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anonieme testen.xls       Blake & Mouton Grid Results

Blake & Mouton Managerial Grid
Criterion Sc1 Err Corr Sc2 Pro Mtrx

Taakgerichtheid 36 1 2,57 39 51% gemiddeld taakgericht
Relatiegerichtheid 56 0 0,00 56 75% eerder hoog relatiegericht

sum errors cor sc2 %

Taakgerich 36 1 2,571429 38,57143 51% 41%

Relatieger 56 0 0 56 75% 59%

totaal 94,57143
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                                       Achtergrond bij de vier leiderschapstijlen

Er zijn verschillende combinatiemogelijkheden van taakgericht en relatiegericht leidinggeven. Dit zal resulteren in een viertal leiderschapsstijlen. Welke daarvan het meest 
effectief is, hangt in belangrijke mate af van de situatie.

De directieve leider heeft de neiging om anderen te domineren. Hij deelt instructies uit en eist dat ze worden uitgevoerd zoals hij dat wil. Hij geeft veel verbale aanwijzingen. 
Onder zijn leiding kan op korte termijn een hoge produktiviteit worden bereikt. Hij beoordeelt de groepsleden naar de mate waarin ze bijdragen aan de taakvervulling. Hij 
houdt streng toezicht op de geleverde prestaties. Enkele trefwoorden: vastberaden, initiërend, ambitieus, de taak komt op de eerste plaats.

De overtuigende leider gebruikt vooral zijn overtuigingskracht om de groepsleden te motiveren. Hij probeert het machtsverschil tussen hem en de groepsleden klein te 
houden. Hij is persoonlijk in zijn gedrag  en streeft naar een gezamelijke aanpak van probleemsituaties.Hij heeft een sterke voorkeur voor open werkoverleg en voor 
tweerichtingscommunicatie met de groep. Teamwerk draagt hij hoog in het vaandel. Enkele trefwoorden: streeft naar verkleinen van machtsverschillen, integreert het individu 
met de organisatie, werkt toe naar gemeenschappelijke doelstellingen en verantwoordelijkheden, weet anderen goed te motiveren.

De participerende leider beoordeelt de groepsleden naar het begrip dat ze voor elkaar hebben. Hij is wezenlijk gericht op mensen. De mensen in zijn team werken goed met 
elkaar samen. Hij beloont hen door het uitspreken van erkenning en waardering. Hij accepteert in hoge mate de mensen zoals ze zijn. Hij schept plezier in gesprekken als een
middel om de groepsleden beter te leren kennen. Er is hem veel gelegen aan warmte, hartelijke onderlinge verhoudingen. Zijn eigen zelfvertrouwen is gebouwd op steun en 
waardering vanuit zijn naaste omgeving. Enkele trefwoorden: informeel, rustig, sympathiek, aanvaardend, goedkeurend, mensen komen op de eerste plaats, nadruk op de 
persoonlijke ontwikkeling van de groepsleden, schept een veilige sfeer.

De delegerende leider is geneigd om veel aan de groepsleden zelf over te laten, omdat hij er vertrouwen in heeft dat deze goed met de taak zullen omgaan in een goede 
onderlinge verstandhouding. Hij draagt in vergaande mate verantwoordelijkheid over aan zijn medewerkers. Dit kan een effectieve stijl zijn wanneer deze medewerkers 
bekwaam zijn voor hun taak. Als hij geconfronteerd wordt met conflicten en spanningen heeft hij de neiging te verwijzen naar onpersoonlijke regels en procedures. Hij 
probeert conflicten buiten de persoonlijke sfeer te houden. Hij hecht belang aan logica en rationaliteit. Zijn medewerkers vinden nogal eens, dat hij hen te weinig erkenning 
geeft. Enkele trefwoorden: delegeert verantwoordelijkheid naar de mensen zelf, zorgvuldig, ordelijk, onpersoonlijk, afstandelijk, heeft een voorkeur voor procedures, correct, 
accuraat, bedachtzaam, kalm.
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Kwaliteiten: 

besluitvaardig, toont initiatief, 
vlijtig, energiek, maakt de dingen 
af, is betrokken, beoordeelt 
kwantiteit en kwaliteit, bewust van 
kosten en winst, bereikt 
resultaten.

Valkuilen: 

kritisch, bedreigend,  neemt alle 
beslissingen, handelt zonder 
overleg, alleen neerwaartse 
communicatie,  eist 
gehoorzaamheid, onderdrukt 
conflict, wil onmiddellijk 
resultaten.

Kwaliteiten: 

volgt regels en procedures,  
betrouwbaar, onderhoudt 
systemen en de lopende gang van 
zaken, let op details, eficiënt, 
rationeel, logisch, zelfbeheersing, 
eerlijk, rechtvaardig, billijk.

Valkuilen: 

vermijdt betrokkenheid, 
afstandelijk, geeft weinig 
suggesties of opinies, niet 
origineel, niet creatief, bekrompen, 
pietluttig, maakt de zaken moeilijk, 
weerstand tegen verandering, niet 
coöperatief, niet meededeelzaam.

Kwaliteiten: 

gebruikt teamwork bij 
besluitvorming, maakt gepast 
gebruik van participatie, stimuleert 
tot volledige toewijding, moedigt 
hogere prestaties aan, coördineert 
anderen bij het werk.

Valkuilen: 

overmatig gebruik van participatie, 
meegaand, zwak, vermijdt 
beslissingen, zoekt teveel het 
compromis.

Kwaliteiten: 

houdt communicatiekanalen open, 
luistert, ontwikkelt talenten van 
anderen, coacht, begrijpt anderen, 
steunt, werkt goed samen, is 
coöperatief, wordt vertrouwd door 
anderen en schenkt zichzelf ook 
vertrouwen.

Valkuilen: 

vermijdt conflict, zoekt erkenning 
van zichzelf, is afhankelijk van 
deze erkenning, identificeert zich 
te sterk met de ondergeschikten, 
vermijdt initiatief, is passief, geeft 
geen richting, gebrek aan zorg 
voor output of controle.
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anonieme testen.xls       Blanchard Sit Leadership Result

Blanchard Situational Leadership
Criterion Sc1 Err Corr Sc2 Pro Mtrx

Style Flexibility 22 0 0 22 73% III rather high flexibility
Style Effectiveness 26 0 0 26 83% IV high effectiveness

som percentage
Tell 5 25%

Sell 9 45%

Consult 4 20%

Delegate 2 10%

totaal 20 100%

stijleffectiviteit stijlflexibiliteit

som 26 Tell 5 0

percent 83% Sell 9 4

Consult 4 1

Delegate 2 3
totaal 22
percent 73%
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Style Flexibility

Indien uw stijlflexibiliteit laag ligt, betekent dit dat u vaak kiest voor hetzelfde leiderschapsgedrag in steeds 
wisselende situaties. Een score dicht bij de 100% geeft aan dat u uw gedrag als leidinggevende kunt afwissselen

83%
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Style Effectiveness

Om effectief te zijn in het geven van leiding moet men flexibel zijn. Men moet dus een hoge flexibiliteitsscore hebben. 
Maar dit alleen is niet genoeg. Men moet ook de juiste stijl in de juiste situatie kunnen hanteren. Hoe hoger uw score, hoe 
effectiever u bent. 

                            Achtergrond bij de vier leiderschapstijlen

Tell
Menig manager aarzelt om reeds van in het prille begin van zijn samenwerking met een nieuwe medewerker, of reeds vanaf 
het begin van de coaching van een pas gepromoveerde medewerker of reeds onmiddellijk na het toevertrouwen van een 
nieuwe taak aan een bestaande medewerker, met harde hand te coachen, eenduidige en onbediscussieerbare instructies te 
geven en de uitvoering ook even strikt op te volgen. Toch is het juist hieraan dat alle hierboven beschreven medewerkers 
behoefte hebben. Hier past TELL als leiderschapsstijl: instrueer, leg op en hou toezicht.

Sell
Wanneer de medewerker in zijn motivationeel 'dipje' zit omdat 'alles toch niet zo snel gaat als verwacht of beloofd', dan noopt 
de situatie tot SELL, het uitleggen en beargumenteren namelijk waarom de organisatie zoveel belang hecht aan het naleven 
van de procedures die in de tell-fase werden opgelegd.

Consult
Omdat de competentie van de medewerker toeneemt, is het situationeel onverantwoord om nog steeds even sturend te 
blijven optreden. De kennis en de ervaring van de medewerker zijn immers voldoende ontwikkeld om te peilen naar zijn 
ideeën en voorstellen voordat bepaalde beslissingen worden genomen. Via CONSULT gaat de leider dus eerst bij zijn 
medewerker te rade.

Delegate
Naarmate de competentie toeneemt, de leider daardoor meer participatief kan optreden en ook de motivatie, inzet, 
zelfvertrouwen en ondernemingszin van de medewerker een hoog niveau bereikt, opteert de situationele leider voor 
DELEGATE als situationele leiderschapsstijl. Inspraak wordt autonomie.
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anonieme testen.xls       McGregor X-Y Theory Results

Criterion Hits % Sum %
Theory X 10 100% 20 33%
Theory Y 10 100% 40 67%

                                                                                  McGregor
                                           Theorie X versus Theorie Y
Douglas McGregor bedacht de termen Theorie X en Theorie Y om een reeks beweringen of veronderstellingen te beschrijven die managers ontwikkelden over mensen 
en hun capaciteiten en mogelijkheden. Hij baseerde zich heel sterk op het werk van de befaamde psycholoog Abraham Maslow en stoelde een groot deel van de 
beroemde X en Y op de motivatietheorie van Maslow. 

Douglas McGregor schreef er een bestseller over, De menselijke kant van het ondernemen (The Human Side of Enterprise). Van die dag af, ging het grote debat van 
start tussen Douglas McGregor en Abraham Maslow. Tot aan hun dood zetten zij elke leider aan om in de spiegel te kijken en zijn vooroordelen in vraag te stellen. 
Hoewel hun vragen reeds enkele decennia oud zijn, lijken ze perfect geschikt voor de nieuwe werkwereld van vandaag. 

• Gelooft u dat mensen te vertrouwen zijn?
• Gelooft u dat mensen op zoek gaan naar vormen van verantwoordelijkheid?
• Gelooft u dat mensen van nature willen leren?
• Gelooft u dat mensen betekenis willen geven aan hun werk?
• Gelooft u dat mensen zich niet verzetten tegen verandering maar dat ze zich verzetten tegen veranderd worden?
• Gelooft u dat mensen liever werken dan niets te doen?

Taak van het management: de conventionele visie
De conventionele opvatting van de taak van het management bij het bruikbaar maken van menselijke energie voor organisatorische doeleinden kan ruim genomen in 
drie zienswijzen gevat worden. Om de complicaties van het etiketteren te vermijden, zal ik deze reeks zienswijzen 'Theorie X' noemen: 
• Het management is verantwoordelijk voor de organisatie van de elementen van de productieve onderneming in het belang van de economische doeleinden.
• Met betrekking tot de mensen is dit een proces van het richten van hun inspanningen, hen motiveren, hun acties controleren, hun gedrag wijzigen zodat het voldoet aan 
de behoeften van de organisatie.
• Zonder de actieve tussenkomst van het management zouden mensen passief en zelfs met weerstand reageren op de behoeften van de organisatie. Daarom moeten ze 
worden overtuigd, beloond, gestraft, gecontroleerd hun activiteiten moeten gestuurd worden. Dit is de taak van het management in het managen van ondergeschikte 
managers of medewerkers. We vatten het dikwijls samen door te zeggen dat management erin bestaat dingen gedaan te krijgen door andere mensen.

Achter deze conventionele theorie gaan verschillende bijkomende opvattingen schuil, die minder expliciet zijn, maar algemeen verspreid:
• De gemiddelde mens is van nature lui – hij werkt liefst zo weinig mogelijk.
• Hij mist ambitie, houdt niet van verantwoordelijkheid, wordt liever geleid.
• Hij is inherent op zichzelf gericht, onverschillig voor de behoeften van de organisatie.
• Hij verzet zich van nature tegen verandering.
• Hij is lichtgelovig, niet erg schrander en de gedweeë dupe van de charlatan en de demagoog.

Hard noch zacht
De filosofie van management door leiding en controle – ongeacht het feit dat ze hard of zacht is – is niet geschikt om te motiveren, omdat de menselijke behoeften 
waarop deze aanpak gebaseerd is, tegenwoordig onbelangrijke gedragsmotiveringen zijn. Leiding en controle zijn wezenlijk nutteloos om mensen met hoofdzakelijk 
sociale en egoïstische behoeften te motiveren. Zowel de harde als de zachte aanpak falen vandaag omdat ze eenvoudigweg niet relevant zijn voor de situatie.

Mensen die niet de mogelijkheden krijgen om op het werk de behoeften te bevredigen die voor hen belangrijk zijn, gedragen zich precies als we kunnen voorspellen lui, 
passief, zich verzettend tegen veranderingen, met gebrek aan verantwoordelijk, gewillig de demagoog volgend, en met onredelijke eisen op het vlak van economische 
voordelen. Het lijkt erop dat we gevangen zijn in ons eigen web.

Een andere theorie
Omwille van deze en vele andere redenen, hebben we een andere theorie nodig in verband met de taak van het management van mensen die gebaseerd is op betere 
opvattingen over de menselijke aard en motivatie. Ik zal zo vrij zijn de brede dimensies te suggereren van een dergelijke theorie. Noem ze 'Theorie Y' als u wil.
• Het management is verantwoordelijk voor de organisatie van de elementen van de productieve onderneming – geld, materiaal, uitrusting, mensen – in het belang van 
de economische doeleinden.
• Mensen zijn niet van nature passief of tegen de behoeften van de organisatie. Ze zijn dat geworden door hun ervaring binnen de organisatie. 
• De motivatie, het ontwikkelingspotentieel, het vermogen om verantwoordelijkheid op te nemen, de bereidheid om gedrag te richten op de doelstellingen van de 
organisatie, is aanwezig in iedereen. Het is niet het management dat dit bij de mensen inspireert. Het is de verantwoordelijkheid van het management om het mogelijk te 
maken voor mensen om deze menselijke kenmerken te erkennen en te ontwikkelen voor zichzelf. 
• De voornaamste taak van het management is het regelen van de organisatorische omstandigheden en bedrijfsmethoden zodat mensen hun eigen streefdoelen op de 
beste manier kunnen ontwikkelen door hun eigen inspanning te richten op de doelstellingen van de organisatie. 
• Dit is een proces waarbij er vooral opportuniteiten worden gecreëerd, waardoor potentieel vrijkomt, belemmeringen uit de weg worden geruimd, groei wordt 
aangemoedigd, begeleiding wordt geboden.
Ik voeg daar snel aan toe dat dit niet het afzweren van management impliceert, of de afwezigheid van leiderschap, of de verlaging van de normen, of de andere 
kenmerken die gewoonlijk geassocieerd worden met de 'zachte' aanpak van Theorie X. Integendeel. Het is net zo min mogelijk om vandaag een organisatie te creëren 
die een volledig doeltreffende toepassing is van deze theorie dan het in 1945 mogelijk was een kerncentrale te bouwen. Er moeten heel wat grote obstakels overwonnen 
worden.

Een aantal problemen
De voorwaarden opgelegd door de conventionele organisatietheorie en de benadering van wetenschappelijk management gedurende de afgelopen halve eeuw hebben 
de mensen vastgeketend aan beperkte jobs waarin ze hun volle mogelijkheden niet konden gebruiken, waarin ze ontmoedigd werden in het aanvaarden van 
verantwoordelijkheid, waarin passiviteit werd aangemoedigd en waarin werk ontdaan werd van alle betekenis. De gewoontes, houdingen, verwachtingen van de mens – 
zijn hele opvatting van deelname aan een industriële organisatie – werden bepaald door zijn ervaring in deze omstandigheden. De verandering in de richting van Theorie 
Y zal langzaam gebeuren en de houding van het management en van de werknemers zal ingrijpend moeten veranderen.

De mensen van nu zijn gewend om leiding te krijgen, gemanipuleerd en gecontroleerd te worden in industriële organisaties en bevrediging te vinden voor hun sociale en 
egoïstische behoeften en hun behoefte aan zelfbevestiging buiten hun job. Dit geldt zowel voor het management als voor de werknemers. Echt 'industrieel burgerschap' 
om nog een term te ontlenen aan Drucker is een vergezocht en onrealistisch idee, waarvan de betekenis zelfs nog niet eens is doorgedrongen bij de meeste leden van 
industriële organisaties. 

Een andere manier om dit te zeggen is dat Theorie X uitsluitend vertrouwt op externe controle van het menselijk gedrag, terwijl Theorie Y sterk gebaseerd is op 
zelfcontrole en zelfleiding. Men moet opmerken dat dit verschil het verschil is tussen het behandelen van mensen zoals kinderen en hen behandelen zoals rijpe 
volwassenen. Na generaties van de eerste categorie, kunnen we niet verwachten dat men van vandaag op morgen overschakelt op de tweede.
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THEORY X

• Het management is verantwoordelijk voor de organisatie van de elementen van de productieve 
onderneming in het belang van de economische doeleinden.

• Met betrekking tot de mensen is dit een proces van het richten van hun inspanningen, hen 
motiveren, hun acties controleren, hun gedrag wijzigen zodat het voldoet aan de behoeften van 
de organisatie.
• Zonder de actieve tussenkomst van het management zouden mensen passief en zelfs met 
weerstand reageren op de behoeften van de organisatie. Daarom moeten ze worden overtuigd, 
beloond, gestraft, gecontroleerd hun activiteiten moeten gestuurd worden. Dit is de taak van het 
management in het managen van ondergeschikte managers of medewerkers. We vatten het 
dikwijls samen door te zeggen dat management erin bestaat dingen gedaan te krijgen door 
andere mensen.

Achter deze conventionele theorie gaan verschillende bijkomende opvattingen schuil, die minder 
expliciet zijn, maar algemeen verspreid:
• De gemiddelde mens is van nature lui – hij werkt liefst zo weinig mogelijk.
• Hij mist ambitie, houdt niet van verantwoordelijkheid, wordt liever geleid.
• Hij is inherent op zichzelf gericht, onverschillig voor de behoeften van de organisatie.
• Hij verzet zich van nature tegen verandering.
• Hij is lichtgelovig, niet erg schrander en de gedweeë dupe van de charlatan en de demagoog.

Mensen die niet de mogelijkheden krijgen om op het werk de behoeften te bevredigen die voor 
hen belangrijk zijn, gedragen zich precies als we kunnen voorspellen lui, passief, zich 
verzettend tegen veranderingen, met gebrek aan verantwoordelijk, gewillig de demagoog 
volgend, en met onredelijke eisen op het vlak van economische voordelen. Het lijkt erop dat we 
gevangen zijn in ons eigen web.

