’ en is er 

dus een grote mate van harmonie binnen deze culturen. Martin gebruikt een citaat van Schein, die deze 

benadering helder beschrijft; 

 

 “What this model does say, however, is that only what is shared is, by definition, cultural. It does not 

make sense, therefore, to think about high or low level consensus cultures, or cultures of ambiguity or 

conflict. If there is no consensus or if there is conflict or if things are ambiguous, then, by definition, that 

group does not have a culture with regard to those things.”4 

 

Dit perspectief negeert ambiguïteit en conflict binnen culturen, waardoor gevraagd kan worden in hoeverre deze 

visie door het weglaten van deze kwesties een compleet beeld geeft. De grootste kritieken van tegenstanders 

van deze visie gaan ook in op dit feit; er is geen aandacht is voor conflict, meningsverschillen, inconsistenties en 

ambiguïteiten, die wel degelijk een rol spelen in organisaties van tegenwoordig. Een andere vorm van kritiek is de 

                                                   
4 J. Martin, Organizational Culture. Mapping the Terrain (Thousand Oaks: Sage, 2002), 97-98. 
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manier waarop de onderzoekers veelal te werk gaan, namelijk het bestuderen van enkel managers en 

professionals. Volgens de critici moet juist, wanneer men claimt een representerend onderzoek te doen van de 

organisatie, alle soorten medewerkers uit alle lagen worden bestudeerd.  

Het tweede perspectief, het differentiatieperspectief, betrekt deze inconsistente interpretaties wel bij de 

benadering, maar gaat daarbij ook weer uit van een bepaalde mate van gedeeldheid. Deze tegenstelling is 

zichtbaar in de vorm van subculturen. Tussen deze subculturen kan disconsensus heersen, maar binnen de 

subculturen heerst consensus en gedeeldheid. Ambiguïteit blijft grotendeels achter in de benadering en vindt 

enkel plaats tussen de verschillende consistente subculturen.  

Het fragmentatieperspectief gaat hier wel dieper op in en plaatst ambiguïteit centraal. En dat maakt het een lastig 

perspectief om inzichtelijk te beschrijven. Zoals Martin beschrijft gaat het niet allen om ambiguïteit veroorzaakt 

door onwetendheid of verwarring, maar ook om spanningen tussen tegengestelden, ook wel ironieën, paradoxen 

en contradicties genoemd. Dit perspectief kijkt als het ware verder dan de consistenties en inconsistenties, zoals 

hierboven beschreven, en beschouwt ambiguïteit als normaal en onoverkomelijk binnen het functioneren van 

organisaties. Martin verwoordt dit als volgt; 

 

 “Fragmentation focuses on multiplicities of interpretation that do not coalesce into the collectivity-wide 

consensus characteristic of an integration view and that do not create the subcultural consensus that is 

the focus of the differentiation perspective. Instead, there are multiple views of most issues, and those 

views are constantly in flux, as can be seen in Meyerson’s (1991a) account of the job descriptions of 

social workers.5 

 

En daarmee snijdt ze een belangrijke nieuwe invalshoek aan, namelijk dat consensus issue specifiek is en 

verloopt. Cultuur is constant in beweging. 

De drie kort besproken theorieën beslaan een groot deel van de literatuur over cultuur, aldus Martin. Opvallend is 

dat veelal de meeste onderzoekers vanuit één perspectief handelen. Waarbij ieder perspectief gekenmerkt door 

zijn eigen ‘blindspots’, datgene wat het perspectief niet behelst. Kortom, gebruik je een eenzijdig perspectief, dan 

mis je zaken. De gedachtegang van Martin om de drie perspectieven te combineren en zo elkaars blindspots als 

het ware op te vangen lijkt dan ook niet gek en dé manier te zijn om een completer beeld te krijgen. Hierbij is het 

gedeelde even belangrijk als onderdelen van cultuur waar men het niet over eens is en datgene wat ambigue is. 

De reden voor mijn affiniteit met de 3-in-1 benadering ligt voor een groot deel aan de gevolgde opleiding. 

Culturele antropologen nemen binnen het culturele debat een specifieke positie in, die hier grotendeels op 

aansluit. Deze ‘antropological state of mind’ staat voor een kritische houding in wat je ziet; sociale realiteiten 

kunnen niet voor waar worden aangenomen. Zoals beschreven is cultuur onder meer complex en gelaagd en 

wordt deze gekenmerkt door een veelheid aan interpretaties. En cultuur kan dan ook pas begrepen worden al het 

geplaatst wordt in de grotere context, waarbij zaken als ambiguïteit en inconsistentie worden meegenomen.  

                                                   
5 Martin, 107. 



 

1
5

 

Het meten van cultuur 

Beredeneerd kan worden dat verschillende perspectieven op cultuur ook vragen om verschillende methoden van 

cultuuronderzoek. Zoals hierboven gesteld schaar ik mij in het cultuurdebat achter de 3-in-1 positie van Martin. In 

overeenstemming daarmee heeft een door mij gehanteerde methode aandacht voor de beschreven complexiteit 

van cultuur. Het boek Engineering Culture van Kunda (1992), een zogenaamde ‘thick description’, is dan ook 

uitgebreid behandeld tijdens een cursus op mijn faculteit. In dit boek wordt een diepgaande cultuuranalyse van 

een hightech organisatie gemaakt, waarin aandacht is voor contradicties, paradoxen, ironieën en de veelheid aan 

interpretaties die samengaan met deze ambiguïteit. De methode die mij heeft ‘grootgebracht’ hangt dus sterk 

samen met het gehanteerde perspectief op cultuur. Maar welke andere onderzoeksmethoden zijn er is ook daar 

een relatie tussen de gehanteerde perspectieven en de methode? 

Zoals bovenstaande laat zien is een ‘thick description’ manier om een door een rijk gedetailleerde beschrijving 

van een cultuur te bewerkstelligen. Maar zeker niet alle onderzoekers gaan zo te werk. Aan de oppositiekant 

staan methoden met een veel meer generaliserende insteek. Alvesson (1998), die aan de oppositiekant van deze 

generaliserende methoden staat, formuleert bondig wat het belangrijke verschil is tussen de verschillende 

methoden; 

 

 “The rich interpretative capacities of culture can only be utilized if the study is open-minded, careful, 

locally oriented, and close to social practices and meanings in organizations. This is then the opposite 

from questionnaire-based, generalization oriented research, which cannot go beyond “thin description”. 6 

 

In deze uitspraak worden de twee kampen aangehaald, waar het gros van de onderzoekers zich onder schaart; 

onderzoekers opgeleid in kwantitatieve methoden en onderzoekers opgeleid in kwalitatieve methoden. Maar 

waarom staan deze kampen zo haaks op elkaar? De perspectieven die eerder zijn uitgelegd kunnen wat inzicht 

bieden. Eerst wat algemene conflicterende kenmerken van beide methoden op een rij.  

Bij kwantitatief onderzoek draait het om zaken als objectiviteit, mogelijkheid om in betrekkelijk korte tijd grote 

groepen te onderzoeken, betrouwbaarheid en validiteit van toepassing. Echter, bij kwalitatieve methoden gaat het 

eerder om zaken als diepgang en reflexiviteit. En een dergelijk gedetailleerd onderzoek vraagt om tijd en ruimte 

bij organisaties. Over het algemeen zijn deze onderzoekers dan ook op zoek naar een diepere betekenis en 

verafschuwen ze generalisatie, datgene waarmee kwantitatieve methoden juist worden geassocieerd. Vanuit 

deze beredenering hangt hantering van kwantitatieve methoden dan ook sterk samen met het 

integratieperspectief. Men gaat uit van consistentie en generaliseert. 

En op dit punt haken de meeste critici van kwantitatieve methoden in. Als je dan een generalisatie maakt met 

betrekking tot cultuur, moet je er wel zeker zijn van dat een representatieve groep wordt bestudeerd. Hierin blijkt 

het vaak mis te gaan. Er worden bijvoorbeeld enkel een paar groepen, vaak managers en professionals, 

onderzocht waarover generaliserende uitspraken worden gedaan. Martin zegt daarover:  

                                                   
6 Martin, 43. 
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“These studies exemplify the most common error regarding sampling procedure: the part-whole fallacy – 

drawing conclusions about an entire collectivity on the basis of studies of only one strata of the 

population. 7 

 

Deze gedeeldheid wordt ook wel naar een enkele hiërarchische divisie getild, bijvoorbeeld het management. Er 

wordt dan van uitgaan dat hier overeenstemming geldt. Martin benadrukt dat in deze divisies misschien wel 

subculturen kunnen heersen maar ook dit kan leiden tot verkeerde generalisaties, ook wel ‘part-whole sampling’ 

genoemd.  

Geconcludeerd kan worden dat kwantitatieve methoden zich vooral lijken aan te sluiten bij een 

integratieperspectief. Differentiatie- en fragmentatievisies worden niet gevangen door de statistiek tot nu toe. 

Vooral een fragmentatieperspectief lijkt het verst verwijderd van deze methoden. Immers, binnen dit perspectief 

wordt een vraag in een onderzoeksmethode al als ambigue beschreven, aangezien deze per individu op een 

andere manier geïnterpreteerd kan worden.  

Hoewel de strijd vooral gewonnen lijkt te worden door het kwalitatieve methoden zijn ook hierop aannemelijke 

kritieken te horen. Daarin staat de persoongebonden bias centraal, die in eerste instantie de resultaten maar ook 

de conclusies die getrokken worden beïnvloedt. Niet een geheel onterechte beredenering. Is het verzamelen van, 

de toegang tot en het interpreteren van de informatie niet altijd een subjectieve bezigheid? Een oplossing 

gehanteerd door een aantal onderzoekers is het gebruik van de ik-vorm, omdat dan de ‘persoonsbias’ zichtbaar 

blijft en de tekst niet de schijn van objectiviteit krijgt.  

Beide methoden hebben dus hun eigen kenmerken, die nauw aansluiten bij het gehanteerde perspectief. Er lijkt 

een grote afstand te bestaan tussen deze beide manieren. Zijn er dan wel onderzoekers die beide methoden 

combineren? 

Een combinatie van beide methoden, een hybride methode, komt steeds vaker voor. Om de afstand tussen de 

methoden kleiner te maken hebben een aantal theoretici getracht ze bij elkaar te brengen. Het doel is om de 

sterktes van de instrumenten te benutten in één studie. En dat klinkt nog niet eens onlogisch. Voordeel van deze 

studie is dat alle drie de perspectieven van Martin kunnen worden bestudeerd. Volgens haar laten veel resultaten 

enerzijds zien dat het gros van de organisaties en individuen ernaar streeft de waarden om te zetten in actie. En 

anderzijds leggen gedetailleerde analyses een complexer verhaal bloot van subculturen van hogere en lagere 

commitment en ambiguïteit rondom specifieke waarden als bijvoorbeeld innovatie.  

Ook hier weer is de methode onlosmakelijk verbonden met het perspectief. Is het wel mogelijk om de methoden 

los te trekken van de bijbehorende perspectieven? Is een cultuuronderzoek met oog voor detail, ambiguïteit en 

inconsistentie dan alleen weggelegd voor een tijdsintensieve, subjectieve kwalitatieve methode? Een onmogelijke 

opgave voor een snelle managementpraktijk met weinig tijd voor dergelijk onderzoek. Een kwantitatieve methode 

met dit oog voor detail zou een enorme aanvulling kunnen; als tegenhanger, referentiekader en vergelijkingsbron. 

                                                   
7 Martin, 218. 
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Vooralsnog een utopie vanuit mijn gehanteerde perspectief. Bij het gebruik van een kwantitatieve methode zal 

nog altijd een aanvulling moeten komen met behulp van een verdiepende kwalitatieve methode. 

Identiteit en cultuur 

Om tot inzicht te komen in de identiteit van organisaties wordt door PG onder andere naar cultuur gekeken. Er 

wordt dus een relatie gelegd tussen identiteit en cultuur. Wat kan er gezegd over de relatie tussen identiteit en 

cultuur? Hoe verhouden deze twee concepten zich tot elkaar? Wederom zijn de meningen verdeeld over de 

relatie tussen beiden. Ook hier ligt de basis van de discussie in het conflict tussen de beschreven perspectieven 

op cultuur.  

Allereerst is van belang te definiëren wat identiteit is en hoe dat gemeten wordt. Hatch en Schultz (1997) hebben 

geprobeerd het onderscheid tussen de concepten identiteit, cultuur en imago beschreven. Martin beschrijft hun 

visie op identiteit als; 

 

 “Organizational identity refers broadly to what members perceive, feel, and think about their 

organizations. It is assumed to be a collectively, commonly shared understanding of the organization´s 

distinctive values and characteristics”8 

 

Om deze gevoelens, percepties en gedachtes van de medewerkers te kunnen vaststellen wordt gebruikt gemaakt 

van kwantitatieve onderzoeksmethoden, zoals vragenlijsten. Daarin worden zogenaamde ‘content themes’ van 

cultuur, waaronder normen en waarden, onderzocht. Hiervan lichten identiteitsonderzoekers dan vaak 1 of 2 

manifestaties uit, omdat uitgegaan wordt dat deze manifestaties representatief en consistent zijn. Identiteit is een 

gemeenschappelijke en representatieve perceptie van een organisatie. Het gros van de identiteitsonderzoekers is 

dan ook te plaatsen binnen het integratieperspectief. Vanuit een differentiatie- en fragmentatieperspectief is een 

gedeelde en representatieve perceptie van identiteit immers discutabel. Er wordt namelijk niet stilgestaan bij 

conflict en ambiguïteit binnen deze perspectieven. Maar hoe verhoudt deze perceptie zich dan tot cultuur? 

De meningen over de aard van de relatie zijn verdeeld. Volgens identiteitsonderzoekers, en dus ook het 

integratieperspectief, is die relatie er wel degelijk. Hatch en Shultz zeggen het volgende over deze relatie tussen 

cultuur en identiteit; 

 

 “[…] the internal symbolic context for development and maintenance of organizational identity”9 

Cultuur is dus de symbolische context, van waaruit identiteit zich ontwikkelt en stand houdt. Van Muijen (1994) 

beschrijft deze relatie op een zelfde manier in zijn proefschrift. Hij gebruikt echter het woord klimaat, in plaats van 

identiteit. De gehanteerde perspectieven komen echter op hetzelfde neer. Over de relatie zegt hij; 

 

                                                   
8 Martin, 113. 
9 Martin, 113. 
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“In onze definitie van cultuur zijn cultuur en klimaat conceptueel aan elkaar gerelateerd. Het kernelement 

in de definitie van organisatieklimaat is de gemeenschappelijke perceptie. Het gemeenschappelijke in 

definities van organisatiecultuur als kenmerk van de organisatie is onder andere gemeenschappelijk 

betekenisgeving aan ‘de wijze waarop hier dingen worden gedaan’.”10 

 

Van Muijen beschouwt identiteit dus als ‘respons’ en cultuur als ‘stimulus’.  

Samengevat is volgens identiteitsonderzoekers cultuur dus een vormgever van de identiteit. En tot zover lijkt een 

relatie aannemelijk, omdat beredeneerd kan worden dat cultuur van invloed is op de percepties, gevoelens en 

gedachtes van medewerkers op hun organisatie. Maar is de identiteit dan ook representatief voor cultuur? 

Vanuit een integratieperspectief is identiteit representatief voor cultuur. De gedeelde identiteit is namelijk de 

gedeelde perceptie gevormd door een gedeelde en te lokaliseren cultuur. Beredeneerd kan worden dat binnen 

het differentiatie- en fragmentatieperspectief identiteit niet representatief is voor cultuur. Er wordt namelijk bij het 

leggen van een dergelijke relatie voorbij gegaan aan specifieke kenmerken van cultuur van deze perspectieven. 

Een generaliserend beeld van percepties is vanuit dit standpunt niet in staat de complexiteit van cultuur te 

representeren.  

Twee conclusies kunnen dus worden getrokken over de verhouding tussen identiteit en cultuur. Enerzijds kan 

gesteld worden dat cultuur een vormgever is van identiteit is. Cultuur is van invloed op de gevoelens, percepties 

en gedachtes van medewerkers op hun organisatie. Anderzijds is identiteit niet representatief voor cultuur. Het 

onderzoeken van waarden op het gebied van cultuur is dus relevant voor inzicht in identiteit, maar er kunnen 

geen representatieve uitspraken over cultuur mee gedaan worden. Dat neemt dus niet weg dat door onderzoek 

naar identiteit beter begrip van een organisatie verkregen kan worden.  

                                                   
10 J.J van Muijen, Organisatiecultuur en Organisatieklimaat. De ontwikkeling van een meetinstrument op basis 
van het ‘competing values’ model (Ridderkerk: Ridderpint B.V., 1994), 33. 
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3.2. Veranderen in organisaties 
 

Visies op organisatieverandering en cultuur 

De monitor heeft, naast het meten van identiteit, een tweede doel van geheel andere orde; Het enthousiasmeren 

van de medewerkers voor de positionering. En die positionering houdt altijd een (merk)verandering in voor de 

organisatie. Maar wat kenmerkt organisatieverandering eigenlijk? En hoe verhoudt cultuur, en in het specifiek het 

enthousiast maken en betrekken van de medewerkers, zich tot organisatieverandering? Aan de hand van de 

visies van Kotter (2007) en Bate (2002) op organisatieverandering wordt ingegaan op deze vragen.  

Kotter heeft de afgelopen 10 jaar meer dan 100 organisaties bestudeerd en kwam in zijn artikel “Leading change, 

why transformation efforts fail” tot een vervelende conclusie voor veranderaars; veranderen is lastig. Dit omdat, 

volgens de succesvolle cases, verandering tijd kost en om een aantal stappen in de goede volgorde vraagt, 

waarbij fouten binnen de verschillende stappen ook weer de uiteindelijke verandering negatief kunnen 

beïnvloeden. De stappen zijn gericht op een duurzame verandering, die uiteindelijk in de achtste stap vanuit een 

intrinsieke motivatie door medewerkers in stand wordt gehouden. De verandering lijdt dan tot cultuurverandering 

en is onderdeel van de organisatie. 

Bate (2000) deelt in Towards a Culturally Sensitive Approach to Organization Structuring tot op zekere hoogte de 

visie van Kotter, namelijk dat cultuur niet veranderd kan worden op de korte termijn, maar neemt een iets andere 

positie in. Cultuurverandering moet als uitgangspunt worden genomen bij organisatieverandering. Deze visie ligt 

in lijn met zijn boek Strategies for Cultural Change (1996), waarin hij op innovatieve wijze, afgeleid uit een 

diepgaand literatuur- en praktijkonderzoek, tot een ‘framework’ komt voor organisatiecultuur en 

cultuurverandering.  

Veranderen in 8 stappen 

Kotter (2007) maakt door zijn 8-stapen-theorie inzichtelijk wat organisatieverandering kenmerkt. Per stap wordt, 

wanneer deze juist wordt uitgevoerd, volgens hem een goede weg ingeslagen richting duurzame verandering. 

Niet eenvoudig volgens Kotter. Maar waarom dan toch veranderen? Veranderen heeft voor organisaties een 

hoge relevantie, omdat omgevingen van organisaties met een steeds competitiever wordend zakenmilieu te 

maken krijgen. Organisatieverandering lijkt dus onontkoombaar. Maar wat houden deze stappen in de weg tot 

succesvolle organisatieverandering in?  

De eerste stap van succesvolle verandering begint, wanneer een individu of individuen kritisch gaan kijken naar 

de positie van een organisatie ten op zichte van concurrentie, waarvan marktpositie een voorbeeld is. Hieruit 

volgt een onderbouwde ‘sense of urgency’, oftewel een noodzaak voor de beoogde verandering. En die 

noodzaak moet in de organisatie verankerd worden door deze breed te communiceren. Waarom is deze stap 

belangrijk volgens Kotter zo belangrijk? Om een transformatie in gang te zetten is een agressieve samenwerking 
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van velen nodig. ‘Without motivation, people won’t help and effort goes nowhere’11, aldus Kotter. De noodzaak 

kan een negatieve of een positieve aard hebben, waarbij het onderscheid ligt in een wel-, of niet-directe 

bedreiging op het voortbestaan va de organisatie. Kotter beschrijft dat in zijn onderzoek naar voren kwam dat 

negatieve mededelingen, over bijvoorbeeld de teruglopende positie in de markt als gevolg van nieuwe competitie, 

afnemende marges of afnemende marktaandelen, het meest in de succesvolle cases naar voren kwamen. 

Beredeneerd kan worden dat de urgentie bij negatieve mededelingen van nature hoger ligt, omdat het een 

directere bedreiging vormt voor de organisatie. Maar wel of niet dreigend, de urgentie moet hoog liggen omdat 

verandering anders gedoemd te mislukken is; 

 

 “When the urgency rate is not pumped up enough, the transformation cannot succeed, and the long-

term future of the organization is put in jeopardy.”12 

 

Genoeg houdt in, dat tenminste 75 procent van het management oprecht overtuigd is van de noodzaak. En 

hoewel het een simpel gegeven lijkt faalde velen, zeker 50 procent van de bestudeerde organisaties, al in deze 

eerste fase. Verschillende redenen waren er voor te vinden, waaronder een onderschatting van de moeilijkheid 

om mensen in beweging te krijgen, weg van de comfortabele bekende setting. Of de gedachte, dat er al een 

grote noodzaak gecommuniceerd was, dan werkelijk het geval was.  

De tweede stap draait om het creëren van een machtige lijdende coalitie. In eerste instantie hoeft zo’n team maar 

uit een klein aantal personen te bestaan, maar uiteindelijk moeten dat in fase 2 toch wel 20 tot 50 mensen zijn in 

een grote organisatie. Vaak ook bestaande uit mensen die buiten de hiërarchie vallen, zeker wanneer is sprake is 

van een grote verandering. Immers, als de huidige hiërarchie goed zou functioneren zou er geen noodzaak zijn 

voor een (grote) transformatie. Kotter stelt; 

 

 “A high sense of urgency within the managerial ranks helps enormously in putting a guiding coalition 

together. But more is usually required. Someone needs to get these people together, help them develop 

a shared assessment of their company’s problems and opportunities, and create a minimum level of 

trust and communication.”13 

 

Falen in deze fase hangt tevens samen met het onderschatten van de verandering en dus de noodzaak van een 

sterke coalitie. 

In de volgende stap wordt een visie gecreëerd. Deze begint vaak met een idee van een persoon, van waaruit 

uiteindelijk een strategie wordt ontwikkeld. Visie helpt de organisatie verduidelijken welke richting het op moet. 

Het onderzoek wijst uit dat de succesvolle verandering gemakkelijker te transformeren waren en de klant, 

                                                   
11 J.P Kotter, “Leading Change. Why Transformation Efforts Fail” Harvard Business Review (2007), 97. 
12 Kotter, 98. 
13 Kotter, 98. 
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aandeelhouders en de medewerkers aanspraken. Het gaat in deze fase om helderheid en begrip omtrent de visie 

en strategieën; 

 

 “If you can’t communicate the vision to someone in five minutes or less and get a reaction that signifies 

both understanding and interest, you are not yet done with this phase of the transformation process.”14 

 

En deze visie moet uiteindelijk weer gecommuniceerd worden. Het onderwerp van stap 4. Kotter kwam over het 

algemeen 3 patronen van communicatie tegen in organisaties: het houden van meetings, het houden van 

speeches en verspreiden van nieuwsbrieven. In deze patronen beschrijft hij het ontstaan van cynisme, vanwege 

tegenstrijdig gedrag van de leidinggevenden in verhouding tot datgene wat ze communiceren. Cruciaal in deze 

fase is dan ook geloofwaardige communicatie; 

 

 “Transformation is impossible unless hundreds or thousands of people are willing to help, often to the 

point of making short term sacrifices. Employees will not make sacrifices, even if they are unhappy with 

the status quo, unless they believe that useful change is possible. Without credible communication and a 

lot of it, the hearts and the minds of the troops are never captured.” 

“In a regular performance appraisal, they talk not only about the numbers but also about how the 

employee’s behavior helps or undermines the vision.”15 

 

In de succesvolle transformaties worden alle bestaande communicatiemiddelen gebruikt om de visie over te 

brengen en is het gedrag van de leidinggevenden consistent met deze communicatie. 

Zoals het vorige citaat al aangeeft is het belangrijk veel mensen te betrekken, omdat dit uiteindelijk moet lijden tot 

gedrag in lijn met de visie die gecommuniceerd wordt. En hoe meer mensen daaraan meedoen, des te beter de 

uitkomst. Soms lukt dat door eenvoudig weg goed te communiceren en soms is het belangrijk dat bepaalde 

blokkers die actie belemmeren, zoals obstakels in de organisatiestructuur, uit de weg worden geruimd. Van 

belang is dus dat handelen in lijn van de visie vrij is van belemmeringen binnen de organisatie.  

Stap 6 draait om korte termijn winsten. Kotters visie is dat zonder korte termijn winsten je aanhangers verliest en 

dat die zich dan uiteindelijk zullen aansluiten bij degene die zich vanaf het begin al verzetten tegen de 

verandering. Kotter zegt over deze winsten; 

 

 “Commitments to short-term wins help keep the urgency level up and force detailed analytical thinking 

that can clarify or revise visions.” 16 

 

                                                   
14 Kotter, 99. 
15 Kotter, 100. 
16 Kotter, 102. 
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Daarbij zegt hij dat korte termijn winsten moet worden gecreëerd in plaats van te hopen dat ze komen. En men 

moet de medewerkers betrekken bij deze winsten belonen en prijzen. Dit om gedrag en motivatie in de goede 

richting te blijven steunen en stimuleren. 

Na een aantal jaar hebben sommige organisaties bij het aanblijven van eerste winsten de gedachte ‘er al te zijn’. 

En dat is een gevaarlijke instelling omdat nieuwe aanpakken worden gekenmerkt als breekbaar en onderwerp 

van regressie, voordat deze diep in een cultuur zijn gezonken. Een proces wat wel 5 tot 10 jaar kan duren. Een 

actieve houding ten opzichte van de verandering blijft dus een vereiste, omdat het vele werk alsnog voor niets 

kan zijn geweest. Het is namelijk pas in de laatste stap dat de verandering een onderdeel is in ‘de manier waarop 

de dingen worden gedaan’. Twee zaken zijn van belang volgens Kotter; 

 

 “The first is a conscious attempt to show people how the new approaches, behaviors, and attitudes 

have helped improve performance. Helping people see the right connections requires communication. 

Indeed, one company was relentless and it paid off enormously. Time was spent at every major 

management meeting to discuss why performance was increasing. The company newspaper ran article 

after article showing how changes had boosted earnings.” 

“The second factor is taking sufficient time to make sure the next generation of top management really 

does personify the next approach.”17 

 

Hij benadrukt dat een verkeerde stap door het nieuwe management een decennium aan hard werken verloren 

kan laten gaan. Het is dus pas zo dat na het succesvol doorlopen van alle acht stappen de verandering 

daadwerkelijk onderdeel is geworden van de organisatie en de manier waarop de dingen gedaan worden.  

Terugkijkend op de stappen, wat kan er dan gezegd worden over cultuur in relatie tot verandering? En in het 

specifiek over het enthousiasmeren van medewerkers? Opvallend is de plek die Kotter geeft aan 

cultuurverandering. Cultuur verandert pas in de laatste stap. Hij zegt hierover; 

 

 “Culture changes only after you have successfully altered people’s actions, after the new behavior 

produces some group benefit for a period of time, and after people see the connection between the new 

actions and the performance improvement. Thus, most cultural change happens in stage 8, not stage 

1.”18 

 

Cultuurverandering is dus te omvatten als een fase en lijkt een direct gevolg van het goed doorlopen van de 

stappen. In deze stappen wordt als het ware een weg geplaveid richting intrinsieke motivatie. Enthousiasme van 

de medewerkers voor de verandering, zoals uitgebreid naar voren kwam in stappen vier en vijf, is belangrijk 

volgens Kotter en draagt uiteindelijk ook bij tot deze culturele verankering.  

Opvallend is dat Kotter cultuurverandering meent te kunnen omvatten in een laatste fase. Maar is het veranderen 

                                                   
17 Kotter, 104 
18 J. Kotter, Leading Change. (Boston: Harvard Business School Press, 1996), 156. 
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van de acties van mensen ook al niet cultuurverandering? En waarin wordt aandacht gegeven aan 

inconsistenties en de continue beweging van cultuur uit de vorige paragraaf? Voor antwoord op deze vragen 

wordt ingegaan op de visie van Bate. In grote lijnen deelt hij de visie van Kotter, maar hij brengt een extra nuance 

aan op plek van cultuur bij organisatieverandering.  

Bate’s positie; Cultuur als vertrekpunt 

Bate is het, zoals hierboven beschreven, in grove lijnen eens met Kotter; voor duurzame verandering is het nodig 

dat datgene wat in werkelijkheid gedaan wordt op een lijn ligt met datgene wat formeel gezien gedaan moet 

worden. Kortom, actie en visie moeten overeenkomen. Beiden erkennen dat dit een langdurig en lastig proces is, 

waarbij leiderschap een cruciale rol heeft. Waarin verschilt de visie van Bate dan precies? 

