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1. Interviewformulier onderzoek naar veranderaanpakken in 
adviestrajecten 
 
 
Introductie: 
 
Het  doel van het project  
Het ontwikkelen van een model dat bijdraagt aan het kiezen van een effectieve 
veranderaanpak. 
Er wordt geen nieuwe veranderaanpak ontwikkeld. 
Helpt om tijdens het verandertraject te evalueren en bij te stellen. 
 
Onderzoeksvragen: 
Wat zijn relevante doelen, contextvariabelen en mogelijke veranderaanpakken? 
Zijn er ‘ideale’ combinaties van:  

 Doelen. 

 Context . 

 Veranderaanpakken. 

Het Changemodel 

 

 
Waar we het over willen hebben in dit interview 
We zijn op zoek naar gegevens over veranderprocessen, die gebaseerd zijn op ervaring van 
adviseurs. Door alle ervaringen van adviseurs te plaatsen in het model, ontstaan – zo hopen 
wij – puntwolken in het 3D-model. Op basis van deze puntwolken proberen we uitspraken te 
doen over de samenhang tussen veranderdoelen, de context van de verandering en de 
gekozen veranderaanpak.  
Nu zouden we het willen hebben over opdrachten die je hebt gedaan. Bij ieder project 
vragen we eerst naar het doel van het veranderproces, vervolgens naar de aanpak die 
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gekozen is om tot het doel te komen en tenslotte naar een typering van de context waarin 
veranderd werd. 
 
Het interview 
 
Veranderdoel 
Neem een opdracht in gedachten. De opdracht dient afgerond te zijn en bij voorkeur heb je 
iets gerealiseerd bij en met de klant (de structuur is gewijzigd, er zijn competenties 
ontwikkeld, etc.). Daarbij is het belangrijk dat de opdracht een succesvol einde had. 
Wat was het doel van de verandering? 
 
Feiten over de opdracht: 
Profit / Non-profit 
Aantal betrokkenen in de organisatie: 
Aantal trekkers van de verandering (intern en extern): 
Duur van het traject:  
Startdatum: 
De omvang van het traject in omzet: 
 
Welke van de onderstaande vijf aandachtspunten stonden centraal in het traject (max. 2)?  
 

 
 
De veranderaanpak 
Typeer de gekozen aanpak met behulp van de kaartjes. (Per kaartje staat een 
veranderaanpak verwoord.) 
Waarom heb je deze aanpak gevolgd?  
 
De context  
De context gaat over alle factoren die niet tot het doel of de aanpak van de verandering 
gerekend worden en die wel invloed uitoefenen op de verandering. 
Wat was de context van de organisatie waarin de opdracht zich afspeelde? 
Iedere variabele wordt eerst gescoord in de rechterkolom; daarna wordt bekeken of deze 
variabele van invloed was op de opdracht. 
  

structuur

processen

systemencultuur

competenties
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Omschrijving van kenmerken uit de context Typering van de context 

Externe context 
Een complex van meer of minder gestructureerde situaties die op organisaties inwerken en de 
organisaties in hun functioneren beïnvloeden. Het gaat om economische, demografische, 
ecologische, politieke, technologische en sociaal-maatschappelijke factoren. 

C1. Druk van buiten 
De economische, demografische, ecologische, politieke, 
technologische en sociaal-maatschappelijke factoren, die de 
organisatie dwingen haar doelen bij te stellen.  

 
Hoog – Laag 

C2. Krachten uit de omgeving 
Krachtenmodel van Porter: toont de vijf krachten die de 
concurrentie binnen een bedrijfstak bepalen 
- Dreiging van toetreding tot de bedrijfstak door nieuwkomers.  
- Onderhandelingsmacht van leveranciers. 
- Onderhandelingsmacht van kopers.  
- Dreiging van substituten voor de producten en diensten die 
  een bedrijfstak levert. 
- Onderlinge rivaliteit tussen concurrenten binnen een 
  bedrijfstak. 

Hierop wordt gescoord 
wanneer minstens één van 
de vijf krachten bepalend is 
voor de context 
 
Groot – Klein 

C3. Turbulentie 
De mate van onrust, onstuimigheid en instabiliteit in en van de 
omgeving.   

 
Veel – Weinig 

C4. Afhankelijkheid van derden 
De mate waarin een organisatie zich dient te schikken naar 
besluiten en regels van actoren die zich buiten de organisatie 
bevinden. 

 
Sterk – Gering 

Intern verandervermogen 
De mate waarin een organisatie in staat is veranderprocessen uit te voeren en te realiseren. 

C5. Betekenis van verandering 
De betekenis die is gegeven aan veranderprocessen die in het 
verleden zijn doorlopen.  