Het management is verantwoordelijk voor de organisatie van de elementen van de productieve 
onderneming – geld, materiaal, uitrusting, mensen – in het belang van de economische 
doeleinden.
• Mensen zijn niet van nature passief of tegen de behoeften van de organisatie. Ze zijn dat 
geworden door hun ervaring binnen de organisatie. 
• De motivatie, het ontwikkelingspotentieel, het vermogen om verantwoordelijkheid op te 
nemen, de bereidheid om gedrag te richten op de doelstellingen van de organisatie, is 
aanwezig in iedereen. Het is niet het management dat dit bij de mensen inspireert. Het is de 
verantwoordelijkheid van het management om het mogelijk te maken voor mensen om deze 
menselijke kenmerken te erkennen en te ontwikkelen voor zichzelf. 
• De voornaamste taak van het management is het regelen van de organisatorische 
omstandigheden en bedrijfsmethoden zodat mensen hun eigen streefdoelen op de beste 
manier kunnen ontwikkelen door hun eigen inspanning te richten op de doelstellingen van de 
organisatie. 
• Dit is een proces waarbij er vooral opportuniteiten worden gecreëerd, waardoor potentieel 
vrijkomt, belemmeringen uit de weg worden geruimd, groei wordt aangemoedigd, begeleiding 
wordt geboden.
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anonieme testen.xls       Quinn Leadership Profile Result

Criterion Norm Score Criterion Norm Score Criterion Norm Score Criterion Norm Score Criterion Norm Score Criterion Norm Score Criterion Norm Score Criterion Norm Score
P-0 Karaktereigenschappen 9 6,5 B-0 Karaktereigenschappen 8 2,5 C-0 Karaktereigenschappen 7 2,0 CL-0 Karaktereigenschappen 0 6,0 M-0 Karaktereigenschappen 0 3,0 B-0 Karaktereigenschappen 0 2,5 I-0 Karaktereigenschappen 0 0,0 K-0 Karaktereigenschappen 0 2,0
P-1 Productiviteit en rendement 2 4,5 B-1 Initiatief nemen 2 5,0 C-1 Plannen v/d informatietieflow 0 4,0 CL-1 Info analyseren / structureren 0 1,5 M-1 Inzicht in zichzelf en anderen 0 3,5 B-1 Teambuilding 6 0,0 I-1 Creatief denken 6 1,5 K-1 Machtsbasis opbouwen 7 4,0
P-2 Maximum uit medewerkers... 0 2,5 B-2 Doelen stellen 0 1,5 C-2 Organiseren en coördineren 2 4,0 CL-2 Info controleren 7 0,0 M-2 Intermensel. communicatie 7 2,0 B-2 Participatieve besluitvorming 6 6,5 I-2 Leven met verandering 2 1,5 K-2 Onderhandelen 2 6,0
P-3 Resource Management 0 7,0 B-3 Effectief delegeren 2 2,0 C-3 Procedurebewaking 5 3,5 CL-3 Adequaat op info reageren 9 4,0 M-3 Ontwikkelen v. medewerkers 6 2,0 B-3 Conflict management 4 2,5 I-3 Change management 0 0,0 K-3 Ideeën overbrengen 0 3,0

3 5,1 BESTUURDER 3 2,8 COÖRDINATOR 3 3,4 CONTROLEUR 4 2,9 MENTOR 3 2,6 BEMIDDELAAR 4 2,9 INNOVATOR 2 0,8 KATALYSATOR 2 3,8

   

8 x 3 Leiderschapsvaardigheden
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                                                                        Quinn Leadership Profile

De besproken managementmodellen lijken in eerste instantie vier volkomen onafhankelijke invalshoeken of domeinen. Bij nader inzien biedt echter ieder managementmodel een tegenreactie op het vorige. Daardoor ontwikkelt het 
zich tegen, boven, en dus ook aanvullend op de tot dan toe gangbare managementfilosofie. In deze vier modellen ontdekken we twee dimensies:

In de periode 1920-’40 merken we de neiging om zich te onttrekken aan de onvoorspelbare en oncontroleerbare buitenwereld en om exclusief de aandacht te richten op de stabiliteit vanuit de eigen interne organisatie. In 1960-’80 
evolueert dit precies andersom: het noodgedwongen opboksen tegen de buitenlandse concurrentie en het inspelen op de externe vraag. Dit wordt pakkend gevat in het dilemma: 'externe oriëntatie' of 'interne organisatie'?

Vanaf het midden van vorige eeuw stellen we de nieuwe tendens vast om het tijdens de periodes 1900-’20 en 1920-’40 sterk gecentraliseerde gezag te verdelen onder die personen en die instanties die er lokaal veel meer aan 
hebben en er sneller over moeten kunnen beschikken. De managementvisies van 1940-’60 en 1960-’80 stellen dan ook de hamvraag: 'centrale autocratie' of 'lokale autonomie'?

1. Het 'Rational Goal Model' situeert zich het kwadrant linksboven, namelijk centraal bestuur gericht op de buitenwereld. Criteria zijn: duidelijkheid van richting en doel, productiviteit en resultaat. 

2. Het 'Internal Process Model' in het kwadrant linksonder behoudt dit centrale gezag, maar keert terug in zichzelf en hanteert als criteria: documentatie, informatiemanagement, stabiliteit en coördinatie. 

3. Rond 1940 ontstaat vervolgens het denken over de mens als individu waardoor er een kentering ontstaat weg van centralisatie naar decentralisatie en naam meer lokale autonomie. Het 'Human Relations Model' situeert zich 
dan ook in het kwadrant rechtsonder en hanteert als normen voor succes: participatie, openheid, inzet en motivatie. 

4. Het oog hebben voor de buitenwereld keert noodgedwongen weer terug met het 'Open Systems Model' in het kwadrant rechtsboven, waar decentralisatie samengaat met het extern accent en men nieuwe maatstaven hanteert 
als: innovatie, aanpassing en groei.  

Ieder model kan dus gezien worden als de tegenstelling van een ander model. Het Rational Goal Model staat lijnrecht tegenover het Human Relations Model. In het eerste model worden mensen gewaardeerd indien zij bijdragen aan
het doel, in het tweede model omdat ze sowieso mensen zijn. Het Internal Process Model wordt op zijn beurt ontmanteld door het Open System Model. Terwijl dit laatste model mikt op de continue aanpassing aan een voortdurend 
veranderende omgeving, beoogt het eerste model de handhaving van de stabiliteit en de continuïteit binnen het eigen systeem.

Adequaat op informatie reageren

Informatie controleren

Info analyseren en structureren

Procedurebewaking

Organiseren & coördin.

Communicatieplanning Inzicht in zichzelf en anderen

Intermenselijke communicatie

Ontwikkelen van medewerkers

Teambuilding

Participatieve besluitvorming

Conflict management

Creatief Denken

Leven met verandering

Change management

Opbouwen van een machtsbasis

Onderhandelen tot consensus

Ideeën overbrengenEffectief delegeren

Doelen stellen

Initiatief nemen

Resource management

Maximum uit medewerkers halen

Productiviteit en rendement

Frequentie

Competentie

Veldstraat 46-50, 3130 Begijnendijk
Tel +32 16 537853   Fax +32 16 537602

SYNTEX & ENDEAVOUR
The Best Way to Cope With Change is to Help Create it 

info@syntex.be
www.syntex.be   www.2-ez.be



anonieme testen.xls       TKIM Results

Criterion Sc Pro Err Corr Mtrx

TKI Managers 0,71 71% Mtrx rather high TKIM

ROOS
testee Norm

8,0 5,0 managing tG2
8,5 5,0 managing oG3
7,6 5,0 managing oL1
7,5 5,0 managing tL2
5,0 5,0 managing yL3
6,3 5,0 managing yG1
7,6 5,0 GLOBAL
6,7 5,0 LOCAL

totaal 71,42857 0,714286

71%

0% 25% 50% 75% 100%
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                          TACIT KNOWLEDGE INVENTORY FOR MANAGEMENT

Er is een verschil tussen 'know what' en 'know how'.  Iedere huisvrouw weet 'dat ze van vierkantswortels geen soep kan koken' .  En een recent boek is getiteld: 
'Brave meisjes komen in de hemel, stoute meisjes komen overal' .  Dit maar om aan te tonen dat er een verschil bestaat tussen 'theoretical knowledge' en 'tacit 
knowledge', deze laatste is de stilzwijgende of impliciete kennis die je moeilijk onder woorden kunt brengen en 'die je moet aanvoelen' , 'gut feeling' , 'intuïtie'   , 
'gezond boerenverstand'  en 'fingerspitzengefühl' .

Local tacit knowledge verwijst naar de praktische kennis die nuttig is voor de verwezenlijking op korte termijn van de specifiek te vervullen taak. Het aspect van de 
local tacit knowledge waarop wij hebben gefocust, was de kennis die nuttig is om te weten hoe u zichzelf en uw emoties in de hand kunt houden, uw dagelijkse 
taken moet aanpakken en face-to face managementsituaties dient te benaderen. Een voorbeeld van dit type impliciete kennis is: 'weten wat u moet doen 
wanneer een medewerker van een van uw medewerkers zijn directe baas (uw medewerker dus)   passeert en zich rechtstreeks tot u wendt.'

Global tacit knowledge verwijst naar de praktische kennis die nuttig is om zijn/haar doelstellingen op lange termijn te bereiken en zijn/haar taak in een bredere 
context te plaatsen. Het aspect van de global tacit knowledge waarop wij hebben gefocust, was de kennis die nuttig is om zichzelf en zijn competenties te 
ontwikkelen, het maken van lange-termijnplannen over taken en procedures en het strategisch benaderen van mensen en belangengroepen binnen en buiten de 
organisatie. Een voorbeeld van dit type impliciete kennis is: 'weten hoe u routines en procedures geconsolideerd kunt verbeteren en het inschatten van de gevolgen 
van die beslissingen op langere termijn.'

We hebben ontdekt dat er in het managementjargon termen bestaan om individuen te beschrijven die een van beide types 'tacit knowledge' uitstekend beheersen: 
' strategic  leaders'  (heeft niets te maken met het bereikte niveau in de organisatie) zijn individuen die uitblinken in het uitdenken van strategieën en 
manieren om hun afdelingsdoelstellingen te bereiken en te bestendigen op langere termijn (global). 'Operational leaders'  zijn individuen die uitblinken in 
het afhandelen van face-to-face situaties en van dagdagelijkse plannings en beslissingen op korte termijn (local).

Wellicht zal voor de meeste leiderschapssituaties een deel local en een deel global tacit knowledge vereist zijn, maar we zijn er ook van overtuigd dat de ene 
managementsituatie meer van het ene en minder van het andere type tacit knowledge vereist. Voor een aantal situaties (bvb. het aansturen van een team van 
telesellers) is de essentie van de job het opvolgen van de dagresultaten, het maken van de planning met het oog op de bezetting en het on-the-job bijsturen en 
coachen van de medewerkers. Succes in het leiden van dit soort medewerkers is wellicht meer gebaseerd op local tacit knowledge over hoe u een ploeg van 
uniforme medewerkers dagelijks kunt motiveren en het ontwikkelen van beloningssystemen daartoe dan op global tacit knowledge over hoe u uw doelgroepen 
defineert, hard- en software middelen inschakelt of het geweer volledig van schouder verandert en overstapt op een totaal ander profiel van medewerkers.
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Global Tacit Knowledge
Managing Self:

developing yourself,
building competencies,

lifting your employability 

Local Tacit Knowledge
Managing Others:
reacting well in
face-to-face situations
with others

Local Tacit Knowledge
Managing Self:

reacting well in situations
that concern you

personally

Global Tacit Knowledge - Managing Tasks:
making efficient use of time and tasks, developing 

long-term strategies

Local Tacit Knowledge - Managing Tasks:
reacting well in day-to-day tasks,

decisions and assigments

Global Tacit Knowledge
Managing Others:
developing strategies
to influence people,
using corporate politics
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anonieme testen.xls       Management P-I-R Results

Managing People
Managing PMotivatie, c 1 100% 2 50% 38% 50%

Empowerm 0 0% 50%
Analyseren 0 0% 50%
Empathie, a 0 0% 50%
Nauwgezet 0 50% 50%
Disciplineg 0 50% 50%
Delegeren, 0 0% 50%
Veranderen 1 100% 50%

Managing RLogisch de 1 100% 2 29% 29% 50%
Risicoanaly 0 0% 50%
Kosten-bat 0 0% 50%
Manageme 0 0% 50%
Solvabiliteit 1 100% 50%
Kostencont 0 0% 50%
Prognoses 0 0% 50%

Managing ICommunica 1 100% 2 62% 64% 50%
Logische b -1 0% 50%
Salesprogn -1 0% 50%
Analyseren 1 100% 50%
Vergaderen 1 100% 50%
Risicoanaly 1 100% 50%
Veiligheid e 0 50% 50%

Managing Resources

Managing Information
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P2: Empowerment en 
motiveren

P1: Motivatie, counselen, 
medewerkers bijsturen in de juiste 

richting

P3: Analyseren van de noodzaak tot bijscholing,
leveranciers selecteren

P4: Empathie, analyseren van de situatie, prioriteit bepalen, wettelijke 
verantwoordelijkheid nemen, discriminatie tegengaan

P5: Personeelsbeleid, alles ter discussie durven stellen, 
nauwgezetheid, objectief beslissen, kritisch zijn, delegeren

P6: Disciplinegesprekken, engagementen afdwingen, 
risicoraming, managementverantwoordelijkheid 

opnemen

P7: Managementstijl, delegeren, personeel 
verantwoordelijkheid geven, empowerment, 

teamwerk

P8: Fabricage van goederen, veranderen van het 
productieproces, personeelskwalificaties aanpassen

R1: Problemen oplossen, logisch denken

R6: Cashflow, managementboekhouding, 
kostencontrole en prijssetting

R5: Managementboekhouding, 
solvabiliteit

R4: Rentabiliteitsdrempel, 
managementboekhouding

R3: Kosten-baten analyse, winstmarge, besluitvorming, 
getallen kunnen interpreteren

R2: Risicoanalyse, prioriteiten stellen, vergaderen, 
communicatie

I4: Analyseren van cijfers, logisch analyseren, conclusies 
trekken

I3: Salesprognoses maken, logisch analyseren, 
conclusies trekken, anticiperen

I2: Communicatie, managementverantwoordelijkheid,
logische besluitvorming

I1: Communicatie, informeren over wetgeving en ieders 
verantwoordelijkheid

R7: Budgetplanning en -ontwikkeling, prognoses 
opstellen

I5: Vergaderen, een doel voor ogen 
houden

I6: Risicoanalyse, besluitvorming, logisch 
redeneren

I7: Veiligheid en gezondheid, engagement 
van de werknemers verhogen, management-

verantwoordelijkheid 

MANAGING PEOPLE

Hier beschrijven we de taak van de manager om het beste te halen uit zijn hele 
team. Het betreft de rekrutering, de opleiding, het opstellen van een team, het 
toewijzen van taken en de uitvoering ervan evalueren, en het aanpakken van 

mogelijke problemen bij de verschillende leden van het team. Het omvat echter 
ook het managen van uzelf en de relaties met de anderen op het werk.

MANAGING RESOURCES

Dit deel gaat over het eigenlijke en doeltreffende plannen en gebruiken van fysieke 
middelen (geld, ruimte, belangrijke uitrustingen, energie, goederen en materialen)

MANAGING INFORMATION

Het betreft hier de functie van de manager in het efficiënt verwerven, 
analyseren en gebruiken van informatie om beslissingen te nemen. Het 

betekent ook het leiden en deelnemen aan vergaderingen.
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anonieme testen.xls       Upward Feedback Results

Criterion Sc Pro Err Corr Mtrx

0,49 49,20% rather low results
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                          GEDETAILLEERDE COACHING COMPETENTIES          
Inventariseren Situatiedoelen: nagaan wat de doelstellingen zijn van de coachee: 'Wat wilt hij bereiken? Hoe wilt hij dit aanpakken?'
Situeren in Coachingcontext: verwijzen naar vaststellingen en afspraken van vorige coachinggesprekken.
Inventariseren Zelfevaluatie: alvorens feedback te geven navragen hoe de coachee zelf de situatie heeft ervaren en beoordeelt.
Feedback Concreet Gedrag: beperken van coachingfeedback tot zichtbaar gedrag; voorlopig vermijden van persoonsgerichte feedback.
Mate van Directheid: de coach komt to-the-point; hij/zij vreest het niet om feedback te geven; is duidelijk en doordacht.
Balans 'Sterk' / 'Zwak': de coach bewaakt het evenwicht tussen goed en zwak gedrag van de coachee; zowel kwantitatief meetbaar (aantal 
sterke en zwakke items) als kwalitatief (geen verschil in nadruk, accent noch intonatie tussen sterke en zwakke items).
Geen 'Maar...': de coach waakt ervoor zijn/haar feedback over de sterke gedragskenmerken van de coachee niet af te zwakken door 'Maar...' of 
gelijkwaardig te hanteren als overgangszin naar de zwakke gedragskenmerken van de coachee; hij beschouwt beide als afzonderlijk.
Opvolgbare Afspraken Maken: coach en coachee maken opvolgbare afspraken:  'Wat moet de coachee voortaan concreet doen? Wat moet 
hij/zij nu onmiddellijk doen? Hoe volgt de coach dit op? Wanneer zien zij elkaar terug?'
Management Control: de bovenhand willen én kunnen houden over het gesprek; de coachee wijzen op zijn/haar taken en 
verantwoordelijkheden; met de coachee een discussie durven aangaan op strategisch niveau.
Recources Management: verhouding kwantitatieve prestaties in vergelijking met de beschikbare tijd; aantal acties per tijdseenheid; kunnen 
inschatten van de prioriteit van zijn/haar acties in functie van hun rendement of potentieel.
Luistervaardigheid: actief luisteren ('wat zegt hij?'), analytisch ('wat bedoelt hij?') en empathisch ('wat voelt hij?').
Emotionele Intelligentie: aanvoelen en invoelen van de sociale stijl van de coachee; inspelen op diens basisbehoeften; rapport ('nestwarmte') 
tussen beiden creëren.
Versatiliteit: veerkracht; inschatten van de situatie en zich kunnen aanpassen aan de situatie.
Coaching Frequentie: regelmaat waarmee on-the-job wordt gecoacht; uitgaande van een gewenste regelmaat van eenmaal per maand.
Coach als 'Behangpapier': tijdens de coaching on-the-job neemt de coach een observerende, neutrale houding aan; zijn aanwezigheid wordt 
door alle betrokkenen binnen de 10 minuten vergeten.
Coach als Change Facilitator: de coach wordt door de coachee beschouwd als begeleider van zijn persoonlijk veranderingsproces en 
apprecieert hierin de meerwaarde van de coach.
Indruk Coach bij Derden: wijze waarop de andere betrokkenen behalve de coachee de aanwezigheid van de coach ervaren; welke indruk 
maakt hij/zij op hen?; hoe praten zij over hem/haar tijdens de volgende keer dat de coachee hen ontmoet?
Relevantie van de Feedback: mate waarin de coachee de gekregen feedback als relevant ervaart voor de uitoefening van zijn/haar functie.
Operationele Kennis: mate waarin de coach over de kennis beschikt die de coachee moet hebben om zijn/haar functie uit te oefenen.
Betrouwbaarheid: mate waarin de coach zich aan de gemaakte afspraken houdt qua coachingplanning en -frequentie.
Potentieel: vooruitzichten als leider; mogelijke te verwachten groei; assimilatie- en leervermogen.
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Anonieme tests.xls       T.E.A.M. 360° Results

% som JOUW BAAS % SOM JIJZELF

7% 1 onberekenbare baas 7% 1 nar

7% 1 verkrampte baas 7% 1 tweede man

20% 3 onverschillige baas 33% 5 spons

13% 2 optuigende baas 27% 4 mini-optuiger

40% 6 samenwerkende baas 27% 4 stabilisator

13% 2 efficiënte baas 0% 0 gangmaker
Result: 40% samenwerkende baas 33% spons

dit team is een: half winnend team

Jezelf typeer je als spons

Je baas is als type een samenwerkende baas

De ideale samenwerking ...
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JOUW BAAS
JIJZELF

Samen vormen jullie een stormachtig team. Dit gaat nooit lukken ! In deze combinatie kom je beslist in onbestendig weer terecht. Zoek tijdelijk dekking en sluit je zo snel mogelijk aan 
bij de samenwerkende baas en evolueer zelf tot een stabilisator of ga op zoek naar een efficiënte baas en wordt zelf gangmaker.

                                                               T.E.A.M.

De zes typen bazen hanteren een strategie in hun werk, waaraan je ze goed kunt herkennen:
• De onberekenbare baas verdeelt, waardoor hij heerst in zijn koninkrijk;
• De verkrampte baas is onzeker en zoekt bij tegenslag meteen naar de schuldvraag;
• De onverschillige baas relativeert alle problemen;
• Voor de optuigende baas geldt alleen groei, groei en nog eens groei;
• De samenwerkende baas hoedt als een coach over zijn kudde;
• De efficiënte baas houdt als geen ander zijn doel voor ogen.