Het voorname verschil tussen beiden zit in de plek van aandacht voor cultuur in de organisatieverandering. Bate 

ziet cultuur als een proces; ‘organisch, processueel en dynamisch’. Tegengesteld dus aan de vele 

managementvisies die cultuur als manipuleervariabele beschouwen. Hoewel Bate de nadruk van Kotter op 

structuur als vertrekpunt en cultuur als eindpunt begrijpt, neemt hij een andere positie in; 

 

 “The rationale for starting with structure is undeniably powerful. Culture cannot be seen, defined, or 

measured, and certainly be changed in short term […..]Structure can be changed more quickly than 

culture, and can also be a powerful driver for cultural change.”19 

 

Maar Bate stelt dat zowel cultuur als structuur beiden katalysatoren als residuen zijn en dat ze naast elkaar 

zouden moeten worden geproduceerd, als gelijken. Zijn volgende citaat omhelst zijn nuance; 

 

 “Culture thus remains in the field of attention throughout the intervention process, and change efforts 

should begin with culture as a focus of concern. This does not mean rushing through culture change - 

cultures cannot be changed in isolation, and have to fall out from changes occurring elsewhere - but it 

does imply an in parallel/system approach, tackling structure and culture together rather than structure 

then culture.”20 

 

Cultuur staat dus op gelijke voet met structuur. Structuur geeft eerder een raamwerk voor de verandering dan dat 

deze hem werkelijk vorm geeft, wat cultuur juist wel doet. Door een gelijke behandeling van cultuur en structuur 

worden én de innerlijke belangen van mensen aangesproken én de structuurcontext waarbinnen ze werken 

gevormd. En dit moet eerder lijden tot duurzame verandering.  

Hoewel Kotter in zijn eerste stappen niet voorbijgaat aan het creëren van intrinsieke motivatie in relatie tot actie, 

is de vanzelfsprekendheid van een geslaagde cultuurverandering in stap 8 een te simpele weergave van 

                                                   
19 Bate, P., Khan, R. en A. Pye, “Towards a Culturally Sensitive Approach to Organization Structuring” 
Organization Science 11 (2000), 209 
20 Bate, P., Khan, R. en A. Pye, 209. 
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cultuurverandering en dient deze ook al in eerdere stappen te worden betrokken. Cultuur is niet te vatten in een 

fase van de verandering, maar is van belang binnen het gehele proces. Immers, structuurverandering heeft al 

betrekking op cultuur. Want zoals Bate stelt: 

 

 “Organizational cultures are continuously constructed and reconstructed through interaction and 

intervention at the everyday level: they are constantly in process and tend largely to resist central 

control.”21 

 

Cultuur is van het begin tot eind in beweging, dus ook bij organisatieverandering. Cultuurverandering komt dus 

niet in een fase, maar is van belang in alle fases.  

                                                   
21 Bate, P., Khan, R. en A. Pye, 198. 
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3.3. De Klantrelatie 
 

De complexe handelingscontext van de adviespraktijk  

De monitor is een onderdeel van het positioneringstraject bij de klant. En dus onderdeel van het 

dienstverlenerschap. Bij PG staat dit dienstverlenerschap in het teken van samenwerking met de klant. Bate 

stelde in de vorige paragraaf al dat interactie en interventie in de dagelijkse praktijk belangrijke construerende 

facetten zijn van cultuur. In hoeverre speelt de klantrelatie een rol speelt bij de invulling van het 

dienstverlenerschap voor een adviesorganisatie? En wat betekent dit voor de dienstverlener? Relevante vragen 

om meer inzicht te krijgen in de manier van omgang met de monitor.  

Marja Gastelaars (2006) gaat in Excuses voor het ongemak in op de ‘eigenheid’ van dienstverleners wat deze 

betekent voor de uitvoerenden, de klanten en andere betrokken in en rondom de organisatie. Want zoals 

Gastelaars in de introductie zegt; 

 

 “Dienstverlenende organisaties zijn door allerlei oorzaken behoorlijk ingewikkelde handelingscontexten 

geworden en de verschillende aanwezigen moeten dus manieren vinden om zich, met behoud van 

eigenheid, in die context staande te houden en te blijven bewegen.”22 

 

Op micro- en macroniveau wordt deze complexe handelingscontext beschreven. Er is aandacht voor klantrelaties 

tot maatschappelijke ontwikkelingen, om een zo compleet mogelijk inzicht te krijgen in de complexe context van 

de dienstverlener.  

Uit deze complexiteit wil ik de inzichten van Gastelaars op de relatie van dienstverlener en klant in het specifiek 

uitlichten, waarbij de focus ligt op de adviserende dienstverlener. Op een zo compleet mogelijk beeld te krijgen 

wordt eerst ingegaan op het microniveau; Hoe wordt een adviserende dienstverlener gecategoriseerd en hoe 

worden de klantrelaties bij een adviesorganisatie gekenmerkt? En wat is de rol van deze klantrelatie bij de 

inrichting van het dienstverlenerschap? Vervolgens op wordt op het macroniveau wat dit betekent voor de 

dienstverlener. 

De individuele dienstverlener en de klantrelatie 

Gastelaars categoriseert de verschillende dienstverleners in 6 soorten. Bij deze categorisatie gaat ze in op de 

‘eigenheid’ van de dienstverlenende kern en de klantrelatie in het bijzonder. Want de klantrelatie is erg belangrijk 

met betrekking tot het dienstverlenerschap. Ze zegt daarover; 

 

 “In de klantrelaties die zich (daar) voltrekken wordt immers de kern van het dienstverlenerschap  

                                                   
22 M. Gastelaars, Excuses voor het ongemak. De vele Gevolgen van Klantgericht Organiseren (Amsterdam: 
Uitgeverij SWP, 2006), 8. 
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bepaald.”23 

 

PG is een adviesbureau dat in coproductie met de klant marktstrategieën ontwikkelt. Hoe categoriseert 

Gastelaars een adviesorganisatie als PG? En wat kenmerkt de bijbehorende klantrelatie? 

De consultant / organisatieadviseur wordt onder de individuele dienstverlener geschaard. Deze dienstverlener 

wordt getypeerd als de meest eigentijdse dienstverlener, omdat het zijn belang te danken heeft aan de 

wereldwijde snelle groei en verhoudingswijs grote inbreng van hun betalende klanten. De kerntaak van dit type 

dienstverlener is onderhandelen en zelfbeschikking van de klant. Hoewel dit erg overeenkomt met de 

professionele dienstverlener zit het verschil tussen beide dienstverleners in het feit dat bij het begin van de 

transactie de individuele dienstverlener meer gericht is op de wensen van hun (individuele of institutionele) 

betalende klanten. Het gaat volgens Gastelaars om een wat andere klantrelatie;  

 

 “Ze zijn namelijk niet uitsluitend gericht op het op een gelijkwaardige basis ‘uitonderhandelen’ van de 

contracten met hun klanten. Ze blijven ook gaandeweg het proces van dienstverlening hun klanten als 

gelijkwaardige coproducenten zien. Dit soort dienstverlening heeft gaandeweg het proces een 

relationeel karakter.”24 

 

Als ondersteuning van haar argument gebruikt ze een citaat van Gutek (1995:7), die deze relatie ook omschrijft. 

Zij stelt dat gaandeweg beide partijen in een zodanige relatie elkaar als individu, maar ook in hun respectieve 

rollen van uitvoerende en klant, steeds beter zouden leren kennen en vertrouwen. En als er dan sprake van 

coproductie is, krijgt dit vertrouwen een extra lading. Deze vorm van dienstverlening kom je dan ook vooral tegen 

bij organisatieadvies, waarbij de klant dus niet alleen mede sturing geeft aan de opdracht, maar ook mede 

verantwoordelijk is voor het resultaat. 

Voor een adviesorganisatie is de klantrelatie dus een bepalende factor en het geeft bovendien een extra lading 

aan het dienstverlenerschap. Maar hoe wordt de verdere inrichting van dit dienstverlenerschap, die dus altijd in 

het teken staat een relatie, bepaald? 

De inrichting van de dienstverlening 

Hoewel bovenstaande laat zien dat dienstverleners en de kenmerkende klantrelaties getypeerd kunnen worden, 

werken ze uiteindelijk allemaal met, voor of aan mensen. En dit heeft gevolgen voor de inrichting en aansturing 

van de primaire processen. Maar wat zijn die primaire processen van een dienstverlener? Gastelaars kwam 

daarbij tot de volgende omschrijving; 

 

 “Dienstverlenende organisaties zijn organisaties waarvan de kern bestaat uit een verzameling 

klantcontacten die vorm geven aan een of meer kerntaken. Elke kerntaak bestaat uit een gerichte 

                                                   
23 M. Gastelaars, 8. 
24 M. Gastelaars, 20. 
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transactie tussen uitvoerenden en klanten, die, al naar gelang inzet, een specifieke verandering teweeg 

moet brengen in de toestand van klanten. Daarbij is bovendien sprake van een specifieke rolverdeling 

tussen uitvoerenden en klanten. Het initiatief tot de inrichting van de dienstverlening ligt bij de 

dienstverlener, maar de klanten nemen actief deel aan de processen. Dienstverleners werken onder de 

regie van specifieke kernwaarden (een bottom line) die niet alleen richting geven aan de uitvoering van 

hun kerntaken, maar ook rekenschap ( de accoutability) van de organisatie naar buiten.” 25 

 

Elke organisatie vult deze dienstverlening in op hun eigen manier. Gastelaars heeft daarin 7 punten van discussie 

herleid, die weergeven wat van belang is voor een begrip van de invulling van de dienstverlening. Deze punten 

zijn achtereenvolgens: wie is de klant, de klant neemt altijd actief deel, er is sprake van een klantrelatie maar die 

ligt niet helemaal vast, de kerntaak is altijd moreel beladen, de technologieën zijn vaker ‘zachter’ dan gewenst, 

verschillende partijen hebben verschillende verwachtingen ten aanzien van het proces en er zijn tegenstrijdige 

en/of ambigue verwachtingen van buitenaf.26 De zeven discussiepunten laten zien dat de invulling van het 

dienstverlenerschap complex is voor de dienstverlener. Met name de interactie en coproductie met de klant, 

kleurt het handelen van een adviesorganisatie.  

Maar de context van de dienstverlener kent nog meer complicerende factoren. Er zijn namelijk steeds meer 

verwachtingen van buitenaf, waar dienstverleners in de huidige maatschappij rekening mee moeten houden. 

Wederom speelt ook hier de klant een belangrijke rol. Hoe kunnen deze verwachtingen van buitenaf worden 

gekenmerkt en wat betekent dit voor het handelen van de dienstverlener?  

Klantgericht handelen 

De belangrijkste verwachtingen van buitenaf zijn onder te brengen onder het kopje klantgericht handelen. Van 

een dienstverlener wordt in onze Westerse maatschappij nou eenmaal verwacht dat daaraan voldaan wordt. Wat 

kenmerkt dit klantgericht handelen en hoe gaan dienstverleners daarmee om? Gastelaars verwijst bij haar 

nieuwe ‘label van klantgerichtheid’ naar 6 veranderingen of tendensen, die bij de meeste dienstverleners 

waarneembaar zijn. De reactie op deze veranderingen is echter per dienstverlener verschillend. 

De eerste verandering gaat om het ruimte maken voor verschillen. Aanleiding is het feit dat alle dienstverleners 

klantgericht willen zijn. Daarvoor kunnen uiteenlopende redenen ten grondslag liggen; soms van binnenuit om 

bijvoorbeeld een vergroting van het marktaandeel, soms van buiten door invloeden van externe stakeholders. 

Hoewel de redenen uiteenlopen is het gevolg in alle gevallen een grotere interne en externe flexibiliteit. 

De tweede verandering haakt in op die flexibiliteit, omdat deze gevolgen heeft voor de inrichting van de primaire 

processen. Er wordt opmerkelijk veel aandacht besteed aan de ‘voorkant’ van deze processen, met uitkomsten 

als ontwerp en stroomlijning van het primaire proces. 

De volgende tendens laat zien dat de uitvoerders steeds meer te maken krijgen met ‘grotere werkdruk’ door 

samenkomst van de verschillende ontwikkeling. Zo vraagt bijvoorbeeld de grote verscheidenheid aan klanten om 

                                                   
25 M. Gastelaars, 26. 
26 M. Gastelaars, 26. 
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het leren van nieuwe vaardigheden, zonder het verlies van de ‘eigenheid’ van de eigen repertoires. En komt 

daarnaast bij de uitbreiding van de primaire processen vaak meer samenwerking met anderen naar voren als 

gevolg van arbeidsdeling. En tenslotte, zoals Gastelaars zegt ‘willen de betrokken organisaties de inzetbaarheid 

van hun uitvoerenden vaak ook nog eens op allerlei manieren flexibiliseren, terwijl er tegelijkertijd moet worden 

gekookt binnen het budget.’27 

De vierde ontwikkeling wordt beschreven als de opmars van het operationele management, waarbij het gaat om 

een goede gang van zaken op het niveau van het primaire proces. Het komt er op neer dat operationeel 

management nodig is om overzicht op de dagelijkse complexe praktijk te behouden waarbij men tegelijkertijd 

moet omgaan met nieuwe en oude vereisten.  

In de vijfde verandering gaat Gastelaars in op de actieve legitimering naar buiten; 

 

 “Er lijkt meer dan ooit een noodzaak te bestaan om de relaties tussen organisatie en de buitenwereld zo 

goed mogelijk in de hand te houden, met het oog op legitimering van de organisatie naar buiten.”28 

 

Het komt er op neer dat legitimatie draagvlak biedt voor controle over de gewenste profilering. Dat betekent dus 

dat men een bepaalde openheid verwacht van de organisatie en haar vertegenwoordigers.  

De zesde verandering gaat in op het toenemende accent dat gelegd zal worden op de klantrelatie. Gek genoeg 

houdt dit niet in, dat wat goed is voor de relatie ook direct even gemakkelijk is voor de klant. Als voorbeeld wordt 

gegeven dat klanten betrokken worden in moeilijke besluitvormingsprocessen die ze eigenlijk liever over zouden 

laten aan anderen. 

Zoals beschreven beweegt de huidige dienstverlener zich in een complexe en veeleisende omgeving, zowel op 

micro- als macroniveau. De invloedrijke klantrelatie op het dienstverlenerschap en het belang van klantgericht 

handelen als maatschappelijke ontwikkeling vormen in belangrijke mate de het handelen van de dienstverlener. 

En bovendien geldt natuurlijk ook hier dat constructie en reconstructie van de manier waarop de dingen worden 

gedaan, continu in beweging is.  

                                                   
27 M. Gastelaars, 14. 
28 M. Gastelaars, 14-15. 
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3.4. Rationalisering 
 

Rationalisering als dimensie van modernisering 

De monitor probeert moeilijk te ‘grijpen’ zaken als identiteit en cultuur inzichtelijk en te maken. Dit alles om meer 

inzicht te krijgen in de klantorganisaties en eventueel om een bepaalde mate van voorspelbaarheid te creëren 

met betrekking tot de toekomstige positionering. Keer op keer bewijst de OIM zijn nut en is de relevantie van 

onderbouwing door middel van data groot, zowel bij de organisatie zelf als de klant. Hoe is de toenemende 

relevantie van rationalisering van betekenis in de adviespraktijk?  

Van der Loo en van Reijen (1990) beschrijven in het vierde hoofdstuk van hun sociaalwetenschappelijke boek 

Paradoxen van de Modernisering rationalisering als onderwerp van modernisering. In dit boek wordt getracht een 

balans op te maken van de belangrijke schrijvers over modernisering, waarbij vier dimensies centraal worden 

gesteld: differentiatie, rationalisering, individualisering en domesticering. Het boek, geschreven op basis van 

collegedictaten ten behoeve van Algemeen Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht, biedt naar mijn 

mening een helder overzicht van de dimensie rationalisering en wel bekeken vanuit een cultureel perspectief. 

Vanuit dit perspectief zal de vraag rondom rationalisering worden besproken.  

Binnen hun perspectief van rationalisering onderscheiden van der Loo en van Reijen drie niveaus: het niveau van 

wereldbeschouwing, het niveau van het collectieve handelen en het niveau van het individuele handelen. Met 

name de eerste twee niveaus zijn interessant om nader te bekijken voor antwoord op de gestelde vraag. De 

eerste omdat het een algeheel beeld geeft van zingeving aan onze, dat willen zeggen West-Europese, natuurlijke 

en sociale orde en de tweede omdat van dit niveau de organisatie de meeste zichtbare vorm van rationalisering 

is. Het eerste niveau laat een wat meer een cognitieve kant zien en de tweede een praktischer, maar beiden zijn 

in culturele zin vergelijkend wat betreft invulling;  

 

 “In beide gevallen staat rationalisering in het teken van toenemende beheersing: in culturele zin 

betekent modernisering dat de mensen steeds meer controle uitoefenen over hen en de hen 

omringende wereld.”29 

Weber’s onttovering van de wereld 

Van Loo en van Reijen kenmerken rationalisering als volgt; 

 

“Onder rationalisering verstaan we het ordenen en systematiseren van de werkelijkheid met de 

bedoeling haar voorspelbaar en beheersbaar te maken.”30 

                                                   
29Loo, van der H. en W. van Reijen, Paradoxen van Modernisering (Bussum: Coutinho, 1997), 142. 
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Deze rationalisering zorgt dus in toenemende mate voor een behoefte aan beheersing van de wereld. Maar hoe 

is deze toenemende relevantie van rationalisering in maatschappelijk culturele zin te verklaren? 

De ‘onttovering’ van Max Weber staat centraal in het niveau van wereldbeschouwing, dat als functie heeft zin te 

geven aan het leven en de ons omringende sociale en natuurlijke orde. Deze ‘onttovering’ doelt op de mens die 

door modernisering steeds meer terechtkomt in een wereld waar alles berekend en gepland wordt. Lag vroeger 

de wereld in Gods handen, vanaf de 18e eeuw krijgt het wetenschappelijke denken de overhand en richt men zich 

op empirische waarneembare feiten. Weg dus met de machteloosheid en de overgave aan de hogere machten, 

die de eeuwen daarvoor hadden getekend. Maar hoe verliep deze overgang? In een notendop de hoofdlijnen van 

de opkomst van rationalisering in onze Westerse maatschappij en de daarbij behorende kenmerken. 

Religie was overal in het vroegere alledaagse leven. Zoals de schrijvers vertellen was het ‘doordrenkt van 

religieuze regels en rituelen en vormden deze de parameters van het sociale en culturele bestaan.31 Maar deze 

rol van religie kwam steeds meer onder druk te staan door processen die zich al in de 13e eeuw hadden 

aangediend en werd steeds meer een maatschappelijk subsysteem als wetenschap, kunst en politiek. Daarbij 

werd de rol van de wetenschappelijke ratio het meest dominant, wat de maatschappij tot een kennismaatschappij 

maakte. Over deze kennismaatschappij wordt gezegd;  

 

 “Binnen alle instituties en op ieder levensgebied gebruiken mensen bij voorkeur wetenschappelijke 

kennis om de gang van zaken te voorspellen en te controleren. Waarbij ook bedrijven hun producten 

ontwikkelen in nauwe aansluiting op wetenschappelijke vindingen.”32 

 

Dit instrumentele gebruik van wetenschappelijke kennis was niet geheel nieuw, het kwam al voor sinds de 

Renaissance. Verteld wordt hoe ook hierin steeds meer een verschuiving waargenomen kon worden, namelijk 

dat wetenschappelijke kennis steeds minder wordt vergaard om de kennis zelf, maar om de werkelijkheid te 

categoriseren, te manipuleren en te beheersen. Handelen staat steeds meer in het teken van doelmatigheid en 

nuttigheid. Weber maakt daarbij de kritische kanttekening dat de vraag naar de zin niet beantwoord kon worden 

door de wetenschap. Wel vond hij het positief dat mensen steeds meer in staat waren om de gestelde doelen te 

bereiken, ook wel doelrationaliteit genoemd:  

 

 “…het vermogen om op de meeste efficiënte en effectieve wijze concrete doeleinden te bereiken, los 

van morele of religieuze overwegingen.”33 

 

Hij stelt dat men er steeds meer van uit zal gaan dat alle dingen van het leven beheerst kunnen worden door 

middel van berekening en rationeel handelen. Hoe geldt dit voor het meer praktische, tweede niveau? 

                                                                                                                                                               
30 Loo, van H. en W. van Reijen, Paradoxen van de modernisering, Coutinho, Bussum (1997)  p 141 
31 Loo, van H et al, 144 
32 Loo, van H. et al, p 145 
33 Loo, van der H. en W. van Reijen, 151. 
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McDonaldisering van het collectieve handelen 

Het tweede niveau beweegt zich zoals gezegd op het terrein van de organisatie. Ook hier geldt; Hoe is 

rationalisering te verklaren binnen dit niveau en hoe kenmerkt het zich? 

De eerste uitwerkingen van het rationaliseringsproces op het collectieve niveau, waarvan de organisatie de 

meest zichtbare uitingsvorm is, kwamen in de 19e eeuw al sterk naar voren bij het Taylorisme. Hierin werd een 

directe relatie werd gelegd tussen rationaliteit en productiviteit, ook wel Scientific Management genoemd;  

 

 “…de op wetenschappelijke leest geschoeide besturing van productieprocessen.”34 

 

In deze tendens van bevordering van productiviteit heeft zich vanaf die tijd verder voortgezet en doet dat nog 

steeds. De zogenaamde McDonaldisering van Ritzer (1993), die door de auteurs wordt aangehaald, gaat verder 

in op dit Taylorisme in de huidige maatschappij. Deze wordt hierin uitwerkt in vier verschillende dimensies, die 

kenmerkend zouden zijn voor het handelen van de moderne organisatie. Het eerste aspect wat Ritzer noemt is 

het nastreven van optimale efficiency, dus het zo optimaal mogelijk bereiken van het doel. Het tweede aspect is 

de hang naar kwantificeerbaarheid en calculeerbaarheid. Als voorbeeld wordt door Ritzer gegeven, hoe 

McDonalds inspeelt op het culturele gegeven dat groter, of meer, staat voor beter. Verwoord door de auteurs in 

die zin ‘kwantiteit is equivalent aan kwaliteit’. Zijn derde dimensie is voorspelbaarheid, wat inhoudt dat 

verrassingen waar mogelijk moeten worden voorkomen. De vierde en laatste is controle, die ook vooral door 

ontwikkeling van instrumenten steeds groter geworden is. En dit is volgens Ritzer een onontkoombare tendens; 

 

 “Juist omdat de mens niet meer kan vertouwen op traditionele vanzelfsprekendheden en juist vanwege 

zijn verhoogde mobiliteit, zal hij steeds vaker naar vertrouwde dingen en vormen van dienstverlening 

grijpen.”35 

 

En met deze zojuist besproken ontwikkelingen lijkt men afscheid te nemen van het irrationele verleden. Maar wat 

zijn de gevolgen daarvan? Want, in hoeverre heeft ons moderne wetenschappelijke denken geen irrationele 

trekken meer? 

De irrationaliteit van rationaliteit 

Zoals gezegd in het eerste niveau ontbreekt het bij het rationeel handelen gebaseerd op de wetenschap volgens 

Weber aan de invulling van zin. In de moderne samenleving domineert namelijk de doelrationaliteit en in mindere 

mate de waarderationaliteit, waarbij het gaat om handelen dat uit bepaalde fundamentele waarden voortvloeit. 

Het gevolg wordt als volgt omschreven;  

                                                   
34 Loo, van der H. en W. van Reijen, 162. 
35 Loo, van der H. en W. van Reijen, 167. 
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“Wij stellen ons betrekkelijk weinig vragen over het waarom van bepaalde doeleinden, maar oriënteren 

ons overwegend op de middelen die bij de doeleindenrationalisatie moeten worden ingezet en de 

procedures die daarbij dienen te worden gevolgd.36   

 

Het directe gevolg is dan wel efficiëntie, maar niet zo zeer meet betekenis en begrip, aldus Weber. En hierin ligt 

volgens hem het irrationele karakter van rationaliteit; 

 

 “..tegenover het ongekende vermogen om doelmatig en efficiënt te werk te gaan, staat het onvermogen 

om de doeleinden zelf kritisch aan bepaalde fundamentele en overkoepelende waarden te toetsen. In de 

moderne samenleving worden morele vraagstellingen meestal gereduceerd tot een kwestie van 

handelingseffectiviteit: centraal staat dan niet de vraag of iets goed of slecht is, maar of het handelen in 

het licht van de gegeven doelstelling of het oplossen van het probleem effectief is. Soms blijft de morele 

beschouwing zelfs geheel buiten beschouwing en wordt de effectiviteit zelf een morele kwaliteit 

toegekend: goed is dan wat werkt.”37  

 

En deze doelrationaliteit wordt dan ook beschreven als erg onomstreden in onze samenleving. Van Veen (2000) 

gaat hier in zijn artikel Meningen over Managementmodes ook in. Hij vertelt over de vele nieuwe modieuze 

managementconcepten op de markt als gevolg van de sterke groei van de adviesbranche. Kort gezegd, wordt 

een managementconcept beschreven als de relatief simplistische stappen, die een manager moet nemen om 

organisatorische vraagstukken op te lossen. Deze zijn volgens van Veen te herkennen aan een aansprekend 

label, een probleemomschrijving, een oplossingsrichting en een serie succesvolle voorbeelden om de ontvanger 

van het concept te overtuigen. Deze werd steeds meer overgelaten aan de markt en daarbinnen begonnen de 

publicatiemarkt en de adviesmarkt een eigen dynamiek te ontwikkelen; 

 

 “Niet de inhoud, maar de verkoopbaarheid werd een belangrijk criterium bij de ontwikkeling en 

verspreiding van kennis.”38  

 

In media werden deze veelal negatief besproken met voorbeelden als ‘oude wijn in nieuwe zakken’ en ‘de 

eenzijdigheid van de concepten’. Van Veen stelt overigens dat modieuze managementconcepten ook kunnen 

worden gezien als een mechanisme om nieuwe kennis te verspreiden en bestaande kennis te regenereren. Maar 

alsnog verliest momenteel de inhoud het eerder van de vorm, om de gemiddelde consument te kunnen bereiken. 

Efficiency bepaalt in grote mate de aard van de managementconcepten en de uiteindelijke waarde. En over de 

overgebleven waarde van die concepten voert van Veen een interessante discussie, waarin hij stelt dat de 

concepten pas betekenis krijgen binnen de context waarin het toegepast wordt. De precieze inhoud van een 

                                                   
36 Loo, van der H. en W. van Reijen, 153. 
37 Loo, van der H. en W. van Reijen, 153. 
38 K. van Veen, “Meningen over managementmodes” Management & Organisatie 5/6 (2000), 65. 
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gebruikt concept is dan ondergeschikt aan de kwaliteiten van de managers, adviseurs en werknemers en hun 

onderliggende relaties. Van Veen stelt: 

 

 “De echte toegevoegde waarde van managementconcepten moet dus eerder gezocht worden bij de 

relatieve toegevoegde waarde in de lokale context in plaats van de absolute toegevoegde waarde voor 

het gehele collectieve kennisbestand”·  

 

En hierin haalt hij een punt aan, die een sterke link heeft met de paradox waarmee van Loo en van Reijen hun 

vierde hoofdstuk afsluiten. De auteurs halen een paradox aan, waarin rationalisering een pluralisering van cultuur 

betekent, maar tegelijkertijd ook een generalisering. De pluralisering is hier een direct gevolg van de 

blikvernauwing ontstaan door het ordenen en systematiseren van de leefwereld; 

 

 “..allerlei betrekkelijk zelfstandige eenheden, organisaties en instellingen leggen zich niet alleen toe op 

het realiseren van de eigen doelstellingen, maar ontlenen hun legitimiteit ook aan specifieke waarden en 

normen. En die waarden en normen krijgen een sterk functiegebonden karakter. De toegenomen 

voorspelbaarheid en beheersbaarheid van het gedrag geldt vooral binnen de context van het waarden, 

normen en doeleinden van de gegeven organisatie of sector.39 

 

Als reactie hierop, onder andere omdat het vermogen om de werkelijkheid in totaliteit betekenisvol te benaderen 

ontbreekt, vindt er een proces van veralgemenisering en vervaging van overkoepelende waarden, normen en 

betekenissen plaats. Blikverruiming en blikvernauwing lijken dus hand in hand te kunnen gaan!  

                                                   
39 Loo, van der H. en W. van Reijen, 185-186. 
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3.5. Conclusie 

“Orde binnen de ordening” 
 

De laatste paragraaf beschreef de toenemende behoefte om de ons omringende werkelijkheid te ordenen en 

systematiseren met de bedoeling haar voorspelbaar en beheersbaar te maken. Precies datgene wat in de 

afgelopen paragrafen ook geprobeerd is. Ook hier is een ordening van perspectieven gemaakt om inzicht te 

krijgen in de 4 relevante thema’s. In deze slotparagraaf wordt uit deze ordening de belangrijkste conclusies 

getrokken per paragraaf. Een nieuwe orde binnen de ordening. 