 
Positief – Negatief   

C6. Kennis en vaardigheden m.b.t. veranderen  
De mate waarin de leden van de organisatie op de hoogte zijn 
van noties over veranderen en de  manier waarop zij deze 
toepassen. 

 
Veel – Weinig 

C7. Druk van binnenuit 
De mate waarin de belangen van de leden van de organisatie de 
organisatie dwingen haar doelen bij te stellen.   

 
Hoog – Laag 

C8. Ambitie 
De mate van gedrevenheid (van de individuen en groepen) in de 
organisatie om afgesproken doelen te bereiken.   
Was de mate van ambitie verdeeld in de organisatie? 

 
Veel – Weinig 
En: 
Eensgezind – Verdeeld   

C9 – A.  Spanning 
De druk die in de organisatie aanwezig is als gevolg van 
interactie tussen de leden van de organisatie. 
 

A. Groot – Klein  
 
B. Functioneel conflict 
(vermogen is groot) – 
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Omschrijving van kenmerken uit de context Typering van de context 

C9 – B.  Sfeer van conflict 
Het vermogen van de organisatie om met spanning om te gaan. 

Disfunctioneel conflict 
(vermogen is klein) 

Organisatiekenmerken 
Eigenschappen van een organisatie voor zover ze niet het veranderdoel betreffen. 

C10. Leiderschap 
Degene die visie en sturing geeft. 
 

 
Aanwezig – Afwezig  
En:  
Gericht op Dedicatie – 
Integratie – Relatie – 
Separatie  

C11. Structurering 
De mate waarin sprake is van een organisatie als gestructureerd 
systeem waarin de elementen processen, systemen en 
structuren op elkaar inwerken ten dienste van een bepaald 
doel.   

 
Hecht – Losmazig (losjes 
gekoppeld) 

C12. Verbondenheid 
De mate waarin één stelsel van assumpties, waarden en 
normen gedeeld wordt door de leden van de organisatie.  

 
Groot – Klein    

C13. Besluitvorming 
De wijze waarop tot een beslissing wordt gekomen en de mate 
van besluitkracht.  

Gestructureerd – 
Ongestructureerd 
En:  
Krachtig – Zwak 

C14. Gebruik van kennis en informatie  
De mate waarin kennis en informatie ontwikkeld, verzameld, 
gedeeld en toegepast wordt.  

 
Intensief – Nauwelijks 

C15. Ontwikkelingsstadium organisatie 
De levensfase van een organisatie.  

Embryonic – Growth – 
Mature – Ageing                                

C16. Interne, informele groeperingen  
De aanwezigheid en invloed van groeperingen die buiten de 
formele organisatie om gevormd zijn, op de formele 
organisatie.  
Is er gestuurd op deze groeperingen? 

Manifest – Verborgen 
en: 
Veel – Weinig  
en: 
Ja – Nee   

C17. Cultuurverschillen 
De mate waarin verschillen in normen, waarden en assumpties 
ten gevolge van spreiding (geografisch, functioneel, dislocatie, 
etc.) een rol spelen.  

 
Groot – Klein 

 
Formuleren conclusie 
Kunnen aan de hand van een combinatie van de antwoorden bij 3, 4 en 6 conclusies 
geformuleerd worden in termen van: ‘Bij doel X en dominante contextvariabelen Y, is de 
meest voor de hand liggende aanpak Z’? 

Wat had de opdracht nóg succesvoller gemaakt? 
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2. Aanvullende bevindingen per contextvariabele en de consequenties voor het veranderproces 

 
 

Contextvariabele Aanvullende bevindingen Consequenties veranderproces 

Externe beïnvloeding 

 Druk van buiten 

 (Porter-)krachten uit de 
omgeving 

 Afhankelijkheid van derden 

De aanwezigheid van externe beïnvloeding is een 
belangrijke randvoorwaarde in het veranderproces. 
Als de externe beïnvloeding er niet is, werkt dat 
belemmerend.  
De externe beïnvloeding is in 70% van de cases 
hoog. In 80% hiervan heeft dat een positieve 
bijdrage op het veranderproces (in 20% geen 
invloed). 

Als er geen externe beïnvloeding is, proberen de 
respondenten gaande het veranderproces druk te 
creëren. Bijvoorbeeld door confronterende 
analyses op te stellen of door de leiders een 
confronterende boodschap te laten uitdragen. Als 
de externe beïnvloeding laag is, wordt het belang 
van een sterke wil tot verandering groter.  

Betekenis van veranderingen uit 
het verleden 

(Onderdeel van context-cluster: 
vermogen tot sturen en 
organiseren) 

In 61% van de cases is de ervaring met 
veranderingen uit het verleden negatief. In bijna 
90% hiervan werkt dat belemmerend in het 
veranderproces. De negatieve ervaringen betreffen 
met name het niet afmaken van de plannen of het 
veelvuldig geconfronteerd worden met nieuwe 
plannen.  