De zes medewerkers hanteren eveneens een strategie, waaraan ze goed te herkennen zijn:
• De nar zorgt voor afleiding en ruis, en laat zichzelf niet kennen; 
• De tweede man oordeelt en veroordeelt snel, hij voorkomt kritiek op eigen functioneren; 
• De spons is de expert die als enige een opdracht naar behoren denkt te kunnen uitvoeren; 
• De mini-optuiger isoleert zich en werkt comfortabel in zijn eigen koninkrijkje; 
• De stabilisator bemiddelt tussen collega's en zorgt voor een prettige sfeer; 
• De gangmaker initieert steeds nieuwe activiteiten, die direct moeten worden opgepakt; 

Hoe verhouden de zes prototypen bazen en medewerkers zich ten opzichte van elkaar? De carrièrebarometer toont kansen en risico’s als bepaalde typen 
met elkaar in een team gaan samenwerken. De carrièrebarometer geeft aan in welke samenwerkingsverbanden het mooi weer wordt, waar het onbestendig 
is en in welke gebieden zware depressies boven je hoofd hangen. De teams zijn onder te verdelen in drie typen: winnend (aangenaam subtropisch klimaat), 
verliezend (koud, mistig en regenachtig klimaat) of veranderlijk (gematigd, niet onaangenaam wisselvallig klimaat). 
Het winnende team
In winnende teams zijn de ambities en eisen hoog. Er wordt hard en doeltreffend gewerkt en successen worden regelmatig zichtbaar. Het is glashelder wie 
welke taken heeft, want alle werkzaamheden zijn onmisbaar voor het behalen van het eindresultaat. De enthousiaste en relatiegerichte gangmaker 
vervolledigt zijn efficiënte en resultaatgerichte baas. En de nuchtere stabilisator compenseert zijn warmhartige samenwerkende baas.
Het veranderlijke team
In veranderlijke teams zijn ambities en eisen minder hoog; ‘het kan vriezen, het kan dooien’. Routinematige zaken gaan goed in deze teams, men laat elkaar 
met rust en het schip kabbelt verder. Bij mooi weer is het aangenaam zeilen, maar is er zwaar weer op komst, dan wordt het lastiger. In deze periodes wordt 
het gebrek aan leiding zichtbaar. Niemand stuurt: de tweede man wordt zenuwachtig, krijgt onberekenbare trekken en probeert weg te komen. De mini-
optuiger isoleert zich en vertoont sponsgedrag. De onverschillige baas geeft sowieso geen leiding en de optuigende baas geeft geen koers aan. Het schip 
lijdt schipbreuk. 
Het verliezende team
In het verliezende team wordt hard gewerkt, maar dit leidt niet tot resultaat omdat te veel zaken hiervan afleiden. Als een symposium bijvoorbeeld door 
bezoekers wordt gewaardeerd, is de onberekenbare baas toch ontevreden omdat er een dia haperde in de presentatie, waardoor hij meent dat hij en public 
afging. Een collega kraakt de inhoud van de lezingen totaal af en wijst alleen maar op onvolkomenheden: ‘Het was niet zo’n succes, hé.’ Dit alles geeft veel 
frustraties. Ondanks inspanningen is goed resultaat uitgesloten, doordat men elkaar of zichzelf in verliezende teams stevig tegenwerkt. Het werk krijgt geen 
glans. 
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De onverschillige baas: vrijheid, blijheid! Jouw baas heeft onverschillige trekken. Hij vindt sfeer en gezelligheid belangrijk, maar steekt daar zelf niet veel energie in. Eigenlijk is hij 
behoorlijk lui. Het is bij hem een vrolijke boel op het werk, omdat iedereen kan doen en laten wat hij wil. Hard gewerkt wordt er zelden. Deze baas beschikt over een groot 
relativeringsvermogen. Onder zijn leiding loopt een conflict nooit hoog op, omdat hij problemen bagatelliseert: "Trek het je niet aan, de sop is de kool niet waard". Deze baas is reuze 
populair, bijna iedereen mag hem graag. Hoewel hij aan niemand hoge eisen stelt, is er vreemd genoeg toch stress op zijn afdeling. En hoewel de werkzaamheden bekend en 
behapbaar zijn, is er voortdurend uitbreiding van het team nodig. Dit komt doordat de onverschillige baas geen leiding geeft en in feite een ‘schijnbaas’ is. Doordat hij geen 
verantwoordelijkheid neemt, ontstaat er onrust in de organisatie. Iedereen gaat zich met alles bemoeien. Elk probleem is een acceptabel excuus om het werk te staken. De drempel 
om je een dagje ziek te melden is laag.  Als deze baas even op kantoor is - je weet nooit van tevoren wanneer hij er zal zijn - gaat iedereen aan de slag. Dat is een welkome afleiding. 
Na zijn vertrek neemt de afdeling de dagelijkse soap weer op die een diepe malaise tot gevolg heeft. Alhoewel de meeste medewerkers deze baas een toffe peer vinden, is niemand 
helemaal happy op het werk. Heb je ambities, creëer dan je eigen werk. Maar doe dat niet te opvallend: grote kans dat collega's je zien als een workaholic en je hiermee gaan plagen. 
Reken erop dat je van je deze baas geen steun hoeft te verwachten als het erop aan komt! 

De tweede man: expert in geven van feedback. Jij hebt enkele trekken van de tweede man. Je voelt je waarschijnlijk net zo verantwoordelijk voor de zaak als de baas zelf. Op deze 
manier gedraag je je soms ook: alsof het management reeds in jouw handen ligt! Je beschikt over maatschappelijk engagement en hebt scherp op het netvlies staan hoe de 
organisatie eigenlijk bestuurd zou moeten worden. Daarnaast heb jij een prima beeld van de goede en minder goede eigenschappen van jouw baas en collega’s. Je bent niet te 
beroerd om dit terug te koppelen en komt dan met feedback: "Vergis ik me, of loopt jouw traject niet zo lekker?" of "Ik wil me niet met jouw zaken bemoeien, maar vind toch…" Jij bent 
analytisch sterk en observeert scherp. Daarom bevat jouw visie meestal een kern van waarheid, die collega’s zich zullen aantrekken. Toch staat beslist niet iedereen open voor jouw 
commentaar. De manier waarop jij feedback geeft, kan irritatie oproepen. Vooral als deze op onverwachte momenten komt. Bovendien blijf jij in de beoordelingen zelf buiten schot, 
alsof jij geen zwakke kanten hebt? Wat kan er op jou aan te merken zijn? Vraag dit eens aan één van jouw collega’s! Je zult merken dat er voor goed leiderschap méér nodig is dan 
alleen een kritische kijk op de wereld. Je moet zelf ook positieve energie in een team steken. Door een goede samenwerking en verstandhouding met collega's kom je verder dan je 
ooit alleen zal kunnen. Hier ligt voor jou een uitdaging. 

De gangmaker: op zoek naar dynamiek. Jij hebt veel trekken van de gangmaker. Je bent voortdurend op zoek naar nieuwe uitdagingen. Je zet graag je tanden in een nieuwe klus, die 
meestal slechts tijdelijk interessant voor jou is. Zodra zaken beginnen te lopen hol jij naar de volgende uitdaging. ‘Grote stappen, snel thuis’, is een verwijt dat jij soms te horen krijgt. 
Jij brengt in de organisatie omvangrijke nieuwe activiteiten op gang, waardoor ook collega’s met jouw projecten te maken krijgen en bij de uitvoering worden betrokken. Niet iedereen 
is hiervan gecharmeerd. De meeste medewerkers werken liever voor een baas dan voor een collega. Maar als collega’s jou niet willen helpen, eis jij dat ze aangeven wat ze doen in 
de organisatie. Welke prioriteiten zijn belangrijker dan jouw projecten? Collega's willen zoiets natuurlijk niet aan jou opbiechten. En waarom zouden ze ook? Jij houdt van nieuwe 
initiatieven maar hebt minder belangstelling voor het management van projecten. Je bent meer het hands-on type: mouwen opstropen, lekker aan de slag en snel resultaat boeken. Jij 
informeert collega's open en direct, want je bent eerlijk en fair. Je informeert hen echter niet op een structurele manier, maar wanneer het jou uitkomt tijdens je drukke 
werkzaamheden door. Je vertrouwt erop dat iedereen meteen zijn verantwoordelijkheid neemt. Als dit niet gebeurt, klaag jij luidkeels en neem je zelf het werk over. Je hebt weinig 
geduld met collega’s die een andere werkstijl hanteren dan jijzelf. Jij hebt het goed voor met je collega's en met de organisatie. Jouw energie en positieve instelling zijn enorm 
belangrijk bij het boeken van succes. Zorg er wel voor dat je ook andere typen collega's in je team betrekt, vooral diegene die jou kunnen ondersteunen bij de organisatie van het 
werk, die projecten structureren en graag op lange termijn continueren. Op deze manier breng je balans in het werk en dat komt iedereen ten goede. Heb je eenmaal zo'n 
uitgebalanceerd team opgezet, dan zul je zien dat collega’s sneller aan jouw projecten willen meewerken. Ook voor jou wordt het werk leuker!

De optuigende baas: groot, groter, grootst. Jouw baas heeft trekken van de optuigende baas. Hij bouwt en breidt voortdurend zijn imperium uit. Je wordt er zenuwachtig van. De 
optuigende baas is uit op aanzien en status. Hij houdt van het uitdelen van technische snufjes en cadeautjes. Hij brengt veel dynamiek in de organisatie door steeds nieuwe projecten 
binnen te halen en medewerkers te benoemen die daar voor nodig zijn. Dit leidt steeds tot interne verhuizingen en kleine reorganisaties van het werk. Je weet niet wat jou op korte 
termijn aan nieuwe ontwikkelingen boven het hoofd hangt. De organisatie van het werk blijft redelijk goed op orde, want deze baas regelt alles tot in de puntjes. De optuigende baas 
bepaalt zelf niet de inhoudelijke koers, want daar heeft hij zijn mensen voor. Hij laat zich graag adviseren door prestigieuze bureaus. Zijn ontembare vernieuwingsdrift kost de 
organisatie veel geld, maar deze baas loopt graag vooruit op het verwachte rendement. Iedereen vertrouwt op deze charmante man, die nieuwe visies en ontwikkelingen uitstekend 
onder woorden kan brengen. Groot risico is de kans op groeistuipen binnen de organisatie. Bij deze baas moet je vooral genieten van zijn energie en enthousiasme. Ook moet je zijn 
ijdelheid bevestigen. Doe je dat niet, dan vindt hij jou maar een saaie medewerker. Hij gaat zijn bezittingen en briljante ideeën delen met andere collega's. Jij komt dan op een zijspoor 
te staan. Bij deze baas moet je verplicht genieten dus!

De stabilisator: uitstekend bemiddelaar. Jij hebt veel trekken van de stabilisator. Je bent zeer zeker een gewaardeerd collega. Jij weegt zaken goed tegen elkaar af, 
hebt gevoel voor nuance en oog voor detail. Jij zal er werkelijk alles aan doen om mogelijke conflicten of belangentegenstellingen op te lossen. Sfeer en een goed 
werkklimaat onder collega’s staan bij jou voorop. Jij werkt het liefst onder een krachtige leidinggevende in een omgeving die je vertrouwd is. Jij neemt dan taken op 
jou waarvan jij weet dat je ze goed aankan. Het nemen van risico’s zul jij vermijden. Als anderen die risico’s wel nemen, dan ben je loyaal. Jij probeert valkuilen te 
voorzien en oplossingen hiervoor aan te dragen. Als stabilisator ben je een ware steunpilaar in een team. Jij beschikt over uitstekende sociale vaardigheden en een 
goed inlevingsvermogen. Met deze kwaliteiten bemiddel je graag voor anderen. Jij voelt je echter niet thuis in minder gebaande paden waarover nog niet het laatste 
woord is gezegd. Jouw besluiteloosheid en aandacht voor valkuilen maken dat collega’s je soms saai vinden en zich afvragen waar jij staat. Jij wordt niet altijd om je 
sociale kwaliteiten gewaardeerd en voelt je gekwetst als collega's onterechte kritiek op jou uiten. Word jij in een conflict betrokken, dan zie je niet snel een oplossing. 
Jij rekent er dan op dat jouw baas het voor jou opneemt. Deze zekerheid is belangrijk voor je en daarom durf je niet snel over te stappen naar een andere baan, waar 
je je reputatie opnieuw moet opbouwen. Toch moet je een dergelijke stap af en toe wagen en leren op te komen voor jezelf. Collega's als jij zijn goud waard en 
verdienen meer waardering dan ze soms krijgen. Daarom mag jij jouw bijdrage aan de organisatie ook hoger waarderen dan je geneigd bent te doen.

Samen vormen jullie een winnend team. In winnende teams zijn de ambities en eisen hoog. Er wordt hard en doeltreffend gewerkt en successen worden regelmatig zichtbaar. Het is 
glashelder wie welke taken heeft, want alle werkzaamheden zijn onmisbaar voor het behalen van het eindresultaat.
Samen vormen jullie een veranderlijke team. In veranderlijke teams zijn ambities en eisen minder hoog: 'het kan vriezen, het kan dooien'. Routinematige zaken gaan goed in deze 
teams, men laat elkaar met rust en het schip kabbelt verder. Bij mooi weer is het aangenaam zeilen, maar is er zwaar weer op komst, dan wordt het lastiger. In deze periodes wordt 
het gebrek aan leiding zichtbaar. Niemand stuurt: de tweede man wordt zenuwachtig, krijgt onberekenbare trekken en probeert weg te komen, de mini-optuiger isoleert zich en 
vertoont sponsgedrag, de onverschillige baas geeft sowieso geen leiding en de optuigende baas geeft geen koers aan. Het schip lijdt schipbreuk. Om in een winnend team te werken 
moet je eerst zelf aan de slag. Kies voor een samenwerkende baas die je daarbij helpt en die je laat evolueren tot stabilisator. 

De mini-optuiger: een eigen terrein is heilig. Jij hebt enkele trekken van de mini-optuiger. Dit betekent dat jij jouw zaakjes goed onder controle hebt. Jouw dossiers zijn keurig 
geordend. Er is geen overleg zonder agenda en verslag. Jij houdt controle over je werk, bent prima in staat om je werkterrein af te bakenen en trekt je hier graag op terug. Dat is veilig 
en biedt jou de mogelijkheid om zelfstandig te werken op een manier die jou bevalt. Tijdens reorganisaties blijft jouw werkterrein opvallend vaak in tact, omdat het zo goed afgebakend 
is. Je bent er trots op dat je ondanks alle veranderingen in de maatschappij en in de organisatie, nog steeds op precies dezelfde manier aan dezelfde projecten werkt als toen jij net in 
dienst kwam. Als nieuwe projecten in jouw handen komen, handel je deze bestuurlijk correct af. Jij kunt jarenlang naar volle tevredenheid werken aan één vaste klus die je conform de 
regels periodiek evalueert. Indien een collega de opdracht krijgt om met jou samen te werken of te helpen bij vernieuwingen, dan vindt jij dat best zolang jij de leiding houdt. De 
bemoeienis mag geen serieuze bedreiging vormen voor jouw koninkrijk. Werkzaamheden die jou niét interesseren, weet jij goed te ontwijken op formele kaders te wijzen. Het is niet 
altijd voor alle collega’s duidelijk wat jij doet, omdat jij zo zelfstandig werkt. Ook jouw baas zal regelmatig met zijn handen in het haar zitten; hoe voorkomt hij dat jij je te zeer terugtrekt 
op je eigen koninkrijk. Een beetje baas zal van jou een inbreng vragen in het team, en wensen dat je je ook interesseert in projecten die niet uitsluitend op jouw eigen terrein liggen. 
Voor jou is dat gunstig. Hierdoor leert iedereen jouw kwaliteiten kennen en word je minder kwetsbaar. Als er een nieuwe, doortastende (interim-)manager komt, kan het zijn dat deze 
geen oog heeft voor jouw privé-koninkrijk en er dwars doorheen banjert. Wees dat voor: samenwerken geeft beslist meer plezier dan je denkt.

De efficiënte baas: de afstandelijke winnaar.  Deze baas is zeer efficiënt en ambitieus. Hij heeft goed voor ogen wat hij met zijn organisatie wil bereiken en moet en zal winnen. De 
efficiënte baas werkt hard en boekt regelmatig successen waardoor jij en je collega’s trots zijn op jullie werk. Jouw baas bekommert zich echter niet om het welzijn van zijn team. Als 
hij een borrel organiseert, dan is dit functioneel en niet voor de gezelligheid. Deze baas heeft geen tijd voor onzin. Niemand durft hem snel lastig te vallen met een vraag. Deze baas 
coacht niet en staat op grote afstand van zijn medewerkers. Hij delegeert het werk helder en verwacht dat jij jouw taken goed oppakt. Als hij één keer heeft uitgelegd hoe het werk 
moet gebeuren, moet jij het snel en vlekkeloos uitvoeren. Smoesjes waarom iets niet is gelukt - vooral wanneer dit worden meegedeeld als het werk af had moeten zijn - maken hem 
uitzinnig van irritatie. Hij geeft één keer een waarschuwing. Bij een volgende keer krijg je je ontslag aangezegd. Doe jij je werk goed, dan ontvang je toch zelden een compliment. Jouw 
baas vindt het vanzelfsprekend dat werk vlekkeloos wordt uitgevoerd. De schaarse complimenten zijn wel van zeer grote waarde. Doe jij routinematig werk bij deze baas, dan maak je 
geen kans op dat zeldzame compliment. Je ontbeert elke blijk van aandacht; na zijn vakantie loopt deze baas zonder te groeten langs jouw bureau. Hij heeft dit niet in de gaten. Zorg 
dat je met collega's een fijn team vormt en zaken onderling bespreekt. Hij waardeert het enorm wanneer jij je werk zelf goed en efficiënt organiseert, ook al geeft hij hiervoor geen 
compliment. Het hoort gewoon zo, vindt deze baas! 

De nar: op zoek naar afleiding. Jij hebt enkele trekken van de nar. Je bent een sleutelfiguur binnen de organisatie. Je geniet van dynamiek om je heen, hebt veel hobby’s, houdt van 
afwisseling in je werk en veel collega’s. Je hebt veel talenten, een hoog energieniveau en ondernemingszin. Tegelijkertijd houd je van zekerheid en daarom blijf je langer op één plek 
zitten, dan je eigenlijk zou willen. Je vertelt graag grappen en verhalen aan collega's. Jij bent vaak van alle ins-en-outs uit de organisatie op de hoogte en weet dus wat er achter de 
schermen speelt. Een reorganisatie is voor jou geen bedreiging maar een feest, omdat je goed voor jouw eigen positie kunt opkomen en in dit soort processen een sleutelrol speelt. Jij 
laat naar collega’s of de baas zelden het achterste van jouw tong zien. Daarom is het voor hen moeilijk om jou echt te leren kennen. Jij organiseert graag uiteenlopende activiteiten, 
en weet goed die zaken naar je toe te trekken die jij leuk vindt om te doen. Je staat er soms minder bij stil bij wat anderen graag zouden willen. Ook een serieuze vraag als: ‘Wat wil ik 
zelf nu eigenlijk bereiken?’ ga je liever uit de weg. Je bent op zoek naar afleiding en dit maakt je wat oppervlakkig. Hierdoor blijf je - ondanks jouw inspanningen om leuke activiteiten 
voor collega’s te organiseren en in de gunst te vallen - toch vaak een buitenstaander. Collega’s nemen jou niet altijd serieus en storten hun hart dus niet bij jou uit. Als jij werkelijke 
interesse in anderen toont en meer van jezelf durft te laten laat zien, krijg je meer terug uit je omgeving. 