In de 1e paragaaf is ingegaan op de vraag wat cultuur is, hoe identiteit zich daartoe verhoudt en hoe dat te meten. 

De vraag wat cultuur is kent verschillende antwoorden, afhankelijk van welk perspectief gehanteerd wordt. In mijn 

geval wordt in het cultuurdebat de 3-1 positie van Martin gedeeld. Cultuur kan worden gekenmerkt als complex 

met aandacht voor consensus, disconsensus en ambiguïteit. Consensus is binnen dit perspectief issue specifiek 

en verloopt. Cultuur is dan ook constant in beweging. In die lijn is het omschrijven van deze complexiteit van 

cultuur lastig en vooralsnog enkel weggelegd voor een kwalitatieve methode, de zogenaamde ‘thick description’. 

Een unieke methode dus, maar deze vraagt dan ook om veel tijd en ruimte bij de te onderzoeken organisaties. 

En voor een snelle managementpraktijk is dit logischerwijs een moeilijke opgave. Deze praktijk vraagt eerder om 

het gebruik van kwantitatieve methoden, die op een snelle, objectieve en valide manier grote groepen kunnen 

bereiken. In lijn met de generaliserende en representatieve karakter van de methode, is het gehanteerde 

perspectief onder deze onderzoekers veelal het integratie- en differentiatieperspectief. Cultuur wordt beschouwd 

als gedeeld en harmonieus en bij sprake van conflict is ook hier een zekere mate van gedeeldheid onder de 

conflicterende groepen.  

Ook de identiteitsonderzoekers scharen zich onder dit integratieperspectief, door op een kwantitatieve methode 

gevoelens, percepties en gedachtes over de organisatie te onderzoeken. Ervan uitgegaan wordt dat identiteit 

gedeeld en representatief is. Echter, ook voor identiteit is deze aanname is discutabel, omdat bijvoorbeeld conflict 

en ambiguïteit binnen de percepties worden genegeerd. Aan de hand van identiteit kunnen dan ook geen 

cultuuruitspraken gedaan worden; identiteit is niet representatief voor cultuur. Wel kan gesteld worden dat cultuur 

een vormgever van identiteit is. Cultuur is van invloed op de gevoelens, percepties en gedachtes van 

medewerkers met betrekking tot hun organisatie. Het onderzoeken van (cultuur)waarden is dus wel relevant voor 

inzicht in identiteit, maar kunnen er geen representatieve uitspraken over cultuur gedaan worden.  

De 2e paragraaf ging in op organisatieverandering en cultuur en de rol van het betrekken en enthousiasmeren 

van medewerkers daarin. Organisatieverandering blijkt in de huidige maatschappij onontkoombaar is, maar lastig. 

De visie van Kotter geeft inzicht in het veranderingsproces aan de hand van de 8 stappen die genomen moeten 

worden. De eerste stappen, die het beginstadium van een veranderingsproces kenmerken, draaien vooral om het 

creëren van draagvlak voor de verandering vanuit een ‘sense of urgency’ en het communiceren van de 

verandering. Bij deze sense of urgency is het belangrijk dat er een noodzaak is gecommuniceerd voor de 

verandering. Een hoge urgentie is van belang voor een succesvol verloop van een verandering. De noodzaak 
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kan een negatieve of een positieve aard hebben, waarbij het onderscheid ligt in een wel-, of niet-directe 

bedreiging op het voortbestaan va de organisatie. Van nature hebben negatieve mededelingen een hogere 

urgentie, maar of deze nou wel of niet dreigende een hoge urgentie is nodig omdat anders de verandering 

gedoemd is te mislukken.  

Bij het communiceren van de visie komt het belang van het betrekken en enthousiasmeren van medewerkers 

sterk naar voren. Kotter benadrukt de importantie van het winnen van de ´harten´ en ´zielen´ van de 

medewerkers, omdat het juist deze mensen zijn die de verandering waar moeten maken. Hoe meer mensen 

achter een verandering staan en er dus aan meedoen, des te beter de uitkomst. Het eindstation van een 

succesvolle verandering is bij Kotter een culturele verankering in de organisatie. Deze cultuurverandering en –

verankering worden door Kotter omvat in de 8e en laatste stap, maar het standpunt van Bate daarover is 

aannemelijker. Cultuur is volgens hem gelijk aan structuur en zou ook als vertrekpunt moeten worden genomen 

bij het veranderingsproces. Immers, de (re)constructie van cultuur vindt plaats door interacties in de dagelijkse 

praktijk en laat zich moeilijk centraal sturen. Een cultuurverandering is in die lijn dus niet te omvatten in een 

(laatste) stap. Structuurveranderingen zijn bijvoorbeeld ook al cultuurveranderingen. Cultuur is organisch en 

processueel en moet dan ook gedurende het gehele veranderingsproces aandacht krijgen. 

De 3e paragraaf lichtte de dagelijkse interactie van de adviespraktijk uit. De adviesorganisatie wordt 

gecategoriseerd als een individuele dienstverlener. Kenmerkend voor deze dienstverlener is de intensieve relatie 

met de klant; de organisatie ziet de klant als een gelijkwaardige coproducent, waardoor gaandeweg de 

organisatie en klant elkaar goed leren kennen en gaan vertrouwen. De relatie staat dan ook erg in het teken van 

de wensen van de betalende klant en in die lijn is de inbreng van de klant groot. En juist deze klantrelatie blijkt 

een bepalend factor voor de inrichting van het dienstverlenerschap en geeft deze een extra lading. Voornamelijk 

in de inrichting en aansturing van de primaire processen is te zien hoe deze door de interactie en coproductie met 

de klant wordt gekleurd en gecompliceerd.  

Daarnaast brengt de klantrelatie ook met zich mee dat bij de invulling van het dienstverlenerschap de organisatie 

altijd rekenschap naar buiten toe af leggen. Binnen die veeleisende omgeving is een zestal complicerende 

maatschappelijke tendensen te zien, die dit klantgericht handelen vormen. De meeste tendensen hebben te 

maken met flexibiliteit en legitimiteit van de organisatie. Flexibiliteit bijvoorbeeld als gevolg van ruimte maken van 

verschillen en omgang met een grotere werkdruk. En legitimiteit door het goed willen houden van relaties met de 

buitenwereld en het sterkere accent op de klantrelatie. Kortom, de invloedrijke klantrelatie op het 

dienstverlenerschap en het belang van klantgericht handelen als maatschappelijke ontwikkeling maken het 

handelen van de dienstverlener complex. 

De 4e paragraaf beschrijft de toenemende relevantie van rationalisering in de adviespraktijk. Duidelijk werd dat 

het gebruik van wetenschappelijke kennis de voorkeur geniet binnen alle instituties op ieder levensgebied en zo 

worden bijvoorbeeld producten in nauwe aansluiting met wetenschappelijke bevindingen ontwikkeld. 

Rationalisering draait dan ook om het categoriseren, manipuleren en beheersen van de werkelijkheid, waarbij het 

handelen vooral in teken staat van doelmatigheid en nuttigheid. Op organisatieniveau komt dit naar voren in de 

voorkeur van de op wetenschappelijke leest geschoeide besturing van productieprocessen. In het specifiek 
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kenmerkt rationaliteit zich hier door het nastreven van efficiency, calculeerbaarheid en kwantificeerbaarheid, 

voorspelbaarheid en controle.  

Echter, rationaliteit heeft ook een irrationeel karakter. Er is wel veel efficiency verkregen, maar niet zozeer 

betekenis. Dus, datgene dat werkt is goed. Verkoopbaarheid is dan ook een belangrijk criterium geworden bij het 

ontwikkelen en verspreiden van kennis. Daarnaast is er een onvermogen om de werkelijkheid te bevatten. Het 

gevolg is dat allerlei zelfstandige eenheden, waaronder organisaties, proberen in lijn met de eigen waarden en 

normen de voorspelbaarheid en beheersbaarheid te vergroten. Ook wel pluralisering genoemd. Tegelijkertijd 

echter, uit onvermogen om de gehele complexiteit te bevatten, ontstaat er een veralgemenisering. De 

toegenomen voorspelbaarheid en beheersbaarheid van het gedrag geldt dan ook vooral binnen de context van 

het waarden, normen en doeleinden van de gegeven organisatie of sector. De precieze inhoud van een gebruikt 

concept is dan ondergeschikt aan de kwaliteiten van de managers, adviseurs en werknemers en hun 

onderliggende relaties. Het gaat eerder om de relatieve toegevoegde waarde in de lokale context in plaats van de 

absolute toegevoegde waarde voor het gehele collectieve kennisbestand.  
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4. De toepassingspraktijk van de OIM 
 

Een beeld van de alledaagse toepassing van de OIM 

PG brengt advies op het gebied van marktstrategieën bij de klant. De klanten zijn divers, van een verzekeraar tot 

een groothandel. De adviseurs werken vanuit hun kantoor in Hilversum, maar zijn regelmatig op locatie bij de 

klant te vinden. Er wordt dan ook nauw samengewerkt met de klant om tot een goede positionering te komen. Ter 

ondersteuning van deze projecten worden diverse onderzoeksinstrumenten toegepast, zoals de door PG 

ontwikkelde OIM. Het instrument wordt aan de geselecteerde medewerkers van de klant digitaal voorgelegd om 

meer inzicht te krijgen in de identiteit. Dit inzicht functioneert namelijk voor PG als een ‘bouwsteen’, of 

hulpmiddel, voor de uiteindelijke positionering. En op dit instrument, in het specifiek het dimensie cultuur, en de 

toepassing ervan ligt de focus in de bestudering en beschrijving van de praktijk.  

Aan de hand van de observaties, documentanalyses, interviews en informele gesprekken is gedurende de 

onderzoekstijd van maart tot en met juni 2007 een beeld gevormd van de monitor en zijn toepassingscontext. In 

de komende vijf paragrafen van dit hoofdstuk wordt aan de hand van de deelvragen een beschrijving van de OIM 

in de praktijk van PG gegeven. Deze beschrijving is gebaseerd op allerlei bronnen; beschrijvingen van 

observaties, uitspraken van medewerkers en klanten, slides uit PowerPoint´s van de organisatie en uitspraken en 

modellen afkomstig van PG’s webpagina. Bij alle gehanteerde bronnen is te lezen binnen welke context en hoe 

de informatie verkregen is. De echte identiteit van de personen blijft echter anoniem.  

5 ‘plaatjes’ van de praktijk 

De opbouw van de 5 paragrafen is gebaseerd op de deelvragen. In de 1e twee paragrafen staat centraal waarom 

de monitor en het onderdeel cultuur toegepast wordt door PG en welke methoden daarvoor gehanteerd worden. 

In paragraaf 1 wordt ingegaan op de monitor als informatiebron voor data voor het positioneren. Waarom zijn 

deze data van de OIM en de dimensie cultuur voor PG relevant? En hoe worden deze data verkregen? 

Naast het verkrijgen van data heeft de monitor ook nog een tweede doel, namelijk het betrekken en het 

enthousiasmeren van de medewerkers voor de positionering. In de tweede paragraaf wordt hier nader op 

ingegaan. Waarom wordt dit doel nagestreefd door PG? En op welke manier wordt dit door de monitor, en in het 

specifiek het onderdeel cultuur, nagestreefd?  

De toepassingscontext van de OIM staat in de 3e en 4e paragraaf centraal. De monitor is namelijk zoals 

bovenstaande al zegt, onderdeel van positioneringsprojecten. Eerst wordt de ontwikkeling van de OIM 

beschreven, om zo te begrijpen hoe er door PG wordt omgegaan met de monitor. Hierin komt de rol van de klant 

al naar voren, die in paragraaf 4 verder uitgelicht wordt. En in hoeverre speelt de klant een rol in de omgang van 

PG met de monitor? 

In de 5e en laatste paragraaf wordt ingegaan op de relevantie van de OIM voor de organisatie als de klant. De 
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monitor verkoopt goed en klant en PG zijn tevreden. Maar hoe is de relevantie van een kwantitatieve 

onderzoeksmethode ter ondersteuning aan de positionering bij PG en de klant te verklaren?  
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4.1. De monitor als instrument voor data 

“Wat is hier de identiteit?” 
 

Wat is hier de identiteit? Die vraag wordt door PG gesteld bij de positionering van de klant. De OIM moet inzicht 

geven in deze identiteit. Het eerste doel van de online identiteitsmonitor is dan ook het vinden van 

aanknopingspunten voor de positionering, zo vertelt al een van de eerste slides uit een presentatie naar de klant. 

Inzicht in identiteit moet worden verkregen door op verschillende dimensies de organisatie te onderzoeken, zoals 

de dimensie cultuur. Maar wat houdt dit doel in? Hoe verhoudt cultuur zich tot dit doel en hoe wordt deze 

geoperationaliseerd?  

Aanknopingspunten voor positioneren 

De monitor heeft als eerste doel aanknopingspunten voor de positionering te verschaffen. Wat zijn 

aanknopingspunten? In een meeting over de huidige doelen en de verdere ontwikkeling van de monitor met het 

Thought Development Team (TDT), een kennisontwikkelingteam dat pas een aantal maanden oud is, 

verwoordde een van de leden dat doel als volgt; 

 

“Het draait bij ons allemaal om positioneren. Uiteindelijk moet er een merkpositionering komen. Je hebt 

positioneren als product en positioneren als proces. Als je het over positioneren als product hebt, er 

moet een merkpositionering komen, dan ga je in de markt kijken. Wat je daar voor een bijzondere 

dingen vindt, om te kijken waar zijn de aanknopingspunten om een goede boodschap aan op te hangen. 

Je gaat in een product kijken, wat zitten daar voor een bijzondere dingen in. Je gaat in de visie van een 

bedrijf kijken, hebben ze een mooie visie en missie. En je gaat dus ook kijken naar, zit er iets in de 

mensen en de manier waarop ze met elkaar omgaan. Dus de cultuur van een organisatie is een 

onderdeel van de identiteit van een organisatie en wij geloven erin met zijn allen, dat als je een merk 

sterk en geloofwaardig neer wil zetten dat er je iets aan die identiteit moet vinden wat de moeite waard 

is. Wat eigen is en wat relevant is en wat onderscheidend is. Dus alleen al om het productieproces van 

het ontwikkelen van een positionering, daarom moeten wij al in een organisatie een goed beeld krijgen 

van de mensen en hoe die met elkaar omgaan. Vroeger vroegen we dat in visiegesprekken gewoon 

mee, hoe gaan jullie met elkaar om? Of via observatie als we rondliepen en dat hebben we er nu apart 

uit getrokken. En dat heeft er ook mee te maken dat we nu steeds meer positioneren doen voor 

organisaties en minder voor producten.”  

 

En deze identiteit waar de medewerker het over heeft, wordt door de OIM op een aantal verschillende dimensies 

gemeten. Onderstaande slide uit een presentatie voor de klant laat de overige dimensies zien die ook worden 

gemeten als onderdeel van identiteit:  

 



 

4
0

 

 

©
1
9
9
3

-2
0
0
7
 
P
o
si

ti
o
n
e
ri
n
g
sg

ro
e
p
 
B
V
 

-
A
ll 

ri
g
h
ts

 r
e
se

rv
e
d

5 identiteit bepalende aspecten

Identiteit

2. Organisatie

Hoe gaat men intern met elkaar om? Wat is 

de gewenste cultuur? In hoeverre 

identificeren medewerkers zich met de 

organisatie?

4. Symboliek

Hoe manifesteert de visuele identiteit 

van de organisatie zich?

1. Persoonlijke drijfveren 

Wat zijn de persoonlijke drijfveren van medewerkers? In hoeverre is het 

medewerkersprofiel anders dan dat van andere organisaties?

5. Referentiemerken

Welke merken in andere markten

passen het best bij het gewenste 

toekomstbeeld?

3. Competenties

Wat zijn sterke punten en 

ontwikkelpunten? Waar is men trots op? Wat 

moet in de etalage worden gezet?

 

5 Identiteit bepalende aspecten, Figuur 1 

 

Er zijn in totaal 5 dimensies waarop identiteit wordt gemeten, zo vertelt de slide. Persoonlijke drijfveren, de 

organisatie, competenties, symboliek en referentiemerken moet een passend beeld geven hiervan. Allen 

overigens gemeten op verschillende manieren. Hoe verhoudt de dimensie cultuur zich tot identiteit en op welke 

manier wordt cultuur gemeten?  

Een kwantitatieve onderzoeksmethode voor cultuur 

Zoals bovenstaande slide toont valt cultuur onder de dimensie ‘organisatie’. Voor inzicht in cultuur moet antwoord 

verkregen worden op twee vragen; “Hoe gaan de medewerkers met elkaar om en wat de is de gewenste 

cultuur?” In de praktijk wordt dat in de OIM door middel van een multiple-choice vraag voorgelegd aan de 

respondent. Deze slide uit een voorbeeldpresentatie naar de klant laat zien op welke manier: 
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8 Cultuurwaarden, Figuur 2 

 

De vraag die gesteld wordt aan de respondent in de monitor luidt als volgt: 

 

 “Naast persoonlijke, individuele waarden, zijn er ook cultuurwaarden. Dit zijn gedeelde waarden die 

beschrijven hoe mensen met elkaar omgaan in een organisatie. Selecteer 2 cultuurwaarden die volgens 

jou het beste weergeven, hoe de huidige cultuur van … er uitziet”40 

 

Een tweede vraag is gebaseerd op een antwoord met betrekking op de toekomst. Hoe moet de cultuur er in de 

toekomst uitzien: 

 

 “Hieronder staan nogmaals dezelfde acht cultuurwaarden genoemd. Selecteer nu de 2 cultuurwaarden 

die het beste weergeven hoe jij zou willen, dat de cultuur van … er uitziet”41 

 

De cultuurwaarden waaruit gekozen moet worden zijn gebaseerd op het BSR-model, oftewel Segmenatiemodel 

Brand Strategy Research. Dit model is ontwikkeld door SmartAgent Company samen met MarketResponse 

Nederland. Het wordt gedefinieerd als een psychografisch model. In dit model worden door twee dimensies, 

namelijk ego/groep en extravert/introvert, vier motivationele segmenten onderscheiden. Zie het onderstaande 

model, afkomstig van de site van SmartAgent Company: 

                                                   
40 Auteur onbekend, Internetserve Positioneringsgroep, Conceptvragenlijst.doc 
41 ibidem 
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BSR-model, Figuur 3 42 

 

De sociologische dimensie is de horizontale as, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen individualisten/ ego-

oriëntatie en groepsgerichte/ sociale oriëntatie. De verticale as is de psychologische as, waarbij onderscheid 

wordt gemaakt tussen extravert/ openstellend en introvert/ afsluitend. Hier komen vier sleutelbegrippen uit voort: 

vitaliteit, harmonie, controle en bescherming. 

Gebaseerd op dit model heeft een medewerker uit de organisatie gekeken naar welke 8 cultuurwaarden binnen 

de 4 belevingswerelden van het psychografische model geplaatst konden worden. Deze zijn door de medewerker 

zelf herleid uit de originele waarden De volgende slide uit een presentatie naar de klant laat zien hoe die 

cultuurwaarden in de kwadranten zijn geplaatst: 

 

8 Cultuurwaarden in het BSR-model, Figuur 4 

                                                   
42 Auteur onbekend, homepage SmartAgent Company 19-04-2007 
http://www.smartgis.nl/BSR.pdf?PHPSESSID=862bd9e0252a028ba5e4a5966215161c 
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De ‘cultuurwaarden’ of typologieën, die dus een cultuur moeten representeren van een organisatie, zijn 

geïllustreerd door plaatjes, waarvan gedacht wordt dat ze refereren aan die cultuur. De keuze voor de plaatjes is 

willekeurig; een medewerkster heeft ze uitgekozen van internet en vervolgens geplaatst. De plaatjes en de 

bijbehorend waarden zijn dus niet gevalideerd. Zoals de medewerker al eerder verwoordde en de slide laat zien 

wil de organisatie dus met de cultuurwaarden blootleggen wat ‘de manier van omgang met elkaar is binnen de 

organisatie’. Toch lijken op het eerste gezicht sommige waarden eerder van een andere ‘orde’ dan omgang met 

elkaar, en niet direct aan te sluiten bij de vraag die gesteld wordt, zoals discipline en perfectie.  

De moduul zoals hierboven beschreven is op deze manier in bijna alle monitors toegepast, behalve bij een 

project voor de agrarische sector. Het leek de medewerkers verantwoordelijk voor dat project niet zo zinvol om 

dat moduul aan de boeren voor te leggen, ‘omdat het vooral om individuele boeren ging in het project’, aldus een 

medewerkster van dat project. En bij die boeren zou er niet zozeer sprake zijn van een organisatiecultuur want, 

‘die boeren zaten tussen de middag niet met elkaar te lunchen in de kantine of zoiets.’ Maar, bij alle andere 

projecten werd de moduul wel toegepast en bleek deze zeer nuttig. Bijvoorbeeld bij een project voor een 

ziekenhuis, waar men uit de monitor een duidelijk verschil in cultuur kon vinden tussen twee belangrijke vooraf 

vastgesteld bloedgroepen, namelijk de artsen en de zusters. Opvallend daarbij was volgens de medewerkers van 

dat project, dat ze ondanks de duidelijke cultuurverschillen wel allen dezelfde gewenste cultuur op het oog 

hadden, namelijk die van samenwerken. Een resultaat wat overigens uit elke monitor lijkt te komen, met 

uitzondering van een wetenschappelijk instituut. Sommige medewerkers stelden zichzelf in discussies over die 

gewenste culturen dan ook wel eens de vraag in hoeverre dit een sociaalwenselijk antwoord is. Desalniettemin 

leverde input van de data in dit geval een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de positionering. Maar 

kwantitatieve data zijn niet de enige bron van input voor inzicht in organisaties. Er worden ook nog andere 

manieren toegepast om meer inzicht te krijgen in de te positioneren organisaties. Hoe worden deze andere 

methoden gekenmerkt en wat is de rol van cultuur daarin? 

Een kwalitatieve onderzoeksmethode voor cultuur 

In het bovengenoemde gesprek over het ziekenhuisproject werd door medewerkers ook nog een andere 

belangrijke informatiebron aangehaald, namelijk visiegesprekken. Deze vorm van informatievergaring zorgt voor 

zowel inhoudelijke input, maar zou ook een manier moeten zijn om invulling te geven aan de data die gevonden 

worden, zo vertelt een medewerkster in een gesprekje over het nut van deze visiegesprekken. Ze zegt; “Deze 

gesprekken moeten helpen om de medewerker inzicht te krijgen in de organisatie.”  

Gebaseerd op meerdere observaties bij verschillende klanten, kan een visiegesprek omschreven worden als een 

gesprek, waarin een medewerker op informele wijze praat met een werknemer van de klant over de organisatie in 

het algemeen en in het specifiek. Alle geobserveerde gesprekken kenden een informeel karakter en waren op 

locatie van de klant. Te zien was dat deze een enorme bron aan informatie verschaffen, vooral ook wat betreft 

culturele aspecten van de organisatie. In de verschillende visiegesprekken, die werden bijgewoond bij een 

groothandel en een vervoersbedrijf, kwamen vele verschillende culturele uitingen naar voren. De medewerkers 

van het adviesbureau stelden verschillende open vragen over de strategie van de organisatie, maatschappelijke 
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en internationale ontwikkelingen of vragen over marktontwikkelingen. Hierop ontstond een open gesprek in een 

ontspannen sfeer. Ook kwamen er, al dan niet bewust gesteld, verschillende cultuurgerelateerde vragen voorbij. 

Een aantal voorbeelden van deze vragen van verschillende medewerkers tijdens verschillende visiegesprekken; 

 

“Zit vers in jullie DNA?” 

 “Hoe wordt er bij jullie geluncht?” 

 “Waar ben je trots op binnen de organisatie?” 

“Hoe zien jullie pauzes eruit?” 

 

En als antwoord daarop en op ander vragen kwamen vele culturele onderwerpen voorbij. Een greep van 

voorbeelden; reorganisatie-issues, ‘Appeltjesdag’, de strijd tussen oude en nieuwe werknemers en afname van 

plezier in het werk als gevolg van de invoering van nieuwe dienstregeling. Of een schisma tussen het 

management en de werkvloer en een gebrek aan wil tot groeien onder een gehele afdeling, omdat men unaniem 

zei ‘puur en alleen om geld’ te werken. In het algemeen kan gezegd worden dat er culturele manifestaties als 

historie, rituelen, normen en waarden, informele gedragingen naar voren kwamen. Waar fysieke ruimte, formele 

gedragingen en symbolen nog aan toegevoegd kunnen worden opgedaan door observaties op de verschillende 

locaties.  

Opvallend was dat ondanks het ontbreken van een vaste structuur in alle gesprekken veel van bovengenoemde 

onderwerpen aan bod kwamen. Een medewerkster geeft in een informeel gesprek aan wel van te voren wel een 

idee te hebben welke onderwerpen ze besproken wil hebben. Ze vertelt altijd ‘een aantal thema’s in het hoofd te 

hebben, die aangesneden moeten worden’ en dat ze daarbij ‘in eerste instantie altijd zoekt naar de positieve 

dingen in het bedrijf.’ Naast het ontbreken van structuur werd er in alle gevallen geen verslag gemaakt van de 

gesprekken. Dat werd gezien als ‘tijdintensief’ en ‘het meeste zat toch wel in het hoofd’. In informele gesprekken 

hierover gaf een medewerker aan ‘genoeg te hebben aan zijn aantekeningen.’ Een medewerkster 

verantwoordelijk voor de monitor en de analyses zei over het maken van aantekeningen; “Dat zou echter wel 

goed zijn om te doen, het brengt overzicht en is makkelijker aan de data te koppelen.”  

En dat koppelen van de kennis opgedaan uit de visiegesprekken aan de data uit de monitor is een besproken 

kwestie intern. Wat kenmerkt deze discussie?  

Hybride onderzoek? 

Kennis uit visiegesprekken en analyseren van data uit de kwantitatieve methode is iets waar de verantwoordelijke 

medewerkster voor de OIM zich keer op keer hard voor maakt. Ze benadrukt meerdere malen tijdens 

observaties, dat het belangrijk is om met de mensen, die ook de visiegesprekken hebben gevoerd, de data door 

te lopen wanneer deze binnen komen. En dat is regelmatig niet het geval. Ze zegt; 

“Van belang is het lezen en linken van de data. En idealiter wordt dit gedaan door de mensen die een 

visiegesprek gevoerd hebben. Juist de mensen die dat hebben gedaan zijn in staat om meer te doen 

met de data.” 
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Vaak is opgevallen bij observaties dat tijdsdruk of tijdsgebrek een veel gehoord ‘excuus’ is; er moeten 

presentaties afgemaakt worden voor de klant, afspraken met klanten lopen uit of werk voor een ander project 

krijgt voorrang. En daarbij lijkt de persoonlijke visie op wat men uit de data wil halen een belangrijke rol te spelen 

in de tijdsinvestering in de data-analyse. Sommige medewerkers willen alleen de hoofdpunten van dimensies op 

een presenteerblaadje en de ander wil zelfs alleen een zogenaamde ‘take-out’, een samenvatting van 10 

hoofdconclusies. In de praktijk kwam het er in de observaties veelal op neer, dat de verantwoordelijke voor de 

monitor dan gevraagd werd deze resultaten zo te ordenen. De data alleen, zonder interpretatieslag, lijken dus 

voor sommigen al dragend genoeg. 

De presentatie van de data over cultuur, zowel de huidige als gewenste cultuur ziet er in de eindpresentatie naar 

de klant als volgt uit; 
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Gap’s tussen culturen, Figuur 5 

 

Hierin wordt de cultuur van de organisatie als geheel gepresenteerd, maar ook de zogenaamde ‘gap’s’, de 

verschillen tussen de huidige en de gewenste culturen, kunnen worden getoond. Ook wordt het woord gap 

gebruikt om de verschillen te laten zien tussen de gemeten bloedgroepen. Deze bloedgroepen zijn gebaseerd op 

clusters aan de hand van de vragen die aan de respondent zijn voorgelegd, zoals leidinggevend of niet, 

werkzaam voor 1990 of niet, of locatie. De vragen worden gesteld op basis van verwachtingen van de 

medewerkers over cultuurverschillen bij de klant. Zo is in een project voor een ziekenhuis een clustering gemaakt 

tussen zusters en artsen, omdat verwacht werd hier belangrijke verschillen te vinden. En dat werd in dit geval ook 

gevonden. Want, een uitgebreide interpretatieslag of niet, de cultuurmodule lijkt elke keer weer zijn dienst te  

bewijzen.  

“Hoe dom hij ook mag lijken, hij lijdt bijna altijd direct tot positioneren”,  
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aldus een medewerker tijdens een interview. De kwantitatieve input van de 8 cultuurwaarden lijkt dus toch van 

waarde.  

Uit het hierboven beschreven beeld lijkt het eerste doel, het vinden van aanknopingspunten voor het 

positioneren, te worden bereikt door de gehanteerde methoden. De inzichten in cultuur als onderdeel van 

identiteit leveren genoeg dragen bij tot positionering. In hoeverre gaat dit ook op voor het tweede doel, het 

enthousiasmeren en het betrekken van medewerkers voor de positionering? 
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4.2. De monitor als motivator 

“Ik hoor erbij!” 
  