Een aantal respondenten gaat heel bewust met 
negatieve ervaringen met veranderen om. 
Voorafgaand aan het traject worden de negatieve 
ervaringen geëxpliciteerd en op consequenties 
besproken. We zien bij negatieve ervaringen 
frequenter een onderhandelende of ontwikkelende 
aanpak.  

Sfeer van het conflict 

(Onderdeel van context-cluster: 
vermogen tot sturen en 
organiseren) 

In 39% van de cases is de sfeer als disfunctioneel 
gekarakteriseerd. Dit is veelal negatief van invloed 
op het veranderingsproces. 

  

In het geval van een disfunctionele sfeer, geven 
respondenten frequent aan, dat hier gaande het 
veranderproces iets aan gedaan is (uitpraten of 
groepen uit elkaar zetten). Soms is het verminderen 
van de disfunctionele sfeer het doel van de 
verandering. Enkele respondenten vinden dat de 
disfunctionele sfeer aangepakt moet worden 
alvorens het verandertraject kan starten.  
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Contextvariabele Aanvullende bevindingen Consequenties veranderproces 

Structurering 

(Onderdeel van context-cluster: 
vermogen tot sturen en 
organiseren) 

In 61% van de cases is de mate van structurering 
hecht en in 68% hiervan heeft dat invloed op het 
veranderproces. Die invloed is zowel positief als 
negatief. Positief als het om een goed geoliede 
machine gaat. Negatief als het de bedoeling is 
flexibeler te kunnen opereren. 

In gevallen dat de structuur als losmazig wordt 
ervaren, heeft dat een negatieve invloed op het 
proces. De respondenten ervaren dat “de 
organisatie als zand door de vingers glipt”. 

Respondenten geven aan dat zij gaande het 
veranderproces op de negatieve effecten van 
structurering sturen. We hebben maar een paar 
cases waar de respondenten aangeven wat ze 
precies doen.  
Bij een hechte structurering is dat het bewust 
creëren van enige chaos. Bij een losmazige 
structurering is dat het aanbrengen van structuur.  

Kracht van de besluitvorming 

(Onderdeel van context-cluster: 
vermogen tot sturen en 
organiseren) 

De kracht van de besluitvorming is in een kleine 
meerderheid van de cases zwak. Dat heeft veelal 
een negatieve invloed op het veranderproces. 

Een zwakke besluitkracht levert vele respondenten 
hoofdbrekens op. Zij proberen gaande het 
veranderproces het besluitvormingsproces zo goed 
mogelijk te regisseren.  

Gebruik van kennis en informatie 

(Onderdeel van context-cluster: 
vermogen tot sturen en 
organiseren) 

In 40% van de cases is het gebruik van kennis en 
informatie intensief en in 45% van de cases wordt 
kennis en informatie nauwelijks gebruikt. In beide 
gevallen is rond de 70% van invloed op het 
veranderingsproces en wordt dat bij intensief 
gebruik als positief ervaren en bij weinig gebruik als 
negatief. 

Vooral bij intensief gebruik van kennis en ervaring 
geven de respondenten aan gaande het 
veranderproces gebruik te maken van de 
“voorhanden zijnde kanalen”. Bijvoorbeeld om de 
verwachtingen omtrent het veranderproces te 
managen. 

Als er geen gebaande paden zijn, zoeken 
respondenten naar sleutelfiguren die expliciet de 
opdracht krijgen om informatie te verspreiden. 

Informeel circuit 

 Aanwezigheid van informele 
groeperingen 

 De invloed 

In 55% van de cases is een informeel circuit 
aanwezig en heeft het circuit in 88% hiervan 
invloed op het veranderproces.  

De respondenten sturen op een informeel circuit; 
ze gaan er gaande het veranderproces ook actief 
naar op zoek. De sturing vindt plaats door: groepen 
te mixen, informele leiders bepaalde rollen te 
geven, het besluitvormingsproces te regisseren etc. 
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Contextvariabele Aanvullende bevindingen Consequenties veranderproces 

Spanningsboog 

 Spanning 

 Cultuurverschillen 

In 51% van de cases is de spanning groot en dat is 
in 89% hiervan van invloed op het veranderproces. 
Veelal wordt spanning als negatief voor het 
veranderproces benoemd. 

In 60% van de cases zijn de cultuurverschillen groot 
en in de meerderheid van de gevallen van invloed 
op het veranderproces. Die invloed wordt als 
negatief, “tegendraads”, ervaren.  

De verschillen zijn in 37% klein en in de 
meerderheid van die gevallen niet van invloed op 
het proces. 

