
Krijg inzicht in  

de cultuur van  

uw organisatie

Cultuurproef



Met de Cultuurproef kunt u de cultuur van uw organisatie in kaart 

brengen. Via een vragenlijst en een cultuurmodel onderzoekt 

u uw huidige organisatiecultuur. Zo wordt snel duidelijk hoe 

uw organisatie functioneert en welke normen en waarden 

kenmerkend zijn. U kunt de Cultuurproef ook gebruiken om de 

gewenste cultuur in beeld te brengen. Met dit inzicht kunt u  

kijken of een verandering nodig is.

Organisaties en cultuur
Juist in organisaties die met vrijwilligers werken, zijn mensen vaak op basis van gedeelde normen 

en waarden actief. Vrijwilligersorganisaties hebben dan ook vaak een sterke cultuur. De mensen in 

de organisatie worden zich hier pas van bewust als iemand van ‘buiten’, bijvoorbeeld een nieuwe 

collega, vrijwilliger of klant, allerlei vanzelfsprekendheden aan de orde stelt. In hoeverre staat uw 

organisatie hiervoor open? 

Wat is organisatiecultuur?

Er zijn veel definities voor organisatiecultuur in omloop. Het is daarom moeilijk om het  

begrip eenduidig te omschrijven. Organisatiecultuur heeft in ieder geval te maken met:

•	gemeenschappelijke	waarden	en	normen,

•	 leiderschapsstijl,

•	 taal	en	symbolen,

•	 procedures	en	regels,

•	 definitie	van	succes.

Kortom, cultuur gaat enerzijds over abstracte zaken als identiteit, betekenis- en zingeving.  

Anderzijds gaat het over concrete dingen als werk van een collega overnemen en wel of 

geen taart eten met elkaar als iemand jarig is.

De cultuurproef



Organisatiecultuur onder de loep
Het is goed om u bewust te zijn van uw eigen organisatiecultuur en die van tijd tot tijd onder de loep 

te nemen. Hoe beter deze cultuur namelijk aansluit bij wensen uit de omgeving, hoe succesvoller uw 

organisatie kan zijn. De betekenis die buitenstaanders hechten aan het werk van uw organisatie, moet 

overeenkomen met de interne waardering hiervoor.

Een voorbeeld: Een vrijwilligersorganisatie in de zorgsector heeft een organisatiecultuur waarin zorg 

voor de ander centraal staat. Deze cultuur komt goed overeen met de wensen van de omgeving: de 

hulpbehoevenden die van de diensten gebruik maken, de mantelzorgers en de subsidiegevers.

Een ander voorbeeld: Een vrijwilligersorganisatie heeft als doel campagnevoeren en daarbij  

zoveel mogelijk inspringen op de actualiteit. De organisatie heeft een cultuur waarin mensen veel 

initiatieven nemen, sterk naar buiten gericht zijn en bereid zijn om risico’s te nemen.

In beide voorbeelden is de organisatie succesvol. De cultuur sluit aan bij de wensen van de omgeving  

en de doelen van de organisatie.

Waarom cultuurverandering?
In een omgeving die steeds verandert is het belangrijk dat een organisatie zich blijft vernieuwen. 

Soms houdt dit in dat een organisatie een nieuwe koers moet varen. Veel pogingen om te veran-

deren lopen op niets uit, omdat het maar niet lukt om een cultuuromslag te maken. De organisatie 

zoekt bijvoorbeeld naar oplossingen in de structuur van de organisatie, maar ziet de cultuur daarbij 

over het hoofd.

Voorbeeld: In een hiërarchische organisatie wil het management mensen van de werkvloer meer 

verantwoordelijkheid geven. Zij wil zelfsturende teams invoeren. Dit is een te grote overgang voor 

de medewerkers die gewend zijn volgens vaste regels en procedures te handelen. Wat eerst nog als 

‘goed’ werd beoordeeld, geldt ineens niet meer. Nu wordt ander gedrag beloond; namelijk initia-

tief en verantwoordelijkheid nemen. De beslissing komt echter niet van de werkvloer, maar van het 

management. Deze verandering wordt alleen een succes als iedereen, dus ook de leiding van de 

organisatie, zijn gedrag verandert en zich een nieuwe werkwijze eigen maakt.