De vorige paragraaf gaf inzicht in het eerste doel van de monitor. Zoals gezegd is er ook een tweede doel, 

namelijk het betrekken en enthousiasmeren van de medewerkers voor de positionering. Want ook de 

medewerkers zijn onderdeel van de positionering volgens PG. Een doel van een geheel andere orde dus, waar 

deze paragraaf verder op in gaat. Wat houdt dit doel in en op welke methoden worden er gehanteerd om dit doel 

te bereiken? En in het specifiek, wat is de relatie met de dimensie cultuur?  

Het betrekken en enthousiasmeren van medewerkers 

In twee achtereenvolgende slides van de introductiepresentatie van de monitor wordt aan de klant het tweede  

doel uitgelegd: 

1
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Uitgangspunt bij dienstverleners: 
medewerkers zijn zeer essentieel voor de business en 
het merk!

 

De dienstverleners zijn het merk, Figuur 6 
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Online identiteitsmonitor

Primair doel:
Inzicht verkrijgen in de unieke, relevante en onderscheidende 
karakteristieken van de organisatie(s), oftewel het bestuderen v an die 
aspecten van de organisatie -identiteiten die richting (zouden) kunnen 
geven aan de positionering van de nieuwe organisatie

Secundair doel : 
Medewerkers betrekken bij en enthousiast maken voor de positione ring 
 intern communicatiemiddel (de mensen zijn het merk!)

Opzet:
• Kwantitatief onderzoek > hoge responsverwachting 
• Online dataverzameling > snelle beschikking over resultaten
• Standaard vragenlijst met ruimte voor maatwerk (organisatiespec ifiek)
• Onderzoek in eigen huisstijl
• Benchmarking : vergelijkingen mogelijk binnen en tussen organisaties
• In samenwerking met Online Marktonderzoeksbureau Metrixlab

• Leidend in online research; werkt voor oa. Philips, Unilever, MSN

 

Secundair doel, Figuur 7 

 

De organisatie communiceert naar de klant, in het bijzonder dienstverleners, de mensen als het merk te zien, 

omdat de mensen uiteindelijk contact hebben met de klant en zo de dienst vertegenwoordigen die de organisatie 

levert. Hierdoor krijgt het positioneren van het merk een menselijker gezicht, zo communiceert de organisatie. En 

de (merk)verandering die door de organisatie wordt geadviseerd zal moeten worden waargemaakt door de 

mensen. Het tweede doel is dan ook ‘het betrekken en enthousiasmeren van de medewerkers voor de 

positionering’. Een medewerkerster verwoordde deze kracht van de monitor in een gesprek over de doelen van 

de monitor als volgt;  

 

 “Daarnaast bindt de monitor ook nog eens mensen die compleet niet met merken bezig zijn.”  

 

Een andere medewerker verwoordde in een meeting met het TDT over de doelen en de ontwikkeling van de OIM, 

dit als een ondersteuning in het positioneren als proces; 

 

 “En dan kom je bij het tweede ding, positioneren als proces. Wat wij doen is niet alleen iets bedenken, 

maar ook met een klant en met een organisatie een proces ingaan. En dat moet voor klanten leuk zijn, 

inspirerend en boeiend. En het moet tot draagvlak leiden en als je een monitor draait dan weet je dat er 

in een organisatie over gepraat wordt en dat mensen gaan kijken van wat gebeurt er en die vinden dat 

interessant dat daar ook uitkomsten uit komen. Dus dan plaveit je ook een aantal paden voor je proces. 

Volgens mij doen we het daarom.”  

 

In een meeting met het onderzoeksbureau gaat de directeur ook in op dit aspect van de monitor en verwoord het 

als ‘uniek’. Hij zegt onder meer; 
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 “Een onderzoek waarin de medewerkers worden betrokken is betrekkelijk uniek. Je hebt wel 

medewerkers tevredenheidonderzoeken, maar geen onderzoeken die op deze manier werken.” 

 

Het tweede doel heeft dus geen inhoudelijk doel, maar ondersteunt het proces die de organisatie met de klant 

ingaat. Bovendien schrijven zij zelf en het onderzoeksbureau dit doel van de monitor onderscheidende en unieke 

karaktereigenschappen toe. Maar welke methode wordt er gehanteerd om dit doel te bereiken? 

De monitor als communicatiemiddel 

De monitor wordt, om het doel van betrekken en enthousiasmeren te bereiken, ingezet als communicatiemiddel. 

“Zodat iedereen weet dat er een verandering aankomt en op de hoogte is van de monitor”, aldus een 

medewerkster in een gesprek over de reden van deze communicatie. De communicatie verschilt per organisatie. 

Als vastgesteld is wie er ondervraagd moeten worden en op welke manier, wordt met de klant doorgesproken 

hoe de interne communicatie moet worden gecommuniceerd. In datzelfde gesprek zegt ze: 

 

 “In de tweede week start de interne communicatie, dat houdt in dat de respondenten voorbereid 

worden. Dat kan op verschillenden manieren, bijvoorbeeld door de managers zelf, door 

bedrijfsmagazines, via het internet of via de email. Dit is goed om van te voren te doen in verband met 

bijvoorbeeld visiegesprekken die je gaat voeren. Anders spelen mensen met de vraag wat je hier 

eigenlijk komt doen en nu is dat van te voren al gecommuniceerd. Bij voorbeeld bij * zijn er spiegels 

gemaakt, omdat de monitor de naam had gekregen: ‘Kijk in de spiegel van… ‘. Maar er kunnen 

bijvoorbeeld ook zeepkistbijeenkomsten georganiseerd worden of posters gemaakt worden.” 

 

Wat betreft het communicatieconcept was deze organisatie, die de medewerkster hierboven als voorbeeld noemt, 

een sterke uitzondering. De meeste organisaties besteden er weinig aandacht aan en de klant klopt dan ook 

regelmatig aan voor een communicatieplan bij de organisatie. Maar zij hebben zelf dus wel erg actief meegewerkt 

aan de creatie van een leuk concept. Als reden daarvoor gaf deze klant aan in een interview met hen over de 

monitor; 

 

 “We hebben een beetje een grijze cultuur hier. Verzekeren lijkt een noodzakelijk kwaad en wij denken 

dat uiteindelijk de mensen toch de organisatie maken. We wilden een trots creëren en dat grijzen vlak 

een beetje in te dammen. Dus besloten we de ‘tool’ uitgebreid in te zetten om deze feiten een beetje te 

beperken. Daarnaast deed wij al intern aan veel onderzoek. Daarbij lag de focus altijd op * als totaal, 

zoals een MTO (medewerkers tevredenheidonderzoek). Deze werden altijd gestuurd vanuit HR, maar 

nooit vanuit het label. De OIM kwam dan ook echt vanuit marketing. Maar mensen krijgen dus een 

‘overload’ aan onderzoeken en door een uitgesproken communicatie wilden we ons onderscheiden en 

een idee geven dat het er dit keer echt toe deed en dat het leuk was om mee te doen. Wat je namelijk 

veel zag was dat die andere onderzoeken saai en langdradig waren en dat er uiteindelijk weinig 
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terugkoppeling was naar de medewerkers. En de communicatie sloeg aan, er ontstond een ware ‘run’ op 

de spiegeltjes.” 

 

Het communicatie concept was in opdracht van deze organisatie ontwikkeld door een reclamebureau. 

Onderstaande slide uit een introductiepresentatie voor de klant laat het concept in grove lijnen zien:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De monitor als motivator, Figuur 8 

 

En dit concept zette intern de mensen in beweging. Zo vertelde de klant in datzelfde interview;  

 

 “Er werd in de gangen veel gesproken over het spiegeltjesonderzoek en men deed zijn best om een 

spiegeltje te bemachtigen, die werden uitgedeeld op de dag van de start van het onderzoek via de mail.” 

 

En de extra moeite loonde. Het responsresultaat was de hoogste ooit behaald bij de OIM, namelijk 48 procent. 

De naam is in goed overleg met de organisatie, mede gesteund door de goede en geslaagde samenwerking, 

gebruikt voor meerdere monitors bij andere organisaties, evenals het spiegeltjesconcept. Door dezelfde klant 

werd de organisatie in het gesprek dan ook geadviseerd om dit dan ook in de toekomst te integreren in de 

aanpak; 

 

 “Ik denk dat het een idee is om de interne communicatie een vast onderdeel te maken van het product. 

Dit met het oog op een brede beleving en dat mensen onderdeel worden van het merk.” 

 

Ook een ander bijkomend effect werd door hen aangehaald; 

 “In Amsterdam bijvoorbeeld reageerden ze ook heel enthousiast op de spiegels. En er kwamen 

daardoor ook vragen zoals waarom we dit deden en waarvoor het diende. En dan konden wij vertellen 

wat er gaande was en daarin benadrukten we; ”Jij bent ook *”. En dat werd als erg positief ervaren.”  



 

5
1

 

 

Er kwamen op informele wijze gesprekken op gang over inhoudelijke zaken; Het positioneringstraject ging intern 

‘leven’, zoals de klant verwoordde. Medewerkers dachten erover na, stelden vragen over het project en kregen 

zelfs de kans om hun eigen visie te verwoorden.  

Het succes, vooral gebaseerd op de recordrespons, is ook bij de organisatie niet onopgemerkt gebleven. Het 

idee is om dit communicatieconcept als standaard concept te gaan gebruiken voor de monitor. Daarvoor moet 

echter eerst nog een financiële onderhandeling gedaan worden met het reclamebureau, want het bijkomende 

effect voor de klant is vanzelfsprekend een duurdere monitor. 

Het bovenstaande besloeg de communicatie over de OIM intern, maar ook de communicatie in de monitor moet 

naar de respondent toe worden opgesteld. Er moet een uitnodigingsbrief opgesteld worden, een introtekst en een 

afsluiting van de monitor. Een voorbeeld daarvan in een slide van een introductiepresentatie; 

 

Communicatie rondom de OIM, Figuur 9 

 

Daarin komen onderwerpen aan bod als een korte uitleg over 'het waarom van het onderzoek', wat er gevraagd 

zal gaan worden en bij wie er voor vragen contact op kan worden genomen. Ook worden de respondenten 

bedankt voor hun deelname. Daarin moet ook de toon van de communicatie worden bepaald. De medewerkster 

verantwoordelijk voor de monitor en dus ook het afhandelen van deze communicatie met de klant legt uit; 

 

 “Er moet bepaald worden of de mensen aangesproken worden met u of met jij. En soms de tekst ook 

niet te lang zijn en uit eenvoudige woorden bestaan omdat er ook mensen ondervraagd worden die de 

laagopgeleid zijn of de Nederlandse taal niet goed beheersen. Maar hij moet ook weer niet te veel in Jip 

en Janneke-taal worden opgesteld, want dan voelen de hoger opgeleiden zich weer niet serieus 

genomen. En voor verschillende groepen een aparte communicatie raden wij vaak af, want dan krijg je 

scheve gezichten als ze daarachter komen.” 
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Het gaat er dus om dat iedereen zich aangesproken voelt en op een gelijke manier wordt benaderd. En daarin is 

ook het ‘customizen’ van de monitor, zoals het intern het aanpassen van de monitor wordt genoemd, belangrijk. 

Hieronder vallen aanpassingen als het kiezen van het juiste taalframe, zoals het aanspreken van de respondent 

met je of jij, of het omzetten van de monitor in de huisstijl van de organisatie. Kortom, beide vormen van 

communicatie moet ervoor zorgen dat iedereen betrokken wordt en zich aangesproken voelt om mee te doen. 

Heeft de monitor zelf ook nog, afgezien van de communicatie eromheen, de functie in zich om mensen te 

enthousiasmeren en te betrekken? 

De monitor als uitlaatklep 

Een ander middel om het doel van betrokken maken te realiseren, zijn een aantal modules in de monitor waarbij 

de toegevoegde waarde wat minder ligt op het verkrijgen van sterk onderbouwde data. Welke modulen uit de 

monitor hebben deze kwaliteit? 

Bij deze modulen ligt de focus eerder op het bieden van een mogelijkheid voor de medewerkers om uitspraken te 

doen over hun organisatie en op het creëren van een leuke en speelse manier om over merken na te denken. De 

volgende voorbeelden uit een presentatie laat een module uit de monitor zien, die moeten bijdragen aan deze 

twee doelen: 

23
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Methodereferentiemerken

 

Speelse moduul, Figuur 10 

 

Het gaat bij bovenstaand voorbeeld om het achterhalen van welke merken in de markt het best in het gewenste 

toekomstbeeld passen. Dit moduul gebruikt als analysekader hetzelfde model als het cultuurmoduul, namelijk het 

BSR-model. Er moet gekozen worden tussen 4 plaatjes die eenzelfde categorie representeren, zoals auto’s. De 

categorieën per monitor verschillen overigens nog al eens. Zo wordt in het ene onderzoek gebruik gemaakt van 

auto’s en kranten en in het andere onderzoek van banken en biermerken. Naast het kiezen van merken, krijgt de 

respondent ook de vraag voorgesteld welke bekende persoon men als merk voor de toekomst ziet. De bekende 

personen wisselen ook nog wel eens per klant, maar voorbeelden zijn Sacha de Boer, Linda de Mol, Wendy van 
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Dijk, Caroline Tensen en Jeroen Pauw. Door de medewerkers van de organisatie wordt het ook wel het ‘speeltje’ 

in de monitor genoemd. Niet geheel onlogisch door het speelse karakter veroorzaakt door de plaatjes van auto’s 

en ‘bn-ers’. Een eigenschap die het cultuurmoduul ook bezit met zijn 8 plaatjes, die refereren aan de 

cultuurwaarden. Echter, niet alle modulen hebben dit speelse kenmerk en ook deze modulen zijn onderdeel van 

de monitor als geheel. Ervaart de klant de monitor in zijn geheel dan ook als speels en leuk? 

Het blijkt dat het speelse van de bewuste modulen ook het gewenste effect heeft bij de klant. Dit kwam naar 

voren in datzelfde interview bij de klant en uit observaties bij een andere klant. In het interview werd verteld hoe 

het zorgde voor informele gesprekken en grappen tussen de medewerkers en hij vertelde dat ‘men bij de 

koffieautomaat na het invullen van de monitor de gesprekken gingen over wie nou wie had gekozen’. Kortom, ‘het 

leefde’ volgens hem bij de medewerkers. En tijdens een observatie van een presentatie bij een andere klant werd 

men ook duidelijk enthousiast bij het rapporteren van de resultaten van deze modulen. Men leefde zichtbaar op, 

maakte grapjes over de plaatjes en praatte lacherig over de keuzes die men had gemaakt. Wel werd er kritisch 

bemerkt dat men zich afvroeg wat met de resultaten te kunnen, maar bovenal vond men het ‘erg leuk’ om te 

doen. ‘Zelfs ondanks dat de keuze van bekende personen wat oubollig waren’, aldus een van de klanten tijdens 

die presentatie. 

Ook het volgende moduul blijkt bij te kunnen dragen tot het doel, al heeft het niet het speelse karakter als in het 

voorgaande voorbeeld. Een slide uit een presentatie laat dit moduul uit de monitor zien: 
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Open vraag, Figuur 11 

Aan de hand van open vragen wordt er aan de medewerkers gevraagd waar ze nou trots op zijn in hun 

organisatie en waar niet op. De gedachte is dat medewerkers op deze manier worden betrokken doordat hen de 

mogelijkheid gegeven wordt om hun mening te geven, zo bleek uit een gesprek met de medewerker die de vraag 

had bedacht. Open vragen komen ook nog op andere manieren terug in de monitor, zoals de vraag wat men 
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vindt dat de organisatie in de toekomst zou moeten doen. Een voorbeeld hiervan is, dat bij een groothandel werd 

gevraagd wat te doen als men wilde groeien in een bepaald segment. Een mooi doel, maar ervaren de 

medewerkers van de klanten deze vragen ook zo? 

In een gesprek met een klant kwam naar voren dat de medewerkers erg enthousiast waren geweest over het feit 

dat ze eindelijk hun mening konden geven over welke gedachten zij over de organisatie hebben. Iets wat volgens 

de klant veel te weinig wordt gedaan. Hij schetst een beeld van de vele fusies en reorganisaties die de 

organisatie heeft gekend, waarbij de meeste medewerkers niet veel meer konden doen dan deze ondergaan. Hij 

zegt hierover; 

  

“De open vragen zijn door de mensen als erg positief ervaren. Ze konden hun gevoelens kwijt en hun 

gedachtes. Dat mensen die kans echt hebben aangegrepen heeft ook wel geholpen door de 

communicatie vooraf, waarin het belang hiervan werd benadrukt.” 

 

Het positieve effect over het geheel was dus dat medewerkers eindelijk het gevoel kregen betrokken te worden 

en dat de verandering intern echt ging leven. En over deze beleving heeft een klant nog wel een interessante 

verbetersuggestie voor de organisatie. Hij vertelt; 

 

 “Wij vinden dat er meer in de monitor had gezeten. De focus werd nu gelegd vanuit de marketeers, 

omdat het een fundament moest zijn voor de positionering. Wat je zag was dat de monitor echt wat in 

gang had gezet intern. Het ging leven, er werd over gesproken bij het koffieapparaat. Zo van, heb jij ook 

Linda gekozen? En ik stel me de vraag of we dat niet hadden moeten blijven stimuleren. Het is zonde, 

dat dit nu verloren is gegaan. Mensen werden betrokken en krijgen eindelijk de mogelijkheid om op een 

belangrijk moment op een leuke en onafhankelijke manier hun mening te geven. Waar gaan we heen en 

wat willen we nou. Mensen met bijvoorbeeld 20 jaar dienstverband, die de ene fusie na de ander hadden 

doorgelopen. We zijn toen begonnen met positioneren en hebben het weer losgelaten. Het probleem 

was dat de betrokkenheid intern tussen de afdelingen niet goed was. HR vond dat het niks met het vlak 

te maken had waar ze zich mee bezig hielden en hebben zich afzijdig gehouden. De aandacht bij het 

management wat trouwens ook beperkt. Maar wij denken dat het juist ook voor HR interessant zou 

kunnen zijn en zien hier voor jullie ook een mogelijkheid om die afdeling erbij te betrekken. Het is toch 

anders als jullie de HR betrekken of rapporteren. De autoriteit en boodschap van de uitvoerders is altijd 

anders. Dus om de OIM naar deze afdelingen toe even los te trekken van het merk. En het zou ook 

goed zijn om het communicatieconcept te integreren in de aanpak” 

 

De klant geeft aan ‘het jammer te vinden dat datgene wat in gang was gezet hem uiteindelijk ontglipt is.’ Hij zag 

voor de organisatie duidelijk een rol om dit proces wat meer te sturen en in stand te houden intern. En dit wordt 

inderdaad tot op heden niet standaard gedaan. Het is vooral een traject wat thuishoort bij de marketing en binnen 

die afdeling en het management wordt het gelaten. 
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Het doel wordt dus in de beschreven gevallen bereikt met de gehanteerde methoden. De monitor en het 

communicatieconcept daaromheen zijn in staat om verandering te bewerkstelligen in de organisaties: de 

positionering ging leven. Toch bleek het doel maar tijdelijk te worden bereikt, omdat de beleving uiteindelijk weer 

doodbloedde. Ondanks dat het een doel van de monitor wordt in de lijn van de kritiek van de klant weinig 

aandacht besteed aan het bereiken van het doel. Opvallend was dan ook een presentatie op een kennisdag van 

een medewerker genaamd ‘Repositioning the concept of branding’, die wat betreft de kern van zijn verhaal 

raakvlakken heeft met de verbetersuggestie van de klant. Ook zijn visie streeft naar een bredere aanpak binnen 

de organisaties wat betreft de merkpositionering. Hij vertelt hoe merken meer een onderdeel moeten worden van 

de gehele organisatie, waarbij het nu vooral nog een marketinginstrument met een externe focus is gepraktiseerd 

door een marketing of communicatieafdeling. Onderstaande slide uit de presentatie laat de hoofdpunten zien die 

het huidige positioneren beschrijven: 
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Het merk als relatieconcept: 
een marketing instrument

• Aanzet tot branding/ marketing campagne

• Voornamelijk externe focus (+ internal branding)

• Gelocaliseerd bij de marketing/ communicatie afdeling

• Visie op de identiteit van het merk 

• wat wil ik in het brein van mijn doelgroep verankeren

• Desired stakeholder respons

• Activering door ‘communicatie - / marketingmodaliteiten’

• Organisatie marketing / communicatie

 

Repositioning the concept of branding, Figuur 12 

En het zou van belang zijn om positionering ook meer een interne aangelegenheid te maken. Dat wil zeggen dat 

het merk niet meer alleen vanuit een externe focus wordt gecreëerd, maar ook vanuit een interne. De volgende 

slide uit diezelfde presentatie legt het in grove lijnen uit. Hierbij is het merk als centraal handelingsperspectief het 

summum. Aangegeven wordt dat de organisatie zich nu vooral beweegt op de onderste externe as en dat het 

betrekken van de interne as bij het positioneren een volledigere aanpak zou zijn.  
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Rol van het merk in organisaties

Brand guided companies tonen een betere financiële performance

(19% return on equity, tegen 8% gem.; 17% EBITDA tegen 10% gem.)

Merk als 

logo, 

juridische 

entiteit

Merk als 

verkoop -

instrument

Merk als 

cultuur 

drager

Merk als 

centraal 

handelings -

perspectief

Extern

In
te

rn

laag hoog

hoog • Centrale filosofie 

over de manier 

waarop de 

organisatie waarde 

creëert

• Breed verankerd:

• in brein

• in organisatie / 

product

 

Merk als cultuurdrager, Figuur 13 

De presentatie gaat nog een stap verder, waarbij hij stilstaat welke veranderingen nodig zijn om deze nieuwe 

manier van positioneren te realiseren. In een notendop verwoordt in deze slide; 
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Van naar ....én

Aanzet tot branding/ marketing 

campagne

Marketing/ Communicatie

Visie op de identiteit van het 

merk

Desired stakeholder respons

Organisatie marketing / 

communicatie

Aanzet tot een organisatie -

ontwikkeling

General- en strategic  

management 

Visie op de identiteit van de 

organisatie

Desired organisational output 

Organisatie vd organisatie

 

Van externe naar interne focus, Figuur 14 

 

Zonder te diep in te gaan op de presentatie valt op dat het commentaar van de klant herkend kan worden in de 

aanpak die nu de gewoonte is, de externe focus. En de verbetersuggesties van de klant zijn juist van toepassing 

op die interne focus, die al dan niet bewust in gang was gezet door het communicatieconcept en de monitor, 

maar daarna door gebrek aan management verloren is gegaan. Zoals die klant zei;  

 

“Interne ‘leefde’ het en dat is verloren gegaan. Ik had er veel vertrouwen in, maar dat heb ik nu niet 

meer. Er wordt nu snel, snel een reclamebureau ingeschakeld omdat het voor de zomer op de buis moet 

zijn en dat was het dan.” 
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Tijdens die presentatie op de kennisdag wordt er door de medewerkers volop gediscussieerd. Men vindt het 

vooral lastig om het verhaal in de praktijk te plaatsen, omdat men denkt intern niet de capaciteiten en resources 

te hebben hiervoor. Dit omdat het vraagt om een perspectief en handelen die meer gericht is op 

organisatieontwikkeling en –verandering. En dat vraagt om een ander perspectief en aanpak. Vooralsnog dus 

binnen de organisatie een idee in de kinderschoenen, waarbij het betrekken van meerdere afdelingen binnen de 

organisatie misschien een eerste stap is binnen de mogelijkheden. 
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4.3. De ontwikkeling van de OIM 

Sales versus inhoud 
 

De toepassing van de monitor staat volledig in de context van positioneren. En positioneren is datgene waar de 

medewerkers van PG zich in hun dagelijkse adviespraktijk mee bezighouden. Wat kenmerkt het handelen van de 

mensen van PG met betrekking tot de monitor? En welke gevolgen heeft dit voor het instrument? Antwoord op 

deze vragen wordt verkregen door een beschrijving over het ontstaan en de ontwikkeling van de OIM.  Duidelijk 

wordt aan de hand van welke waarden er gehandeld wordt en welke interne discussies rondom dit handelen 

spelen, waarin komt een conflict en ambiguïteit een belangrijke rol spelen. 

Inhoud 

Mijn eerste kennismakingsdag met de organisatie start met een presentatie op de zolder van het kantoor voor de 

alle medewerkers over een interessant onderzoek van een medewerkster over de thema’s merken, cultuur en 

verandermanagement. Het is een zogenaamde ‘kennisdag’ en dat is een dag, waarop iedereen verplicht is 

aanwezig te zijn om kennis uit te wisselen. Dit maandelijks terugkerende fenomeen wordt elke keer op een 

andere manier ingevuld, vaak met presentaties van de medewerkers zelf. In hoeverre is inhoud kenmerkend voor 

het handelen bij PG? 

De medewerkers hebben op diverse vlakken concrete bezigheden rondom kennisontwikkeling met betrekking tot 

hun werkzaamheden voor de organisatie. Zo zijn een aantal bijvoorbeeld bezig met wetenschappelijk onderzoek 

over de relatie tussen persoonlijke belangen en merkassociaties, zit een medewerker in de redactie van een 

tijdschrift voor strategische bedrijfscommunicatie en hebben medewerkers werkzaamheden als docent. Om deze 

kennisontwikkeling beter te reguleren is er begin mei ’07 het al eerder genoemde Thought Development Team 

opgericht. Dit groepje, bestaande uit 4 ‘knappe koppen’, is zogezegd verantwoordelijk voor de kennisontwikkeling 

in het pand. En dit wordt gezien als belangrijk en als datgene waar men zegt bij klanten ook om bekend staan, 

namelijk inhoud. Zoals een medewerker het verwoordde in een informeel gesprek over die kennisontwikkeling; 

 

 “Nieuwe ideeën worden altijd gewaardeerd hier in het pand. Alleen dan nog in de praktijk brengen, maar 

dat is een ander verhaal.”  

 

Naast het uitwisselen van kennis intern, wordt deze ook extern geëtaleerd. Uitingsvormen daarvan zijn het geven 

van een Masterclass Positionering voor belangstellenden, het geven van lezingen extern en het stimuleren van 

de medewerkers om een ‘boekje’ te schrijven over zijn of haar kennis die relevant is voor positioneren. En dit 

laatste wordt door de meeste medewerkers ook gedaan. De verschillende publicaties staan allemaal op de 

website van de organisatie en zijn te downloaden voor iedere geïnteresseerde.  
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In een van deze publicaties, Analyse This van Van Bekkum (2005)43, wordt een theoretisch model beschreven 

waaraan de monitor is gelinked. Het gaat om het 6c-model, wat ontwikkeld is binnen de organisatie en de zes 

dimensies beschrijft waarover kennis nodig is om te positioneren. Een voorbeeld van het model staat ook als 

volgt op de site weergegeven: 

 

6-C Model, Figuur 15 

 

Op 2 van de 6 dimensies, namelijk cultuur en competenties, moet de monitor de benodigde kennis ‘blootleggen’ 

zoals op de homepage van de organisatie staat geschreven;  

 

 “Positioneringsonderzoek is gericht op het in kaart brengen van een zestal relevante merkaspecten, 

verdeeld over interne en externe focus (zie 6C-Model). Immers, duurzaam onderscheidend vermogen 

moet gebaseerd zijn op de identiteit van de onderneming ('inside-out'), maar moet ook aansluiten bij de 

behoeften van externe stakeholders en passen bij marktontwikkelingen (‘outside-in’). Door deskresearch 

en visiegesprekken wordt de essentie van deze context onderzocht en de strategie bepaald. Binnen het 

interne gedeelte worden Competenties en Cultuur met behulp van de Online Identiteitsmonitor (OIM) 

blootgelegd.”44 

 

En heeft de organisatie de monitor ingebed in een analysekader. Maar de monitor was niet vanuit deze twee 

invalshoeken ontwikkeld en had al een lange weg bewandeld voordat het zijn huidige vorm bereikte zoals 

onderstaande explicatie van de ontwikkeling laat zien. Hoe is deze eigenlijk ontstaan? Staat ook hier kennis en 

inhoud centraal? 