In zijn algemeenheid heeft een hoge 
spanningsboog een negatief effect op het 
veranderproces.  

De respondenten houden tijdens het 
veranderproces rekening met een hoge 
spanningsboog. Dat doen ze door groepen op een 
bepaalde manier samen te stellen of activiteiten in 
een bepaalde volgorde te laten plaatsvinden. 

Kennis van en ervaring met 
veranderen 

In 21% van de cases zijn kennis en ervaring 
aanwezig. Dat heeft veelal een positieve invloed. In 
enkele cases is de kennis gebruikt om het 
veranderproces te blokkeren. In 54% van de cases 
is weinig kennis en ervaring. Dit heeft veelal een 
negatieve invloed op het veranderproces. 

Bij de aanwezigheid van kennis en ervaring met 
veranderen, mobiliseren de respondenten deze 
kennis gaande het veranderproces. Bij de 
afwezigheid van kennis en ervaring, wordt dat als 
een punt van zorg ervaren. Wij hebben geen 
informatie over wat respondenten daaraan doen. 

Druk van binnenuit In 51% van de cases is de druk van binnenuit laag; 
in 60% hiervan heeft dat geen invloed op het 
veranderproces. In 38% van de cases is de druk van 
binnenuit hoog en dat werkt in bijna alle gevallen 
bevorderend voor het veranderproces. 

Van de respondenten die adviseur zijn, geeft een 
aantal aan, dat de kans groot is dat je zelf 
probleemeigenaar wordt als de druk van binnenuit 
laag is.  

Mate en verdeeldheid van 
ambitie 

In nog geen 50% van de cases is de ambitie in de 
organisatie hoog. Dat geldt met name voor de top 
van de organisatie; de andere betrokkenen voelen 

Respondenten zeggen gaande het veranderproces 
veel tijd en energie te steken in het opkrikken van 
het ambitieniveau in de organisatie.  
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Contextvariabele Aanvullende bevindingen Consequenties veranderproces 

de ambitie niet. Een hoge mate van ambitie werkt 
in 93% van betreffende cases bevorderend in het 
veranderproces. 

Leiderschap In 81% van de cases is leiderschap aanwezig en in 
bijna alle cases is dat van invloed op het verander-
proces. Die invloed is overigens niet altijd positief.  

We hebben naar de stijlen van leiderschap 
gevraagd. In de 75 cases komen alle stijlen voor 
maar niet in gelijke mate: 

Dedicatie (sterk taakgericht): 41% 

Intergratie (zowel taak- als relatiegericht): 37%   

Separatie (niet taak-/relatiegericht maar sturend op 
regels en procedures): 16% 

Relatie (sterk relatiegericht): 6% 

De leiders met een integratiestijl blijken het in alle 
gevallen goed te doen. Leiders met een 
dedicatiestijl (taakgericht) blijken goed druk te 
kunnen creëren tijdens het proces. Een gevaar is 
dat zij doorslaan in drammerigheid. De 
dedicatiestijl blijkt goed te werken bij: een 
onderhandelende aanpak, mits drammerigheid 
wordt voorkomen en een tell & sell aanpak, mits de 
context niet politiek getint is. 

De leiders met een relatiestijl hebben in ons 
onderzoek moeite met het geven van sturing aan 
het proces. De separatiestijl (sturen via 
regels/procedures) wordt in bijna alle betreffende 
cases negatief ervaren.   

De respondenten geven aan dat het leiderschap in 
veranderprocessen van belang is, maar dat het 
afhankelijk is van de stijl van het leiderschap of 
leiderschap een positieve of negatieve invloed 
heeft op het proces. Daar waar de invloed negatief 
is, geven de respondenten aan, dat zij de neiging 
hebben om het leiderschap, voor zover mogelijk, 
over te nemen. Dat overnemen wordt overigens 
negatief door de respondenten gewaardeerd. 
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Contextvariabele Aanvullende bevindingen Consequenties veranderproces 

Verbondenheid In 62% van de cases is de verbondenheid groot en 
in 35% klein maar in beide gevallen heeft dat in de 
meerderheid van de cases invloed op het 
veranderproces. Een grote mate van 
verbondenheid heeft meestal een positief effect; in 
een aantal situaties blokkeert die verbondenheid 
het veranderproces. Een kleine mate van 
verbondenheid werkt bijna altijd negatief.   

Als de mate van verbondenheid groot is en dit een 
positieve invloed heeft op het veranderproces, 
doet een aantal respondenten gaande het proces 
expliciet een appèl op die verbondenheid. De 
respondenten typeren dit als “het meeliften op het 
bedrijfsgevoel”. 

Bij een lage mate van verbondenheid zeggen 
respondenten veel energie te moeten zetten op het 
afbreken van heilige huisjes. 