Jij hebt een onberekenbare baas: powerplay pur sang! Je hebt grote kans dat jouw baas je behoorlijk op de zenuwen kan werken. Je weet nooit precies wat je aan hem hebt, want hij 
is onvoorspelbaar op alle fronten. Dat geeft een onzeker gevoel. Jouw baas is goed in zijn vak en wil zelf de touwtjes in handen houden. Hij beleeft meer plezier aan machtsspelletjes, 
dan aan de inhoud van zijn werk.  De ene keer is jouw baas vrolijk en positief. Hij geeft dan -overtrokken en niet gemeende- complimenten. De andere keer ben je ineens de klos en 
krijg je de volle laag om een klein detail dat is misgegaan. Deze baas is een alleenheerser. Hij staat in het centrum van de wereld. Jij mag hem zeker niet overtroeven, want hij is snel 
jaloers. Deze baas geeft medewerkers de indruk dat zij hun werk zelfstandig kunnen uitvoeren, maar pas op... Hij trekt veel zaken op het laatste moment terug: "Zo wil ik het niet 
hebben". Uiteindelijk moet elke stap worden gerapporteerd en neemt hij de beslissingen. Deze baas kan een enorm probleem maken van een detail. Hij deelt tikken uit die er niet om 
liegen. Zijn nukken kunnen leiden tot het ontslag van fijne collega's Medewerkers die slachtoffer worden van deze onberekenbare baas staan er vaak alleen voor, want niemand durft 
het voor hen op te nemen. Ze denken: "Het volgende slachtoffer ben ik." Veel collega’s praten zijn gedrag goed, omdat deze baas zo slim is, goede resultaten boekt in zijn werk en 
doet alsof er niets aan de hand is. Hij is de uitgestoten collega meteen vergeten. Bij deze baas moet je dus op je tellen passen. Kun je er niet meer tegen? Neem jezelf dan serieus en 
solliciteer. Er zijn beslist meer integere bazen te vinden, waarbij jij en je collega’s een prettiger werkklimaat hebben en meer tot je recht komen. 

Heb jij de verkrampte baas? Zwarte pieten als grootste hobby Jouw baas heeft verkrampte trekken. Hij heeft een groot hart voor de zaak en werkt keihard. Alhoewel hij serieus en 
zeer betrokken is, is hij niet goed in staat om al het werk waar te maken. Hij vindt het moeilijk om taken te delegeren, knopen door te hakken en nieuwe maatregelen te nemen. Het 
liefst doet hij alles zelf of stelt hij een overleggroep in om een probleem op te lossen. Als medewerkers hun werk niet afkrijgen, grijpt hij niet in. Liever stelt hij de deadline uit. 
Onbestemde zaken die een keuze of standpunt vereisen liggen lang op zijn bureau, omdat hij niet goed weet wat hij ermee aan moet. Hierdoor verdwijnt het overzicht voor hemzelf, 
maar ook voor jou en je collega’s. Alles wordt heel onduidelijk en dat verergert zijn onmacht. Je krijgt bij deze baas weinig voor elkaar. Omgaan met successen? Dat kan deze baas 
niet. Hij laat zijn team niet delen in succes, omdat hij dit liever op zijn eigen naam schrijft. Deze baas wil scoren bij zijn superieuren, want hij vindt hiërarchische verhoudingen 
belangrijk. De verkrampte baas is een angsthaas die geen enkel risico durft te nemen. Gaat er iets fout (dat gebeurt bij hem vaak door zijn onduidelijke leiding) dan zoekt hij meteen 
naar een zondebok. Nooit geeft hij toe dat een probleem te wijten is aan zijn gebrekkige aansturing. Jij en jouw collega’s worden makkelijk kop van Jut. Met deze baas past eigenlijk 
alleen medelijden: het lukt hem maar niet om zijn zaakjes voor elkaar te krijgen. Hulp van anderen inroepen is niet zijn sterkste kant, want dat zou op zijn disfunctioneren kunnen 
lijken. Deze baas verdient de steun die hij nodig heeft, omdat hij wel hart voor de zaak heeft. Help hem dus en informeer hem over zaken waar je mee bezig bent. Pas wel op, want 
voor je het weet ligt er een zwarte piet op je bureau. Die hoef je niet te accepteren! Ben je echt ambitieus, dan kan deze baas een obstakel worden in je groei. Bekijk of je jouw 
ambities onder zijn leiding kunt realiseren. Zo nee, kies dan een andere baas. 

Samen vormen jullie een verliezende team. In het verliezende team wordt hard gewerkt, maar het leidt niet tot resultaat omdat te veel zaken hiervan afleiden. Als een symposium 
bijvoorbeeld door bezoekers wordt gewaardeerd, is de onberekenbare baas toch ontevreden omdat er een dia haperde in de presentaite, waardoor hij meent dat hij en public afging. 
Een collega kraakt de inhoud van de lezingen totaal af en wijst alleen maar op onvolkomenheden: 'Het was niet zo'n succes, hé'. Dit alles geeft veel frustraties. Ondanks 
inspanningen is goed resultaat uitgesloten, doordat men elkaar of zichzelf in verliezende teams stevig tegenwerkt. Het werk krijgt geen glans. Om in een winnend team te werken 
moet je eerst zelf aan de slag. Kies voor een samenwerkende baas die je daarbij helpt en die je laat evolueren tot stabilisator. 

De spons: niets gaat boven vakmanschap. Heb jij enkele trekken van de spons, dan ben je een serieus collega en hardwerkend vakman. Jij bent altijd bereid om ingewikkelde klussen 
op je te nemen, die je uiterst zorgvuldig wilt afhandelen. Je bent zeer betrokken en loyaal ten opzichte van de organisatie. Door jouw vakmanschap hecht je waarde aan kwaliteit. Jij 
beoordeelt ook het werk van collega’s op basis van jouw hoge eisen. Door jouw hoge kwaliteitseisen streef jij in jouw werk naar zorgvuldigheid, zelfs perfectionisme. Lastig is dat dit 
jou parten kan gaan spelen. Bedolven onder grote stapels werk kun je de prioriteiten uit het oog verliezen. Hierdoor gaat de effectiviteit omlaag. Het lukt jou niet om het werk anders te 
organiseren, waardoor dezelfde kwaliteit gewaarborgd kan worden. Jij wilt de zaken liever zelf afhandelen. Als je opdrachten niet op tijd afkrijgt, kruip je uit schuldgevoel in je schulp. 
Je mist de moed om te communiceren over zaken die blijven liggen. Dit kan van kwaad tot erger worden, want dagelijks komt er meer werk bij, wat jij op je overvolle actielijst moet 
plaatsen. Soms moet je nieuwe opdrachten weigeren of parkeren, en daarbij voel je je niet lekker. Doordat jij deadlines en afspraken door de drukte niet altijd kunt nakomen, kom je 
soms onbetrouwbaar over. Jij lijdt hier onder, omdat je het werk eigenlijk perfect en op tijd wil afhandelen. Leer dus eerder 'nee' te zeggen, als je niet weet wat je met een opdracht 
aan moet vangen. Kijk ook eens goed naar hoe het werk anders kan worden georganiseerd. Vraag hulp bij het stellen van prioriteiten. Misschien kunnen jouw collega’s waardevolle 
zaken naar voren brengen, enkele taken van jou overnemen en de werkdruk relativeren. Je baas of collega’s kunnen enkele apen van jouw schouders halen. Dat lucht enorm op. Het 
werk dat dan nog op je bord ligt, kun je dan - in lijn met jouw hoge kwaliteitseisen - afronden. Dat werkt een stuk prettiger.

De samenwerkende baas: eeuwig leermeester en coach Jouw baas heeft trekken van de samenwerkende baas. Jouw werkplek is beslist een veilig onderkomen. Je mag je koesteren 
in de coachende en begeleidende armen van je baas. Hij bekommert zich om het werk en welzijn van medewerkers. Deze baas is open, loopt voor veel onderwerpen warm en 
verheugt zich bij de uitwerking op een intensieve samenwerking met zijn teamleden. Soms wordt de werkrelatie wel erg intensief. Deze baas kruipt zo dicht op je huid, dat hij kan gaan 
irriteren. Hij eist van jou de volle aandacht op. Bovendien weet hij het altijd beter, ook bij opdrachten waar jij beslist de expert in bent (geworden). De samenwerkende baas is en blijft 
jouw coach. Deze baas heeft oog voor de afhandeling van details. Hij wil dat deze perfect worden uitgevoerd. Als hij plotseling aan iets denkt, stoort hij zijn medewerkers door tijdens 
een overleg door de vergaderruimte binnen te wandelen, aan te schuiven om met iemand een ander onderwerp te bespreken dan op de agenda staat. Door zijn persoonlijke 
benadering en enthousiasmerend vermogen is het moeilijk ‘nee’ te zeggen tegen zijn vragen en opdrachten. Daarom kun je bij hem makkelijk je eigen prioriteiten uit het oog verliezen. 
Verliest jouw baas na een intensieve samenwerking zijn interesse in jou, bijvoorbeeld doordat er een nieuwe persoon is benoemd, dan sta je alleen. Ook in conflictsituaties zal deze 
baas niet altijd pal achter jou gaan staan. Houd er dus rekening mee dat je op kritieke momenten voor jezelf moet opkomen. Werk niet alleen met hem samen, maar vorm ook een 
hecht team met collega's. Zo profiteer je het beste van de kwaliteiten die deze baas heeft en kun je groeien in je werk.

Samen vormen jullie een half winnend team. Een van jullie beide behoort reeds tot een winnend team. Wanneer jouw baas in een winnend team zit als samenwerkende baas of als 
efficiënte baas, laat je dan door hem begeleiden tot respectievelijk stabilisator of gangmaker.  Wanneer jij zelf al de kenmerken hebt van een stabilisator ga dan op zoek naar een 
samenwerkende baas. Ben je eerder een gangmaker, dan bereik je het beste eindresultaat wanneer je kiest voor een efficiënte baas.
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Anonieme tests.xls       Harrison 360° Org. Cult. Result

 

% %
som H som T aantal Heden Toekomst

Machtscultuur 4 2 10 40% 20%
Rolcultuur 2 2 10 20% 20%

Persoonscultuur 3 3 10 30% 30%
Taakcultuur 1 3 10 10% 30%

                               Harrison 360° Organisational Culture
In iedere organisatie heersen diepgewortelde veronderstellingen over de beste manieren om dingen voor elkaar te krijgen, hoe gezag moet worden uitgeoefend, mensen 
beloond, medewerkers gecontroleerd... In welke mate formeel dient te worden opgetreden, hoe ver van te voren dingen dienen te worden gepland, welke combinatie van 
initiatief nemen en gehoorzaamheid wordt gewaardeerd in medewerkers... Dit maakt allemaal deel uit van de cultuur van die organisatie en wordt zichtbaar in het gebouw, de 
indeling en toewijzing van de kantoren, het soort mensen dat men aanwerft... Men onderscheidt vier types van culturen die ieder op zich effectief kunnen zijn, zolang de leden 
van die organisatie maar onthouden dat wat werkt voor de ene organisatie, niet werkt voor de andere.

Machtscultuur
Deze wordt vaak teruggevonden in kleinere organisaties en gaat uit van één enkele machtsbron. De organisatie steunt op vertrouwen en empathie om effectief te kunnen zijn 
en op telepathie en persoonlijke conversatie om te kunnen communiceren. Als de centrale machtspersoon de juiste mensen selecteert - d.w.z. die net zo denken als hij - dan 
kan hij hen met een gerust hart hun werk laten doen. Er zijn weinig regels en procedures en geen bureaucratie. De controle wordt door de machtspersoon uitgeoefend via de 
mensen die hij aanwerft en promoveert. Persoonlijke invloed weegt als doorslaggevende factor bij het nemen van beslissingen zwaarder door dan logica of 
besluitvormingsprocessen. Dit zijn sterke en trotse organisaties met het vermogen om snel en adequaat te reageren op dreiging en gevaar. Hun medewerkers bloeien op en 
zijn gelukkig indien zij zelf ook machtsgericht zijn, ondernemend en op politieke leest geschoeid. De omvang van de organisatie is vaak een probleem voor deze 
machtsculturen. Het web breekt wanneer teveel activiteiten tegelijkertijd worden ondernomen. Een tweede of derde web spinnen is dan de enige oplossing om het systeem te 
kopiëren.

Persoonscultuur
In deze cultuur staat het individu centraal. Als er al structuren en systemen bestaan, dan is dit om het individu te dienen. Wanneer individuen samenkomen en beslissen om 
hun samenwerking te formaliseren in een vereniging, een vzw, er een assistente voor aan te werven... dan zal het resultaat van hun organisatie een persoonscultuur zijn. We 
spreken hier dan ook van een cluster. Het individu ervaart de structuur als een hulpmiddel om zijn doel te realiseren. Het is duidelijk dat niet veel organisaties kunnen bestaan 
in deze cultuurvorm aangezien zij vrijwel steeds te maken hebben met doelstellingen en belangen die superieur zijn aan de collectieve doelstellingen en belangen of die van het 
individu. 

Rolcultuur
Een synoniem hiervoor is de bureaucratie. Kernwoorden hier zijn logica en rationaliteit. Iedere afdeling is een zuil en wordt internationaal gelauwerd om zijn efficiëntie. De 
interactie tussen deze zuilen wordt gereguleerd door procedures voor de rollen, procedures voor de communicatie en procedures voor het regelen van disputen. Deze 
procedures worden op hun beurt door de top van de organisatie gecoördineerd, d.i. de smalle band van senior managers, wat de enige vorm van persoonlijke coördinatie vormt 
aangezien de rest efficiënt wordt geregeld door de procedures van de individuele zuilen. Deze cultuur biedt zijn medewerkers zekerheid en een hoge mate van 
voorspelbaarheid. In deze cultuur is de functieomschrijving evenwel belangrijker dan de persoon die hem invult en medewerkers worden dan ook geselecteerd op basis van 
hun conformiteit aan de vooropgestelde functieomschrijving en hun mate van invulling van de gepercipieerde rol. Hogere competenties zijn niet vereist en vaak zelfs niet 
gewenst; ze ondermijnen immers het systeem. In een stabiele omgeving met voorspelbare parameters zal dit model zijn vruchten afwerpen. Bij de noodzaak om te veranderen 
zijn ze echter te traag, te log gestructureerd en missen ze de nodige interactie en communicatie.

Taakcultuur
Dit type is taakgericht en zijn structuur wordt het best weergegeven als een net met dikkere en smallere lijnen. De macht situeert zich op de knooppunten van de lijnen. De 
matrixorganisatie is een van de verschijningsvormen van deze cultuur. Hier staat geen godheid aan de top, het doel is 'getting the job done'; de aanpak is pragmatisch. Het gaat 
erom de juiste bronnen toe te vertrouwen aan de juiste mensen op de juiste niveaus van de organisatie en hen 'hun ding te laten doen'. Invloed is gebaseerd op expertise en 
niet op positie. Deze samenwerkingsvorm is zeer veerkrachtig. Werkgroepen worden opgericht, aangepast en weer ontmanteld in functie van de noden. Medewerkers voelen 
zich goed, vertrouwd, autonoom en persoonlijk aangesproken. Het houden van toezicht in deze cultuur is evenwel moeilijk en het topmanagement zal deze cultuur dan ook 
enkel voorstaan wanneer de tijden goed zijn en de conjunctuur dit toelaat.
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anonieme testen.xls       Reddin 360° Organ. Fit Results

Criterion Sc Err Corr Sc2 Pro

Fit 53,00 0 0 53 66% rather high fit

Hits errors correctie sc2 % testee % groep
S1 Effectieve aansluiting bij superieur 6 0 0 6 60%
S2 Effectieve aansluiting bij ondergeschikten 5 0 0 5 50%
S3 Effectieve aansluiting bij collega's 3 0 0 3 30%
S4 Bevoegdheden en effectieve functieomschrijving 9 0 0 9 90%
S5 Hulpmiddelen bij de functie 5 0 0 5 50%
S6 Klimaat voor resultaatgericht werken 6 0 0 6 60%
S7 Voordelen van resultaatgericht werken 10 0 0 10 100%
S8 Effectief informatiesysteem van het management 9 0 0 9 90%
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                                                     Reddin 360°Organisational Fit

Een sterke organisatie zorgt voor een gevoel van zekerheid en creëert daardoor een voedingsbodem voor zelfmotiva-tie. De leider zal moeten bepalen 
welke kennis, welke vaardigheden, hoeveel werktijd, welke infrastructuur en welke materialen hij nodig heeft om zijn proces vlot te laten verlopen. Voor 
iedere medewerker die participeert aan de opdracht dient een functieom-schrijving te worden opge-maakt. Deze functieomschrijving moet alle elementen 
bevatten opdat de medewer-ker zelf leider kan zijn van zijn opdracht. Bovendien moeten ook de modali-teiten van de interac-tie tussen de verschillende 
functies vastgelegd worden in duidelijke werkafspraken. Open communica-tie, betrokken-heid en doorge-dreven self -management vormen hierbij 
belangrijke pijlers. Bovendien wordt bij de invulling van de functieom-schrijving gestart vanuit de kennis en de vaardigheden van de medewerker en wordt 
onderzocht hoe deze kunnen aangewend worden om de opdracht te realiseren. Dit waarborgt een verhoogde motivatie en een efficiënter verloop.

 Vervolgens zorgt de leider voor de proces-coaching. In deze fase wordt het proces constant geëvalueerd, medewerkers gecoacht en afspraken 
bijge-stuurd waar nodig. De leider moet in deze hoedanigheid kunnen delegeren, zijn medewerkers kunnen motiveren, hen kunnen trainen in hun 
werksituatie, hen kunnen opvolgen en begeleiden in hun werk. met hen functio-ne-rings-gesprek-ken kunnen voeren en hun prestaties kun-nen eva-lue-ren, 
op een creatieve manier met nieuwe gegevens en impulsen kunnen omgaan, on-voor-ziene situaties kunnen opvangen door zelf stress-be-sten-dig te zijn... 
Dat coaching daarom veel meer is dan louter het controleren van de uitvoering van gemaakte af-spraken, spreekt ondertussen voor zich. Coaching heeft 
inderdaad te maken met het maken en opvolgen van goede afspraken. Dit impliceert evenwel dat een goede coach allereerst een ijzer-sterke communicator 
moet zijn. Indien de coach immers wil instaan voor: 'Het systematisch en ter plaatse opvolgen en bijsturen van iedere medewerker met als doel de 
rendabiliteit van zijn inspanningen te verhogen' dan moet hij de mogelijkheid creëren voor zijn medewerkers om binnen de grenzen van hun 
verantwoordelijkheden beslissingen te nemen, successen te boeken en... vergissingen te maken. Zowel coach als medewerker moeten bereid zijn om 
leergeld te betalen.