De ontwikkeling van de OIM 

De ontwikkeling van de OIM begon in 2000 toen een medewerker een positioneringopdracht bij een grote 

verzekeraar had en moeite had met het project. Hij worstelde met de vraag: “Wat is hier uniek?”. Op zoek naar 

antwoorden op die vraag zette hij op eigen initiatief de eerste basale versie van de monitor op. Deze bestond uit 

een drietal onderdelen. Het eerste onderdeel was persoonlijke waarden, waarin op basis van de waarden van 

Rokeach gevraagd werd naar de persoonlijke waarden van de medewerkers. Het tweede onderdeel was 

                                                   
43 T. van Bekkum, Analyze this (Hilversum: Positioneringsgroep B.V., 2005). 
44 Auteur onbekend, Homepage Positioneringsgroep – 10-04-2007 http://www.positioneringsgroep.nl 
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bedrijfswaarden, waarin gevraagd werd hoe men het bedrijf zag. Het model was geïnspireerd op een model 

gebruikt door een andere organisatie. En als derde onderdeel gebruikte men een merkenpoll, waarin gekeken 

werd naar associaties met andere merken. De onderdelen hadden als doel om input te geven voor een antwoord 

op de bovengestelde vraag. En die volgde. ‘Specifieke’ en ‘unieke’ eigenschappen van de organisatie werden 

uitgelicht en konden worden gebruikt voor de zogenaamde positionering, aldus een medewerkster die vertelt over 

deze ontwikkeling in een informeel gesprek. Als voorbeeld van een interessante input werd de hoge score van 

medewerkers op de waarde zorgzaam gegeven. Het resulteerde in een onderbouwing van het scenario “ * 

ontzorgt”. Volgens de verantwoordelijke van het project ‘een betere vorm van branden’, omdat ‘de onderbouwing 

met behulp van de data de positionering ‘zuiverder maakten’. Hij verwoordde het als volgt in een gesprek over 

deze eerste toepassing van de monitor; 

 

 “Je kunt beter eerst kijken in de organisatie wat er voor iets bijzonders is, dan hoef je het namelijk ook 

niet meer terug te verkopen in de organisatie. Dus, ontzorgen van *, dat was de eerste keer dat we de 

monitor toepasten, dat konden we letterlijk terugvinden in dat onderzoek en toen dachten we van dat 

hoeven we niet te verkopen, dat is al van hun.” 

 

De eerste versie lijkt dus ontstaan vanuit een duidelijk doel. Meer inzicht in organisaties om tot een meer 

inhoudelijke positionering te komen. De verdere doorontwikkeling ervan lijkt een stuk minder doordacht. 

Na twee succesvolle toepassingen van een ‘gelegenheidsmonitor’ wilde men voor een project voor een 

ziekenhuis ook een dergelijk onderzoek gaan gebruiken. Als basis is daarvoor de monitor genomen die al was 

opgezet voor de eerder aangekaarte verzekeraars. Er werd opdracht gegeven aan een medewerkerster, die tot 

dan toe niet met de monitor had gewerkt, om deze uit te breiden. De tijd was zeer beperkt, want er moest binnen 

drie dagen een nieuwe monitor op tafel liggen. Volgens deze medewerkster is er vooral onderling tussen een 

aantal medewerkers veel informeel overleg gepleegd over de vorm van de nieuwe monitor en uiteindelijk leidde 

dat tot de toevoeging van twee modulen. Het eerste model is gebaseerd op de reputatietheorie van professor van 

Riel. Reden hiervoor was de bekendheid met de theorie en de professor, omdat deze de promotor geweest was 

van een van de medewerkers. Ze zegt hierover; 

 

 “…in de OIM wilden we meer concrete informatie over competenties om zo meer aanknopingspunten te 

hebben. Van Riel hebben we dus toegepast omdat we bekend met hem zijn en omdat zijn theorie 

populair is.” 

 

Het tweede nieuwe onderdeel werd een model, dat de verbondenheid van de medewerkers moest blootleggen. 

Daarvoor werd het model van Mael en Ashfort 45 genomen. De reden voor het gebruik van dit model ligt bij 

opgedane kennis met het model door diezelfde medewerkster. Zij heeft de theorieën van Mael & Ashfort verwerkt 

                                                   
45 Mael, F en B.E. Ashfort, “Alumni and their Alma Mater: A partial test of the Reformulated Model of 
Organizational Identification” Journal of Organizational Behavior 13 (1992). 
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in haar scriptie ‘Internal Communications Improving Inter-group Relations’. En zo werd een tweede onderdeel 

gevormd. Dus in de monitor van het ziekenhuis zaten de onderdelen persoonlijke waarden, competenties, 

cultuurwaarden, verbondenheid en referentiemerken en wordt op 16 februari 2006 toegepast. De Online 

Identiteits Monitor is dan een feit. De invalshoeken blijven veelal hetzelfde in de latere toepassingen. Wel 

vervangt later de onderzoeksmethode genaamd 23+1 belangendomeinen 46, ontwikkeld door twee medewerkers, 

het eerdere model van persoonlijke waarden.  

De verdere doorontwikkeling van de monitor stond dus veel meer in het teken van de verkoopbaarheid van het 

instrument. Typeert ook deze handelswijze de verdere toepassing en ontwikkeling van de monitor? 

Inhoud onder druk 

Sinds de eerste toepassing wordt van de monitor wordt deze al snel meer en meer verkocht. De medewerkster 

verantwoordelijk voor de monitor had het dan ook over het ‘exploderen van de monitor’. Ze legt uit hoe het proces 

van verkopen door organisatie steeds verder geïntegreerd werd in de aanpak. Eerst werd de klant nog een optie 

werd gegeven om gebruik te maken van de ‘tool’ en nu wordt deze steeds mee gepresenteerd als een logische 

stap in het positioneringstraject. Ze verwoordde het als volgt in een informeel gesprek hierover: 

 

 “..nadat het instrument zo’n twee keer verkocht werd, werd het voor ons ook handig. Het is immers 

verkopen. En bovendien hadden we onderbouwing door cijfers. Daarnaast bindt de monitor ook nog 

eens mensen die compleet niet met merken bezig zijn. Maar de belangrijkste redenen voor ons om de 

monitor toe te passen is dus business, bevindingen en het enthousiasmeren van respondenten.” 

 

Maar geheel geïntegreerd is deze nog niet. Als antwoord op de vraag waarom dit niet het geval is, wordt door 

haar gezegd; 

 

 “Soms kan het niet doorgaan door randvoorwaarden als geld bijvoorbeeld. Het wordt te duur voor de 

klant. En het verschilt ook per persoon van * qua ervaring met de OIM of die persoon de OIM dus 

verkoopt. Niet iedereen is even goed op de hoogte ervan. Een andere reden waarom hij nog niet 

volledig is geïntegreerd in de aanpak is omdat hij ook nog niet uitontwikkeld is. Het is een beetje te 

vergelijken met Windows van Microsoft. Dat is ook succesvol, maar ook nooit uit ontwikkeld. En daarbij, 

als het bijvoorbeeld in een maand 12 keer verkocht zou worden zou dat niet eens kunnen omdat we de 

resources niet hebben. Er zijn niet genoeg mensen die de monitor draaiende kunnen houden. Er gaat 

namelijk veel tijd in zitten met regelwerk als bellen en mailen. En daar houden de meesten zich liever 

niet mee bezig. Je hebt hier namelijk heel veel denkers en minder doeners.” 

 

                                                   
46 K. Cramer en A. Koene, “Hoe merken verleiden” Tijdschrift voor marketing (2006): 30-32. 
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Praktische zaken als tijdgebrek, kosten, gebrek aan kennis over de tool en gebrek aan mankracht vormen dus 

een belemmering in de verkoopmogelijkheden voor de organisatie. Het feit dat de monitor niet uitontwikkeld is, 

wordt vanzelfsprekend niet naar de klant gecommuniceerd en is eerder een interne kwestie. Want ondanks de 

bedenkingen intern over de inhoud van de monitor, heeft dit de organisatie tot dan toe weinig belemmerd in de 

verkoop van het instrument. Het klinkt in eerste instantie niet logisch. Hoe is deze manier van handelen te 

verklaren?  

Er is tot nu toe tamelijk weinig reden geweest om de monitor niet te verkopen. Want goed onderbouwd of niet, de 

monitor verkoopt en heeft bovendien door de projecten heen zijn waarde bewezen. Tot op heden zijn namelijk 

alle betrokken partijen bij de monitor, de medewerkers, de klant en het onderzoeksbureau erg tevreden. Door 

verschillende medewerkers wordt in gesprekken over de monitor bevestigd dat zowel de inhoudelijke als niet 

inhoudelijke onderdelen, zoals ook het cultuurmoduul, in de praktijk erg nuttig bleken. Ook het onderzoeksbureau 

is tevreden. Vooral zij zien de verkoopkracht van de monitor als groot potentieel. In een meeting, met als doel 

een evaluatie van de samenwerking en de ontwikkeling van het instrument, tussen het onderzoeksbureau en de 

organisatie komt dit duidelijk naar voren. De groeimogelijkheden in de verkoopkracht van de monitor worden 

besproken, waarbij een van de directeuren van het bureau aangeeft deze los te willen gaan verkopen van 

positioneringtrajecten. Volgens hem ligt de commerciële waarde van het instrument veel hoger, dan dat hij nu 

oplevert en zij zien hier dan ook een kans liggen. Met een goede samenwerking kan de monitor op meer 

manieren worden gebruikt, namelijk repeterend, los van positioneringtrajecten en op de huidige manier. En het 

onderzoeksbureau ziet in de monitor een uniek karakter en daarbij behorende verkoopkracht. De organisatie 

staat er positief tegenover. Die verkoopkracht zien de aanwezige medewerkers van de organisatie zelf ook en 

staan positief tegenover een samenwerking met het onderzoeksbureau om de monitor breder in te zetten. 

Grappend wordt de monitor door de aanwezigen als ‘money-machine’ aangeduid. Overigens een metafoor die 

ook al eerder door een tweetal medewerkers intern werd gebruikt. 

Over de klanten kan gezegd worden dat de meesten ook erg tevreden zijn, zo blijkt uit reacties van de 

medewerkers. In een interview met een klant waarbij de monitor is toegepast kwam deze tevredenheid ook naar 

voren; 

 

 “De resultaten waren logisch en verklaarbaar en een mooie bevestiging. Het belangrijkste wat eruit 

gehaald had was de ‘rode lijn’, dat men wilde samenwerken en de wens om bij het bedrijf te horen.” 

 

Een keer gaat het echter wel mis. Bij een project bij een wetenschappelijk instituut is de monitor niet zo positief 

ontvangen. Deze klant toonde zich wel erg kritisch over de methoden die gehanteerd werden. Er werden vooral 

vraagtekens gezet bij de validiteit. Kritiek of niet, de monitor is toch verkocht aan de klant en toegepast, maar 

deze is beduidend minder gaan leven intern en een beetje in een ‘hoekje beland’, zoals de medewerkers van dat 

project het verwoordden. De kritiek werd door de organisatie wel als ‘vervelend’ en ‘naar’ ervaren en naar 

aanleiding daarvan zijn al wat eerste aanpassingen gemaakt in modulen van de monitor. En, naast een aantal 

concrete aanpassingen, had de kritiek ook duidelijk wat intern op gang gebracht, namelijk dat er een inhoudelijke 
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verbeteringsslag gemaakt moest worden met de monitor. Ondanks dat er wordt gezegd dat ‘het voor de mensen 

hun beroep is om kritiek te geven’, voelde men zich dus toch wel degelijk aangesproken. De monitor moest 

wetenschappelijke verdieping en verbreding krijgen. En die visie wordt door iedereen gedeeld. Een medewerkster 

zegt daarover in een interview over de monitor; 

 

 “Ik vind dat de organisatie het eigenlijk aan zijn stand is verplicht om de monitor wetenschappelijker te 

maken. Klanten komen bij ons om onze inhoud en daarom zijn we dan ook verplicht dat te doen.” 

 

Maar een dergelijke verbetering blijkt nog niet zo simpel. Want de kennis die erin verwerkt moet worden, moet 

nog wel te verkopen zijn aan de gemiddelde klant. Een medewerker haalt dit dilemma aan in een 

voorbereidingsgesprek op een meeting met het TDT over de verbetering van de monitor; 

 

 “Wij zitten in hoge mate een beetje in een sales-gedreven organisatie. En dat maakt de ontwikkeling 

van zo’n ding een beetje lastig. Dat het belang van ‘als de klant maar tevreden’ is hoger wordt.” 

 

En die wetenschappelijke ontwikkeling die de organisatie zich ten doel heeft gelegd, is dan ook niet zo eenduidig 

als hij lijkt. Want uiteindelijk komt het er op neer dat de wetenschappelijke aanpak wel te verkopen moet zijn. Is 

zo’n inhoudelijke slag wel haalbare kaart? Hoe wordt de manier van handelen rondom deze verdiepingsslag 

gekenmerkt?  

Meer inhoud 

Het gevolg van het hierboven beschreven conflict voor de monitor is een gewenste verbeteringsslag richting 

inhoud. Met de kritiek van het onderwijsinstituut lijkt het tij gekeerd wat betreft de monitor: hij moet verbeterd 

worden. En die taak is tot op heden vooral weggelegd voor het TDT. Het liefst zo snel mogelijk, want een aantal 

medewerkers heeft liever vandaag dan morgen de nieuwe versie, ‘OIM 2.0’, op tafel liggen. Dan kan de huidige 

versie, die niet nog steeds verkocht wordt, vervangen worden voor een meer inhoudelijke versie. 

De ontevredenheid onder de medewerkers was tot zover al duidelijk. Vooral de kwantitatieve methode voor 

cultuur wordt als niet valide gezien en slecht onderbouwd. Verschillende medewerkers verwoordden het in de 

verschillende gevoerde interviews over de visie op de monitor als volgt; 

 

 “Ik vraag me af in hoeverre ‘samenwerken’ en ‘met zijn allen’ niet sociaalwenselijke antwoorden met 

zich mee brengt.” 

“Het huidige cultuurmoduul meet geen cultuur. Daar moet een ander model voor in de plaats komen.” 

“Als je zegt meten we cultuur goed, dan zeg ik nee.” 

“We meten nu subculturen aan de hand van vooraf vastgestelde bloedgroepen. Misschien zou een 

clusteranalyse wel een veel realistischer beeld geven.” 
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Uit onvrede over de huidige moduul zijn twee medewerkers begin 2007 begonnen met hun ‘verbeteringsslag’ 

voor cultuur. Zij hebben de literatuur erop nageslagen en daarin zat volgens hen veel overlap in wat betreft 

cultuurdimensies. Het bracht hen tot een ruwe versie van een nieuwe ‘cultuurtool’, die 7 continue bevat die alle 

typologieën aan cultuur samenvattend representeerden. “Alleen de woorden moet nog even goed aangepast 

worden”, aldus de maker. Een voorbeeld uit een presentatie waarin deze methode intern werd toegepast: 
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Verbeteringsslag cultuurmoduul, Figuur 16 

 

Door middel van een kruis moet door de respondent de huidige cultuur aangegeven. Een pijl moet de richting 

aangeven van de gewenste cultuur. De termen vormen in een proeftoepassing op een interne ‘heisessie’ voor de 

nodige verwarring en de ‘tool’ verdwijnt weer wat naar de achtergrond. Maar de missie naar verbetering en 

vervanging van de huidige moduul gaat voort. De kritieken op de huidige methode zijn nog steeds volop 

aanwezig intern, evenals de het streven naar verbetering. In interviews wordt veel tijd besteed aan de visie wat 

men wil veranderen, maar opvallende genoeg blijft daarin de visie op de inhoud veelal achterwege. Deze wordt 

door vrijwel alle medewerkers in algemene termen verwoord, zoals ‘de vlag die de lading dekt, ‘de identiteit’, ‘grip 

op een cultuur die garant staat voor resultaten’ en ‘gewoon, hoe mensen met elkaar omgaan’. Desondanks had 

men wel een hoop verbetersuggesties van andere aard, die in het volgende hoofdstuk de aandacht zullen krijgen. 

Maar eerst de vraag; Wat wil men inhoudelijke verbeteren? Dus wat wil men weten van cultuur en hoe kan dat 

worden geplaatst binnen de context van positioneren? 

De vraag werd aan de meeste medewerkers voorgelegd en bleek nog niet zo makkelijk. Niemand had een 

passend antwoord. De vraag werd dan ook toebedeeld aan het Thought Development Team (TDT). In een 

voorbereidingsgesprek op die meeting met twee leden komen er al een hoop vragen naar voren. De belangrijkste 

zijn; “Wat verstaan we nou eigenlijk onder cultuur?” en “Hebben we cultuur wel nodig bij positioneren en zo ja, 

wat willen we weten?” TDT probeert deze vraag te beantwoorden. Er van uitgaande dat doel en context de keuze 

van je instrument bepalen, gaan we op zoek naar het doel van de monitor en dus ook het cultuurmoduul. En 

vooral op het gebied van cultuur lijkt het hier ook weer een lastige opgave. Vragen werden gesteld als; “Als we 
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het over cultuur hebben waar hebben dan over en hoe relateert cultuur dan aan ons werk? In de meeting met 

TDT wordt, in een poging antwoord te krijgen op de lastige vragen, beredeneerd vanuit de gedachte geen 

monitor te hebben. Wat zou men dan willen weten? Op het gebied van cultuur worden allerlei gedachten geuit 

door de leden van het TDT. Een aantal voorbeelden; 

 

 “Cultuur moet er in blijven, maar wat is dan de invulling daarvan? Hoe die nu is ben ik niet tevreden 

over. Hoewel ik wel moet toegeven dat het me vaak geholpen heeft.” 

“Het moet vooral inspireren om het een bepaalde richting op te krijgen. Het is een combinatie van dingen 

zien en die combineren met inzichten, dat geeft me richting,” 

“Misschien bedoelen we met cultuur wel meer cultuuraspecten als samenwerkcultuur.” 

Of: 

“Y: Misschien bedoelen we dat ook wel met cultuur. Hoe gaan we met onze klanten om, nog iets meer 

dan hoe gaan we met elkaar om?” 

“X: Want een ding is dan wel weer lastiger als je het hebt over cultuur, dan zeg je er zijn bureaucratische 

culturen en van deze weten we dat ze heel erg intern gericht zijn, dat ze vaak weinig naar de klant 

luisteren en dat met name de klacht van de klant altijd is ‘we hebben een systeem en dat is leidend en ik 

ben altijd de klos en ze denken nooit aan mij.’ Als je dan kan duidelijk maken dat ze wat meer naar 

buiten moeten kijken is voor ons werk ook heel relevant. 

Y: precies, om aan te tonen ‘jullie zijn een bureaucratische organisatie’. 

X: Daar zit weer een ander aspect aan want dat zit niet in dit model en misschien moeten we kijken of 

we deze dingen beter uit elkaar kunnen trekken. En twee van kunnen maken, ik weet het niet.” 

 

Er wordt een hoop afgediscussieerd en alle ideeën worden uiteindelijk tot een samenvatting gebracht van de 

volgende invalshoeken, zoals weergegeven in een presentatie op de eerste Brainday, een kennisdag op locatie 

georganiseerd door het TDT: 

 

Trots

Waar is men wel en niet

trots op? 

Profiel werknemers 

Wat voor type mensen hebben

we mee te maken?

Associaties met merken

Hoe willen we ons profileren ? 

Wat is het merk van de 

toekomst ?

Online Identity Monitor 2.0

IdentiteitIdentiteit :

6 invalshoeken

Cultuur

Wat is de mentaliteit in het

bedrijf ? Wat is het

cultuurprofiel ? Wat is de 

gewenste cultuur ? Is er een

gap?

Monitoring

Wat is de veranderings -

bereidheid ? In hoeverre

identificeert men zich met de 

organisatie en het merk? Begrijpt

men de strategie en de klant?

Kwaliteiten

Waarin onderscheiden we 

ons? En wat moeten we 

verbeteren ?

  

Relevante invalshoeken voor positioneren, Figuur 17 
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Het omlijnde kader met de titel cultuur geeft de invalshoeken aan die door het TDT zijn opgesteld als relevant 

voor de positionering. De vragen voor een verdere invulling van cultuur zijn nog steeds vrij breed en vragen om 

een specifiekere invulling. Want zijn bepaalde invalshoeken wel interessant om te meten, zo werd voorgelegd. In 

een discussie over specifieke cultuurtypologieën zegt een medewerker;  

 

 “We kunnen inderdaad wel cultuur gaan meten op dimensies als man versus vrouw of individu versus 

collectief, maar de vraag is of het relevant is voor ons werk.” 

 

Het idee van het TDT is om met inspraak van de rest op de Brainday deze invalshoeken concreter te gaan 

maken. Op Brainday wordt hier als gevolg van tijdsgebrek niet aan toegekomen. De vraag blijft dus staan. In de 

pauze wordt er wel over gesproken, waarbij een aantal medewerkers zich dan ook afvragen of men er wel 

antwoord op kan geven. Een medewerker van het TDT stelt voor om proces andersom aan te pakken. In plaats 

van de methode te kiezen aan de hand van wat je wilt weten wordt beredeneerd een methode te selecteren die 

relevant is. Een survey van beschikbare kwantitatieve culturele meetinstrumenten van de Universiteit van Calgary 

wordt samen met een van de leden van het TDT doorgelopen en er wordt gezocht naar methoden die eventueel 

relevant zouden kunnen zijn. Het levert een aantal invalshoeken op binnen de methoden die aansluiten op de 

visie verkregen door het TDT, namelijk work values, work opinion, identity, risk liking/change en begrip en steun 

aan de strategie. Deze methoden worden naast elkaar gelegd en weer wordt er een keuze gemaakt in relevantie, 

toepasbaarheid en validiteit. Gekozen wordt voor het meten van percepties van waarden op het persoonlijke 

niveau, iets waar een kwantitatieve methode zich goed voor zou kunnen lenen. 

In een volgende meeting met de TDT zijn de geselecteerde methoden alweer verder uitgewerkt en in een kader 

gezet, zoals deze slide slaat zien: 

Identiteit: drie clusters van modules

Orientatie: Persoonlijke oriëntatie
Werk oriëntatie

Organisatie oriëntatie

Identificatie Organisatie identificatie

Strategie identificatie

Logo / Naam identificatie

Inspiratie Referentie merken (ik wil lijken op)

Competenties (ik ben trots op)
Moodboards (ik wil er als volgt uit zien)

 

OIM versie 2.0, Figuur 18 
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Cultuur is onderdeel geworden van oriëntatie, waarbij door verschillende methoden gekeken wordt naar 

persoonlijke waarden, de perceptie op werk waarden en perceptie van de waarden waarop de organisatie zich 

zou moeten oriënteren. Als leidraad voor de laatste twee onderdelen worden de vragenlijsten van Dolan (2004, 

Super 1970) en Isaac (2005) genomen.47  

Gekozen is dus voor de meer inhoudelijke wens. Een gegeven dat indirect verwijst naar het ontbreken van deze 

inhoud bij het huidige handelen. En aan deze verdieping wordt zoals hierboven beschreven tijd aan besteed. De 

intentie is er dan ook om deze verbeteringen in de methoden in de toekomst toe te passen. Vooralsnog wordt de 

huidige monitor nog steeds verkocht aan de klant. 

                                                   
47 V. Taras,  Instruments for Measuring Cultural Values and Behaviors – 20-05-2007 
http://ucalgary.ca/~taras/_private/Culture_Survey_Catalogue.pdf 
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4.4. De klantrelatie 

Wij werken samen met de klant 
 

De monitor wordt toegepast bij, voor en in samenwerking met de klant. En bij PG is de klant belangrijk. Zoals in 

de vorige paragraaf al naar voren kwam, kan de klant zelfs een sturende factor zijn met betrekking tot het 

handelen van PG. Na kritiek op de monitor van de klant werden direct aanpassingen gemaakt. Relevant dus om 

inzicht te krijgen in de rol van de klant bij PG. Hoe kan deze worden gekenmerkt? En wat betekent de klant voor 

de manier waarop de dingen worden gedaan en in het specifiek met betrekking tot de monitor?  

Coproductie met de klant 

Logischerwijs kan gesteld worden dat voor PG als commercieel adviesbureau klanten uiteraard erg belangrijk 

zijn, omdat deze nodig zijn voor het rendabel houden van de organisatie. Hoe meer klanten, en dus projecten, 

des groter de financiële voordelen en uiteindelijke winst. En dat wordt intern beaamd tijdens een meeting rondom 

de organisatieontwikkeling; “Geld is hier altijd een issue”, samenvattend verwoord door een van de medewerkers. 

En dat blijft ook nog wel even volgens de medewerker verantwoordelijk voor de financiën. Daarin speelt de 

historie van de organisatie een significante rol; de organisatie is van een maatschap naar een onderneming 

ontwikkeld, waarbij de beginfase getekend was door aflossingen aan de bank. Kortom, klanten en business zijn 

noodzakelijk voor de organisatie om deze logischerwijs gezond en winstgevend te maken en uiteindelijk te 

houden. Maar hoe uit zich dat in de dagelijkse praktijk van de monitor? 

In de dagelijkse praktijk krijgt de klant een belangrijke positie. Op de site van de organisatie van de organisatie 

staat; 

 

 “Het is uw merk. Wij werken niet in isolement, maar samen met onze klanten en delen onze kennis en 

ervaring. Onze ervaring is dat het veel betere oplossingen oplevert en een veel hogere acceptatie 

binnen de interne organisatie van onze klant.” 

 

En in het specifiek zie je dat dan ook terugkomen op allerlei vlakken bij het huidige gebruik en de ontwikkeling 

van de monitor.  

Allereerst het gebruik van de monitor. Voor de toepassing van de monitor staat een planning van 9 weken, maar 

in de praktijk sneuvelt deze regelmatig. Een medewerker legt in een informeel gesprek uit, dat ‘vaak een klant 

lang de tijd heeft genomen om de beslissing te nemen om een positioneringtraject in te gaan en zodra die 

beslissing dan genomen is alles ook zo snel mogelijk moet gebeuren’. En dat betekent dat het traject in een 

sneltreinvaart doorlopen moet worden. Deze tijdsdruk staat intern ook wel eens ter discussie. Eigenlijk zouden ze 

die tijdsdruk meer willen sturen, zo blijkt tijdens een presentatie op een kennisdag; 

"Als we dan het traject in gaan moet alles nu snel en moet zo’n monitor binnen 3 maanden er doorheen 

gewerkt worden. Ik denk dat we deels die tijdsdruk ook onszelf opleggen en dat wij die trajecten best 
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voor langere periodes kunnen verkopen. Als wij de klant vertellen dat die tijd nodig is om datgene eruit te 

halen wat erin zit moet dat lukken. Met een goed verhaal naar de klant kunnen we die tijdsdruk 

beperken.” 

 

Want een tijdsbeperking staat in sommige gevallen ook voor een kwaliteitsbeperking. Observaties laten zien dat 

er weinig tijd is om uit te zoeken hoe de monitor moet worden gecustomized en weinig tijd is voor een 

interpretatieslag. 

En ook deze interpretatieslag staat vaak in de context van de klant. Uiteindelijk komt het er toch op neer dat de 

conclusies in ieder geval interessant en duidelijk moeten zijn voor de klant, aldus een medewerkster tijdens het 

maken van zo’n eindpresentatie voor de klant. Er wordt ook wel gezegd dat je toch uiteindelijk een ‘framework’ 

moet bieden aan de klant, wat uitgelegd kan worden als een overzichtelijk kader dat de klant aanspreekt. De 

data-analyse moeten dus logisch en begrijpelijk zijn voor de klant. Ze vertelt verder: 

 

 “Er worden dan altijd 10 overall conclusies gegeven. En afgesloten wordt er met een take-out, die de 

uiteindelijke positionering sturing zou moeten geven. In zo’n take-out dragen we hier 10 stellingen aan 

om ze in de ‘mood’ te krijgen. Dan is de context klaar en kunnen we met de scenario’s aan de bak. We 

hebben dan drie groepen met twee scenario’s of thema’s. En daar horen ‘unterlagen’ bij. En de klant is 

over het algemeen passief en daarom is het belangrijk om structuur aan te bieden.” 

 

De klant wordt dus als het ware aan de hand meegenomen.  

In een enkel geval gaat het klantbelang nog een stapje verder. Bij een project speelden bijvoorbeeld interne, 

politieke dilemma’s van de organisatie zelf een belangrijke rol in de presentatie van de data. Een aantal inzichten 

werden bewust niet gepresenteerd aan de klant, omdat deze de interne frictie bevestigden waar de klant al bang 

voor was. Deze lieten een verdeeldheid zien onder de regio’s, een probleem dat de sector eerder al had 

aangedragen als mogelijke belemmering om überhaupt de sector als een geheel te positioneren. In de 

presentatie naar de klant werden alleen de resultaten op totaalniveau gepresenteerd.  

Daarnaast wordt ook de vorm van de presentaties met regelmaat beïnvloed door de klant. Zo was er een klant 

die een 2-daagse sessie had teruggebracht naar 1 uur, een andere klant die maar 1 uur de tijd aan de rapportage 

wilde besteden en weer een andere klant die actief meedacht in een werksessie van 3 uur. Beredeneerd kan 

worden dat de kwaliteiten van de verschillende sessies van verschillende aard waren. De wensen en belangen 

van de klant lijken dus uit bovenstaande voorbeelden een belangrijke rol te spelen in de relatie met de klant. Hoe 

diep dringen die kantbelangen met betrekking tot de monitor door in de organisatie? 
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Klantbelangen 

Er zijn vele gesprekken gevoerd met de medewerkers met oog op de verdere ontwikkeling van de monitor. En 

daaruit kwam een opvallende rode draad: Klantbelangen sturen, bewust of onbewust, de visie op de ontwikkeling 

van de monitor. Aan de medewerkers is voorgelegd wat zij, in algemene zin, vinden van de monitor en wat ze 

graag zouden willen verbeteren. Opvallend weinig verbeteringen gingen concreet in op de inhoud. De meeste 

punten van kritiek hadden te maken met contextfactoren als uiterlijk en vorm en methodologische gebreken. 