Ontwikkelingsstadium van de 
organisatie 

Het ontwikkelingsstadium van de organisatie heeft 
een sterk verband met de aanpak (zie aldaar). Elk 
stadium heeft zijn lusten en lasten: 
Embryonic: “erg vluchtig”; “er is geen 
referentiekader”. 

Mature: “ze weten precies wat ze willen – eisen het 
maximale”. 

Ageing en mature: “grote zelfgenoegzaamheid”; 
“de discussies moesten worden opgewekt”. 

Ageing: “in slaap”. 

We krijgen de indruk dat de respondenten bij een 
embryonic organisatie er tijdens het 
veranderproces “bovenop” blijven zitten en 
krachtig sturen. 

Bij een mature en ageing organisatie trekken de 
respondenten diverse registers open om tijdens het 
veranderproces de betrokkenen te activeren.  
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3. Definiëring competenties 

 

Domein Competentie Omschrijving 
Ondernemen 1. Durf Risico’s aangaan om uiteindelijk een bepaald herkenbaar 

voordeel te behalen. 
 2. Individualiteit Kansen zoeken en daarop actie nemen. Liever op eigen 

initiatief handelen dan passief afwachten. 
 3. Onafhankelijkheid Acties ondernemen die meer gebaseerd zijn op eigen 

overtuigingen dan op een verlangen om anderen een 
plezier te doen. Loyaal zijn aan de opdrachtgever zonder 
professionele onafhankelijkheid prijs te geven. 

 4. Ondernemerschap Kansen signaleren en deze omzetten in strategie en 
verbeterings- of vernieuwingsacties die bijdragen aan 
betere ondernemingsprestaties. 

 5. Marktgericht Is merkbaar goed geïnformeerd over ontwikkelingen in de 
markt en technologie en past deze informatie effectief toe 
in acties met voordelen voor de organisatie, het 
organisatieonderdeel of de functie. 

Veerkracht 
tonen 

6. Aanpassings-
vermogen 

Doelmatig blijven handelen door zich aan te passen aan 
veranderende omgevingen, taken, verantwoordelijkheden 
of mensen. 

 7. Flexibiliteit Wanneer zich problemen of kansen voordoen zo nodig de 
eigen gedragsstijl veranderen om een gesteld doel te 
bereiken. 

 8. Stresstolerantie Effectief blijven presteren onder tijdsdruk, bij tegenslag, 
teleurstelling of tegenspel. Daarbij kalm en in proportie 
met het belang van de zaak reageren. Om kunnen gaan 
met weerstand. 

 9. (Zelf)beheersing Het voorkomen van escalaties en controle hebben over 
emoties. 

Organiseren 10. Voortgang 
bewaken 

Effectief bewaken en controleren van de voortgang in 
eigen werk en dat van anderen, met de beschikbare tijd en 
middelen; actief instellen en hanteren van daarop gerichte 
procedures en anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. 

 11. Plannen Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en 
benodigde acties, tijd en middelen plannen om de 
gestelde doelen te kunnen bereiken. 

 12. Organiseren De voor een plan benodigde mensen en middelen 
identificeren en verwerven; deze zodanig inzetten dat 
beoogde resultaten effectief worden bereikt. 

 13. Coalitie sluiten Het zoeken of gebruiken van steun en hulp van anderen 
om een persoon en/of groep te overtuigen. 

Presteren 14. Resultaat-
gerichtheid 

Handelingen en besluiten richten op het daadwerkelijk 
realiseren van beoogde resultaten. Denkt vooruit. 

 15. Omgang met 
details 

Tonen aandacht te hebben voor details; langdurig effectief 
kunnen omgaan met detailinformatie. 

 16. Vasthoudendheid Vasthouden aan een gekozen aanpak of opvatting totdat 
het beoogde doel bereikt is, of afwijking hiervan 
onderbouwen met heldere argumenten. 

 17. Kwaliteits- Hoge eisen stellen aan de kwaliteit van eigen en 
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Domein Competentie Omschrijving 
gerichtheid andermans werk; voortdurend verbeteringen nastreven. 

 18. Energie Gedurende een lange periode in hoge mate actief zijn 
wanneer een functie dat vraagt. Hard werken, 
uithoudingsvermogen hebben. 

 19. Ambitie Gedrag tonen dat erop gericht is carrière te maken en 
succes te boeken. Investeren in de eigen ontwikkeling om 
dit te bereiken. 

 20. Legitimeren Het wijzen op de legitimiteit van een verzoek door de 
autoriteit of het recht te claimen om dat verzoek te doen 
of door aan te geven dat het verzoek in overeenstemming 
is met het beleid, de regels, de gebruiken of tradities in de 
organisatie. 