We kunnen iemands gezondheidstoestand afmeten aan fundamentele factoren als bloeddruk, ademhaling, spijsvertering en zenuwstelsel. Voor de 
gezondheidstoestand van de leider moeten we kijken naar zijn basiscapaciteiten om de verschillen tussen personen te benutten ten voordele van de 
vooropgezette doelstelling. Zes criteria blijken daarbij fundamenteel te zijn: Wederzijdse aanvaarding: Hoe beter de leider constructief gebruik wil maken 
van de verschillen van ieder individu in zijn team, hoe meer het nodig is elkaar te aanvaarden als collega’s met wie het de moeite waard is zaken te doen. 
Zich aanvaard voelen is een fundamentele menselijke behoefte.  Begrip: Om een resultaat te bereiken dat de behoeften bevredigt van de hele ploeg is het 
belangrijk inzicht te hebben in en begrip voor de belangen van ieder individu. Zonder een goed begrip van de persoonlijke motivatoren en demotivatoren 
tast de leider in het duister bij het zoeken naar een resultaat dat de belangen van zijn afdeling en die van de organisatie dient. Betrouwbaarheid: 
Verplichtingen die lichtvaardig worden aangegaan en beloften die niet worden nagekomen zijn erger dan helemaal geen toezeggingen. De communicatie 
wordt erdoor ongeloofwaardig. Blind vertrouwen helpt niet omdat dit de relatie meer schaadt dan gezonde scepsis. Gegrond vertrouwen evenwel, 
gebaseerd op betrouwbaar gedrag, vergroot het leidersvermogen. Evenwicht tussen gevoel en rede: Om iets te bereiken, reageren mensen vaak 
emotioneel. Gevoelens zijn voor een stabiele werkrelatie van essentieel belang. De slaagkans wordt evenwel groter als er een evenwicht bestaat tussen 
gevoel en rede. Als gevoelens immers de over-hand krijgen, kan er niet stabiel worden samengewerkt. Logica alleen is echter evenmin voldoen-de. Daarom 
moet de leider zijn verstand informeren over zijn ge-voel en zijn emoties laten bedwingen door de rede. Communicatievaardigheden: Velen meten de 
kwaliteit van een werkrelatie af aan de kwaliteit van de communicatie. ‘Wij spreken niet meer met elkaar’ betekent dan dat de relatie stuk is, terwijl ‘Wij 
kunnen overal over praten’ op een gezonde situatie zou wijzen. Goede communicatie hoeft evenwel nog niet te wijzen op vriendschap. Effectief 
communiceren met mensen met wie men fundamenteel van mening verschilt, is moeilijker maar vaak ook veel belangrijker dan met mensen die men mag. 
De leider kan deze persoonlijke verschillen aan de kant zetten en houdt alle kanalen open om op professioneel vlak het uiterste uit de samenwerking te 
halen. Overtuiging in plaats van dwang: Zowel leider als medewerker zullen trachten elkaars besluiten te beïnvloeden. De leider wordt ervoor betaald, 
van de echte opvolger/volgeling wordt dit initiatief verwacht. De manier waarop zij dit doen, heeft echter vérstrekkende gevolgen voor de kwaliteit van de 
werkrelatie. Het ene uiterste is dat de leider tracht zijn teamlid te bewegen tot vrijwillige medewerking door opleiding, training en vorming, logische 
argumenten en zijn eigen betrouwbaarheid. Het andere uiterste is dat hij tracht deze medewerking af te dwingen door te waarschuwen, te dreigen of 
geweld Vanzelfsprekend wordt de eerste houding verwacht van beide partijen
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anonieme testen.xls       Reddin Interp. Relation Results

Criterion Sc1 Err Corr Sc2 Pro Mtrx

65 0 0 65 81% IX stanine 9

points errors cor score pro Mtrx Stanine
Menselijke verhoudingen 65 0 0 65 81% IX 9

Reddin Interpersonal Relations
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                                                      Reddin Interpersonal Relations

Mensen willen niet worden gemanaged. Zij willen worden geleid. Wie heeft er ooit al gehoord van een wereldmanager? Wereldleider, dat wel.
Opleider. Politiek leider. Religieus leider. Scoutsleider. Gemeenschapsleider. Vakbondsleider. Verkoopleider. Zij leiden. Zij managen niet.
De wortel wint het altijd van de stok. Vraag het je paard. Je kunt je paard naar water leiden, maar je kunt hem niet managen te drinken.
Als je iemand wil managen, manage jezelf. Doe dat goed en je zult klaar zijn om te stoppen met managen. En te beginnen leiden.

Ik herinner me een verhaal over Lee Strasberg, de beroemde toneelleraar. Hij regisseerde een liefdesscène en vroeg aan de actrice waaraan ze 
dacht om de gewenste emotie op te roepen. Zij antwoordde iets in de trant van: ‘Nou ja... lente... verlangen en liefhebben... Je weet wel’. Strasberg 
vroeg toen of zij wel eens een vruchtensalade had gemaakt en hoe ze dat dan deed. Verbaasd over deze vraag en of zij dat hier en nu voor de hele 
groep moest vertellen, zei ze: ‘Ik neem een appel, schil hem en snijdt hem in blokjes. Ik neem een banaan, pel die en snijdt hem in stukken. Ik pel een 
sinaasappel en maak er partjes van. Misschien nog wat kersen. Dat gooi ik dan allemaal door elkaar’. Toen zei Strasberg: ‘Precies, dat is de manier 
waarop je een vruchtensalade maakt. En zolang je niet ieder stuk fruit afzonderlijk oppakt, pelt en in stukjes snijdt, krijg je geen vruchtensalade. Je 
kunt er met een stoomwals overheen gaan, maar dat geeft geen vruchtensalade. Je kunt het fruit de hele nacht hypnotiseren, maar ook dat levert 
geen vruchtensalade op. De enige manier is om iedere vrucht apart op te pakken, volgens zijn stijl te schillen, te pellen of te kraken en in stukjes te 
snijden. Dan pas gooi je alle stukken samen’.

Het vermogen om je medewerkers als individuen te zien, ieder met zijn eigen noden en behoeften, buien en gevoeligheden, motivatoren en 
demotivatoren, is hierbij van cruciaal belang. Jezelf als individu in de hand te houden en te sturen eveneens. Leiders zonder deze vermogens doen 
meer kwaad dan goed. Net als een arts die zijn vak niet verstaat, kan ook een leider zijn mensen zieker maken. Het is typerend dat echte leiders 
ofwel een staf in het leven roepen die hun eigen zwakke kanten compenseert ofwel de aangeboden functie gewoonweg niet accepteren. 

Deze vergelijking maakt twee conclusies wel heel duidelijk:

Iedere medewerker is verschillend
Heb je een appel voor je, die schil je.
Een banaan daarentegen moet je pellen.
En als je met een noot te maken hebt... dan kraak je hem!
  

Er is maar één goede aanpak: de individuele aanpak
Medewerkers spreek je één voor één!
Als het voor een ervaren verkoper al zo moeilijk is om één klant te overtuigen,
wie ben jij dan om te denken dat je zeven medewerkers tegelijkertijd kunt bereiken?

U behoort tot 4% van de bevolking waarbij 96% van de bevolking lager scoort dan u en 0% hoger scoort dan u

U behoort tot 7% van de bevolking waarbij 89% van de bevolking lager scoort dan u en 4% hoger scoort dan u

U behoort tot 12% van de bevolking waarbij 77% van de bevolking lager scoort dan u en 11% hoger scoort dan u

U behoort tot 17% van de bevolking waarbij 60% van de bevolking lager scoort dan u en 23% hoger scoort dan u

U behoort tot 20% van de bevolking waarbij 40% van de bevolking lager scoort dan u en 40% hoger scoort dan u

U behoort tot 17% van de bevolking waarbij 23% van de bevolking lager scoort dan u en 60% hoger scoort dan u

U behoort tot 12% van de bevolking waarbij 11% van de bevolking lager scoort dan u en 77% hoger scoort dan u

U behoort tot 7% van de bevolking waarbij 4% van de bevolking lager scoort dan u en 89% hoger scoort dan u

U behoort tot 4% van de bevolking waarbij 0% van de bevolking lager scoort dan u en 96% hoger scoort dan u

81%
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                                                      Reddin Interpersonal Relations

Deze test meet uw houding naar andere mensen toe. Het is op dit moment misschien niet op uw situatie van toepassing, maar op andere(n) 
weer wel. Het valt natuurlijk niet te verdedigen dat alle 'ware' uitspraken ook echt waar zijn en alle 'niet ware' uitspraken niet waar. Er kan 
echter wel gesteld worden dat de uitspraken te zamen in grote lijnen weergeven wat de test meet. De volgende uitspraken geven een idee 
van wat als niet waar gezien wordt.

- Managers kunnen het beste al hun mededelingen schriftelijk doen.
- Een forse minderheid van de medewerkers is er op uit het bedrijf te benadelen.
- Een manager moet liever niet meedoen aan sociale activiteiten van de afdeling.
- Conflicten tussen medewerkers ontstaan meestal door botsende persoonlijkheden.
- Managers moeten aan de 'geruchtenmolen' voorbijgaan.
- Medewerkers met minder schoolopleiding zijn doorgaans niet zo goed in het oplossen van problemen.
- Humor tussen medewerkers moet tot het minimum beperkt blijven.
- In alle fabrieken moeten medewerkers verplicht hun werktijd registreren.
- Promoties moeten vooral op effectiviteit in het werk gebaseerd zijn.
- Produktie- en kantoorpersoneel moeten bij iedere dienst in- en uitchecken.
- De afdeling personeelszaken moet de meeste problemen rondom menselijke verhoudingen afhandelen.
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anonieme testen.xls       Reddin Coaching Style Results

Criterion Sc1 Err Corr Sc2 Pro Mtrx

Coaching 59 0 0 59 74% VI stanine 6

points errors cor score pro Mtrx Stanine
Management coaching 59 0 0 59 74% VI 6
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                                                            Reddin Coaching Style

Opgedragen aan mijn medewerkers.

Al sinds 1989 begeleid ik directieleden, managers en afdelingshoofden in hun rol als leider. Veel managers lijden immers 
aan een dramatisch verkeerde rolperceptie. Zij waren vóór hun promotie een topverkoper, topboekhouder, topmarketeer, 
technisch schitterende machine-operator, perfecte consultant, management assistant... En zij gaan er dan ook van uit dat zij 
hun promotie juist aan hun vaktechnische vaardigheden te danken hebben. En laten zich waarschijnlijk daardoor verleiden 
om - onder druk van de afdelingsdoelstellingen - zelf nog steeds operationele verkooptaken uit te voeren, 
boekhoudopdrachten af te werken, machines piekfijn af te stellen, zelf 'nog even gauw' een externe opleiding te verzorgen 
of het klassement in orde te brengen.
 
Fout! En meteen de oorzaak van hun vicieuze lijdensweg als leider. Hun baas had hen immers al meteen bij hun promotie 
tot leidinggevende moeten vertellen: 'Beste knul. Beste meid. Gelukgewenst met je aanstelling tot manager. Je was een 
schitterende verkoper, boekhouder, arbeider, trainer-consultant of assistente. Wat ik jou nu echter zou willen vragen - en 
dat is meteen de reden waarom ik jou voor deze promotie heb uitgekozen - is dat jij vanaf vandaag stopt met verkopen, 
boekhouden, machine-afstellen, trainen en typen en dat jij al jouw tijd investeert in jouw mensen om er zo voor te zorgen 
dat iedere medewerker voor wie jij verantwoordelijk bent binnen de drie jaar net zo goed kan verkopen, boekhouden, 
machine-afstellen, trainen en brieven typen als jij. Dit is een fulltime job, maar tot die financiële investering ben ik bereid, 
want daar heb ik als bedrijf veel meer aan dan aan één superverkoper, boekhouder, trainer of secretaresse. Het is daarvoor 
dat ik jou als manager betaal en vanaf nu beoordeel.'

Onlangs vernam ik met voldoening dat een Amerikaans bedrijf zijn managers pas hun volgende promotie gunt wanneer zij 
erin zijn geslaagd om uit hun team van medewerkers hun eigen opvolger voort te brengen. Schitterend. Een pas 
aangeworven consultant bij Syntex hoorde me bovenstaand verhaal vertellen en concludeerde snugger: 'Het is dus eigenlijk 
de opdracht van iedere manager om zijn medewerkers zodanig te coachen tot de basis... de baas is!? ' En ik vroeg me af: 
'Wie is hier nou de baas?'

Patrick J.A. van Steenis, Ph.D.
Gedelegeerd Bestuurder
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Wat de test meet is de hoeveelheid kennis die je hebt van solide methoden om medewerkers te coachen. Coaching valt in zeker mate onder
het takenpakket van de meeste managers. Het valt natuurlijk niet te verdedigen dat alle 'ware' uitspraken ook echt waar zijn en alle 'niet 
ware' uitspraken niet waar. Er kan echter wel gesteld worden dat de uitspraken samen in grote lijnen weergeven wat de test meet. De 
volgende uitspraken geven een idee van wat als waar gezien wordt.

- Coaching resulteert vaak in een meer ontspannen en productieve werksfeer.
- Het is het beste dat managers zowel de sterke als de zwakke kanten van hun ondergeschikten kennen.
- Managers moeten hun ondergeschikten niet alleen coachen wat betreft vakkundigheid, maar ook wat betreft omgangsvormen.
- Een voornaam doel van coaching is alle oorzaken van matige prestaties aan het licht te brengen.
- Ondergeschikten praten meer als managers echt luisteren naar wat ze te zeggen hebben.
- Coaching en functioneringsgesprekken moet men niet op hetzelfde tijdstip houden.
- Coaching is vaak nuttiger als het buiten de normale werkplek gebeurt.
- De produktiviteit neemt doorgaans toe, als een ondergeschikte zich vrij voelt om de manager in vertrouwen te spreken.
- Een veel voorkomende oorzaak van een lage produktiviteit is de verkeerde persoon op de verkeerde plaats.
- Ondergeschikten kunnen soms zelf moeilijkheden oplossen, als ze de gelegenheid krijgen met anderen te praten.
- Coaching is in feite een helpende relatie.
- Informele coaching is het beste.
- Coaching is erg moeilijk als een medewerker de noodzaak van hulp niet inziet.
- Coaching is optimaal wanneer de medewerker beslist hoe hij zijn prestaties gaat verbeteren.
- Medewerkers zeggen meer, als managers belangstelling tonen door toepasselijke opmerkingen te maken.
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                                                          Reddin Communication Style

We kunnen iemands gezondheidstoestand afmeten aan fundamentele factoren als bloeddruk, ademhaling, spijsvertering en zenuwstelsel. Voor de 
gezondheidstoestand van de leider moeten we kijken naar zijn basiscapaciteiten om de verschillen tussen personen te benutten ten voordele van 
de vooropgezette doelstelling. Zes criteria blijken daarbij fundamenteel te zijn:

Wederzijdse aanvaarding
Hoe beter de leider constructief gebruik wil maken van de verschillen van ieder individu in zijn team, hoe meer het nodig is elkaar te aanvaarden als
collega’s met wie het de moeite waard is zaken te doen. Zich aanvaard voelen is een fundamentele menselijke behoefte.

Begrip
Om een resultaat te bereiken dat de behoeften bevredigt van de hele ploeg is het belangrijk om inzicht te hebben in en begrip voor de belangen van
ieder individu. Zonder een goed begrip van de persoonlijke motivatoren en demotivatoren tast de leider in het duister bij het zoeken naar een 
resultaat dat de belangen van zijn afdeling en die van de organisatie dient.

Betrouwbaarheid
Verplichtingen die lichtvaardig worden aangegaan en beloften die niet worden nagekomen zijn erger dan helemaal geen toezeggingen. De 
communicatie wordt erdoor ongeloofwaardig. Blind vertrouwen helpt niet omdat dit de relatie meer schaadt dan gezonde scepsis. Gegrond 
vertrouwen evenwel, gebaseerd op betrouwbaar gedrag, vergroot het leidersvermogen.

Evenwicht tussen gevoel en rede
Om iets te bereiken, reageren mensen vaak emotioneel. Gevoelens zijn voor een stabiele werkrelatie van essentieel belang. De slaagkans wordt 
evenwel groter als er een evenwicht bestaat tussen gevoel en rede. Als gevoelens immers de overhand krijgen, kan er niet stabiel worden 
samengewerkt. Logica alleen is echter evenmin voldoende. Daarom moet de leider zijn verstand informeren over zijn gevoel en zijn emoties laten 
bedwingen door de rede.

Communicatievaardigheden
Velen meten de kwaliteit van een werkrelatie af aan de kwaliteit van de communicatie. ‘Wij spreken niet meer met elkaar’ betekent dan dat de 
relatie stuk is, terwijl ‘Wij kunnen overal over praten’  op een gezonde situatie zou wijzen. Goede communicatie hoeft evenwel nog niet te wijzen op 
vriendschap. Effectief communiceren met mensen met wie men fundamenteel van mening verschilt, is moeilijker maar vaak ook veel belangrijker 
dan met mensen die men mag. De leider kan deze persoonlijke verschillen aan de kant zetten en houdt alle kanalen open om op professioneel vlak
het uiterste uit de samenwerking te halen.

Overtuiging in plaats van dwang
Zowel leider als medewerker zullen trachten elkaars besluiten te beïnvloeden. De leider wordt ervoor betaald, van de echte opvolger/volgeling word
dit initiatief verwacht. De manier waarop zij dit doen, heeft echter vérstrekkende gevolgen voor de kwaliteit van de werkrelatie. Het ene uiterste is 
dat de leider tracht zijn teamlid te bewegen tot vrijwillige medewerking door opleiding, training en vorming, logische argumenten en zijn eigen 
betrouwbaarheid. Het andere uiterste is dat hij tracht deze medewerking af te dwingen door te waarschuwen, te dreigen of geweld. Vanzelfsprekend
wordt de eerste houding verwacht van beide partijen.
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                                                             Reddin Communication Style

Deze test meet uw kennis van manieren van communicatie met leden van uw team. Het valt natuurlijk niet te verdedigen dat alle 'ware' 
uitspraken ook echt waar zijn en alle 'niet ware' uitspraken niet waar. Er kan echter wel gesteld worden dat de uitspraken tezamen in grote 
lijnen weergeven wat de test meet. De volgende uitspraken geven een idee van wat als waar gezien wordt.

- Medewerkers die goed op de hoogte zijn, werken effectiever.
- De invloed van een manager neemt gewoonlijk toe, wanneer hij bij medewerkers advies inwint.
- Klachten over werkomstandigheden weerspiegelen in werkelijkheid soms de gekwetste gevoelens van een medewerker
- Managers moeten klachten van de medewerker van diens standpunt uit bekijken.
- Het volume van de gesprekken op de werkplek kan enthousiasme aanduiden.
- De beste managers luisteren meer dan dat zij praten.
- Mensen luisteren vaak onnauwkeurig naar zaken waar ze het niet mee eens zijn.
- Als managers een situatie niet goed kunnen inschatten, zal hun communicatie ontoereikend zijn.
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                                                          Reddin Change Manager

1. Veranderen van gedrag is handelen tegen de heersende gewoonten. Zowel het aanvaarden van de nieuwe inzichten is vreemd, als het 
implementeren en toepassen van de daarbijbehorende nieuwe gedragingen en vaardigheden. Wanneer in een organisatie een 
veranderingsinitiatief wordt geïntroduceerd, gaat iedere medewerker na in welke mate dit zijn situatie zal beïnvloeden. Dit leidt ofwel tot steun ofwel 
tot verzet aan het veranderingsinitiatief.

Wiens schuld is het dat medewerkers zich zo gedragen? Wie is verantwoordelijk? Antwoord: niemand is schuldig en niemand kan iets worden 
verweten. Immers, in een cyclisch schema, in een organische manier van denken, in een spiraal van actie en reactie, is niemand schuldig tenzij 
iedereen. Eén 'trigger' is genoeg om - gezien de bestaande verhoudingen - de boel te laten escaleren. We moeten dus ontdekken welke die 'triggers' 
zijn, wat ieders rolperceptie is en wat ieders aandeel is in deze situatie.

Managers reageren vaak zoals Britten in het buitenland. Wanneer de autochtone inwoners hen de eerste keer niet begrijpen, is het hun klassieke 
oplossing om dezelfde Engelse zin te herhalen... maar dan langzamer en luider. Onze managers moeten derhalve leren dat de  escalatie van 
weerstand vaak een reactie is op hun reactie, namelijk het opdrijven van de druk wanneer het veranderingsinitiatief te traag of onvolledig wordt 
geïmplementeerd: 'Waar gehakt wordt, vallen spaanders!' en 'Je kunt nu eenmaal geen omeletten bakken zonder de eieren te breken' klinkt dan hun 
puberaal excuus.

2. Naast de 'blueprint' van een organisatie (het organigram) is er ook en vooral de 'bloodprint' (het sociogram). Teneinde op het spoor te komen van 
wat in organisaties en in groepen binnen organisaties speelt, is het handig om onderscheid te maken tussen dit externe en het interne systeem. Het 
externe systeem bestaat uit het door managers ontworpen plan voor het bereiken van organisatiedoelen, met name de 'blueprint' van de organisatie 
en van groepen daarbinnen. Deze blauwdruk vormt het skelet, de papieren organisatie.