Waarbij het bij het laatste punt vooral gaat om de eventuele schade die opgelopen kan worden op het gebied van 

geloofwaardigheid naar de klant toe. Voor inhoudelijke vragen moest er doorgevraagd worden en dan bleken de 

meesten het een erg lastige vraag te vinden. Onderstaand een impressie van de bovengenoemde aspecten. Een 

impressie van deze uitspraken, allen van verschillende medewerkers afkomstig uit gesprekken, observaties en 

interviews; 

 

 “Ik ben erg ontevreden over de rapportage van MetrixLab. Deze is niet goed leesbaar door de gebruikte 

diagrammen en vakjes enzovoort.” 

“Die modellen zijn niet te lezen voor ons en ook niet voor de klant.” 

“Hij moet mooier. Het ziet er niet uit.” 

“Die kwaliteit van de foto’s is niet goed. Linda is veel te haaiig en Tensen is een soort bimbo.” 

 “Het is nodig om de persoonlijke belangendomeinen beter visueel te plotten. Het is nu te 

onoverzichtelijk door de hoeveelheid staafjes. Dat is voor ons en de klant niet te lezen.” 

“Er moeten betere plaatjes komen bij de cultuurmoduul, dan die suffe molens en kopjes koffie.” 

 

Daarnaast wordt het ook erg belangrijk gevonden dat het leuk moet zijn voor de klant. Aspecten als lengte en het 

‘gamings-aspect’ worden door verschillende medewerkers aangehaald; 

 

 “Misschien is de lengte van de monitor wel te lang. Het moet wel leuk blijven om te doen en dus moet 

hij eigenlijk niet langer zijn dan 20 tot 25 minuten, anders haken de respondenten af.” 

“Misschien is de monitor wel te lang en moeten we deze specifieker per organisatie afstemmen. Het 

wordt dan een keuze tussen volledigheid of tijdsbesparing. Bijvoorbeeld 3 modules die wetenschappelijk 

zijn en 2 vrije modules als aanvulling.” 

“De aandacht wordt getrokken als we doorkomen met een game. Dan pas trekken we de aandacht en 

wordt het leuk om mee te doen.” 

 

Maar ook validiteitkwesties worden als belangrijk verbeterpunt gezien. De nadruk ligt hierbij meer op de 

geloofwaardigheid van de organisatie zelf, dan de bruikbaarheid van de data. Dit laatste aspect komt opvallend 

genoeg niet ter sprake. Een medewerker zegt; 
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 “Ik schaam me om de cultuurmodule te presenteren bij de klant. Als ze doorvragen ‘ga je nat’.” 

“De plaatjes bij de referentiemerken moeten worden vervangen. Er moeten gewoon iets van 15 

gevalideerd merken komen waar men uit moet kiezen. Ik krijg wel eens van klanten te horen dat ze die 

plaatjes veel te oubollig vinden.”  

 

Klantbelangen zijn bewust en onbewust diep doorgedrongen in de organisatie. De laatste twee citaten kaarten 

een klantbelang in het specifiek aan, dat ook sterk samenhangt met de rol van de klant bij PG. Het gaat hier om 

betrouwbaarheid. Hoe wordt dit belang in het specifiek gekenmerkt bij PG? 

Betrouwbaarheid 

Betrouwbaarheid een belangrijke issue voor de medewerkers naar de klant toe. En dit aspect van komt vaak 

terug en lijkt dan ook een belangrijk punt te zijn. Volgend voorbeeld laat zien waar het hier om draait.  

Tijdens een kennisdag komt het nieuws naar voren dat de monitor mogelijk verkocht kan worden aan een grote 

internationale bank. Dit is een voortvloeisel uit een afspraak gemaakt tussen het onderzoeksbureau en de 

organisatie om de monitor breder in te gaan zetten. De directeur van het onderzoeksbureau gaf aan in de monitor 

een uniek karakter te zien en hij wil de daarbij behorende verkoopkracht van de monitor graag gebruiken. 

Volgens hem ligt de commerciële waarde van het instrument dan ook veel hoger dan dat hij nu oplevert en zij 

zien hier dan ook een kans liggen. Met een goede samenwerking kan de monitor op meer manieren worden 

gebruikt, namelijk repeterend, los van positioneringtrajecten en op de huidige manier. Zij willen hierin ook een rol 

gaan spelen door middel van ondersteuning in de verkoop ervan. De directeur ziet het al voor zich 

 

 “Klanten worden over het algemeen beoordeeld als tevreden. Ze moeten toch minimaal voor een 7.5 

door moeten gaan. Maar we verkopen een apart ding. De klant weet van te voren niet wat het oplevert. 

Dus het is een kwestie van goed communiceren. Wat heb je er aan? Wat kan je er mee? Je moet je 

activiteiten uitleggen en dat vraagt om een bepaalde techniek.” 

 

En die techniek, oftewel verkooptechniek, willen zij voor de organisatie breder in gaan zetten. De organisatie 

stemde er tijdens die meeting mee in en het geval wil dat deze drie weken na dit besluit mogelijk los van een 

positioneringstraject kan worden toegepast. En wel bij een grote internationale bank. Ondanks de mogelijkheid 

om internationaal te gaan met de monitor is niet iedereen is hier even blij mee. Een medewerker geeft zijn 

mening hierover in de groep tijdens een discussie nadat het nieuws besproken werd in een presentatie; 

 

 “Met de monitor in de huidige staat zijn we er niet klaar voor en slaan we geen goed figuur met onze 

kopjes koffie en molentjes.” 

 

Een aantal medewerkers delen de mening. Ze gebruiken argumenten als ‘waarom je geloofwaardigheid op het 

spel zetten’ en zien het ‘als een grote kans om de monitor internationaal op de kaart te zetten, die alleen 
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aangepakt moet worden als je er ook klaar voor bent’. En met de monitor in de huidige staat hebben de meesten 

hun vraagtekens erbij, waarbij het centrale thema van de discussie ‘het wel of niet slaan van een goed figuur ten 

opzicht van de klant’ is. 
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4.5. De kracht van het getal 

Inzicht in identiteit 
 

Ondanks dat er, zoals eerder beschreven, openlijk door diverse medewerkers intern wordt getwijfeld of de 

onderdelen uit de monitor wel betrouwbare, inhoudelijke data verschaffen, is de toepassing ervan elke keer weer 

succesvol. Vooral ook de klanten van PG blijken erg tevreden te zijn en zich te herkennen in de data. PG is dan 

ook in staat de succesvolle voorbeelden te tonen in de intropresentatie voor de klant: 

 

Previous cases…

 

Succesvolle cases, Figuur 19 

 

De monitor werkt dus, voor PG en de klant. Maar hoe is de relevantie van de monitor voor PG en de klant te 

verklaren? 

Bruikbare data 

Klant en PG zijn tevreden over de monitor, zo laten de praktijk zien. Maar wat kenmerkt deze tevredenheid?  

Allereerst de klant, waar de tevredenheid onder meer naar voren kwam in een interview met een klant, uit 

observatie bij een eindpresentatie van data bij een klant en uit gesprekken met medewerkers over deze 

presentaties van de data bij de klanten. De klant is duidelijk enthousiast over de resultaten en gebruikt positieve 

uitlatingen als ‘leuk’, ‘interessant’ en ‘leerzaam’, wanneer er over de resultaten gesproken wordt. En als een klant 

zich niet herkent in de data, zo bleek tijdens een observatie van een presentatie, hebben de cijfers een dermate 

overtuigingskracht dat er wel wordt aangenomen dat de resultaten kloppend zijn. De klant lijkt dan ook een grote 

behoefte te hebben om lastig te grijpen zaken als ‘cultuur’ en ‘identiteit’ in cijfers uitgedrukt te hebben.  

 

 “Veel organisaties hebben weinig zicht op wat er nu echt afspeelt intern en door het te meten komen we 

dit te weten’, aldus een medewerker in een gesprek over het nut van de monitor. “ 
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Maar niet alleen de klant is tot nu toe tevreden, ook de medewerkers zelf kunnen vrijwel altijd wat met de data uit 

de monitor, al verschilt per keer het doel hiervan met betrekking op de eindpositionering. De verschillende 

manieren van gebruik zijn: data als inspiratiebron, toetsend en sturend.  

Het toetsende gebruik van de data heeft als doel te controleren of datgene wat men als positionering in gedachte 

heeft wel aansluit op de organisatie. De data moeten ‘bewijzen’ of datgene wat de medewerkers in gedachten 

hebben wel haalbaar. De data worden dan als onderbouwing van bijvoorbeeld de bouwstenen voor de scenario’s 

gebruikt. Een medewerker zei hierover in een informeel gesprek over het gebruik van de data: 

 

 “Je haalt dus observaties uit de monitor en die zet je in een raamwerk en die kunnen je een idee geven 

van de do’s en dont’s bij positioneren. Het is een ‘building block’ die je uiteindelijk bevestiging moet 

geven op wat je uiteindelijk wilt gaan doen.” 

 

Er worden dus scenario’s afgewogen aan de hand van het ‘bewijsmateriaal’. Maar er worden ook data gezocht bij 

scenario’s die al ontworpen zijn. Op deze manier wordt het scenario als het ware onderbouwd. Een medewerker 

zei tijdens een discussie over de manier waarop de data werden geïnterpreteerd; 

 

 “Soms gaan we op zoek naar feiten die we willen zien en horen om zo de beoogde strategie te 

ondersteunen.” 

 

Door de verschillende uitspraken van de medewerkers komt samenvattend gezegd naar voren dat de data de 

bedachte scenario’s die naar de klant worden gepresenteerd als het ware meer body geven. De data bieden 

draagvlak en worden door de klant, zoals hierboven beschreven ook ervaren als onderbouwd. 

En met die gedachte worden er soms ook modulen ingepast waarvan men verwacht dat die eventueel kunnen 

zorgen voor het draagvlak. Een medewerkster vertelt in een informeel gesprek over de toepassing van de 

verschillende modulen; 

 

 “En ik merk vaak ook, dan hebben we al een beetje scenario’s in ons hoofd en dan gaat die Online 

monitor pas draaien en dan kun je er wat dingetjes in stoppen om toetsend te kijken of daar of dat een 

beetje aanslaat.” 

 

Een doeleinde van andere orde is wanneer de data worden gebruikt voor sturing. Dit is wel het doeleinde wat tot 

nog toe het minst vaak voorkomend is. Een voorbeeld van een project voor een ziekenhuis waar de input van de 

data mede zorgde voor de sturing richting het zogenaamde ‘pilotensyndroom’. Een medewerker van het project 

zegt in een interview over dat project; 

 

 “Door de input van de monitor en de visiegesprekken en ook wel eigen ervaring, ik kom uit een 

zorgfamilie, kwamen we tot het inzicht van een pilotensyndroom. Dit hangt ook samen met de 
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maatschappelijke trend van het verzakelijken van het ziekenhuis. Maar dit kwam dus ook terug in de 

monitor. De combinatie van uitschieters op bepaalde waarden zoals samenwerking en waardering in 

combinatie met de gesprekken die je voert zorgden voor een interpretatie van het pilotensyndroom. 

Alleen de piloot krijgt de waardering en aandacht terwijl er een heleboel andere mensen zijn die 

bijdragen aan het succes van de piloot. Vandaar de belangrijke input van een groot deel van de niet-

specialisten, zoals zusters die veel waarde hechtten aan waardering en erkenning.” 

 

Ook voor een interne sturing zoals een ‘cultuuromslag’ wordt de OIM als nuttig gezien, aldus een medewerker in 

een interview over de OIM. Hij geeft een voorbeeld van een organisatie die intern moest veranderen om de 

strategie te kunnen volbrengen, waarin volgens hem de data van de OIM bijdroegen. Deze kunnen aangeven 

welke richting een cultuur op zou moeten veranderen, bijvoorbeeld meer richting samenwerken in plaats van 

gericht op jezelf. Hij zegt; 

 

 “Soms moet de je cultuur een slag geven. En de OIM is een ‘tool’ om er een zwengel aan te geven.” 

 

De moduul over symboliek is van alle modulen een geval apart, omdat deze vooral een sturende waarde heeft 

volgens verschillende medewerkers. Deze is in staat het een bewijs te leveren aan de klant, dat het huidige logo 

en naam de verkeerde associaties oproept. Een medewerker haalt een voorbeeld aan van een project waarin de 

associaties van de respondenten bij het logo verkregen uit de monitor niet representatief waren. Een voorbeeld 

uit een introductiepresentatie laat resultaten van associaties bij het logo zien; 

©
1
9
9
3

-2
00

7 
Po

si
tio

ne
ri
ng

sg
ro

ep
 B

V
 

-
A
ll 

ri
gh

ts
 r

es
er

ve
d

Symbolic (healthcare )

Boring, conservative, old
Blue, cold
Comfortable, trusted
Solid
Clear, simple
Unremarkable, ordinary

Comfortable , trusted
Blue circles
Drops or circles in the water 
Whirpool
Center, central
Dynamic organisation
Nice, modern

 

Associaties Logo, Figuur 20 

Het gevolg was goedkeuring van de klant om het logo aan te gaan passen. Hij vertelt het volgende daarover; 

 

 “De resultaten over het logo bij * waren weer heel interessant. Wij wilden het logo veranderen en met de 

uitslag van de monitor hadden we daarvoor draagvlak ” 
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Een andere medewerkster haalt ook de kracht van dit moduul aan in een gesprek over de ontwikkeling van de 

monitor. Zij wil de moduul graag behouden, omdat het vaak draagvlak levert voor verdere acties; 

 

 “En ook wel een beetje uit commercieel belang en oprechte interesse in visuele identiteit. Ik ben wel erg 

blij dat deze er nu in zit. En dat leert ons iets over waarom men zich intern verbonden voelt met het merk 

geconfronteerd met het logo en wat communiceert het nou eigenlijk. Commercieel interessant, omdat 

het vaak aantoont dat het niet zo best gesteld is.” 

 

Als derde doeleinde is daar inspiratie. Data vormen in hoge mate een inspiratiebron. Intern worden de data die 

daarvoor zorgen ook wel de ‘haakjes’ of ‘pareltjes’ genoemd. Hierover zegt een medewerker;  

 

 “De OIM is een inspiratiebron om ‘positioneringshaakjes’ te vinden, om bijzondere dingen te vinden in 

de organisatie die positief zijn en die je zou kunnen gebruiken om te positioneren omdat ze misschien 

onderscheidend of juist heel opvallend.” 

 

Een andere medewerker; 

 

 “Voor ons zijn twee dingen belangrijk in de monitor, namelijk optionaliteit en gave uitkomsten. Wij zijn op 

zoek naar de pareltjes.” 

 

En de aanwezigheid van die ‘pareltjes’ is van te voren nooit te voorspellen voor de organisatie. Omdat bij dit doel 

het vaak draait om iets opvallends en onderscheidends, zie je dan ook dat data die weinig extremen vertonen als 

moeilijk te interpreteren worden gezien. Deze slide geeft een voorbeeld van het feit dat een positionering kan 

worden geïnspireerd op het unieke van de organisatie; 

POSITIONER INGSGROEP

9

Positionering op een benefit

! Invullen behoefte vanuit eigen sterkte:

! Welke elementen van onszelf zijn relevant en 

uniek?

! service company

! luisteren, leren 

! betrokken, ge ïnteresseerd

! creatief

! ik ben de runner up

! de (eerste) maatschappij die nieuwe 

combinaties maken in zorg en zekerheid

 

De kracht van het getal, Figuur 21 

De data, al dan niet inhoudelijk of herkenbaar, zorgen dus voor draagvlak en onderbouwing voor het handelen bij 

PG en de klant. Er data zorgen voor inzicht in de praktijk en maken deze daardoor voor beide partijen beter 
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controleerbaar. Maar niet bij alle projecten waren de data in eerste instantie ‘bruikbaar’ voor toetsing, sturing of 

inspiratie. Bij deze projecten kwam het ‘unieke’ van de organisatie niet naar voren kwam. Toch is er een middel 

om deze data interessant te maken voor het gebruik, namelijk een benchmark. Wat kenmerkt de toepassing van 

een benchmark? 

De kracht van een benchmark 

Bij een project voor de agrosector kwamen er data uit de OIM, die over het geheel een vrij divers beeld gaven. 

Bijvoorbeeld de moduul persoonlijke waarden gaf een grote spreiding aan, waardoor er een ‘waaier’ aan vlakke 

persoonlijke waarden te zien was. De medewerkers vinden het lastig om wat te ‘kunnen’ met de data en vragen 

zich dan al snel af wat hier mee te kunnen. Een medewerkster zegt;  

 

 “Ik zie niet echt een opportunity in de data. Er springt niets uit, er is geen hoge of lage positive.” 

 

En dat wordt dus als minder bruikbaar beschouwd. Een benchmark met een organisatie, waarin de waarden een 

geheel andere vorm kenden, bood in dit geval uitkomst. Onderstaand een voorbeeld uit een presentatie voor de 

klant hoe een benchmark voor het moduul competenties extra invulling en inzicht geeft; 

 

De kracht van het getal, Figuur 22 

 

Dit model geeft dus voor de klant en de organisatie de data, die op zichzelf weinig zeggen, alsnog waarde. De 

scores blijken veel beter te plaatsen en te beoordelen als ze te vergelijken zijn met andere organisaties volgens 

meerdere werknemers. Hoewel gevraagd kan worden in hoeverre het zinvol is om een ziekenhuis met een 

universiteit te vergelijken, lijkt het voor de klant vooral erg prettig. In een eindpresentatie bij een klant, zei deze 

hierover; 

 

 “In het begin toen ik de data doorgelezen had, dacht ik wat moet ik ermee. Maar als ik het dan zo zie en 

kan vergelijken vind ik het wel erg goed. Dat is leuk om te zien.” 
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In de praktijk wordt een benchmark vaak gekozen met een organisatie, waarvan de data een geheel ander beeld 

laten zien. “Om te laten zien dat het ook anders kan”, aldus een medewerkster in een gesprek over het nut van 

benchmarks. Deze benchmarks zijn namelijk in staat een beeld en onderbouwing te geven van het 

onderscheidende, het unieke van een organisatie. Precies datgene wat men, de klant en de organisatie, wil zien. 

Ook hier lijkt de kracht van de data eerder te liggen in het feit dat er getallen staan, waar een benchmark in deze 

gevallen voor het juiste ‘plaatje’ zorgen. Bij een benchmark gaat het er eerder om dat het er staat, dan wat er 

staat. En ook hier hebben de data weer bewijskracht, zonder dat deze daadwerkelijk ergens voor hoeft te staan. 

Hoe is deze bewijskracht voor PG en de klant te beschrijven? 

De bewijskracht van (irrationele) feiten 

De ‘bewijskracht’ van cijfers uit de monitor is een opvallende dimensie van deze ‘tool’. Er is dan ook een hoge 

acceptatie van de juistheid van verkregen resultaten, zowel door de klant als de medewerker. Observaties en 

interne verhalen wijzen uit dat er weinig kritische vragen gesteld worden over de monitor en de data. Wanneer 

gevraagd werd in interviews of deze wel eens gesteld werden, werd deze vraag vaak ontkennend beantwoord. 

Uitzonderingen waren enkele validiteitvragen.  

Ook tijdens observaties was te zien hoe de klant zich in eerste instantie kon verbazen over bepaalde resultaten, 

maar deze wel aannam als een waarheid en ging zoeken naar verklaringen hiervoor. Sterker nog, er zijn zelfs 

klanten die hun handelen afstemmen op feiten uit de monitor. Feiten gepresenteerd in een modelletje, waarbij 

gezegd wordt dat ‘spinnenwebben erg prettig werken bij de klant’, lijken dus een groot ‘waarheidsgehalte’ te 

hebben. Ook wel verwoord door een aantal medewerkers als, ‘het maakt niet uit hoe je het presenteert naar de 

klant, als het maar in een modelletje te plaatsen is’. De data leidden bijvoorbeeld bij een ziekenhuis voor sturing 

en draagvlak voor een fusie. Simpelweg door het bewijs uit de data, dat allen van de te fuseren partijen een 

gewenste cultuur wilden die gericht was op samenwerken. Voor het management draagvlak voor een ingrijpende 

beslissing. En daarbij was de fusie een feit. Een medewerker van het project zei hierover; 

 

 “..waarin wij dachten die mensen gaan echt niet samenwerken met die mensen en waar juist uit de 

monitor bleek dat de mensen heel erg hetzelfde waren en hetzelfde wilden. Ze hadden wel verschillende 

culturen, maar het zorgde wel voor een bewijs dat samenwerken wel mogelijk is.” 

 

Men zegt ook wel uit de monitor feiten te halen. Een medewerker verwoordde het als; ‘Ik wil van meningen naar 

feiten.’ En zo worden de data veelal ook gepresenteerd, als feiten. En die feiten geven body, ondersteuning en 

draagvlak aan de positionering van organisatie. Samenvattend verwoord door een medewerker als; “Meten is 

weten!” 

En dit geldt voor de PG, maar zeker ook voor de klant. In een interview met een klant wordt de bruikbaarheid van 

de data en het nut voor de organisatie besproken. De klant vertelt in een interview hierover; 

“De directie had de ambitie om bij de top drie te gaan horen. En er moest dus veranderd worden. Voor 

die verandering was een cultuuromslag nodig. We moesten dus een bereidheid tot veranderen hebben. 
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De resultaten lieten zien dat het kon. De rode lijn in de resultaten was dat iedereen naar een 

gezamenlijk doel streeft en de wens had om bij het bedrijf te horen. Wij vonden die resultaten logisch en 

verklaarbaar en de monitor gaf een mooie bevestiging van het beeld wat we hadden. Alleen jammer dat 

de persoonlijke waarden zo’n vlak karakter hadden, want zo konden we er weinig mee.”  

 

De data waren dus herkenbaar en zorgden voor draagvlak en vertrouwen intern in dat ‘veranderen’ mogelijk was. 

De resultaten lieten immers zien dat iedereen samen wilde werken en zich wel degelijk met de organisatie 

verbonden voelde.  

Kortom, onderbouwd of niet, inhoudelijk of niet, de data verkregen uit de OIM zijn voor zowel de klant als de 

organisatie van betekenis en van nut. En daarin ligt een opvallende kwestie, namelijk dat de kwantificeerbaarheid 

van de identiteit een extra overtuigende dimensie en houvast met zich meebrengt. Het gaat er eerder om dat er 

gemeten wordt, dan om wat er daadwerkelijk gemeten wordt. 
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4.6. Conclusie 

”Het praktijkbeeld” 
 

De 5 plaatjes van de praktijk beschrijven de specifieke toepassingcontext de OIM. Uit deze beschrijvingen 

kunnen een aantal conclusies worden getrokken, die de belangrijke rode draad vormen voor het complete beeld 

van de toepassingscontext. Onderstaand een beschrijving daarvan.  

De belangrijkste functie van de OIM is het leveren van aanknopingspunten voor de ondersteuning van de 

positionering als product. En voor deze aanknopingspunten wordt door PG gezocht naar het unieke en 

onderscheidende van de organisatie. Daarbij wordt met betrekking tot identiteit gevraagd, of er ‘iets’ in de 

mensen zit en de manier waarop ze met elkaar omgaan. Input daarvoor komt uit de data van de kwantitatieve 

methode, die de identiteit van de klantorganisaties meet. Op 5 dimensies, waaronder het onderdeel cultuur, wordt 

de respondent op verschillende methoden ondervraagd. Voor het onderdeel cultuur moet er een keuze gemaakt 

worden uit 8 cultuurwaarden, gebaseerd op de 4 motivationele segmenten van het BSR-model. Een ordening in 

de waarden, bijvoorbeeld in een ‘top 3’, moet de huidige cultuur en de gewenste cultuur in het geheel 

beschrijven. Daarbij gaat ook aandacht uit naar zogenaamde gap’s, de cultuurverschillen tussen huidige en 

gewenste culturen en bloedgroepen. Bloedgroepen zijn de vooraf vastgestelde groepen medewerkers, waar 

cultuurverschillen tussen verwacht worden.  

Maar de OIM is niet de enige manier waarop inzicht in cultuur en identiteit van klantorganisaties wordt verkregen. 

Er worden namelijk ook visiegesprekken gevoerd; informele, open informatieve gesprekken met en bij de klant. 

De praktijk wijst uit dat deze gesprekken enorme rijke informatiebronnen over de klantorganisaties zijn. Hoewel er 

voorstanders onder de medewerkers om deze twee methoden te combineren, laat de praktijk zien dat er weinig 

van terecht komt. Inzichten uit de OIM worden niet gebruikt om de kwantitatieve data te ‘verrijken’. Enerzijds 

veroorzaakt door tijdsdruk en anderzijds doordat de data zonder aanvulling van kennis uit visiegesprekken vaak 

al dragend genoeg zijn voor PG en de klant.  

Naast de functie van de OIM als ondersteuning in het positioneren als product, heeft deze ook de functie om het 

positioneren als proces te ondersteunen. De monitor heeft dan ook als tweede doel de medewerkers van de 

klantorganisaties te betrekken en enthousiasmeren voor de positionering. De visie binnen PG is dat, in het 

bijzonder bij dienstverleners, de mensen het merk zijn en dat het deze mensen zijn die de positionering waar 

moeten maken. De monitor moet dus mensen binden aan de positionering. Door middel van een 

communicatieconcept rondom de toepassing van de OIM en het verwerken van ‘leuke’ en ‘speelse’ modulen 

moet dit doel bereikt worden. En dat is ook het geval, zo blijkt uit observaties en interviews bij de klant. De 

medewerkers van de klant voelen zich betrokken bij de positionering en raken enthousiast en gemotiveerd. Zoals 

een klant het verwoordde; “De positionering ging leven.” Dezelfde klant bemerkte dat deze interne beleving ook 

weer snel dood gebloed was. Zowel PG als de klant had geen aandacht voor de beleving. En dat wordt betreurd 

door de klant; De positionering is niet de interne beleving geworden die het had kunnen zijn. Opvallend is dan 

ook dat er bij PG weinig tot geen aandacht aan dit doel wordt besteed in de praktijk van de klantorganisaties. Het 
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feit dat het communicatieconcept heeft geleid tot een recordrespons is interessanter, dan dat het leidde tot grote 

interne beleving rondom de positionering. Er had volgens de klant dan ook ‘meer in de monitor gezeten’. Nu 

stonden alleen de ‘inhoudelijke’ data centraal. 

Dat de inhoud zo’n belangrijke positie krijgt is gezien het belang wat gehecht wordt aan inhoud als leidende 

waarde voor het handelen begrijpelijk. Kennisuitwisseling wordt dan ook belangrijk gevonden door de 

medewerkers van PG. Er wordt veel aandacht en tijd besteed aan deze kennisontwikkeling en het etaleren 

daarvan binnen en buiten het werk om. En vanuit een dergelijke behoefte, meer kennis en onderbouwing voor de 

positionering van een klantorganisatie, is ook de eerste versie van de monitor opgericht. In eerste instantie werd 

vooral door één medewerker tijd en aandacht besteed aan de opzet, later werd dit door meerdere medewerkers 

opgepakt. Echter, de verdere ontwikkeling van de monitor wordt gekenmerkt door een wat commerciëlere 

insteek, namelijk de verkooppotentie van de OIM. Vanuit de mogelijkheid om de monitor verder te kunnen 

verkopen werden gemakshalve ‘populaire’ theorieën waar men bekend mee was gebruikt voor de nieuwe 

modulen. En die nieuwe monitor, de Online Identiteits Monitor, verkocht goed. Daarnaast waren ook de data 

bruikbaar voor PG. Dit laatste is opvallend gezien het feit dat er intern een hoop kritiek is op de gehanteerde 

modellen. Ondanks deze vraagtekens over de inhoudelijkheid van de data, wordt de OIM nog steeds succesvol 

doorverkocht en toegepast. De waarden verkoop en inhoud gaan nog samen. 

Een keerpunt in deze manier van omgang met de monitor komt op gang, wanneer men kritiek krijgt van een klant 

op de methode en de inhoud. Inhoud wordt weer een punt van aandacht bij PG. Er moet een ‘verbeteringsslag’ 

komen met betrekking tot de inhoud en de methode, vooral het onderdeel cultuur. Hierop gaan twee 

medewerkers aan de slag met de ontwikkeling van een eigen cultuurmoduul en worden er wat eerste 

aanpassingen verricht in de OIM. Maar over het geheel blijft de monitor hetzelfde en wordt deze ook nog steeds 

als ‘tool’ verkocht. Er zijn zelfs ideeën om de business uit te breiden en de monitor los van de 

positioneringsprojecten te gaan verkopen. Want, zoals een medewerker zei, blijkt die verbeteringsslag niet zo 

simpel in een ‘sales gedreven’ organisatie. De inhoud moet immers te verkopen zijn, waardoor conflicterende 

waarden als verkoop en inhoud samen moeten gaan. Voor deze lastige bevonden taak wordt het Thought 

Development Team in het leven geroepen. Er moet meer inhoud komen in de nieuwe OIM, genaamd versie 2.0. 