 21. Problemen 
oplossen 

Signaleren van (potentiële) problemen/knelpunten en 
deze zelfstandig of in samenwerking met anderen 
verhelpen. 

Analyseren 22. Analytisch Systematisch onderzoeken en alloceren van problemen en 
vragen. Ontleden van relevante informatie, achtergronden 
en structuren. Verbanden leggen tussen gegevens en 
overzien van relaties tussen oorzaak en gevolg. 

 23. Conceptueel 
denken 

Breder of dieper inzicht verschaffen in problemen of 
situaties door deze in een meer omvattend kader te 
plaatsen of door verbanden te leggen met andere 
informatie. 

 24. Lerende oriëntatie Aandacht tonen voor nieuwe informatie, deze in zich 
opnemen en effectief toepassen. 

 25. Creativiteit Met oorspronkelijke oplossingen komen voor problemen 
die met de functie verband houden. Nieuwe werkwijzen 
bedenken. 

Beschouwen 26. Oordeelsvorming Mogelijke handelwijzen, en de informatie daarover, tegen 
elkaar afwegen in het licht van relevante criteria; op basis 
daarvan tot realistische beoordelingen en keuzes komen. 

 27. Omgevings-
bewustzijn 

Laten blijken goed geïnformeerd te zijn over 
maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere 
omgevingsfactoren; deze kennis effectief benutten voor 
de eigen functie of organisatie. 

 28. Visie ontwikkelen In hoofdlijnen de richting aangeven waarin de organisatie 
en haar omgeving zich bewegen; de doelstellingen voor 
het langtermijn beleid formuleren. 

 29. Innoveren Creëren van nieuwe en originele ideeën, werkwijzen en 
toepassingen door het combineren van formele en 
informele informatie, bestaande en nieuwe 
oplossingen/aanpakken. 

 30. Organisatie-
bewustzijn 

Laten zien te begrijpen hoe een organisatie functioneert; 
bij acties rekening houden met de gevolgen voor de eigen 
organisatie en/of de organisatie van de klant. 
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Domein Competentie Omschrijving 
Faciliteren 31. Klantgerichtheid Onderzoeken van de wensen en behoeften van de klant en 

laten zien vanuit dat perspectief te denken en handelen. 
 32. Coachen Ondersteunen van anderen in de uitoefening van het werk. 

Anderen motiveren en aanzetten tot nadenken over en 
verbeteren van eigen gedrag en hierbij optreden als 
gesprekspartner. 

 33. Samenwerken Zich inzetten om met anderen resultaten te bereiken en 
daarmee bijdragen aan een gezamenlijk doel. Denken en 
handelen vanuit gemeenschappelijke belangen. 

 34. Luisteren Belangrijke boodschappen oppikken uit mondelinge 
communicatie; aandacht en ruimte geven aan 
gesprekspartners, op reacties ingaan en waar nodig 
kunnen doorvragen. 

 35. Sensitiviteit In het contact laten merken de gevoelens, houding en 
motivatie van anderen te onderkennen en daarvoor open 
te staan. De eigen invloed op anderen begrijpen en er 
rekening mee houden. 

 36. Accuraat Zorgvuldig en stipt handelen, gericht op het voorkomen 
van fouten. Nauwkeurig uitvoeren van activiteiten. 

 37. Inspireren Het wekken van enthousiasme voor een verzoek of 
voorstel door in te spelen op de waarden, idealen en 
aspiraties van een persoon/groep of door aan te geven dat 
een persoon/groep over de kwaliteiten beschikt om een 
taak goed uit te voeren of een doel te realiseren. 

 38. Kostenbewust Rekening houden met kosten en opbrengsten op korte en 
langere termijn. Kosten herkennen en uitgaven binnen het 
budget houden. Resultaat bereiken met zo min mogelijk 
verspilling van energie en middelen. 

 39. Persoonlijk beroep 
doen 

Het doen van een beroep op de loyaliteit of sympathie van 
een persoon en/of groep. 

Beïnvloeden 40. Communiceren Ideeën en informatie in heldere en correcte taal 
communiceren, zodanig dat de essentie bij anderen 
overkomt en wordt begrepen. 

 41. Optreden Zichzelf in houding en gedrag zó presenteren dat de eerste 
indruk bij anderen positief is; deze indruk in bestendig 
respect of sympathie kunnen omzetten. 

 42. Overtuigingskracht Ideeën, standpunten en plannen zó overtuigend bij 
anderen naar voren brengen dat zij, ook na aanvankelijke 
twijfels, daarmee instemmen. 

 43. Sociabiliteit Vlot en effectief leggen en onderhouden van contacten 
met anderen ten dienste van het werk; zich gemakkelijk in 
allerlei gezelschap begeven. 