Het interne systeem daarentegen is niet gepland, maar ontwikkelt zich spontaan uit de interacties tussen de groepsleden als resultaat van 
psychologische en sociologische factoren bij de groepsleden terwijl ze bezig zijn om het formele plan uit te voeren. In dit verband spreken we van de 
'blood print' van de organisatie, het 'vlees en bloed' dat laat zien hoe het allemaal echt functioneert. Dit externe en interne systeem worden ook wel 
eens de hardware en de software van de organisatie genoemd.

De twee subsystemen vormen samen het sociale systeem van de groep of de organisatie. Het externe systeem dient vooral taakdoelen, ook wel 
'achievement goals' genoemd en zorgt ervoor dat de groep of organisatie kan overleven in de omgeving of context. Het interne systeem versoepelt 
het interne groepsgebeuren en dient vooral handhavingsdoelen, ook wel 'maintenance goals' genoemd, want dit systeem zorgt ervoor dat de groep 
als groep in stand blijft.

3. Op die manier zijn er dus de expliciete, meegedeelde, officiële en geschreven regels van de onderneming en de impliciete, officieuze, 
underground, begrepen en ongeschreven regels van de organisatie.

Al deze situaties transformeren de expliciete en soms zelfs geschreven regels die de organisatie ingestuurd werden. Zij versterken ze, ondermijnen 
ze, verdraaien ze... tot het gedrag van het management naast hun geschreven regels een complete set ongeschreven regels heeft gecreëerd die het 
werkelijke gedrag van hun werknemers bepalen. Het is de opdracht van de change manager om deze ongeschreven regels op te sporen en recht te 
zetten.
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Wat de test meet, is de hoeveelheid kennis die u heeft van solide methoden om veranderingen in te voeren. Het is op dit moment misschien 
niet op u of uw situatie van toepassing, maar op andere(n) wel. Het valt natuurlijk niet te verdedigen dat alle 'ware' uitspraken ook echt waar zijn 
en alle 'niet ware' uitspraken niet waar. Er kan echter wel gesteld worden dat de uitspraken tezamen in grote lijnen weergeven wat de test meet. 
De volgende uitspraken geven een idee van wat als waar gezien wordt:

- Medewerkers verzetten zich vaak tegen verandering omdat ze het doel ervan niet begrijpen.
- Als een verandering eenmaal is aangekondigd, moet er zoveel mogelijk informatie over verspreid worden.
- Medewerkers aanvaarden veranderingen eerder als ze weten dat het management veranderingsgezind is.
- Verandering wordt meestal tegengewerkt als het gezien wordt als uiting van persoonlijke ambities.
- Medewerkers presteren beter als ze beloond worden voor hun extra inspanning.
- De meeste organisaties moeten met de tijd mee veranderen om te kunnen overleven.
- Veranderingen worden het beste aangebracht door net zoveel tijd te besteden aan de planning als aan de invoering ervan.
- Medewerkers doen hun werk beter als ze goed geïnformeerd zijn.
- Medewerkers moeten vooraf ingelicht worden over veranderingen die hen aangaan.
- Het is vaak gemakkelijker om een groep te veranderen dan één persoon.
- Managers horen voor een groot deel beoordeeld te worden op hun vermogen om het invoeren van veranderingen soepel te laten verlopen.
- Wanneer dat mogelijk is, moeten de betrokkenen het tempo van de in te voeren veranderingen bepalen.
- Veranderingen worden het beste ingevoerd door volgens een plan te werk te gaan.
- Mensen presteren het beste als ze inspraak hebben in de wijze waarop ze hun werk doen.
- Medewerkers gaan veranderingen vaak tegen omdat ze bang zijn voor het onbekende.
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                                                    Change Scan
Geeldrukdenken: De kleur 'Geel' is ontleend aan de symboliek van macht, zon en vuur, en van coalitievorming, 'broedprocessen' bij de 'open haard'.  Veranderingen breng je tot 
stand door het conglomeraat van belangen, partijen en actoren te regisseren. De gele veranderaar gaat er van uit dat veranderingen bewerkstelligd kunnen worden door belangen 
bij elkaar te brengen, standpunten in te nemen, voordelen van bepaalde opvattingen te tonen, win-winsituaties te creëren en door de neuzen één kant op te richten. De uitkomst 
van gele verandertrajecten is lastig te voorspellen omdat deze afhankelijk is van de mogelijk wisselende macht en invloed van partijen. Een geel verandertraject is bovendien 
moeilijk te structureren en te plannen. Het creëren van een onderhandelingsarena' waarin de belanghebbenden zijn vertegenwoordigd en de inzet van onafhankelijke personen of 
instanties zijn veelgebruikte interventies. Daarbij moet zorgvuldig worden omgegaan met eventuele 'achterbannen'. Geeldrukdenken is gebaseerd op socio-politieke opvattingen 
over organisaties, waarbij belangen, conflicten en macht een belangrijke rol spelen.

Blauwdrukdenken: De kleur 'Blauw' is ontleend aan blauwdrukken. De uitkomst staat van tevoren vast, is goed te omschrijven en te garanderen. De blauwe veranderaar plant en 
organiseert. Hij of zij maakt de verandering niet afhankelijk van individuele opvattingen en voorkeuren en houdt constant de afgesproken uitkomst voor ogen. De blauwe 
veranderaar acht het goed mogelijk veranderingen te beheersen. Met het resultaat helder voor ogen kan het management veranderingen afdwingen. De weg naar dat resultaat 
wordt door de blauwe veranderaar op basis van rationele argumenten en kentallen gepland. Een goed stappenplan, adequate monitoring en reductie van complexiteit zijn daarbij 
de belangrijkste instrumenten. Een blauw verandertraject is overzichtelijk en meetbaar en wordt getypeerd door het opleveren van een concreet resultaat . De doorlooptijd van 
blauwe verandertrajecten is relatief beperkt. De opdrachtgever of projectleider en degenen die de verandering ondergaan zijn vaak verschillende personen of organen. In de 
planning volgt het doen na het denken. Blauwdruk-denken is gebaseerd op het rationeel ontwerpen en implementeren van veranderingen. Projectmatig werken is een opvallende 
representant hiervan.

Rooddrukdenken: 'Rood' is afkomstig van de kleur van het menselijk bloed daar de mens in dit denken centraal staat. De mens moet worden beïnvloed, verleid en uitgelokt.  De 
rode veranderaar stelt de mens in verandertrajecten centraal. Het gaat om de ontwikkeling van talenten, een optimale combinatie van de organisatie en de mens. De rode 
veranderaar gaat er van uit dat veranderingen bewerkstelligd kunnen worden door mensen op de juiste manier te prikkelen. Bijvoorbeeld door de inzet van geavanceerde HRM-
instrumenten. De intentie van rode veranderaars is het veranderen van de 'zachte' aspecten van de organisatie; managementstijl, personeelssamenstelling en competenties. Rode 
verandertrajecten kosten tijd omdat de individuele preferenties van mensen nu eenmaal niet van de ene op de andere dag veranderen. De uitkomst van een rood verandertraject 
kan op voorhand wel worden bedacht, maar niet gegarandeerd. Rode veranderingen zijn te managen door doelen te stellen, te monitoren en doelen zo nodig bij te stellen. 
Verleidingsstrategieën en straf- en lokmiddelen zijn belangrijke instrumenten. Rooddrukdenken vindt zijn oorsprong in de klassieke Hawthorne-experimenten. De belangrijkste 
bevinding van deze experimenten was dat mensen 'spontaan' veranderen als ze zich bekeken weten. McGregor heeft de traditie verder ontwikkeld. Het human resource 
management dat de laatste jaren opgang heeft gemaakt, staat ook in deze traditie.

Groendrukdenken: De kleur 'Groen' is afgeleid van 'het groene licht geven' en het groeien zoals het groen in de natuur. Veranderingen komen tot stand door mensen te 
motiveren met elkaar en van elkaar te leren teneinde permanent lerende groepen te krijgen. Groene veranderaars gaan er van uit dat veranderingen bewerkstelligd kunnen 
worden door mensen bewust te maken van nieuwe zienswijzen en hun eigen tekortkomingen. Groene veranderaars zijn gericht op het creëren van gezamenlijke leersituaties. 
Motiveren, feedback faciliteren, experimenteren met nieuw gedrag, leren in de breedste zin van het woord zijn veel gebruikte interventies. Doen en denken worden gekoppeld. 
Groene verandertrajecten kosten veel tijd: het is aanleren en afleren en vallen en opstaan. De veranderaar en de degenen die moeten veranderen zijn voortdurend met elkaar in 
interactie en ze kunnen van rol wisselen. Groene veranderingen zijn zeer beperkt te managen. Monitoring betekent niet zo zeer bijsturing, maar veel meer planning van het 
vervolg. Groendrukdenken vindt zijn oorsprong in de action-learningtheorieën waarbij veranderen en leren conceptueel sterk zijn gekoppeld. Deze theorieën hebben een grote 
vlucht genomen in het gedachtegoed van de lerende organisatie.

Witdrukdenken: De kleur 'Wit' omvat alle andere kleuren en wit biedt het meeste ruimte voor invulling: alles is nog open. De kleur vertegenwoordigt de zelforganisatie en het 
evolutiedenken. 'Witte' veranderaars hanteren de volgende uitgangspunten; neem goed op hoe de organisatie 'als vanzelf' beweegt en verandert en dynamiseer deze 
ontwikkelingen door blokkades te verwijderen. De witte veranderaar beschouwt een crisis als een kans voor verdere ontwikkeling. De witte veranderaar gaat er van uit dat 
veranderingen bewerkstelligd kunnen worden door de wil, de wens en de 'natuurlijke weg' van de mens zelf centraal te stellen. De witte veranderaar faciliteert betekenisgeving, 
geeft de eigen energie van mensen de ruimte, schrikt niet van dynamiek en complexiteit, probeert conflicten te optimaliseren en maakt graag gebruik van symbolen en rituelen. 
Planning, sturing en voorspelbaarheid zijn in witte veranderingstrajecten in zekere zin irrelevante begrippen. Dat geldt ook voor weerstand. De verandering is niet te beheersen, 
maar kan wel gefaciliteerd of bemoeilijkt worden. Witdrukdenken is ontstaan als reactie op het deterministische, mechanisch en lineair wereldbeeld dat is afgeleid van Newton. De 
chaostheorie, of de theorie van de complexiteit, draait om levende complexe systemen met een beperkte voorspelbaarheid. Een centraal begrip is zelforganisatie.
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anonieme testen.xls       Change Scan R.E.A.L. Result
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                                       Change Scan R.E.A.L.

Geeldrukdenken: De kleur 'Geel' is ontleend aan de symboliek van macht, zon en vuur, en van coalitievorming, 'broedprocessen' bij de 'open haard'.  Veranderingen breng je tot stand door 
het conglomeraat van belangen, partijen en actoren te regisseren. De gele veranderaar gaat er van uit dat veranderingen bewerkstelligd kunnen worden door belangen bij elkaar te brengen, 
standpunten in te nemen, voordelen van bepaalde opvattingen te tonen, win-winsituaties te creëren en door de neuzen één kant op te richten. De uitkomst van gele verandertrajecten is lastig 
te voorspellen omdat deze afhankelijk is van de mogelijk wisselende macht en invloed van partijen. Een geel verandertraject is bovendien moeilijk te structureren en te plannen. Het creëren 
van een onderhandelingsarena' waarin de belanghebbenden zijn vertegenwoordigd en de inzet van onafhankelijke personen of instanties zijn veelgebruikte interventies. Daarbij moet 
zorgvuldig worden omgegaan met eventuele 'achterbannen'. Geeldrukdenken is gebaseerd op socio-politieke opvattingen over organisaties, waarbij belangen, conflicten en macht een 
belangrijke rol spelen.

Blauwdrukdenken: De kleur 'Blauw' is ontleend aan blauwdrukken. De uitkomst staat van tevoren vast, is goed te omschrijven en te garanderen. De blauwe veranderaar plant en 
organiseert. Hij of zij maakt de verandering niet afhankelijk van individuele opvattingen en voorkeuren en houdt constant de afgesproken uitkomst voor ogen. De blauwe veranderaar acht het 
goed mogelijk veranderingen te beheersen. Met het resultaat helder voor ogen kan het management veranderingen afdwingen. De weg naar dat resultaat wordt door de blauwe veranderaar 
op basis van rationele argumenten en kentallen gepland. Een goed stappenplan, adequate monitoring en reductie van complexiteit zijn daarbij de belangrijkste instrumenten. Een blauw 
verandertraject is overzichtelijk en meetbaar en wordt getypeerd door het opleveren van een concreet resultaat . De doorlooptijd van blauwe verandertrajecten is relatief beperkt. De 
opdrachtgever of projectleider en degenen die de verandering ondergaan zijn vaak verschillende personen of organen. In de planning volgt het doen na het denken. Blauwdruk-denken is 
gebaseerd op het rationeel ontwerpen en implementeren van veranderingen. Projectmatig werken is een opvallende representant hiervan.

Rooddrukdenken: 'Rood' is afkomstig van de kleur van het menselijk bloed daar de mens in dit denken centraal staat. De mens moet worden beïnvloed, verleid en uitgelokt.  De rode 
veranderaar stelt de mens in verandertrajecten centraal. Het gaat om de ontwikkeling van talenten, een optimale combinatie van de organisatie en de mens. De rode veranderaar gaat er van 
uit dat veranderingen bewerkstelligd kunnen worden door mensen op de juiste manier te prikkelen. Bijvoorbeeld door de inzet van geavanceerde HRM-instrumenten. De intentie van rode 
veranderaars is het veranderen van de 'zachte' aspecten van de organisatie; managementstijl, personeelssamenstelling en competenties. Rode verandertrajecten kosten tijd omdat de 
individuele preferenties van mensen nu eenmaal niet van de ene op de andere dag veranderen. De uitkomst van een rood verandertraject kan op voorhand wel worden bedacht, maar niet 
gegarandeerd. Rode veranderingen zijn te managen door doelen te stellen, te monitoren en doelen zo nodig bij te stellen. Verleidingsstrategieën en straf- en lokmiddelen zijn belangrijke 
instrumenten. Rooddrukdenken vindt zijn oorsprong in de klassieke Hawthorne-experimenten. De belangrijkste bevinding van deze experimenten was dat mensen 'spontaan' veranderen als 
ze zich bekeken weten. McGregor heeft de traditie verder ontwikkeld. Het human resource management dat de laatste jaren opgang heeft gemaakt, staat ook in deze traditie.

Groendrukdenken: De kleur 'Groen' is afgeleid van 'het groene licht geven' en het groeien zoals het groen in de natuur. Veranderingen komen tot stand door mensen te motiveren met 
elkaar en van elkaar te leren teneinde permanent lerende groepen te krijgen. Groene veranderaars gaan er van uit dat veranderingen bewerkstelligd kunnen worden door mensen bewust te 
maken van nieuwe zienswijzen en hun eigen tekortkomingen. Groene veranderaars zijn gericht op het creëren van gezamenlijke leersituaties. Motiveren, feedback faciliteren, experimenteren 
met nieuw gedrag, leren in de breedste zin van het woord zijn veel gebruikte interventies. Doen en denken worden gekoppeld. Groene verandertrajecten kosten veel tijd: het is aanleren en 
afleren en vallen en opstaan. De veranderaar en de degenen die moeten veranderen zijn voortdurend met elkaar in interactie en ze kunnen van rol wisselen. Groene veranderingen zijn zeer 
beperkt te managen. Monitoring betekent niet zo zeer bijsturing, maar veel meer planning van het vervolg. Groendrukdenken vindt zijn oorsprong in de action-learningtheorieën waarbij 
veranderen en leren conceptueel sterk zijn gekoppeld. Deze theorieën hebben een grote vlucht genomen in het gedachtegoed van de lerende organisatie.

Witdrukdenken: De kleur 'Wit' omvat alle andere kleuren en wit biedt het meeste ruimte voor invulling: alles is nog open. De kleur vertegenwoordigt de zelforganisatie en het evolutiedenken. 
'Witte' veranderaars hanteren de volgende uitgangspunten; neem goed op hoe de organisatie 'als vanzelf' beweegt en verandert en dynamiseer deze ontwikkelingen door blokkades te 
verwijderen. De witte veranderaar beschouwt een crisis als een kans voor verdere ontwikkeling. De witte veranderaar gaat er van uit dat veranderingen bewerkstelligd kunnen worden door 
de wil, de wens en de 'natuurlijke weg' van de mens zelf centraal te stellen. De witte veranderaar faciliteert betekenisgeving, geeft de eigen energie van mensen de ruimte, schrikt niet van 
dynamiek en complexiteit, probeert conflicten te optimaliseren en maakt graag gebruik van symbolen en rituelen. Planning, sturing en voorspelbaarheid zijn in witte veranderingstrajecten in 
zekere zin irrelevante begrippen. Dat geldt ook voor weerstand. De verandering is niet te beheersen, maar kan wel gefaciliteerd of bemoeilijkt worden. Witdrukdenken is ontstaan als reactie 
op het deterministische, mechanisch en lineair wereldbeeld dat is afgeleid van Newton. De chaostheorie, of de theorie van de complexiteit, draait om levende complexe systemen met een 
beperkte voorspelbaarheid. Een centraal begrip is zelforganisatie.
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Anonieme tests.xls       Clarke Organ. Politics Results

Clarke Organisational Politics
Criterion Sc1 Err Corr Sc2 Pro Mtrx
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                      Clarke Organisational Politics                        
       
1) Een echte machiavellist. U bent ervan overtuigd dat het doel de middelen heiligt en u bent 
er heel goed in om situaties naar uw hand te zetten en mensen te laten doen wat u wilt. Maar waar 
streeft u eigenlijk naar? U kunt uw vaardigheden toch evengoed inzetten voor een hoger doel en 
iets proberen te bereiken in het belang van de hele organisatie?
2) Een perfecte ster. Ze hoeven u niets meer te leren over hoe u zaken op een positieve manier 
moet regelen. Maar bent u wel zeker dat de anderen uw gezichtspunt delen? Test het eens uit door
iemand anders te vragen de vragenlijst over u in te vullen.
3) De underdog. U moet eens nadenken over uw beweegredenen en de manier waarop u te werk gaat. 
U wilt toch niet in dit hokje blijven zitten? Dat hoeft ook niet.
4) Een volstrekte naïeveling. U hebt echt een goede inborst maar u moet nog heel veel leren om 
doeltreffender te worden en betere resultaten te krijgen.
                                

1) Een politicus in hart en nieren. U bent doeltreffend en hebt invloed, maar uw beweegredenen zijn 
nu eens oprecht, dan weer niet. Hebt u misschien meer interesse in het spel dan in de knikkers? 
Als u uw 'ritselactiviteiten' probeert te verminderen, kunt u schoon schip maken.
2) Een goedbedoelde activist. U vecht altijd voor een zaak, meestal geheel belangenloos, maar soms
vecht u op een onhandige en weinig slagvaardige manier. Vecht vooral door, maar denk eens na over 
een manier waarop u wat vaker kunt winnen.

1) Een onvoorspelbare slang. U bent niet geïnteresseerd in het algemene belang, en al evenmin in 
winnen. Uw motieven zijn alleen maar te wantrouwen. Soms is duidelijk waarom u bepaalde activiteiten
ontplooit, maar andere keren niet. U zult uw methode van werken en uw motieven eens ernstig onder 
de loep moeten nemen.
2) Een onhandige scharrelaar. U wil uw zaakjes graag voor elkaar krijgen, maar behaalt nooit goede
resultaten. Probeer minder te scharrelen, werk op een open manier en leer uw zaken snel en effectief te regelen.