Instructies voor het invullen van de vragenlijst
•	 Denk	bij	het	invullen	van	de	vragenlijst	aan	uw	organisatie	zoals	die	nu	is.	

 Probeer weer te geven hoe u de organisatie op dit moment ziet.

•	 De	vragenlijst	bestaat	uit	zes	vragen.	Elke	vraag	bestaat	uit	vier	uitspraken.	 

Per vraag kunt u 100 punten verdelen over deze vier uitspraken.  

Geef de uitspraak die het beste overeenkomt met uw organisatie de meeste punten.

Een voorbeeld

Stel u meent dat uitspraak A sterk overeenkomt met uw organisatie, uitspraak B en C komen  

enigszins overeen en uitspraak D nauwelijks. Dan geeft u uitspraak A 55, B en C ieder 20 en  

uitspraak D 5 punten.

Let op: het totaal per vraag moet steeds 100 punten zijn. 

Er bestaan geen goede of foute antwoorden. 

U geeft namelijk weer hoe u zelf de organisatie ziet en ervaart!

Vragenlijst



1 Wat is kenmerkend voor de organisatie?

A
De organisatie heeft een persoonlijk karakter en lijkt op een 

grote familie. De mensen kennen elkaar goed.

B
De	organisatie	is	dynamisch	en	ondernemend.	De	mensen	 

durven aan nieuwe dingen te beginnen en risico’s te nemen.

C
De organisatie en de mensen zijn resultaatgericht. De mensen 

zijn gericht op hun eigen werk om daarmee uit te blinken.

D
De organisatie is strak geleid en gestructureerd. Alles gebeurt 

volgens regels en procedures.

Totaal 100

2 De leiding van de organisatie…

A ondersteunt en stimuleert de mensen binnen de organisatie.

B is ondernemend, vernieuwend en bereid om risico’s te nemen.

C is zakelijk en resultaatgericht.

D functioneert soepel, coördineert en organiseert.

Totaal 100

3 Begeleiding van mensen in de organisatie is gericht op… 

A samenwerking, overleg, overeenstemming en meedenken.

B vernieuwing, vrijheid en het nemen van risico’s.

C resultaten, hoge eisen en uitblinken met eigen prestaties.

D
duidelijke regels en voorschriften, voorspelbaarheid en stabiele 

verhoudingen.

Totaal 100



4
(Vrijwillige) medewerkers voelen zich verbonden met de  
organisatie omdat… 

A
ze zich betrokken voelen; er is onderling veel vertrouwen en 

loyaliteit.

B
de organisatie vernieuwend bezig is en meegaat met de  

ontwikkelingen in de omgeving.

C
ze via hun bijdrage kunnen presteren, uitblinken en meewerken 

aan doelstellingen die ze belangrijk vinden. 

D
formele regels en beleidsstukken de organisatie soepel  

draaiende houden.

Totaal 100

5 De organisatie legt de nadruk op…

A
ontwikkeling van mensen in de organisatie. Onderling  

vertrouwen, openheid en meedenken zijn van groot belang.

B
het zoeken naar kansen, nieuwe dingen en het creëren van 

uitdagingen.

C
het behalen van individuele prestaties. Het bereiken van de  

doelstellingen is van groot belang.

D
het vasthouden van het bestaande en stabiliteit. Efficiëntie, be-

heersbaarheid en een soepele uitvoering zijn van groot belang.

Totaal 100

6 De organisatie vindt zichzelf succesvol als…

A
(vrijwillige) medewerkers zich ontwikkelen en er samenwerking, 

betrokkenheid en zorg voor elkaar is.

B
zij vernieuwend en ondernemend is wat betreft haar diensten  

en producten.

C zij een groeiende organisatie is.

D
zij efficiënt is, betrouwbare diensten levert en snel reageert op 

een hulpvraag. Een soepel verlopend werkrooster is van belang.

Totaal 100



•	 Neem	in	onderstaande	tabel	de	scores	uit	de	vragenlijst	over.

•	 Bereken	vervolgens	de	totalen	per	kolom.	

•	 Deel	deze	totalen	door	6	en	vul	de	score	in	de	onderste	rij	in.