Besturen 44. Besluitvaardigheid Beslissingen nemen, door acties te gelasten of meningen 
uit te spreken, ook wanneer zaken onzeker zijn of risico’s 
inhouden. Keuzen maken en knopen doorhakken. 

 45. Leiderschap Op inspirerende wijze richting geven. Tonen van 
voorbeeldgedrag. Randvoorwaarden scheppen en mensen 
motiveren zodat resultaten bereikt worden. 
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Domein Competentie Omschrijving 
 46. Delegeren Eigen beslissingsbevoegdheden en verantwoordelijkheden 

op duidelijke wijze toedelen aan de juiste medewerkers en 
geven van mogelijkheden om deze uit te voeren. 

 47. Visie uitdragen De richting waarin de organisatie zal gaan en de doelen die 
worden nagestreefd op een aansprekende wijze 
overbrengen en er draagvlak voor creëren.  

 48. Consulteren Een persoon en/of groep waarvan steun en assistentie 
wordt verlangd laten participeren in het bedenken van een 
strategie, activiteit of verandering of een voorstel wijzigen 
zodat rekening wordt gehouden met de belangen en 
suggesties van een persoon en/of groep. 

 49. Onderhandelen Tot overeenstemming komen vanuit verschillende 
standpunten, argumenten en/of belangen. Helder maken 
van doelen en belangen van betrokken partijen en 
realiseren van gewenst onderhandelingsresultaat. 

 50. Diplomatiek Vermogen om belangen van anderen te herkennen, in te 
schatten en hierop tactvol in te spelen om eigen doelen te 
realiseren. 

 51. Risicobewust Herkennen en inschatten van risico’s, knelpunten en 
hindernissen. Inschatten van de invloed hiervan op 
personen en activiteiten in de organisatie en de omgeving 
en hier naar handelen. 

 52. Netwerken Ontwikkelen en onderhouden van contacten en 
samenwerking met collega’s, klanten, vakgenoten en 
relaties. 

Vertrouwen 
wekken 

53. Integriteit Handhaven van sociale en ethische normen in het werk, 
ook als de verleiding of druk om het minder nauw te 
nemen groot is. Vertrouwen wekken in eigen 
professionaliteit en integriteit. 

 54. Betrouwbaarheid Nakomen van gemaakte afspraken en de consequenties 
ervan aanvaarden. Bij in gebreke blijven de gevolgen voor 
eigen rekening nemen en nadelige gevolgen voor anderen 
zo goed mogelijk wegnemen. 

 55. Loyaliteit Zich voegen naar het beleid en de belangen van de 
organisatie en de groep waarvan men onderdeel uitmaakt. 
In dilemma’s waar die belangen tegenover andere komen 
te staan de positie van het eigen onderdeel steunen of 
althans geen schade toebrengen. 

 56. Gunstige sfeer 
creëren 

Het complimenteren, vleien, vriendelijk of behulpzaam zijn 
om een persoon en/of groep in een goede stemming te 
krijgen voordat een verzoek of voorstel wordt gedaan. 
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4. Interventielijst 

 
Categorie interventies Voorbeeld Interventies 
1. Interventies gericht op 
verkenning en 
bewustwording 

 
Het onderkennen van de 
aard en oorzaak van een 
probleem en mensen 
bewust maken van de 
noodzaak tot verandering 

SWOT-analyse: het in kaart (laten) brengen van sterkten, zwakten, 
kansen en bedreigingen om de eigen prestaties, die van de 
concurrenten en de ontwikkelingen in de omgeving te kennen en op 
basis hiervan de (organisatie)strategie te bepalen. 
Benchmarking: het (laten) vergelijken van de eigen prestaties met die 
van de beste concurrenten om te onderkennen op welke onderdelen de 
organisatie beter kan presteren. 
Balanced Score Card: het in kaart (laten) brengen/meten van prestatie-
indicatoren op het gebied van financiën, bedrijfsprocessen, innovatie en 
klanten om te onderkennen op welke onderdelen de organisatie naar 
verwachting presteert en op welke onderdelen verbetering is aan te 
brengen. 
Causal loop diagrams (causale kaarten): het in kaart (laten) brengen van 
oorzaak – gevolg relaties waardoor terugkerende patronen zichtbaar 
worden. De kaarten geven aanwijzingen over welke factoren relatief 
gemakkelijk zijn te beïnvloeden en welke moeilijk. 
Andere voorbeelden: het 5-krachtenmodel van Porter; Pesti-omgevings-
analyse. 