1) Een passieve kracht. U bedoelt het niet kwaad, maar u doet ook weinig goeds. U bent meer een 
reactieve dan een actieve kracht. Bedenk eens hoe u meer kunt verwezenlijken. Daarbij moet u natuurlijk 
naar boven en naar rechts in de matrix, in de richting van de ster.
2) Een beginnende speler. U hebt nog heel wat potentieel en u kunt nog alle kanten op. Zoek eens uit
hoe u op een positieve manier meer invloed zou kunnen uitoefenen en hoe u de sporen van onkundigheid
en eigenbelang kunt wissen.
3) Een ongeleid projectiel. Een hoge score in alle vier de categorieën is wel ongewoon. Maar als u in 
deze groep valt, moet u uw eigen daden eens grondig analyseren. In wat voor situaties hezft u goede 
bedoelingen met uw acties? En wat zijn de redenen waarom dat soms niet zo is? En kijkt u ook eens 
wanneer u invloed hebt en wanneer u de zaken verknoeit
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anonieme testen.xls       Nelson & Burns Learning Results

Nelson & Burns Learning Organisation
Criterion Sc1 Err Corr Sc2 Gew sc Pro

Totaalscore 12,00 0,00 0,00 12 600 63% rather high learning organisation

hits errors cor sc2 % per stijl xgewicht sc3
Reactief 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 20 0,00
Responsief 7,00 0,00 0,00 7,00 58% 40 280,00
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Innovatief 1,00 0,00 0,00 1,00 8% 80 80,00
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totaal % 63%
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                             Nelson & Burns Learning Organisation

De reactieve organisatie staat onderaan de ontwikkelingsspiraal omdat hier de reis naar een creërende organisatie eigenlijk nog niet begonnen is. In de 
reactieve organisatie is de gerichtheid op extern resultaat en prestatie vaak niet of nauwelijks aanwezig. De organisatie is sterk naar binnen gericht. 
Typisch voor deze organisatie is dat de mensen geen gezamenlijk doel ervaren en ook niet het gevoel hebben dat ze iets bereiken. Door gemis aan doel 
concentreren mensen zich niet op de toekomst, maar blijven ze hangen in het verleden. In de reactieve organisatie heeft het oorspronkelijke doel zijn 
vitaliteit verloren. Van bezieling is geen sprake meer. Dit stadium is eerder een situatie van afglijden, stuurloos zijn en proberen te overleven. De energie 
is reactief en tegen. De focus is gericht op structuur en het beheersen van mensen en middelen. Mensen worden gecorrigeerd of bestraft in plaats van 
gericht op het oplossen van een probleem. Opdrachten worden hiërarchisch naar beneden doorgegeven. Mensen verdoezelen liever hun fouten en 
vertonen veel maskergedrag. Beslissingen zijn ineffectief omdat ze geen bijdrage leveren aan het geheel (egocentrisch), niet ingebed zijn in 
fundamentele opties (visie), voorwaardelijk zijn en regelmatig de eigen actieverantwoordelijkheid te buiten gaan. In dit stadium is er ook vaak slechts een 
minimale bereidheid om te willen veranderen. Een reactieve organisatie kan zich door de volgende punten ontwikkelen tot een responsieve organisatie: 
het vaststellen van doelen, het plannen van activiteiten, problemen zowel creatief als analytisch oplossen, het managen van prestaties (waarden en 
confronteren), het vormen van teams en het ontwikkelen van een creatief probleemoplossend vermogen

De responsieve organisatie wordt gekenmerkt door een gerichtheid op output in het heden. Er wordt gewerkt in teams die helpen met het ontwikkelen 
van doelen en plannen voor activiteiten. Hierdoor weten ze precies wat er verwacht wordt en wat er gedaan moet worden om doelen te bereiken. Er 
heerst een positieve teamgeest: een wij-gevoel, waardoor er meer energie vrijkomt. De leidinggevende manager is een coach die motiveert door plannen 
te maken, door doelstellingen levend te houden, door positieve feedback te geven bij goede prestaties, door te confronteren, te waarderen en energie te 
bundelen op het doel. De focus in de responsieve organisatie is de korte termijn en vaak beperkt tot de afzonderlijke doelstellingen van afzonderlijke 
activiteiten. Een responsieve organisatie kan zich door de volgende punten ontwikkelen tot een proactieve organisatie: Formuleren van een visie en 
missie; mensen kunnen immers alleen proactief zijn als ze weten waarnaar ze op weg zijn. Expliciteren van de belangrijkste waarden: mensen voelen 
zich meer deel van het geheel en zien hun organisatie als stukjes van henzelf. Het op lange termijn plannen; vooruit kijken, proactief zijn. Het ontwikkelen 
van het menselijk potentieel in de organisatie door het leren herkennen, erkennen en waarderen van de kernkwaliteiten binnen individuen en afdelingen. 
Zo ontstaat ook een hoger niveau van zingeving voor datgene wat ze in de organisatie doen.

De proactieve organisatie kenmerkt zich door een duidelijk zichtbare gerichtheid op de toekomst. De bezielers en leden van de organisatie gaan ervan 
uit dat de toekomst maakbaar is mits initiatief, betrokkenheid, resultaatgerichtheid, uitgesproken normen en waarden en transformationeel leiderschap. 
Ondernemerschap wordt op alle niveaus gestimuleerd en wederzijds vertrouwen wordt gepromoot. Evaluaties en metingen gebeuren op output, 
nauwelijks op input. Met andere woorden, meer op genomen initiatieven en behaalde eindresultaten dan op gehanteerde manieren en verbruikte 
middelen. Dit uiteraard steeds kaderend binnen de visie, missie, waarden en normen van de organisatie. De stap van proactieve naar innovatieve 
organisatie kan worden gezet door de dimensies van ruimte en tijd nog meer te verbreden: Niet enkel denken aan eigen organisatie, maar ook die van 
klanten, leveranciers en concurrenten. Niet enkel het nu en het morgen, maar ook het perspectief incalculeren over 10 jaar. Waarde en meerwaarde 
expliciteren van de organisatie voor al zijn stakeholders (belanghebbenden) en niet enkel voor zijn shareholders (aandeelhouders). Hier streven we naar 
het niveau van de lerende organisatie die op een geconsolideerde manier het niveau wil optrekken van zijn systemen, structuren, medewerkers en 
middelen. Hier zijn concepten van toepassing als 'systeemdenken', 'balanced scorecard', en 'self-managing teams'.

De innovatieve organisatie werkt sterk vanuit een op waarden gebaseerde filosofie naar en aan de toekomst. In de innovatieve organisatie wordt de 
eigen toekomst gezien als een keuze die men zelf moet maken en niet als een gegeven waarmee men moet leren leven. De innovatieve organisatie richt 
zich dus op resultaten op lange termijn en op strategieën om deze te bereiken. Veranderingen worden door de leiding gepland en gebruikt om de 
doelgerichtheid van de organisatie te versterken. Er is aandacht voor het effect van de huidige toestand in organisaties. De leden van de organisatie 
worden gemotiveerd door de mogelijkheid een bijdrage te leveren aan het verwezenlijken van een toekomst waaraan ze waarde hechten en door de 
mogelijkheid deel uit te maken van een hecht team dat in één richting werkt. Het is belangrijk iedere medewerker (gelijkgericht en afgestemd) te 
stimuleren zijn eigen keuzes te leren maken. Het vermogen van elke medewerker om volledig zelfstandig te zijn neemt toe. Ze krijgen een bepaalde 
vrijheid zodat ze de energie en de mogelijkheid hebben voor avonturen, creativiteit en vernieuwing.
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Kenmerken: overleven, bescherming, zoeken naar fouten, 
op zichzelf gericht, bestraffend leiderschap

Kenmerken: doelen stellen, activiteiten 
plannen, problemen tijdig signaleren, teams 
bouwen, situationeel leiderschap, teams gericht 
op output en doelen, management gericht op 
omgeving, manager zowel leider als coach

Kenmerken: gericht op de toekomst, initiatief, toekomst kun je 
maken, normen en waarden, mensen staan voorop, 

betrokkenheid, resultaatgericht, transformationeel leider-
schap, toekomstgericht, doelgericht leiderschap, wederzijds

vertrouwen, innovaties stimuleren.

Kenmerken: hoog niveau van excellentie, verder kijken dan resultaten, gericht
op flow, continue evolutie, voortdurende planning, netwerken binnen en buiten

organisatie (synergie), organisatie als veranderings-
instrument, ook buiten eigen organisatie een toegevoegde waarde

(samenleving, cultuur) en zoeken naar potentiële leiders), verder
dan proactief, hoogste niveau van energie, potentiële leiders identificeren,

lange termijn planning, evolutie, creëren van meta-
systemen, high-performance essentieel, anticiperen op

veranderingen, nieuwe generaties van leiders.
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Anonieme TESTS.xls       7-S Organisational Scan Results

Criterion Sc Pro Err Corr Mtrx

Organisational Scan 127 53% moderate organisational results

Score %
H Strategy 19 57%
H Systems 19 57%
z Style 18 52%
z Staff 18 52%
z Skills 18 52%
z Shared Valu 18 52%
H Structure 17 48%

Totaal 127 53%

Hard S's 54%

Soft S's 52%

53%
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                                          7-S ORGANISATIONAL SCAN
Het 7-S-model is eerder een checklist dan een theorie, maar dan wel een interessante en goed gefundeerde checklist. Het is ontstaan vanuit het 
advieswerk van Mc Kinsey en lag mede aan de basis van de absolute bestseller 'In search of Excellence'. Het is vooral relevant om 
veranderingsprojecten te sturen, omdat men bij veranderingen al te snel geneigd is één element te sterk te beklemtonen en andere te verwaarlozen. 
Een volledige beschrijving vindt men bij Waterman et al. (1980) en ook bij Pascale & Athos (1981). 

1. Structure
De formele manier waarop taken worden verdeeld en gecoördineerd. 'Welke overlegstructuur kent de organisatie waarin aandacht aan de 
ontwikkeling van de medewerkers wordt geschonken?'

2. Strategy
De activiteiten die een organisatie plant als reactie (of anticipatie) op veranderingen in haar omgeving om op die wijze haar competitieve positie veilig 
te stellen (hier wordt uiteraard strategie als een plan gedefinieerd, de overige S-en hebben te maken met het handelen). 'Wat is de bedrijfsstrategie, 
wat is de visie op het ontwikkelen van mensen in de organisatie, wat is het beleid op het gebied van HRD, opleiding, mobiliteit, enz. en welke 
strategische keuzes vloeien hieruit voort?'

3. Systems
Alle formele en informele procedures (vb.: budgetsysteem, klachtenbehandeling, kostprijsberekeningen, vormingsprocedures, vergaderwezen…).
Vaak zijn de informele procedures de belangrijkste. Systemen beschrijven dan hoe de dingen in werkelijkheid voor mekaar gekregen worden (en dat
kan wel eens grondig verschillen van hoe ze zouden moeten voor mekaar gekregen worden). Een goede invalshoek om systemen in kaart te brengen
is de vraag : wie krijgt hier informatie waarover en wat doet hij er dan mee? Het is duidelijk dat de informatica hierbij een steeds grotere rol gaat 
spelen. 'Welke regels, procedures, en instrumenten kent de organisatie voor in-, door- en uitstroom (rolprofielen, feedbacksystemen, beoordeling- en 
beloningssystemen etc.).'

4. Style
De manier van handelen, inzonderheid van het topmanagement. 'Organizations (people) may listen to what managers say, but they believe what 
managers do'   (Waterman et al., 1980, p. 13). Eén der belangrijkste elementen van stijl is de tijdsbesteding. Waaraan wordt tijd (en dus aandacht) 
besteed? Innovatie, besparing, status,… Telkens opnieuw immers stelt men vast dat succes van nieuwe initiatieven, of van succesvolle 
implementatie veel te maken heeft met aandacht door het topmanagement. Dit geldt zowel voor klantgericht denken, integrale kwaliteitszorg, 
automatisering als voor succesvol zijn bij het vinden van mineralen… 'Wat is de dominante stijl van leidinggeven in de organisatie? Hoe is de relatie 
tot de gewenste stijl van handelen in het werken met mensen?'

5. Staff
De term wordt hier gebruikt in de betekenis van 'medewerkers' en niet in de betekenis van lijn-staff in een organigram. Staff omvat alle 
personeelsaangelegenheden: beschrijving van het personeel in zijn categorieën: leeftijd, diploma’s etc…; beschrijving van het personeelsbeheer: 
introductieprogramma’s, betalingsvoorwaarden, beoordeling; en tenslotte de 100% zachte aangelegenheden: moreel, motivatie, attitude, inzet. 
'Welke expertise en deskundigheid zijn er in huis? Wie in de organisatie heeft kennis en ervaring? In hoeverre is er in het opleidingsbeleid al 
specifieke aandacht voor persoonlijke ontwikkeling?'

6. Skills
Omwille van hun bijzonder belang zijn vaardigheden gelicht uit 'staff'. Sleutelvaardigheden omvat alle kennis en kunde die nodig is om succesvol de 
taken te kunnen uitvoeren. In het bijzonder zal men de sleutelvaardigheden van de ganse organisatie in kaart trachten te brengen. Wat kan een 
organisatie goed? Waarin blinkt ze uit? Men kan denken aan klantenbenadering, beheersen van technologie, kennis van de leveranciersmarkt, etc… 
Bij veranderingsprojecten kan het ook belangrijk zijn de huidige remmende 'skills' te inventariseren. Vele organisaties beschikken over uitgebreide 
'vaardigheden' om initiatief te vermijden, klanten te verwaarlozen, in vakjes te denken etc… 'Wat zijn specifieke vaardigheden en ervaringen van 
medewerkers en management die bijdragen aan het effectief werken met mensen? Over welke vaardigheden beschikken leidinggevenden om hun 
doelstellingen te realiseren?'

7. Shared values
'By shared values we mean guiding concepts - a set of values and aspirations, often unwritten, that goes beyond the conven-tional formal statement 
of corporate objectives. Shared values are the fundamental ideas around which a business is built. They are its main values. But they are more as 
well. They are the broad notions of future direction that the top management team wants to infuse throughout the organization.' (Waterman et al., 
1980, p. 18). 'Welke ongeschreven regels zijn er in de organisatie over leren en ontwikkelen? In welke mate wordt er in de organisatie open 
gesproken over het eigen functioneren en over persoonlijke ontwikkeling? Hoe komen veranderingen normaliter tot stand, hoe reageren 
medewerkers op vernieuwing?'

57%

57%

48%

54%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Hard S's

Structure

Strategy

Systems

52%

52%

52%

52%

52%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Soft S's

Style

Staff

Skills

Shared Values

Structure

Strategy

Systems

Style

Staff
Skills

Shared Values

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Hard S's

Soft S's

Veldstraat 46-50, 3130 Begijnendijk
Tel +32 16 537853   Fax +32 16 537602

SYNTEX & ENDEAVOUR
The Best Way to Cope With Change is to Help Create it 

info@syntex.be
www.syntex.be   www.2-ez.be



Anonieme TESTS.xls       Professional Priorities Results

Professional Priorities Profile
Criterion Sc1 Err Corr Sc2 Pro Mtrx

27 0 0 27 60% IV rather high personal impact of choice

 

Som Error CorreSc2 % Norm

Business 12 0 0 12 40% 50%

Basic 15 0 0 15 50% 50%

Global 0 0 0 0 0% 50%
Totaal 27 0 0 27 60%
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BUSINESS                      Professional Priorities Profile                        
1. Basic Priorities
Je legt in je keuzes en prioriteiten de nadruk op datgene wat jou en je naasten rechtstreeks aangaat.
Je houdt je hierbij vooral aan je persoonlijke doelen, dit in relatie tot de noden en verwachtingen van je 
partner, familie en vrienden. Je hecht belang aan je eigen prioriteiten, je hobby's, je gezin, kinderen en familie. 
Het gezin en de familiale waarden staan bij jou sterk op de voorgrond. Je bent bereid hiervoor je professionele
ambities op te geven, als je die al zou hebben.

2. Business Priorities
In situaties waarin je moet kiezen, kies jij voor je werk. Jouw professionele ambities komen meer dan vaak 
op de eerste plaats. Je hebt een groot gevoel voor verantwoordelijkheid en dit dan vooral naar je 
professionele contactpersonen. Je stelt bazen, collega's en klanten immers niet graag teleur. Je voelt je
persoonlijk verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen van de organisatie die jou tewerkstelt.

3. Global Priorities
Jij kiest voor doelen die het maatschappelijk welzijn dienen. Je bent sociaal bewogen, bent geraakt door 
onrecht in de wereld, komt op voor mensenrechten en doet misschien zelfs aan vrijwilligerswerk voor 
enkele maatschappelijk-gerichte organisaties. Je gruwelt van mensen die eenzijdig streven naar materiële 
waarden of die in jouw ogen bovenmatig ambiteus zijn. Je stelt bij keuzes het belang van de mensen en 
van de maatschappij op nationaal en zelfs mondiaal niveau voorop.

4. Evenwichtige spreiding met lage persoonlijke impact
Jij tracht in jouw fundamentele keuzes om de belangen van eenieder af te wegen en te combineren. Je 
bewandelt hierin de gulden middenweg. Je vermijdt principes die jou zouden kunnen dwingen om harde 
standpunten in te nemen en probeert om alle belanghebbenden in gelijke mate aan hun trekken te laten komen. 
Je opteert hierin echter voor keuzes die weinig risico voor jezelf inhouden. Je doet zelf weinig concessies 
of opofferingen; jouw keuzes kosten jou persoonlijk niet veel. Zo is het uiteraard gemakkelijk om de kerk 
in het midden te houden.

5. Evenwichtige spreiding met hoge persoonlijke impact
Jouw keuzes worden getypeerd door hun hoge mate aan evenwichtigheid. Ze zijn meestal weloverwogen 
en streven de belangen na van alle betrokkenen. In ethische kwesties zal het stakeholdersmodel van Freeman 
jou niet vreemd zijn: je weegt alle mogelijke belangen van alle mogelijke belanghebbenden af en baseert daarop 
je beslissing. Dit evenwicht blijkt ook uit de balans die je weet te handhaven tussen je privé-leven, je werk en
 je maatschappelijke engagementen. Je vermijdt eenzijdige keuzes, ook al vergt dit van jou persoonlijk veel 
opofferingen en is de impact, de weerslag en de repercussies van jouw keuzes op jezelf en je naasten 
hierdoor zeer hoog.

                                 Professional Priorities Profile    
Voor het beïnvloeden van uw eigen loopbaan is het noodzakelijk uw doelen te kennen in uw privé-leven, in uw werk en op meer maatschappelijk terrein. Wat wilt u op deze 
gebieden bereiken? Wat wilt u persé niet op elk van deze terreinen? Denk aan de hand van onderstaande voorbeelden eens na over uw doelen en vul het daarna volgend 
overzicht zo nodig aan. Wanneer u het moeilijk vindt uw eigen doelen op zo'n manier te benoemen, kan het beantwoorden van de volgende vragen misschien helpen: 'Wat zijn 
in uw privé-leven de grootse 'energie-gebruikers'? Waarom bent u bij uw huidige werkgever gaan werken? Wilt u daar weg? Wat zijn in uw funcite de belangrijkste motivatoren? 
Waarom bent u juist wel/niet actief in een bepaalde vereniging? Welke zaken vindt u privé, zakelijk en maatschappelijk het moeilijkst om op te geven?'

Basic Priorities: 
Veel tijd kunnen besteden aan hobby's. Mijn partner/kinderen staan voorop. Veel geld verdienen. Gelegenheid hebben tot zelfstudie. Mezelf willen ontplooien als mens.

Business Priorities:
Als specialist gezien willen worden op mijn gebied. Vooral procedureel bezig zijn. Het onderhouden van veel contacten (binnen en/of buiten mijn afdeling). Adviserend bezig 
willen zijn. Bestuurlijke/management functie ambiëren. Werken in een plezierig team. Veel willen reizen/niet veel van huis zijn.