Neem	de	scores	over	in	het	cultuurmodel	en	trek	een	lijn	tussen	de	vier	punten.	U	heeft	nu	een	figuur	

die aangeeft hoe u de cultuur van uw organisatie ziet. Kijk op de achterkant van de folder voor een 

uitleg	van	het	cultuurmodel	en	de	vier	cultuurtypen.

Vraag A Familie B Innovatie C Markt D Hiërarchie

1
Wat is kenmerkend voor  

de organisatie?

2 De leiding van de organisatie…

3
Begeleiding van de mensen in  

de organisatie is gericht op...

4

(Vrijwillige) medewerkers  

voelen zich verbonden met  

de organisatie omdat...

5
De organisatie legt de  

nadruk op…  

6
De organisatie vindt zichzelf  

succesvol als…

Totaal

Totaal : 6 =

Scoreformulier
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Wel of niet veranderen?
Door het doen van de Cultuurproef heeft u een beeld gekregen van de huidige cultuur van uw 

organisatie. De vraag is natuurlijk in hoeverre u hier tevreden mee bent en hoe u de huidige cultuur 

waardeert. Sluit de cultuur aan bij de omgeving van uw organisatie? Past de cultuur bij de manier 

waarop u met elkaar wilt werken? Is deze cultuur effectief gezien de doelstelling van de organisa-

tie? Afhankelijk van de manier waarop verschillende medewerkers de huidige cultuur beoordelen, 

kan er aanleiding zijn om kleine of grote veranderingen in gang te zetten.

Veranderen, hoe dan?
Als een organisatie wil werken aan cultuurverandering, moet er aan een aantal voorwaarden  

worden voldaan. Een belangrijke voorwaarde is bijvoorbeeld dat mensen uit alle lagen van de  

organisatie erbij worden betrokken, van directie en bestuur tot aan de vrijwilligers. Draagvlak is 

noodzakelijk voor een effectieve verandering. Communicatie óver cultuurverandering is dan ook 

belangrijk. Want cultuurverandering vraagt tijd, is ingrijpend en betekent een gedragsverandering 

voor alle medewerkers. De leiding van de organisatie heeft hierbij een voorbeeldrol. Het stellen  

van heldere doelen is een andere voorwaarde voor cultuurverandering.

Externe begeleiding
Cultuurverandering treft iedereen, ook u. Daarom is het moeilijk om zo’n verandering zelf uit  

te voeren. Wij raden u aan een onafhankelijke externe adviseur in te schakelen om het proces  

te begeleiden. 

MOVISIE kan u hierbij op de volgende manieren ondersteunen: 

 

•	 Cultuurveranderingstraject In een traject van vijf bijeenkomsten werkt u in een werkgroep met 

vertegenwoordigers uit de hele organisatie aan cultuurverandering. Samen brengt u de huidige 

en de gewenste cultuur in beeld en gaat na welke acties nodig zijn om de gewenste cultuur te 

bereiken. Het traject wordt begeleid door twee adviseurs. 

•	 Workshop Cultuur Een workshop waarin u in een ochtend of middag kennismaakt met organisa-

tiecultuur: wat is het en welke rol heeft cultuur in uw organisatie? Wij kunnen u ook een aanbod 

op maat doen. Als u aan de slag wilt met cultuur en cultuurverandering, neem dan contact op met 

MOVISIE Training & Advies, 030 - 7892222.



De vier cultuurtypen

De innovatiecultuur
Een	dynamische,	ondernemende	en	crea- 

tieve werkomgeving. De mensen durven 

nieuwe dingen aan te gaan en nemen 

risico’s. De leidinggevenden worden be-

schouwd als vernieuwers en risiconemers. 

Mensen voelen zich verbonden met de 

organisatie door hun bereidheid te experi-

menteren en te vernieuwen. De nadruk ligt 

op ondernemend en vernieuwend zijn en 

het aanboren van nieuwe kansen. Succes 

betekent voor deze organisatie nieuwe pro-

jecten en diensten aanbieden. Het is belang-

rijk hierin voorop te lopen! De organisatie 

stimuleert individueel initiatief en vrijheid.