Verschillende meetings worden besteed aan deze ontwikkeling, wat lijdt tot de selectie van nieuwe vragenlijsten 

voor onder andere organisatiewaarden. Ondertussen wordt de OIM wel doorverkocht en is het wachten op de 

eerste toepassing van de meer inhoudelijke versie 2.0. De IOM wordt dan ook vergeleken met Windows van 

Microsoft wat succesvol, maar ook nooit uit ontwikkeld is. 

Bij de verdere ontwikkeling van de monitor komen klantbelangen veelal ter sprake. De klant is dan ook een 

belangrijke factor in de dagelijkse praktijk van PG. Ten eerste omdat de klant essentieel is voor het voortbestaan 

van de organisatie en ten tweede omdat er in samenwerking met de klant gewerkt wordt. Deze nauwe 

samenwerking met de klant wordt gedaan vanuit de filosofie dat dit voor betere resultaten en draagvlak bij de 

klantorganisaties zorgt. Dit heeft tot gevolg dat de klant veel invloed heeft op de positioneringsprojecten en dus 

ook met betrekking tot de toepassing van de monitor. Bijvoorbeeld de tijdsplanning, het ‘customizen’ van de 

inhoud en de eindpresentaties worden door klantbelangen gevormd. Omdat niet elke klant hetzelfde wil, kan de 



 

8
2

 

vorm van de toepassing van de OIM verschillen. Maar altijd geldt dat het handelen aansluit op de eisen van de 

klant.  

En in die lijn worden ook met betrekking tot verbeterpunten voor de OIM voornamelijk suggesties gegeven, die 

gericht zijn op het tevreden houden en stellen van de klant. De methoden moeten bijvoorbeeld vooral 

gebruiksvriendelijk en leuk zijn en er mooi uit zien. Daarnaast valt nog een ander klantbelang op in de praktijk, 

namelijk een gewenste betrouwbaarheid van PG naar de klant toe. Men vindt het bij PG erg belangrijk 

geloofwaardig over te komen en het vertrouwen wat gegeven wordt door de klant niet te beschamen. De meeste 

medewerkers vinden dan ook bijvoorbeeld het ‘op het spel zetten’ van de geloofwaardigheid voor grotere 

commerciële toepassingen van de OIM onverstandig.  

De OIM heeft namelijk de potentie om nog breder verkocht te kunnen worden. De monitor is een succes; de 

klant, en ook PG, hechten duidelijk veel waarde aan de data en modellen die verkregen worden door de 

toepassing van de OIM. De klant voornamelijk, omdat de data overzicht geven van zaken waar in veel 

organisaties weinig zicht op is. PG gebruikt de OIM als extra ‘tool’, omdat naast het inzicht wat verkregen wordt 

een bepaalde mate van voorspelbaarheid wordt afgeleid uit de data met betrekking tot toekomstige beslissingen. 

Laten de data bijvoorbeeld bij een fusie twee culturen zien die willen samenwerken, dan kan daarop 

gepositioneerd worden. Het opvallende bij de data is dat het niet zozeer uitmaakt wat er staat, maar eerder dat 

het er staat. En in die lijn worden de data afwisselend als sturend, toetsend en voornamelijk als inspiratiebron 

gebruikt. De kwantitatief verkregen data worden gezien als feiten, maar aan deze feiten wordt weinig betekenis 

gegeven. Het feit dat er verschillen zijn tussen culturen van klantorganisaties zegt genoeg, dan de werkelijke 

betekenis van deze verschillen. In die lijn zijn de irrelevantie vergelijkingen die worden gedaan aan de hand van 

benchmarks alsnog bruikbaar binnen de adviescontext. Er worden dan ook bijna geen kritische vragen gesteld 

door de klant. Want of data wel of niet inhoudelijk zijn, ze hebben ook een zekere bewijskracht. Ze werken in 

ieder geval voor de klant en PG.  
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5. Analyse 

De interpretatie van de praktijk 
 

De theorie en de praktijk hebben ieder hun eigen beschrijving. In deze analyse wordt de empirie geïnterpreteerd 

aan de hand van de beschreven theorieën. Er wordt getracht inzicht te krijgen in het verloop van de toepassing 

van de OIM in de praktijk van PG en waaraan de OIM inhoudelijk zou moeten voldoen voor cultuuruitspraken van 

klantorganisaties. De 1e paragraaf van de analyse gaat in op de adviespraktijk, waarin de rol van de klant en de 

ontwikkeling van de OIM geïnterpreteerd worden. In de 2e paragraaf wordt een analyse gemaakt van wat er 

gemeten wordt, welke uitspraken gedaan worden aan de hand van de OIM en waarom deze relevant zijn voor 

PG. Tot slot worden in de 3e paragraaf conclusies getrokken uit de analyse in relatie tot een verbetering van de 

inhoud van de OIM en haar toepassing binnen de adviespraktijk.  
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5.1 De adviespraktijk van PG 

Inhoud versus verkoop 
 

In deze eerste paragraaf wordt de toepassingscontext van de adviespraktijk van PG geïnterpreteerd. De rol van 

de klant wordt en de manier van omgang met de OIM door de medewerkers van PG aan de hand ontwikkeling 

van de monitor geïnterpreteerd. Hierin komt een duidelijk spanningsveld naar voren, die zichtbaar wordt in de 

conflicterende omgang door de medewerkers van PG met de OIM.  

Klanttevredenheid als maatstaf 

PG is een individuele dienstverlener en werkt in de toepassing van de OIM met, voor en samen met de klant. Het 

is dan ook PG’s filosofie, dat een goede samenwerking met de klant zorgt voor betere resultaten en meer 

draagvlak bij de klantorganisaties. Afgezien van deze positieve bijdrage aan de positionering is de klant te meer 

belangrijk voor PG, omdat ze enerzijds essentieel is voor het voortbestaan en anderzijds omdat positioneren in 

de adviespraktijk plaats vindt in interactie met de klant. PG gaat met de klant een coproductie aan, waarin de 

klant deelneemt aan de besluitvorming. De samenwerking met de klant komt dan ook sterk overeen met 

Gastelaars’ typering van de klantrelatie van de individuele dienstverlener: er wordt actief samengewerkt op een 

gelijkwaardig niveau gedurende het hele project. In de adviespraktijk is dan ook te zien dat beide partijen elkaar 

gaande weg goed leren kennen en vertrouwen. Bijvoorbeeld in visiegesprekken komt naar voren, hoe de 

medewerkers van PG vertrouwelijke informatie over medewerkers en de klantorganisaties op informele wijze 

wordt verteld. Er ontstaat tussen de medewerkers van PG en klant dan ook een intensieve, gelijkwaardige en 

informele verstandhouding.  

Zoals Gastelaars stelt, wordt in deze klantrelatie de kern van het dienstverlenerschap bepaald en dat lijkt ook in 

hoge mate op te gaan voor PG. Klanttevredenheid is een invloedrijke factor bij positioneren en zo ook bij de 

toepassing van de OIM. Hoewel men bij PG graag een grotere invloed op deze invloed zou willen uitoefenen, 

blijken wensen van de klant moeilijk te weerstaan. In de toepassing van de monitor komen de eisen van de klant 

onder meer naar voren in het aanpassen van de tijdsplanning en de eindpresentaties en het ‘customizen’ van de 

monitor. Het moeilijk kunnen weerstaan van deze wensen en eisen is te begrijpen, want zoals Gastelaars 

beschrijft moet er bij dit type dienstverlenerschap altijd rekenschap naar de betalende klant worden afgelegd. Het 

dienstverlenerschap draait dus om tevreden klanten, ook bij PG. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zelfs met 

betrekking tot toekomstsuggesties voor de OIM, de meeste verbetersuggesties gericht waren op de optimalisatie 

van het gebruik voor de klant.  

En dit tevreden stellen van klanten lukt de medewerkers van PG tot op heden erg goed; vrijwel alle klanten zijn 

tevreden over de OIM en ervaren daarnaast de samenwerking als prettig, aldus de medewerkers van PG. 

Hetzelfde bleek uit de observaties en de klanten waarmee gesproken is. Bovendien blijven nieuwe klanten zich 

aandienen. Alleen maar tevreden klanten is in deze context een knap gegeven, aangezien deze ook nog 

gecompliceerd wordt door een aantal maatschappelijke tendensen.  
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Gastelaars definieert een zestal van deze maatschappelijke tendensen. Het draait bij deze tendensen 

voornamelijk om flexibiliteit en legitimiteit, twee thema’s die ook zichtbaar zijn in de toepassing van de OIM. 

Allereerst komt sterk naar voren dat klanten van PG erg divers zijn en ieder hun eigen wensen, eisen en 

omgangsvorm hebben, wat vraagt om een grote flexibiliteit. Deze wensen en eisen worden doorgesproken met 

de klant in de voorbereidingsfase en uiteindelijk verwerkt in de planning. Een voorbeeld daarvan is het 

‘customizen’ van de taal, zodat deze aansluit op de wijze van communicatie binnen klantorganisaties en de 

respondenten aanspreekt. Zo wil bijvoorbeeld de ene klant met u aangesproken worden en de ander met jij. Of 

de ene klant wil in de OIM het gebruik van zogenaamde ´Jip en Janneke taal´ en de ander wil een formeler 

taalgebruik. Opvallend is dan ook dat niet één project precies hetzelfde is verlopen, maar altijd in het teken stond 

van de verschillende wensen per klant.  

Daarnaast speelt ook legitimiteit een belangrijke rol bij de toepassing van de OIM. Bij PG vindt men het erg 

belangrijk om geloofwaardig over te komen en het vertrouwen wat gegeven wordt niet te beschamen. Een 

voorbeeld daarvan is de angst om ‘door de mand te vallen’ bij het ´cultuurmoduul´, omdat men twijfelt aan de 

methode van deze module. Men is bang dat bij toepassing ervan PG zich ongeloofwaardig maakt en bovendien 

de vertrouwensrelatie met de klant beschaamt. Want de medewerkers van PG zeggen in de toepassing van de 

OIM te staan voor ´inhoud´ en dat wordt dan ook verwacht door de klant. 

Geconcludeerd kan dus worden dat de klant een belangrijke rol inneemt in de toepassing en de aard van de OIM 

in de adviespraktijk. Dit klantbelang komt ook sterk naar voren in de ontwikkeling van de OIM. 

Conflict en ambiguïteit in de ontwikkeling van de OIM  

Het handelen van PG is gebaseerd op onderbouwing en inhoud, althans zo vertellen de medewerkers en zo 

willen ze ook bekend staan bij de klant. En deze stelling is dan ook op vele manieren zichtbaar binnen de 

organisatie. Er wordt op verschillende manieren tijd genomen voor en oprechte aandacht besteed aan het 

ontwikkelen van kennis en het etaleren daarvan. Oprecht wil zeggen dat de tijd die voor kennisontwikkeling wordt 

genomen ook daadwerkelijk benut wordt. Bovendien zijn medewerkers goed voorbereid en nemen actief deel aan 

deze momenten. Een voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde kennisdagen, waar een hele dag besteed wordt aan 

het uitwisselen van kennis onder de medewerkers van PG.  

Vanuit deze behoefte, het vergaren van meer kennis, is ook het ontstaan van de OIM te plaatsen. Een echte 

kenniscultuur, zo zou gesteld kunnen worden vanuit het integratieperspectief. Maar, in overeenstemming met  

mijn gehanteerde perspectief op cultuur, het 3-in-1 perspectief, blijkt ook binnen PG dit niet zo eenduidig en 

eenvoudig als boven gesteld. Ook hier wordt de manier van omgang met de OIM gekenmerkt door 

inconsistenties, ambiguïteiten en is ook deze voortdurend in beweging. Want ondanks het feit dat inhoud geacht 

wordt centraal te staan is de verdere ontwikkeling en de verkoop van de OIM wat minder doordacht. Er wordt 

zelfs een instrument verkocht, waaraan getwijfeld mag worden in hoeverre deze echt staat voor inhoud. Door 

interacties in de praktijk, vooral met de klant, de medewerkers onderling en het onderzoeksbureau, wordt deze 

manier van omgang in de praktijk gereconstrueerd. Onderstaande analyse van de ontwikkeling van de OIM 
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maakt dit inzichtelijk. Ook hierin is te zien hoe de omgang met de OIM moeilijk te sturen is. Kenmerkend voor 

deze ontwikkeling van de OIM is, dat inhoud steeds meer onder druk staat.  

In het begin werd de OIM ontwikkeld vanuit de behoefte de positionering beter te kunnen onderbouwen, oftewel 

om tot een meer ‘zuivere’ positionering te komen. Vervolgens stond de uiteindelijke samenstelling van de huidige 

de OIM veelal in het teken van een klant, voor wie in korte tijd een OIM op tafel moest komen te liggen. In lijn met 

bovenstaande interpretatie van klantbelang worden onder invloed van deze tijdsdruk gemakshalve een aantal 

‘populaire’ theorieën, waarmee de bewuste medewerkers bekend waren, in de OIM verwerkt. En met succes. 

Vanaf toen is de huidige samenstelling dan ook in tact gebleven en wordt meer en meer verkocht. De 

verkooppotentie drukt daarbij de inhoud steeds meer naar de achtergrond en krijgt steeds meer de overhand in 

de omgang met de OIM. Deze houding wordt voornamelijk in stand gehouden door de succesvolle interacties met 

de tevreden klanten. Daarnaast zijn de data van de OIM ook van nut voor de medewerkers van PG.  

Vervolgens is te zien hoe door de interactie met een klant, die kritiek geeft op de OIM, de omgang met de OIM 

weer een nieuwe impuls krijgt. Een verbetering van de inhoud wordt weer belangrijk. Er komen initiatieven op 

gang voor een nieuwe cultuurmodule en de opdracht voor dit onderzoek volgt. Tijdens de onderzoeksfase moest 

de huidige OIM zelfs idealiter zo snel mogelijk ruimte maken voor een meer ‘inhoudelijk’ instrument. Oftewel een 

meer wetenschappelijke OIM. Mijns inziens extra gevoed en in stand gehouden door interacties met mij als 

aanwezige onderzoeker. De opdracht tot het onderzoek en de gesprekken en interviews met de medewerkers die 

werden gevoerd, waren een dagelijkse herinnering en bevestiging van de inhoudelijke slag die men met het 

instrument wil maken. Echter de verkoop van de huidige OIM door diezelfde medewerkers ging gewoon door. 

Sterker nog, ondersteund door de successen wordt overwogen de verkoop van de OIM, naar aanleiding van een 

voorstel van het onderzoeksbureau, nog breder in te zetten en los te gaan verkopen van de 

positioneringprojecten. De ´verbeteringsslag´ verdwijnt in dit geval in zijn geheel naar de achtergrond. Een 

ambigu gegeven. 

Bovenstaande interpretatie van de gevolgen van de verschillende interacties laat de continue beweging zien in de 

omgang met de OIM. Het conflict binnen die beweging wordt gevormd door het debat tussen een 

wetenschappelijke verbetering en de verkoop van de OIM. Maar duidelijk wordt ook dat de houdingen van de 

medewerkers rondom dit conflict ambigue zijn; Dezelfde medewerkers die voor inhoud staan op het ene moment, 

staan voor de verkoopbaarheid op het andere moment of hanteren de waarden tegelijkertijd. Het conflict lijkt dan 

ook vooral impliciet intern op de achtergrond te spelen en wordt slechts op sommige momenten expliciet. Een 

van die momenten waarop het daadwerkelijk expliciet wordt, is wanneer er kritiek op de OIM wordt gegeven door 

een klant. Voor het eerst wordt het conflict concreet. Het feit dat deze vooral impliciet blijft vraagt om verdere 

analyse, want beredeneerd kan worden dat op deze manier het wachten blijft op een volgend expliciet voorbeeld.  

Urgentie ontbreekt 

Ondanks de kritiek intern, wordt de OIM dus nog steeds verkocht en is deze ook nog steeds van nut voor klant en 

PG. En toch menen de medewerkers al lange tijd dat de OIM niet wetenschappelijk genoeg onderbouwd is. Pas 
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met de kritiek van een klant wordt deze onvrede weer extra gevoed en komt het proces voor een 

‘verbeteringsslag’ van de OIM op gang. De OIM wordt ondertussen zoals bekend nog steeds verkocht. Dit lijkt in 

eerste instantie vreemd, omdat op deze manier onder andere de legitimiteit van en klantrelatie van PG op het 

spel worden gezet. Maar in lijn met wat Bate en Kotter zeggen over veranderingsprocessen is dit goed te 

begrijpen. Er is simpelweg geen ‘sense of urgency’ onder de medewerkers van PG. Immers, de monitor verkoopt 

goed en sluit aan bij de gewenste klanttevredenheid. Op het moment dat er kritiek wordt geleverd tijdens een 

interactie met een klant van een wetenschappelijk instituut, wordt deze noodzaak voor het eerst tastbaar. Er is 

directe bedreiging met betrekking op de legitimiteit en de doorgaans goede klantrelatie. Er komt dan ook een 

proces op gang, dat moet leiden tot de verbetering van de OIM. Maar, de urgentie voor de verandering is niet 

hoog genoeg om verkoop te stoppen. Sterker nog, er heerst intern een gematigde negatieve houding. De OIM 

wordt ook wel vergeleken met Windows van Microsoft; ‘het is een goed instrument wat nooit uitontwikkeld is’. Dit 

is te begrijpen, omdat kritiek op de OIM geen directe bedreiging vormt voor het voortbestaan van PG. Herkenbaar 

is het punt van Kotter, waarin hij stelt dat negatieve mededelingen van nature een hogere urgentie hebben en 

dus ook eerder leiden tot succesvolle veranderingen. Ook bij PG is deze lage urgentie de reden voor het 

ontbreken van een agressieve verandering.  

Met het oog op de ‘verbeteringsslag’ is een ‘sense of urgency’ wel degelijk van belang. Blijft deze afwezig, dan 

zal de huidige OIM tot een volgende negatieve interactie met de klant waarschijnlijk nog lang op de huidige 

manier worden toegepast. Gevraagd kan worden in hoeverre dit goed is. Immers, een succesvolle verkoop en 

klanttevredenheid zijn wat anders dan een inhoudelijke waarheid. Voorlopig blijven de wetenschappelijke 

verbetering en de verkoop dus vooral nog impliciet met elkaar in strijd. 
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5.2. De inhoud van de OIM 

Wetenschap versus praktijk 
 

In de verbeteringsslag van de medewerkers van PG staat de inhoud van de OIM centraal. Deze moet meer 

wetenschappelijk, volgens de medewerkers van PG. In deze paragraaf wordt ingegaan op wat er gemeten wordt 

en welke uitspraken er gedaan worden aan de hand van de data van de OIM. Daarin staan de twee doelen van 

de OIM centraal. Vervolgens wordt geïnterpreteerd hoe de relevantie van de OIM te verklaren is in de 

adviespraktijk. Ook hier is een spanningsveld te bemerken, wat sterk samenhangt met het conflict uit de vorige 

paragraaf. Het draait hier namelijk om een spanning tussen contexten, die van de wetenschap en van de 

adviespraktijk. Tussen de methodologie van wetenschap en die van praktijk zit namelijk een wezenlijk verschil. 

Methodologie versus de adviescontext 
De OIM heeft als eerste doel de identiteit van klantorganisaties te meten. Daaronder wordt verstaan het unieke in 

de mensen en de manier waarop ze met elkaar omgaan. PG gebruikt in de OIM de dimensie cultuur, een van de 

5 dimensies in totaal, met haar 8 cultuurwaarden om inzicht te krijgen in de identiteit van organisaties. Een 

relevante manier bekeken vanuit alle perspectieven van Martin. Cultuur kan namelijk als vormgever van identiteit 

worden beschouwd. Vanuit het integratieperspectief, dat over het algemeen door identiteitsonderzoekers wordt 

gehanteerd, kan deze identiteit ook nog eens worden beschouwd als gedeeld en representatief voor de 

organisatie. En op die manier gaan de medewerkers ook te werk, waarbij uitspraken over de identiteit ook worden 

gezien als representatief en gedeeld.  

PG gaat daar zelfs nog een stapje verder in, aangezien in veel gevallen een ‘top 3’ van cultuurwaarden zelfs als 

representatief wordt gezien voor cultuur. Datzelfde geldt voor subculturen, die aan de hand van ‘gaps’ in kaart 

worden gebracht. Deze culturen van de vooraf vastgestelde bloedgroepen worden ook middels een aantal 

representatieve cultuurwaarden gekenmerkt. Binnen de conflicterende groepen is de cultuur dus ook gedeeld en 

harmonieus. Geconcludeerd kan worden dat de methodologie past binnen het integratie- en 

differentiatieperspectief, waarbij de focus ligt op consensus. Men is dan ook op zoek naar een eenduidig 

antwoord. Vanuit de gehanteerde wetenschappelijke methodologie zijn er punten van kritiek te geven, omdat 

hierbij wel stilgestaan wordt bij inconsequenties.  

Allereerst met betrekking tot de definitie van identiteit. Bij het meten van identiteit gaat het altijd om beeldvorming 

van medewerkers met betrekking tot de organisatie, dus de percepties, gevoelens en gedachtes over de 

organisatie. Een representatieve beschrijving van hoe mensen met elkaar omgaan en de unieke eigenschappen 

worden niet op deze manier gemeten, maar zouden wel naar voren kunnen komen in de gedachtes van mensen 

over wat uniek is binnen hun organisatie. 

Ten tweede kan de representatie van identiteit als discutabel worden beschouwd. Ook met betrekking tot 

identiteit moet niet voorbijgegaan worden aan conflict en ambiguïteit binnen deze percepties. Bovendien kan 

gevraagd worden in hoeverre 8 kant-en-klare keuzepakketjes de perceptie op cultuur kunnen omvatten. De 
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nieuwe uitgebreidere vragenlijsten en waarden die van toepassing zullen zijn in versie 2.0. zijn dan ook een 

verbetering.  

Ten derde is het niet mogelijk om cultuuruitspraken te doen aan de hand van de cultuurwaarden. Niet met behulp 

van de huidige OIM en ook met de versie 2.0. Reële cultuuruitspraken vragen om aandacht voor de 

spanningsvelden, beweging en gelaagdheid van cultuur. Om deze complexiteit van cultuur wel te kunnen 

omvatten zal een uitgebreide kwalitatieve methode moeten worden gehanteerd. In de praktijk van PG komt een 

vorm van kwalitatief onderzoek al naar voren, namelijk de visiegesprekken. Dit zijn dan ook enorme rijke 

informatiebronnen met betrekking tot cultuur en een mogelijke methode om dieperliggende betekenissen aan de 

data van de OIM te koppelen. De praktijk wijst echter uit dat data uit de OIM nauwelijks aan visiegesprekken 

worden gekoppeld, omdat de data uit de OIM enerzijds al dragend genoeg zijn en er anderzijds geen tijd voor 

wordt genomen. Een methode als een ´thick description´ lijkt dan ook lastig en zal gebonden zijn aan een aantal 

contextuele factoren van de snelle en drukke managementpraktijk van PG en de klant.  

Ten eerste zal de reikwijdte en diepte van het onderzoek kleiner zijn als gevolg van de beperkte 

onderzoeksperiode. Ten tweede kan men als gevolg van die beperkte onderzoeksperiode enkel een specifieke 

situatie uitlichten. Ten derde geldt, dat er wel een minimale onderzoekstijd mogelijk moet zijn om bijvoorbeeld het 

vertrouwen te winnen van medewerkers van de klantorganisaties. Ten vierde kan een kwalitatieve methode 

moeilijk aan de eisen van de context van de adviespraktijk van PG tegemoet komen. PG is op zoek naar zaken 

als objectiviteit, de mogelijkheid om in betrekkelijk korte tijd grote groepen te onderzoeken, betrouwbaarheid en 

validiteit van toepassing. Precies datgene waar een kwantitatief onderzoeksinstrument voor staat.  

Hierin komt een duidelijk spanningsveld naar voren, namelijk een conflict tussen de methodologie van de 

wetenschap en de methodologie van de praktijk. De kern van het conflict heeft te maken met contextverschillen, 

namelijk het wezenlijke verschil van het primaire proces binnen de wetenschappelijke en adviescontext. En 

daarom is de toepassing van een wetenschappelijke methode in de context van een adviespraktijk lastig en niet 

altijd relevant voor het komen tot advies. Beiden vragen dan ook om hun eigen contextuele definitie van inhoud. 

De praktijk van PG vraagt immers in haar definitie van inhoud om eenduidige antwoorden, die relevant zijn voor 

positioneringen en de klant aanspreken.  De wetenschap probeert in haar definitie van inhoud de werkelijkheid in 

al zijn complexiteit te benaderen, los van belangen.  

Een impliciete unieke eigenschap  

Het betrekken en enthousiasmeren van de medewerkers is het tweede doel van de OIM. De monitor moet de 

mensen binden aan de positionering. PG stelt naar de klant toe, dat de medewerkers van dienstverleners het 

merk zijn en het deze mensen zijn die de verandering moeten waarmaken. De praktijk wijst uit dat de door 

toepassing van de OIM dit doel ook daadwerkelijk bereikt wordt. De medewerkers van klantorganisaties raken 

enthousiast voor de positionering. Verschillende voorbeelden laten zien dat de monitor ervoor zorgt dat men 

intern op de hoogte is van de veranderingen, men enthousiast raakt over deelname aan de monitor en blij is 

betrokken te worden bij de geplande organisatieverandering. ‘Het ging leven’, zoals een klant verwoordde. De 

OIM stelt klantorganisaties dus in staat medewerkers in een vroeg stadium op de hoogte te stellen van de 
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geplande organisatieverandering. Sterker nog, door de toepassing van de OIM veroorzaakte een beleving bij de 

medewerkers van de klantorganisaties voor de positionering.  

Opvallend is dat door de medewerkers van PG nauwelijks aandacht wordt besteed aan dit doel. Het feit dat door 

de toepassing de positionering gaat leven bij een klant, speelt impliciet op de achtergrond binnen de 

positioneringprojecten. Bijvoorbeeld een recordrespons bij een toepassing van de OIM krijgt veel aandacht van 

de medewerkers van PG, maar het feit dat de toepassing van de OIM het gesprek van de dag was bij de klant 

wordt niet over gesproken. En dat terwijl de beleving die beoogd wordt door de toepassing, relevant is. Zoals 

Kotter zegt, hoe meer mensen meedoen in de verandering, des te beter de uitkomst. Beleving en communicatie 

is van essentieel belang voor een succesvolle organisatieverandering: “Without credible communication and a lot 

of it, the hearts and the minds of the troops are never captured.”  

En juist hierin zit de unieke kracht van de monitor, namelijk het enthousiasmeren van de medewerkers in een 

vroeg stadium van het veranderingsproces. Uniek, omdat vaak in veranderingsprocessen voorbijgegaan wordt 

aan deze stap. Naast structuurverandering wordt namelijk ook cultuurverandering als vertrekpunt meegenomen. 

Precies het punt wat Bate als noodzakelijk acht voor een succesvolle verandering en waar juist vaak door 

veranderaars aan voorbij wordt gegaan. Daarin stelt hij tevens dat dit gedurende het gehele proces moet 

gebeuren, wil de verandering tot een culturele verankering lijden. Een lastige opgave en dit gaat dan ook niet op 

voor de praktijk van PG. 

Het voorbeeld van de klant laat zien dat zo snel als de beleving opkwam onder de medewerkers bij de 

klantorganisaties, deze weer verdween naar de achtergrond. Dit is te verklaren, aangezien er geen aandacht aan 

dit proces geschonken werd door de medewerkers van PG en uiteindelijk ook niet door de klant. Zeer herkenbaar 

is ook in dit geval de constante beweging van cultuur en de constructie daarvan in interacties in de dagelijkse 

praktijk. De monitor draagt bij aan het eerste succes, in dit geval het intern ‘leven’ van de positionering, maar dit 

betekende niet een garantie voor inbedding van de gewenste beleving en instelling. De beleving was ook hier 

processueel en verdween door gebrek aan verdere aandacht weer naar de achtergrond. En zo werd de 

toegevoegde waarde van de monitor verloren.  