Global Priorities: 
Volgen van algemeen maatschappelijke ontwikkelingen. Actief functioneren in bepaalde vereniging (sport / cultureel / politiek / ...). Actief functioneren in clubs met ideële 
doelstelling (kerk / rode kruis / wereld natuurfonds / ...).
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Anonieme TESTS.xls       DDMM Results

Criterion Sc Err Corr Sc %

Principiële stijl  9 0 0 9 13% low principle style

Pragmatische stijl  23 0 0 23 32% rather low pragmatic style

Prudentiële stijl  40 0 0 40 56% moderate prudent style

som errors correctie score2 %

Principiële s 9 0 0 9 13%

Pragmatisch 23 0 0 23 32%

Prudentiële 40 0 0 40 56%
TOTAAL 72 0 0 72 100%

                           DILEMMA DECISION MAKING FOR MANAGEMENT

Een van de beroemdste casussen uit de zakenethiek heeft te maken met bedrijfsethiek. Het gaat om het proces dat in 1978 in de 
staat lndiana plaatsvond tussen de autofabrikant Ford en enkele bezitters van een Ford Pinto die het slachtoffer waren geweest van 
een auto-ongeval. De aanklacht luidde dat Ford bewust de Pinto op de markt had gebracht met twee levensgevaarlijke 
designfouten: 1° De benzineleiding was zo geplaatst dat ze bij een aanrijding van achteren gemakkelijk doorboord werd, wat in veel 
gevallen leidde tot het ontploffen van de benzinetank. En 2° wanneer de wagen bij een aanrijding over kop ging, lekte de 
benzineleiding overmatig, wat ook een verhoogd brandrisico met zich meebracht.

De verantwoordelijken bij Ford waren hiervan op de hoogte, maar hadden toch sinds 1970 de Pinto met de bekende designfouten 
op de markt gebracht. Zij rechtvaardigden hun beslissing met een nutscalculus, waaruit bleek dat het betalen van 
schadevergoeding bij eventuele ongevallen goedkoper zou zijn dan het herstellen van alle bestaande Ford Pinto' s. Om deze 
calculus uit te voeren had Ford (in navolging van de National Highway Trafic Safety Administration) voor elk dodelijk 
verkeersslachtoffer een prijs van 200.000 dollar berekend. Die prijs was vooral gebaseerd op het gemiddeld verlies aan toekomstig 
arbeidsinkomen. Met een geschatte tol van 180 doden en 180 gewonden bleven de totale kosten ver onder de kostprijs van een 
constructieverbetering bij alle betrokken voertuigen die werd geschat op 137 miljoen dollar. Ford besloot dus dat het grootst 
mogelijke totaal nut gerealiseerd zou worden wanneer het bedrijf de Pinto ongewijzigd op de markt bracht, maar bereid was om 
schadevergoeding te betalen in die gevallen waarin een direct verband tussen een ongeval met een Pinto en de constructiewijze 
van de wagen bewezen was...

Het kiezen in dilemma-situations heeft per definitie geen ideale oplossing of voorbeeld-antwoord. Kiezen voor het ene, betekent de 
facto niet kiezen voor het andere. Dit maakt het juist zo moeilijk. Drie stijlen omschrijven het keuzegedrag bij dilemma's:

1. Principiële stijl
U laat uw keuzes bepalen door fundamentele principes. Deze bepalen uiteindelijk of het verantwoord is om een beslissing te 
nemen. U laat een vette winst bijvoorbeeld liever liggen dan daarvoor wetten of morele regels te moeten overtreden. Deze 
diepgewortelde ingesteldheid heeft u al sinds uw jeugd en is typerend voor een strikte visie op waarden en normen. U heeft hier 
veel voor over, doet veel opofferingen voor uw principes en draagt met trots de gevolgen van uw keuzes. Sommigen begrijpen uw 
harde standpunten niet en u staat hierin wel vaker alleen. In het zakendoen bent u eerder trots dan geslepen.

2. Pragmatische stijl
U beoordeelt iedere handeling op zijn gevolgen. Als iedereen ervan kan profiteren, is het bijvoorbeeld een goed besluit. Als de 
nadelen van een besluit voor de ene partij evenwel groter zijn dan de voordelen ervan voor de andere partij, dan is het al met al een 
slechte oplossing. Toch is de ene ongecontroleerde parameter uw persoonlijke en subjectieve inschatting van de 
doorslaggevendheid van de diverse voor- en nadelen én van het individuele belang van iedere partij. Op die manier kiest u wel 
vaker voor korte-termijnoplossingen die in uw eigen kraam passen. Enig eigenbelang - voor uzelf, uw naasten of uw organisatie - is 
u bij het maken van ethische keuzes niet vreemd.

3. Prudentiële stijl
U kijkt vooral naar de lange-termijngevolgen van uw beslissingen voor uzelf en uw organisatie. Een te snelle, onoverwogen korte-
termijnbeslissing schrikt u eerder af. U vreest hierbij de consequenties op langere termijn. U verliest hierdoor wel eens een 'deal' of 
een 'buitenkansje', maar dat heeft u ervoor over om die nacht met een gerust gevoel te kunnen gaan slapen. U wikt en weegt en 
vindt het daardoor wel vaker moeilijk om de knoop door te hakken. U vreest risico's en stelt belissingen daardoor liever uit. U geeft 
de informatie door aan de betrokkenen en vraagt hen om het nodige te doen. Hierdoor schuift u wel eens de verantwoordelijkheid 
van u af.
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Anonieme TESTS.xls       Circle of Feedback Results

Criterion Sc Pro Err Corr Mtrx
sum %

Circle of Feedback 122 51% moderate feedback
D Boss 24 67%

D Self 24 67%

S Self 23 63%

S Boss 20 50%

S Colleagues 18 42%

D Colleagues 13 21%

Totaal 122 51%

Directive Feedbac 51%

Supportive Feedba 51%51%

0% 25% 50% 75% 100%

1

                                                  CIRCLE OF FEEDBACK
Negen Karakteristieken van de Betere Bedrijfscultuur:
1. Het onwrikbare geloof dat mensen het waardevolste element in de organisatie zijn.
2. Steun voor ondernemerschap dat zich in eigen huis bevindt.
3. Betrokkenheid van medewerkers die gericht is op het welzijn van de hele organisatie, eerder dan op dat van groepen of personen.
4. Leiders die er op uit zijn gevoelens van trots te kweken onder hun medewerkers.
5. Het geloof in de waarde van gewoonten, ceremonieën en helden.
6. De obsessie voor informatie, zowel met goed als slecht nieuws.
7. De overtuiging dat communicatie naar boven even belangrijk is als omgekeerd.
8. Steun van de top voor de training en de ontwikkeling van alle medewerkers.
9. Een beleid dat waarde hecht aan creatieve oplossingen en weloverwogen risico’s.

(uit: S. DEEP - L. SUSSMAN, Smart Moves, Massachusetts, 1990)

De Circle of Feedback is gebaseerd op een vragenlijst die door iedere medewerker wordt ingevuld. Aan iedere medewerker wordt gevraagd hoe hij of zij de 
begeleiding en de feedback ervaart die hij in de organisatie krijgt en dit op drie niveaus:

1. De feedback die de bevraagde ontvangt van zijn hiërarchische overste (n+1)
2. De feedback die de bevraagde ontvangt van zijn collega's
3. De feedback die de betrokkene zichzelf kan geven.

Met het laatste niveau wordt gepeild naar de mate waarin de bevraagde in staat is om zichzelf te reguleren (bij te sturen) en te motiveren (aan te sturen) in zijn 
dagelijkse activiteiten.

De ontvangen feedback wordt vervolgens opgedeeld in twee vormen:
1. In welke mate bestaat de gegeven feedback uit instructies, opdrachten, best-operating-procedures, technieken, tips, tools, inzichten...? In welke mate slaagt 
ieder niveau (n+1, collega's en self) erin om sturende feedback te geven (directive feedback) aan de bevraagde?
2. In welke mate bestaat de gegeven feedback uit ondersteuning, complimenten, waardering, erkenning, dank, een hart onder de riem, een luisterend oor, de tijd 
die wordt vrijgemaakt voor de bevraagde...? In welke mate wordt bij het geven van feedback uitgegaan van de kennis en de ervaring van de bevraagde zelf? In 
welke mate slaagt ieder niveau (n+1, collega's en self) erin om steunende feedback te geven (supportive feedback) aan de bevraagde?

Deze vormen vinden hun oorsprong in het model 'Situational Leadership' van K. Blanchard en in de 'Managerial Grid' van Blake & Mouton.
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Anonieme TESTS.xls       CBAM Results

SoC
Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Gemiddelde percentielen
RS Perc RS % RS % RS % Per 1 Per 2 Per 3 Per 4

1. Awarene13 96% 13 96% 7 46% 7 46% Stage 1 0 0 0 0

2. Informat 14 75% 13 66% 12 60% 9 40% Stage 2 0 0 0 0

3. Persona 15 80% 13 67% 10 45% 7 21% Stage 3 0 0 0 0

4. Self-man12 60% 14 80% 11 52% 6 7% Stage 4 0 0 0 0

5. Conseq 14 33% 14 33% 15 43% 13 24% Stage 5 0 0 0 0

6. Collabor 11 25% 12 31% 20 98% 20 98% Stage 6 0 0 0 0

7. Refocus 5 1% 7 6% 18 96% 20 99% Stage 7 0 0 0 0

Totaal 84 63% 86 63% 93 74% 82 57%

LoU
Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Gemiddelde percentielen
RS % RS % RS % RS % Per 1 Per 2 Per 3 Per 4

1. Non-use 10 78% 7 44% 4 11% 3 0% Level 1 0 0 0 0

2. Oriëntat 7 44% 4 11% 6 33% 6 33% Level 2 0 0 0 0

3. Prepara 6 33% 8 56% 4 11% 4 11% Level 3 0 0 0 0

4. Mechan 5 22% 9 67% 9 67% 8 56% Level 4 0 0 0 0

5. Routine 3 0% 4 11% 8 56% 12 100% Level 5 0 0 0 0

6. Refinem 4 11% 5 22% 9 67% 11 89% Level 6 0 0 0 0

7a. Integra 5 22% 6 33% 9 67% 10 78% Level 7a 0 0 0 0

7b. Innova 3 0% 5 22% 9 67% 11 89% Level 7b 0 0 0 0

Individual Levels of Use
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                                   CONCERNS BASED ADOPTION MODEL (CBAM)
                                                     Stages of Concern (SoQ)          

Stage 1: Awareness Concerns
Little concern about or involvement with the innovation: 'I am not concerned about this. Everything is fine as it is. I am not interested. If it ain't broke, don't fix it 
(reactive).'

Stage 2: Informational Concerns
A general awareness of the innovation and interest in learning more in detail is indicated. The person seems to be unworried about himself in relation to the 
innovation. He is interested in substantive aspects of the innovation in a selfless manner such as general characteristics, effects and requirements for use. ' I 
would like to know more about this. What is all this? I don't want to do this...'

Stage 3: Personal Concerns
The individual is uncertain about the demands of the innovation, his inadequacy to meet those demands and his role with the innovation. This includes analysis 
of his role in relation to the reward structure of the organisation, decision making and consideration of potential conflicts with existing structures or personal 
commitment. Financial or status implications of the innovation for self and colleagues may also be reflected. 
'How will this affect me?  I can't do all that! How does it work? What is my role in this?'

Stage 4: Self-Management Concerns
Attention is focused on the processes and tasks of using the innovation and the best use of information and resources.  Issues related to efficiency, organising, 
managing, scheduling and time demands are utmost. 'I am spending all my time on this. How can I master this? How can I fit it all in? What is the minimum I 
must do? I am not convinced that it's worth it. I will try, but I am not a believer.'

Stage 5: Consequence Concerns
Attention focuses on impact of the innovation on results in the immediate sphere of influence of the person involved. The focus is on relevance to the results, 
evaluation of result outcomes including performance and competencies and changes needed to improve result outcomes. 'How is my use affecting my results? 
Is it worth it?'

Stage 6: Collaboration Concerns
The focus is on coordination and cooperation with others regarding use of the innovation. 'How are others using this? What is the maximum potential of this? 
Everything is fine.'

Stage 7: Refocusing Concerns
The focus is on exploration of more universal benefits from the innovation, including the possibility of major changes or replacement with a more powerful 
alternative. Individual has definite ideas about alternatives to the proposed or existing form of the innovation. 'I have some ideas about improving this. Isn't there 
a better way? (proactive)'

                                     CONCERNS BASED ADOPTION MODEL (CBAM)
                                                            Levels of Use (LoU)          

Level 1: Non-use
The person has no interest in the innovation. The person is taking no action with regard to the innovation. 'I have little or no knowledge of the innovation. No 
involvement with it. I am doing nothing toward becoming involved.'

Level 2: Orientation before use
The person is taking the initiative to learn more. The person seeks information about the innovation or practice. 'I am seeking or acquiring information about the 
innovation.'

Level 3: Preparation to use
The person has definite plans to begin using the innovation. The person has decided to adopt the innovation. The person is actively preparing to implement the 
innovation. 'I am preparing for the first use of the innovation.'

Level 4: Mechanical use
The person is making changes to better organise use. The person reflects early attempts to use the innovation. The person experiences the innovation as being 
awkward. The person is constantly referring to the manual and best procedures for guidance and reassurance.  'I am focused on the short-term, technical, 
mechanical and day-to-day aspects of using the innovation. I have little time for reflection. My effort is primarily directed toward mastering tasks required to use 
the innovation.'

Level 5: Routine use
The person has an established pattern of use. The person has established a satisfactory pattern of behaviours.  'I feel comfortable in using the innovation with 
little preparation. I am putting forth little effort and thought to improve the innovation or its consequences. I am not planning to change how the innovation is 
used.'

Level 6: Refinement of use
The person is making changes to increase outcomes. The person goes beyond the routine by assessing the impact of his efforts and making changes to 
increase that impact. 'I am working to improve my personal use of the innovation in order to increase its expected benefits. I vary the use of the innovation to 
increase the expected benefits within my function.'

Level 7a: Integration of use
The person is making efforts to coordinate with others. The person is actively coordinating with others to use the innovation. 'I am working with colleagues in a 
collaborative effort to use the innovation. I am combining my own efforts with related activities of colleagues to achieve impact in my function.

Level 7b: Innovation of use 
The person is seeking more effective alternatives to the established use of the innovation. The person offers suggestions and asks critical questions about the 
'how', not the 'what' of the innovation. 'I am reevaluating the innovation seeking to make major modifications to the innovation. I seek alternatives to the present 
innovation to achieve increased impact. I examine new developments in the field and explore new goals for myself and my organisation.'
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Anonieme TESTS.xls       Sales Management Test Results

Criterion Sc1 Err Corr Sc2 Pro Mtrx

Sales management 23 0 0 23 88% IV high sales management
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                                  Sales Management Test
Het is van groot belang regelmatig met een kritisch oog naar de eigen organisatie te kijken. Loopt u het onderstaande lijstje eens door.

Onderscheidt u zich van de concurrentie?
Waarin is uw bedrijf werkelijk anders dan de concurrent? En vertegenwoordigt dit 'anders zijn' een positieve waarde? Als u deze vraag met 'ja' kunt beantwoorden 
dan bent u in staat uw bedrijf te positioneren. Bedenk een korte pakkende slogan en verpak deze slogan in al uw reclame uitingen. Zet de slogan op uw briefpapier, 
visitekaartjes, website en eigen folders. Mensen moeten direct weten waarom ze bij u komen en niet bij een ander. Als ze daarover twijfelen bent u niet werkelijk 
uniek (in de ogen van de klant) met alle nare gevolgen van dien. 

Verandert u regelmatig uw verkoopstrategie?
Het is elke keer weer wat anders. Vandaag dit en morgen dat. Hoe kan een klant vertrouwen hebben in een bedrijf dat telkens zijn strategie verandert? Er zijn 
bedrijven die al tientallen jaren succesvol zijn met hetzelfde marketingconcept.

Moeten uw verkopers voor hun eigen leads zorgen?
Het is de taak van de marketingmedewerkers om te zorgen voor bruikbare leads. Buitendienstmedewerkers zijn veel te duur om hun eigen leads te genereren. 
Bovendien hebben veel buitendienstmedewerkers moeite met het maken van afspraken. Maak van uw binnendienst een geoliede machine die niet alleen zorgt voor 
de leads van de verkopers, maar ook de afspraken direct in orde maakt. Mits er steeds goed overleg plaatsvindt zullen veel verkopers weinig moeite hebben met 
een door de binnendienst volgeboekte agenda! 

Zeggen uw klanten: 'Tiens, ik wist niet dat jullie dit ook deden?'
Dan is er iets mis met de communicatie naar uw klanten. Zij weten niet wat u verkoopt. Neem het ze dan nog maar eens kwalijk dat ze bij de concurrent 
binnenstappen. Zorg voor voldoende contactmomenten (minimaal 8 contactmomenten per jaar!) en schroom niet regelmatig in herhaling te vallen! 

Functioneert uw klantendatabase gebrekkig?
De klantendatabase is een goudmijn voor elke verkooporganisatie. Zijn de opgeslagen gegevens correct? Kunt u snel en makkelijk relevante data vergaren? Is de 
database geschikt voor het opzetten van marketingprogramma’s? Beoordeel administratiesoftware niet uitsluitend op de administratieve kwaliteiten, maar ook op 
marketingtechnische facetten. 

De kern van succesvolle verkoop
De kern van succesvolle verkoop is een goed marketingprogramma dat er op gericht is uw klanten beter te leren kennen, de dialoog met uw klanten gaande te 
houden en uw klant voortdurend aan te moedigen om terug te komen. 

Sales Managers...
Houden altijd oog voor het geheel en voor de toekomst. Inspireren anderen. Overtuigen mensen van hun kunnen. Laten mensen hen vertrouwen, niet bang voor 
hen zijn. Beschouwen hun mensen als hun grootste bezit. Beseffen dat gewaardeerde werknemers het meest productief zijn. Gedragen zich voorbeeldig. 
Waarderen innovatie en creativiteit. Zien verandering als een geboden kans. Blijven geloven in zichzelf en hun missie. Geven de aanzet. Managers voeren uit. 
Worden gerespecteerd om hun vakkennis. 

Voor nieuwe Sales Managers:
Het is leuk om aardig gevonden te worden, maar het is van levensbelang dat men je respecteert. Houd op met je oude taken te verrichten. Leer delegeren. Als je 
gelijken nu je ondergeschikten zijn geworden, wees daar dan heel duidelijk over. Wees niet te snel. Voer geen veranderingen door voordat je weet hoe alles reilt en 
zeilt. Kom niet te vrolijk over. Zorg dat je nieuwe chef je de grenzen van je autoriteit goed uitlegt. Vind uit wat de stijl van je nieuwe chef is. Stel veel vragen en 
luister, luister en luister. Besef dat dit wittebroodsweken zijn: iedereen doet zijn uiterste best. Doe geen beloften en lever weinig commentaar. Praat met zoveel 
mogelijk mensen. Leer hun ideeën kennen en zorg dat zij jou leren kennen. Loop veel rond: observeer, observeer, observeer. Laat de nieuwe macht je niet naar het 
hoofd stijgen. Samenwerking en teamwork zorgen voor resultaat, niet jouw macht. 

Stel vast:
Waar liggen de problemen? Wat zijn de sterke punten? Wie zijn de ‘sleutelmensen’? Wie zijn de informele machthebbers?Hoe krijg je ze aan jouw kant? Hoe past 
jouw afdeling in het grotere geheel? Wat zijn de waarden en doelen van het bedrijf?Wat is het bedrijfsbeleid?Wat verwacht jouw baas van jouw afdeling? Wat is de 
historiek van jouw afdeling binnen de organisatie? Wat vond men goed en slecht aan je voorganger?
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