De hiërarchiecultuur
Een zeer geformaliseerde en gestructu-

reerde werkomgeving waar alles volgens 

strakke regels gebeurt. De leidinggeven-

den zijn gericht op efficiëntie en daarom 

coördineren zij veel. Het is belangrijk 

dat de organisatie soepel blijft draaien. 

Mensen zijn verbonden aan de organisatie 

omdat die door regels, formele beleids-

stukken en procedures soepel functioneert. 

Voor de lange termijn zijn stabiliteit en een 

efficiënte en soepel verlopende uitvoering 

van taken belangrijk. Succes betekent 

voor deze organisatie een betrouwbare 

dienstverlening, soepele planning en lage 

kosten. De manier waarop de mensen in de 

organisatie worden begeleid, moet zorgen 

voor zekerheid en voorspelbaarheid.

De marktcultuur
Een resultaatgerichte organisatie waarin 

de grootste zorg uitgaat naar afronding 

van het werk. De mensen willen graag 

uitblinken en zijn doelgericht. De leiding-

gevenden zijn zakelijk en veeleisend, 

ook omdat de externe omgeving dat eist. 

Mensen zijn verbonden met de organisa-

tie	door	de	nadruk	op	presteren.	Naams-

bekendheid en groei zijn belangrijke 

aandachtspunten.

Voor de lange termijn richt men zich op 

het bereiken van meetbare doelen. De 

organisatie is succesvol als zij belangrijk is, 

vergeleken met soortgelijke organisaties. 

Daarom is een concurrerende kwaliteit 

van producten en diensten van belang.

De familiecultuur
Een zeer vriendelijke werkomgeving die 

lijkt op een grote familie en waar mensen 

elkaar kennen. De leidinggevenden stimu-

leren en ondersteunen. Mensen zijn ver-

bonden	aan	de	organisatie	door	loyaliteit	

en traditie. De betrokkenheid is groot. 

In de organisatie wordt grote waarde 

gehecht aan onderlinge samenhang en 

moreel. De organisatie is succesvol als 

de klanten naar tevredenheid worden 

geholpen en er voor de mensen (in de or-

ganisatie) wordt gezorgd. De organisatie 

hecht grote waarde aan samenwerking, 

meedenken en overeenstemming.



Het	model	waarin	u	uw	scores	hebt	weergegeven	bestaat	uit	twee	assen	en	vier	cultuurtypen. 

Over	het	algemeen	hebben	alle	organisaties	wel	iets	van	allevier	de	cultuurtypen	in	huis,	maar	is	één	

van	de	cultuurtypen	het	sterkst.

De twee assen gaan over effectiviteitscriteria en geven aan wat in verschillende organisaties effectief is:

Flexibiliteit of Stabiliteit
In de ene organisatie is flexibiliteit het meest effectief, in de andere organisatie is dat juist stabiliteit 

en beheersbaarheid.

Intern of extern gericht
De ene organisatie is het meest effectief als zij intern gericht is, een andere organisatie is juist effectief 

als zij meer extern gericht is.

Door	deze	twee	assen	ontstaan	vier	verschillende	cultuurtypen.

Het cultuurmodel



MOVISIE  *  Postbus 19129  *  3501 DC  Utrecht  *  T 030 789 20 00  *  F 030 789 21 11 
www.movisie.nl  *  info@movisie.nl 

MOVISIE werkt aan een krachtige samenleving

MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor 

maatschappelijke ontwikkeling. We bieden toepasbare kennis, 

adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op 

het terrein van welzijn, participatie, zorg en sociale veiligheid. In ons 

werk staan vijf actuele thema’s centraal: huiselijk & seksueel geweld, 

kwetsbare groepen, leefbaarheid, mantelzorg en vrijwillige inzet.

 

We investeren in de kracht en de onderlinge verbinding van burgers. 

We doen dit door maatschappelijke organisaties, overheden, 

maatschappelijk betrokken bedrijven en burgerinitiatieven te 

ondersteunen, te adviseren én met hen samen te werken. Lokaal 

of landelijk, toegesneden op het vraagstuk en de organisatie. Zo 

kunnen deze organisaties en hun professionals hun werk voor de 

samenleving zo goed mogelijk doen.