De interne beleving door de OIM heeft dan ook de vorm van een tijdelijke impuls. Om deze beleving in stand te 

houden is aandacht en begeleiding van deze interne beleving nodig. De praktijk laat zien dat er wel behoefte is 

hieraan bij de klant. Een klant verwoordde het doodbloedden van de beleving als ‘zonde’ en had het idee dat er 

meer in had gezeten. Een structurele perceptie op deze interne beleving is relevant, omdat een interne beleving 

voor een verandering van belang is voor de klant. Echter, gevraagd kan worden in hoeverre deze taak voor PG is 

weggelegd. Het vraagt immers om intensieve aandacht voor dit proces en dat kunnen de medewerkers van PG 

niet geven. Daarvoor zal een uitbreiding van diensten nodig zijn. Desalniettemin, als PG en de klantorganisaties 

willen dat datgene wat formeel gezien uitgevoerd moet worden, ook daadwerkelijk door de medewerkers 

uitgevoerd gaat worden, is het gunstig voor klantorganisaties dat de OIM de medewerkers al vroeg deel maakt 

van dit veranderingsproces. En over die ‘kracht’ beschikt de OIM.  
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Het irrationele aspect van de OIM 

Er kan kritiek geleverd worden op wat er gemeten wordt en de uitspraken die gedaan worden door de OIM, maar 

tot op heden is vrijwel elke toepassing relevant gebleken. De data zijn dragend en lijden bijna altijd tot 

positioneringen. De medewerkers van PG en de klantorganisaties vinden de kwantitatieve onderbouwing van 

data en modellen uit de OIM relevant en daar wordt dan ook een waarde aan gehecht. De tevredenheid lijkt 

vooral gebaseerd op het feit dat de OIM moeilijk te grijpen issues als cultuur en identiteit, te zien als ambigue en 

moeilijk te bevatten, beheersbaar en controleerbaar worden. Dit sluit aan bij de tendens in onze Westerse 

maatschappij, waarin het categoriseren, manipuleren en beheersen van de werkelijkheid een belangrijke rol 

speelt in het dagelijks handelen. De behoefte om te ordenen en de waarheid te vinden komt hierin sterk overeen. 

Een op wetenschappelijke leest geschoeide besturing van het productieproces geniet dan ook veelal de voorkeur 

binnen alle instituties. Dit alles in de hoop de werkelijkheid te kunnen bevatten.  

Herkenbaar is dezelfde beredenering van waaruit de OIM is gevormd en wordt toegepast. De relevantie van de 

OIM zit dan ook voor een groot deel in de categoriserende en controlerende krachten. Er kan immers aan zaken 

als cultuur, verbondenheid en identiteit een getal of waarde toegeschreven worden. Een voorbeeld is het 

beschreven geval van een fusie, waar de data van de OIM bepalend waren voor beslissingen die gemaakt zijn. 

De OIM wees uit dat twee te fuseren partijen allen in de top 3 van gewenste culturen, de cultuurwaarde 

‘samenwerken’ op één hadden staan. Het gevolg was dat door deze data een fusie mogelijk werd geacht en 

bovendien werd aangenomen dat een fusie ook succesvol zou zijn.  

Daarnaast sluiten deze ‘krachten’ die aan de data worden toegeschreven sterk aan op de kenmerkende 

doelrationaliteit in organisaties. De functie van de monitor komt dan ook overeen met de dimensies van 

McDonaldisering van Ritzer; efficiency, kwantificeerbaarheid en calculeerbaarheid, controle en voorspelbaarheid. 

In die lijn is de hantering van een kwantitatieve methode het meest efficiënt in de snelle managementpraktijk en 

maken de data en de modellen identiteit kwantificeerbaar en voorspelbaar. Daaruit wordt vervolgens weer een 

bepaalde mate van controle gehaald met betrekking tot het positioneren.  

Zo is tevens te verklaren waarom het tweede doel weinig aandacht krijgt. Deze sluit namelijk niet aan op deze 

doelrationaliteit. Interne beleving is ten eerste moeilijk te kwantificeren, omdat inzicht in beleving vraagt om 

kwalitatief onderzoek. Ten tweede is het moeilijk te controleren, omdat interne beleving continu in beweging is. 

En ten derde draagt het in mindere mate bij tot de efficiency voor PG in de ontwikkeling van een positionering.  

 

Zoals bovenstaande analyse beschrijft kan bij de wetenschappelijkheid van de OIM vraagtekens gezet worden, 

maar worden de data worden in sturende, toetsende en inspirerende wel gebruikt voor positioneren. Hierin zit 

een conflict, dat aansluit bij Weber’s irrationaliteit van rationaliteit. De data worden beschouwd als feiten en er 

wordt geen verdere betekenis aan gegeven. Ondanks dat men zich er namelijk wel degelijk van bewust is dat de 

huidige manier van meten geen representatief beeld geeft, denk aan uitspraken als ‘met de huidige methode 

meten wij geen cultuur’, kiest men er in de praktijk voor om dat gegeven te negeren. Sterker nog, als data niet dat 

inzicht geven dat gewenst is, wordt deze gecreëerd aan de hand van bijvoorbeeld benchmarks met overige 

organisaties. In veel gevallen lijkt het er eerder om te gaan dát het er staat, dan wát er daadwerkelijk staat. Het 
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getal uit de OIM heeft een duidelijke overtuigende kracht. PG is dan ook niet in staat de complexiteit van de 

werkelijkheid te bevatten en toch lijkt de huidige ordening voldoende. Kritische vragen blijven dan ook veelal 

achterwege.  

Irrationeel of niet, de toepassing van de OIM is vrijwel altijd relevant. In lijn met doelrationaliteit gaat hier op, dat 

‘datgene wat werkt, goed is’. En de OIM werkt: De kennis uit de monitor verkoopt en de klanten en PG kunnen er 

mee werken. De OIM is dus effectief binnen de context waarbinnen het functioneert. De OIM is namelijk niet los 

te zien van de praktijk van PG, waarin hij wordt gebruikt. Herkenbaar is het perspectief van Van Veen, die stelt 

dat het belangrijk is om de waarde van deze concepten te plaatsen binnen de context waarin ze worden 

gehanteerd. Daarin stelt hij dat de precieze inhoud ondergeschikt is aan de kwaliteiten van managers, adviseurs 

en de werknemers en hun onderliggende relaties. Dit lijkt ook in hoge mate op te gaan in de praktijk van PG. De 

OIM is daarbinnen één van de informatiebronnen, waar de ervaren en kundige adviseurs mede hun 

positioneringen bepalen. De monitor en de resultaten hebben dan ook een sterk functiegebonden karakter binnen 

de waarden en normen van de organisatie. Dan weer zijn de data toetsend, dan weer sturend en dan weer als 

inspiratiebron. In die lijn hanteren de medewerkers van PG de data misschien dan ook niet voor niets eerder als 

een inspiratiebron. Bijvoorbeeld zogenaamde ‘high en low’ positives in de data, geven deze inspiratie voor het 

unieke in de klantorganisaties. In die lijn zijn resultaten in de vorm van vlakke waarden vaak minder bruikbaar, 

omdat ze in geringe mate inspirerend zijn.  

In ieder geval is duidelijk dat de monitor in deze functie als extra ‘tool’ nuttig is. Wordt de monitor los gezien van 

de mensen die ermee werken en de context waarbinnen ermee wordt gewerkt, dan kan gevraagd worden wat de 

toegevoegde waarde zal zijn. Want ook hier is sprake van de paradox blikverruiming en blikvernauwing; de OIM 

is sterk contextgebonden en specifiek door in lijn met de eigen waarden inzicht te krijgen in identiteit. Daarbij 

geeft het een veralgemeniserend beeld van de klantorganisaties, die niet van grote bijdrage is voor het 

wetenschappelijke kennisbestand. En hier komt weer hetzelfde contextuele spanningsveld naar voren. De 

resultaten van de methodologie van de adviescontext zijn niet relevant voor de wetenschappelijke context. 

Beiden delen het belang om orde en overzicht te scheppen in de complexe realiteit, maar zoals gezegd zit er een 

wezenlijke verschil in het primaire proces en wat maakt dat deze benaderingen anders zijn. Een ordening van de 

OIM is relevant binnen de eigen adviescontext. 
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5.3 Conclusie 

“De kloof tussen de context van wetenschap versus 
praktijk” 

 

De kloof tussen de methodologie van de wetenschap en de methodologie van de adviespraktijk staat centraal in 

deze conclusie. De oorzaak van deze kloof ligt in de contextverschillen. Wetenschappelijke methodologie voor 

cultuur wordt gekenmerkt door een geheel ander primair proces, dan methodologie binnen de adviespraktijk. In 

die lijn is een wetenschappelijke verbetering van de inhoud in de OIM binnen een adviescontext dan ook niet zo 

eenvoudig. In deze conclusie wordt inzichtelijk gemaakt waar dit spanningsveld om draait.  

Een gezond debat 

Het debat over inhoud versus sales, voortdurend gevoed door de verschillende interacties in de dagelijkse 

adviespraktijk van PG, lijkt een logisch debat te zijn. Het gaat immers over een kloof tussen de methodologie van 

de wetenschap en de adviespraktijk. De wens om op een wetenschappelijke manier te werken is begrijpelijk, 

omdat vanuit het rationaliseringsperspectief gedacht wordt op deze manier de werkelijkheid inzichtelijk te kunnen 

maken. Een onderbouwing aan de hand van data maakt een positionering kwantificeerbaar en dus 

controleerbaar en voorspelbaar. Maar binnen deze context is de onderbouwing aan de hand van data wel 

gebonden aan verkoopprincipes van een dienstverlenende organisatie. De onderzoeksmethode moet passen 

binnen de doelrationaliteit van PG en dus moet op een efficiënte en klantvriendelijke wijze toegepast kunnen 

worden. De hantering van een kwantitatief instrument voor identiteit is dan ook logisch, omdat dit 

onderzoeksinstrument als enige binnen kort tijdsbestek grote groepen mensen op een ‘leuke’ manier kan 

onderzoeken. Echter, de analyse en de uitspraken van de data zijn discutabel. De analyse laat dan ook zien dat 

de OIM niet in staat is om cultuuruitspraken te doen en wel in staat is de identiteit van organisaties te omvatten. 

En in dit conflict ligt de kern van het debat, omdat een wetenschappelijke onderzoeksmethode moeilijk toe te 

passen is in de adviescontext. De contextverschillen zorgen voor een kloof tussen wetenschap en adviespraktijk. 

De reden van de kloof moet worden gezocht in de wezenlijke verschillen in de primaire processen van de 

wetenschap en de managementpraktijk. De praktijk van PG vraagt immers in haar definitie van inhoud om 

eenduidige antwoorden, die relevant zijn voor positioneringen en de klant aanspreken.  De wetenschap probeert 

in haar definitie van inhoud de werkelijkheid in al zijn complexiteit te benaderen, los van belangen. Er zijn 

momenteel enkel kwalitatieve methoden als een thick description, die wel in staat is de complexiteit van cultuur te 

vatten. Echter deze methoden zijn moeilijk toe te passen in de adviespraktijk en zullen dan moeten worden 

beperkt in reikwijdte, tijd en situaties die beschreven kunnen worden. 

 Een inhoudelijke verbetering moet dus gezocht worden binnen de eigen praktijkcontext. Want van toegevoegde 

waarde voor het wetenschappelijke kennisbestand of niet, de OIM blijkt elke keer weer succesvol in deze 

praktijkcontext. De functie van de OIM als extra ‘tool’ is passend, omdat de inhoud nog altijd bepaald wordt door 
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de ervaringen en expertises van de adviseurs. Een benadering van inhoud vraagt dan ook om een contextuele 

definitie en die zal voor een adviesbureau anders zijn dan voor de cultuurwetenschap.  

De ongezonde elementen 

Het debat is dan ook een gezond debat; er is nou eenmaal een kloof tussen theorie en praktijk en deze wordt 

bevestigd in deze studie. De illusie is er dan ook niet, dat dit onderzoek in staat is deze kloof te dichten. Het 

toepassen van een meer wetenschappelijke methode biedt geen oplossing. In lijn met dat een verbetering eerder 

gezocht moet worden in de praktijkcontext, zit een inhoudelijke verbetering van de al succesvolle monitor ook in 

een verandering in de omgang met de OIM. Belangrijk is het erkennen van een aantal ongezonde elementen 

inherent aan het debat, die de toepassing van de OIM negatief beïnvloeden. Uit de analyse is een drietal van 

deze elementen te herkennen.  

Ten eerste moeten de medewerkers van PG de blind spots van het onderzoeksinstrument niet negeren. Hoewel 

men weet dat de cultuurmodule niet volstaat, worden deze cultuuruitspraken wel gedaan bij klantorganisaties. 

Niet inhoudelijke data, worden dus wel als inhoudelijk behandeld. En dit maakt PG onnodig kwetsbaar in een van 

haar sterkste en belangrijkste kwaliteiten, het onderhouden van een goede klantrelatie. Door dergelijke 

uitspraken te doen, wordt namelijk de legitimiteit van PG op het spel gezet. En dat is niet nodig. Zoals gesteld is 

een kwantitatieve onderzoeksmethode tot op zekere hoogte in staat uitspraken te doen over identiteit, maar 

cultuuruitspraken aan de hand van cultuurwaarden zijn discutabel. En daar moet in de interpretatie van data 

rekening mee worden gehouden. 

Het tweede ongezonde element heeft te maken met de definitie van inhoud die gehanteerd wordt. Bij PG 

betekent een hoge klanttevredenheid dat de toepassing van de OIM succesvol is. Dit gegeven is begrijpelijk, 

omdat rekenschap naar buiten toe kenmerkend is voor de invulling van dienstverlenerschap. De klant is 

belangrijk in vele opzichten. Echter klanttevredenheid is niet hetzelfde als het bevinden van waarheidsgetrouwe 

data. Herkenbare data en ‘mooie modelletjes’ voor de klant zijn goed voor de business, maar niet zozeer van 

waarde voor wetenschappelijke bevindingen. En deze mogen dan ook niet lijdend zijn in een onderbouwing voor 

positioneringen.  

Ten derde kan afgevraagd worden of de OIM als afgescheiden product, los van de medewerkers van PG en 

positioneringen, toegepast moet worden. Begrijpelijk is dat vanuit het oogpunt van het onderzoeksbureau en PG 

de verkoop interessant is, maar er kan worden afgevraagd in hoeverre de inhoudelijke bevindingen van waarde 

kunnen zijn buiten de adviescontext. Het gebruik van de data uit de OIM als sturend voor belangrijke 

veranderingsprocessen is gezien de onderbouwing van de data riskant. De OIM is, zoals gesteld, niet in staat op 

zichzelf staande inhoudelijke data voor cultuur te verschaffen. Hierin komt naar voren hoe het gebruik van een 

contextuele definitie van de inhoud riskant kan zijn, wanneer deze buiten zijn eigen context wordt gehaald.  

Met aandacht voor deze ongezonde elementen binnen het debat, wordt bij de toepassing van de OIM, ook versie 

2.0, naar mijn mening de kloof in zekere zin overbrugd. Door een goede manier van omgang met de data door de 

medewerkers van PG behoudt de OIM nog steeds zijn nut, worden uitspraken realistischer en loopt de legitimiteit 
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geen gevaar. Maar er is nog een punt wat extra aandacht verdient en van grote bijdrage kan zijn voor de OIM, 

namelijk het tweede doel van de OIM.  

Opening in het debat 

Aan het betrekken en enthousiasmeren van de medewerkers wordt tot op heden weinig aandacht geschonken 

door de medewerkers van PG, terwijl juist in dit tweede doel de unieke toegevoegde waarde van de OIM ligt. Het 

communiceren van de geplande verandering en aandacht voor de beleving bij de medewerkers voor een 

verandering is relevant. Hoe meer mensen er betrokken worden, des te groter de kans op een succesvolle 

verandering. De praktijk laat zien dat de OIM ook daadwerkelijk in staat is om dit doel aan de hand van het 

communicatieconcept en de speelse modulen te bereiken en dat de behoefte bij de klant aan een interne 

beleving voor de positionering aanwezig is. Waar veel veranderaars aan voorbijgaan, om zowel structuur- en 

cultuurverandering als vertrekpunten te nemen, wordt dit door de toepassing van de OIM wel gedaan en dat 

maakt het instrument uniek.  

Een duurzame organisatieverandering en in die lijn culturele verankering vraagt echter om aandacht gedurende 

het gehele proces voor structuur en cultuur. Dit ontbrak in de praktijk van PG en sluit aan bij het feit dat de 

beleving ook weer doodbloedde. Echter, gevraagd kan worden in hoeverre deze taak voor PG is weggelegd. Het 

vraagt immers om intensieve aandacht voor dit proces en dat kunnen de medewerkers van PG niet geven. 

Daarvoor zal nu binnen PG een uitbreiding van diensten nodig zijn. Toch blijft een impuls door de OIM gunstig 

voor klantorganisaties, omdat het de medewerkers al vroeg deel maakt van dit veranderingsproces.  

Urgentie 

Om organisatieverandering tot een succes te laten verlopen is in de beginfase onder meer een hoge urgentie 

belangrijk. Deze urgentie kan worden uitgelegd als het voelen van een noodzaak om actief te participeren in de 

verandering. Van nature ligt bij een negatieve noodzaak, zoals directe bedreiging op het voortbestaan, die 

urgentie hoger. In de praktijk van PG is te zien hoe deze noodzaak ontbreekt binnen de beoogde 

‘verbeteringsslag’ van de OIM. Men blijft de OIM toepassen, hoewel men tegelijkertijd twijfelt aan diezelfde OIM 

en een verbetering wil. Dat is te begrijpen, gezien het feit dat de OIM succesvol bleef in zijn toepassingen en dan 

ook geen directe bedreiging op het voortbestaan vormde.  

Deze urgentie is echter wel noodzakelijk, omdat om verandering in gang te zetten een agressieve samenwerking 

nodig is. En die samenwerking hangt samen met het urgentiepeil. Is deze niet hoog genoeg, dan zal succesvol 

veranderen een lastige opgave blijven.  
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6. Conclusie 
 

In dit slothoofdstuk worden de belangrijkste conclusies uit het onderzoek beschreven. In de 1e paragraaf komen 

de conclusies met betrekking tot de empirische en theoretische deelvragen aan bod en zal de eindconclusie uit 

de analyse worden beschreven. In de 2e paragraaf wordt op basis van de conclusies een vijftal aanbevelingen 

gegeven.  
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6.1. De theorie, de praktijk en de interpretatie 
 

In deze paragraaf worden achtereenvolgens de conclusies gegeven met betrekking tot de theoretische en 

empirische deelvragen en de centrale vraag van het onderzoek. 

Theoretische conclusie  

Vanuit het gehanteerde perspectief binnen het cultuurdebat worden organisatieculturen gekenmerkt door conflict 

en ambiguïteit en is deze continu in beweging door interactie en interventie in de dagelijkse praktijk. Cultuur laat 

zich dan ook definiëren als complex met een veelheid aan interpretaties, ironieën en paradoxen.  

Om cultuur te meten stelt Martin dan ook dat aandacht voor complexiteit een vereiste is. De enige methode die 

daartoe in staat is, is een diepgaande kwalitatieve analyse als een ´thick description´. Het kwantitatief meten van 

cultuurwaarden kan van betekenis zijn voor identiteit, omdat cultuur beschouwd kan worden als vormgever 

daarvan. Discutabel is echter of deze identiteit als representatief en gedeeld kan worden gezien,  aangezien 

voorbijgegaan wordt aan conflict en ambiguïteit binnen deze percepties. 

Daarnaast laat cultuur zich slecht centraal sturen. Cultuurverandering, zo ook organisatieverandering, is dan ook 

een langdurig en intensief proces. In de eerste stappen van verandering is een hoge urgentie, draagvlak  en 

communicatie van de verandering erg belangrijk. Hoe meer mensen betrokken worden bij de verandering en de 

noodzaak voor verandering inzien, des te groter de kans op succes. Omdat cultuur continu in beweging is door 

interactie en interventie in de dagelijkse praktijk, is het van belang volgens Bate om cultuur als vertrekpunt mee te 

nemen en gedurende het gehele proces onder de aandacht te houden.  

Ook in de dagelijkse adviespraktijk komt naar voren hoe interactie, in dit geval met de klant, een belangrijke 

construerende factor is voor de manier van het handelen. Deze interacties staan volgens Gastelaars’ perspectief 

in het teken van een steeds intensievere relatie met de veeleisende klant van tegenwoordig, met alle 

kenmerkende gevolgen van dien als flexibiliteit en legitimiteit naar de klant toe.  

Het rationaliseringsperspectief van Van Loo en van Reijen maakt het mogelijk deze interactie te plaatsen in een 

interessant cultureel maatschappelijk perspectief. Het draait om de toenemende behoefte om onze omringende 

wereld te ordenen en systematiseren. Aandacht wordt echter ook besteed aan het irrationele karakter van deze 

rationaliteit: het onvermogen om deze complexiteit van de werkelijkheid te bevatten. Van Veen legt een nuance 

op dit perspectief voor organisaties door het belang van de context te benadrukken. De precieze inhoud van een 

gebruikt concept in een managementpraktijk is ondergeschikt aan de kwaliteiten van de managers, adviseurs en 

werknemers en hun onderliggende relaties. Het gaat eerder om de relatieve toegevoegde waarde in de lokale 

context in plaats van de absolute toegevoegde waarde voor het gehele collectieve wetenschappelijke  

kennisbestand. 
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Empirische conclusie 

Uit beschrijving van de empirie is de volgende conclusie te trekken met betrekking tot de empirische deelvragen. 

In de praktijk is te zien hoe de OIM als een extra ‘tool’ voor data ter ondersteuning van de positioneringsprojecten 

wordt gehanteerd in de adviespraktijk van PG. In korte tijd worden grote groepen medewerkers van 

klantorganisaties onderzocht. Het voornaamste doel van het kwantitatieve onderzoeksinstrument is daarbij het 

meten van de identiteit van klantorganisaties, aan de hand van onder meer 8 cultuurwaarden. Op basis van deze 

cultuurwaarden worden uitspraken gedaan over de culturen, subculturen en de identiteit van klantorganisaties. 

De data die verkregen worden en de uitspraken die gedaan worden zijn vrijwel altijd nuttig voor de medewerkers 

van PG en de klant. Ten tweede heeft de OIM als doel de medewerkers te betrekken en enthousiasmeren voor 

de positionering door de hantering van een communicatieconcept rondom de OIM en het verwerken van speelse 

modulen. Het tweede doel wordt in de praktijk daadwerkelijk behaald, door een interne ´beleving´ onder de 

medewerkers voor de positionering te bewerkstelligen. Een eigenschap die binnen PG onopgemerkt blijft.  

De toepassing is tot op heden vrijwel altijd succesvol te noemen en verkoopt goed. De klanten, een essentiële en 

invloedrijke factor in de vorm en de toepassing van de OIM, zijn tevreden en de data zijn als toetsend, sturend en 

inspirerend, voor de positioneringen bruikbaar. Aan de modellen en de data worden door de klant en de 

medewerkers dan ook veel waarde gehecht en een zekere bewijskracht gekoppeld; Het maakt niet zozeer uit wát 

er staat, maar dát het er staat.  

Ondanks het succes en nut van de OIM wordt intern getwijfeld aan de inhoud van de data, wat wordt bevestigd in 

de kritiek van een klant. Daarop moet volgens de medewerkers een wetenschappelijke verbetering van de inhoud 

van de OIM komen. Men staat voor inhoud en wil in deze ‘verbeteringsslag’ ook inhoud. Echter, die inhoud moet 

nog wel te verkopen zijn. Ondertussen wordt de OIM, waaraan getwijfeld wordt, gewoon doorverkocht en 

succesvol toegepast.  

Eindconclusie 

De adviescontext is bepalend voor de manier waarop cultuur gemeten wordt en dus ook welke uitspraken er 

gedaan kunnen worden over cultuur. In die lijn is het conflict tussen inhoud en verkoop een gezond debat in de 

praktijk van PG, aangezien een verbetering van de inhoud gebonden is aan verkoopwaarden. Een kwantitatieve 

onderzoeksmethode als de OIM, die in korte tijd is aangepast op de wensen van de klant en op valide wijze grote 

groepen kan bereiken, sluit dan ook goed aan op de adviescontext. Echter, een dergelijk instrument kent wel zijn 

beperkingen. Ten eerste is de OIM in staat om identiteitsuitspraken te doen, mits er aandacht wordt besteed aan 

disconsensus en ambiguïteit binnen de gemeten percepties. Ten tweede is het niet in staat de complexiteit van 

cultuur te omvatten. Cultuuruitspraken aan de hand van de OIM zijn dan ook niet realistisch. De wetenschap laat 

zien dat een uitgebreide kwalitatieve methode als een ‘thick description’ wel in staat is deze complexiteit van 

cultuur te kunnen omvatten. Zo’n toepassing vraagt echter om tijd en ruimte bij klantorganisaties en is binnen de 

adviespraktijk moeilijk toe te passen. Het betekent dat de reikwijdte, tijd en situaties die onderzocht kunnen 

worden beperkt zijn. 

Er is een duidelijke kloof tussen de methodologie van de wetenschap en de methodologie van de adviespraktijk. 
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Het spanningsveld tussen de methoden wordt veroorzaakt door de contextverschillen. En daardoor zijn er 

wezenlijke verschillen in de primaire processen van hoe tot inhoud te komen en dus ook de definities van inhoud 

die men hanteert. Praktijk-inhoud voor PG moet aansluiten op de datgene wat medewerkers van PG in relatie tot 

de klant nodig hebben voor het komen tot positionering.  

Opvallend is dat ondanks de gebreken, veroorzaakt door de kloof tussen wetenschap en praktijk, de data en de 

toepassing van de OIM wel van nut zijn voor klant en PG. De kennis uit de OIM mag dan wel niet van 

toegevoegde waarde zijn voor het wetenschappelijke kennisbestand, binnen de normen en waarden van de 

lokale context is deze wel van nut. De inhoud wordt bij de hantering van het instrument als extra ‘tool’ altijd nog 

bepaald door de expertise van de adviseurs. Een verdere verbetering van de inhoud van de OIM, vraagt dan ook 

om een verbetering binnen de contextuele definitie van de inhoud door PG. 

Daarnaast is verbetering van de OIM onder meer mogelijk in de manier van omgang met het instrument. De 

medewerkers van PG hebben te weinig inzicht in de aard en de toepassing van hun instrument. Ze houden zich 

in de omgang met de OIM dan ook niet aan de blindspots van het instrument. Een blindspot is bijvoorbeeld dat de 

onrealistische generaliserende cultuuruitspraken die gedaan worden inherent zijn aan het type 

onderzoeksmethode. Deze moeten dan ook vermeden worden.  

Maar, inzicht in de aard van de OIM brengt ook een kwaliteit naar voren. Het instrument heeft immers de unieke 

en relevante eigenschap medewerkers van klantorganisaties te betrekken en enthousiasmeren voor de 

positionering. Uniek, omdat vaak voorbijgegaan wordt aan deze stap in een veranderingsproces en relevant 

omdat de medewerking van velen nodig is om een verandering tot een succes te brengen.  

Interessant genoeg is voor een verandering in de omgang met de OIM onder de medewerkers van PG eerst 

eenzelfde beleving nodig. Hoe meer medewerkers actief meedoen, des te groter is de kans op een succesvolle 

verbetering van de OIM. De praktijk laat zien dat er eerst nog een noodzaak gecommuniceerd moet worden 

onder de medewerkers, aangezien deze tot op heden niet hoog genoeg is. Begrijpelijk aangezien er sprake is 

van een positieve mededeling, terwijl een negatieve mededeling, zoals bedreiging van het voortbestaan van PG, 

van nature een hogere urgentie teweeg brengt. Blijft de urgentie zo laag als momenteel het geval is, is er 

onvoldoende stimulans voor structurele veranderingen.  
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6.2. Aanbevelingen 
 

Een vijftal aanbevelingen is te formuleren met betrekking tot een verbetering van de OIM.  

Ten eerste, formuleer een contextuele definitie van de inhoud voor de OIM. Immers, de inhoud van de OIM 

en dus ook een verbetering daarvan, moet van toegevoegde waarde zijn in deze lokale adviescontext. Bij het 

definiëren van deze inhoud kan bijvoorbeeld de klant betrokken worden, omdat deze een belangrijke rol speelt 

binnen het functiegebonden karakter van de OIM en zijn adviescontext. Een eenvoudige manier om inzichten van 

de klant te verkrijgen is bijvoorbeeld om de OIM standaard te evalueren met de klant.  

 

Ten tweede, verkoop de OIM niet los van positioneringsprojecten. Op het moment van een toepassing van 

de OIM los van positioneringsprojecten, wordt ook de definitie van inhoud van PG uit zijn context gehaald. Zo is 

de kans aanwezig dat de waarde van de OIM verloren gaat, omdat de expertise van adviseurs en de functie als 

extra ‘tool’ van de PG ontbreekt.  

 

Ten derde, wees bewust van de ‘blindspots’ van het instrument. Doe geen uitspraken over cultuur die niet 

realistisch zijn, aangezien de methodologie daartoe niet in staat is. Het doen van deze uitspraken is riskant, 

omdat het onnodig de goede klantrelatie op het spel zet. Juist een belangrijke kwaliteit binnen de dienstverlening 

van PG. 

 

Ten vierde,  in het betrekken en enthousiasmeren van medewerkers van klantorganisaties ligt de unieke 

toegevoegde waarde van de OIM.  Draag deze unieke kwaliteit uit! Zorg standaard voor een uitgebreide 

communicatie, behoud de speelse modulen en belangrijker nog, communiceer deze kwaliteit van de OIM binnen 

klantorganisaties. Geef de relevantie van dit doel aan bij de klant.  

 

Ten slotte, het voelen van de noodzaak voor de verbetering van de OIM en zijn toepassing is essentieel. 

Als het urgentiepeil zo laag blijft als momenteel het geval is, zal verandering lastig worden. Dus communiceer de 

noodzaak en betrek de medewerkers bij de visie op verandering en wat dat betekent voor de OIM. 
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