2. Interventies gericht op 
strategische 
vraagstukken en het 
vormen van 
toekomstbeelden 

 
Het bevorderen dat 
toekomstbeelden over de 
organisatie gevormd (en 
gedeeld) worden 

Strategisch veranderplan: het opstellen van een plan met doelen en 
middelen om vanuit de huidige situatie de beoogde langere termijn 
positionering van de organisatie in de omgeving te realiseren. 
Search Conference: het gebruik maken van een conferentiemethode 
(large scale intervention) om een wel omschreven, wenselijke en 
bereikbare toekomst te creëren en een plan te maken om daar te 
komen. 
Strategische cultuur verandering: het ontwikkelen van een sterke 
gemeenschappelijke cultuur die fundamenteel afwijkt van de huidige 
cultuur en van belang is voor het voortbestaan van de organisatie. 

3. Interventies gericht op 
het al dan niet tijdelijk 
aanpassen van de 
structuur in een 
organisatie of in 
samenwerkings-
verbanden 

 
Het treffen van passende 
voorzieningen en 
omstandigheden om de 
veranderingen mogelijk te 
maken 

Projectorganisatie: het benoemen van een persoon of eenheid die een 
tijdelijke, afgebakende opdracht uitvoert, binnen de bestaande 
organisatiestructuur en met eigen additionele middelen. 
Tijdelijke groepen: het benoemen van taskforces (of andere benaming) 
die in het veranderproces een helder gedefinieerd doel hebben, 
bijvoorbeeld nieuwe ideeën ontwikkelen, prioriteiten stellen of het 
veranderproces plannen en coördineren. 
Pilot project: het op beperkte schaal laten uitproberen of de beoogde 
verandering haalbaar is, alvorens deze breder wordt uitgezet. 
Nieuwe organisatie eenheden: het opzetten van een of meerdere 
nieuwe organisatieonderdelen om bijvoorbeeld een nieuwe dienst aan 
te bieden, veelal als oplossing om inertia in de staande organisatie te 
omzeilen. 
Structuuraanpassingen: het verduidelijken en (mogelijk) aanpassen van 
de verdeling van taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en 
coördinatiemechanismen. 
Outsourcing: het buiten de organisatie onderbrengen van activiteiten 
die voorheen door de organisatie zelf zijn uitgevoerd.  
Andere voorbeelden: fusie en overname, joint ventures. 
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Categorie interventies Voorbeeld Interventies 
4. Interventies gericht op 
het verbeteren van de 
bedrijfsprestaties via 
bedrijfsprocessen 
(business performance) 

 
Het treffen van 
maatregelen op het 
gebied van de 
bedrijfsprocessen om het 
resultaat te verbeteren 

Herontwerp van bedrijfsprocessen (BPR): het fundamenteel aanpassen 
van de werkprocessen veelal met behulp van informatietechnologie. 
Of: het in kaart brengen van werkprocessen en mogelijk het aanpassen 
daarvan. 
Integrale kwaliteitszorg: een permanent proces waarin wordt gestreefd 
de tevredenheid van de klant te vergroten door systematisch te werken 
aan verbetering van producten of diensten. 
Het Conference model: het gebruik maken van een 
conferentiemethode (large scale intervention) om processen te 
herontwerpen en klant-leverancierrelaties te verbeteren waarbij wordt 
aangesloten op de strategie van de organisatie. 

5. Interventies gericht op 
de motivatie van 
werknemers met behulp 
van HRM-
instrumentarium 

 
Het bevorderen van 
motivatie van 
betrokkenen om de 
flexibiliteit van de 
organisatie en de 
organisatieprestaties te 
vergroten 

Beloningssysteem: het ontwerpen van een systeem dat zowel de 
prestaties van de medewerkers en de werknemerstevredenheid 
bevordert als ongewenst gedrag vermindert, zoals regels rond 
prestatiebeloning en promotie. 
Selectie: het bevorderen dat de juiste man/vrouw op de juiste plaats 
komt. 
Carrièreontwikkeling: het ondersteunen van mensen bij hun loopbaan 
in de organisatie en bij het stellen van carrièredoelen. 
Taakverbreding: het uitbreiden van een takenpakket met 
werkzaamheden op hetzelfde niveau.  
Taakverrijking: het toevoegen van ‘hogere’ taken aan een takenpakket, 
inclusief de daarmee samenhangende verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden. 

6.  Interventies gericht op 
beheersing en controle 

 
Het inzichtelijk (laten) 
maken van de voortgang 
of de kwantiteit en de 
kwaliteit van de 
werkzaamheden 

Controleren: het nagaan of taken naar behoren zijn uitgevoerd.  
Rapporteren: het met een bepaalde frequentie laten opstellen van 
rapportages over behaalde resultaten en/of voortgang van activiteiten.  
Tijdschrijven: het met een bepaalde frequentie laten rapporteren 
hoeveel tijd besteed is aan activiteiten. 

7.  Interventies gericht op 
training en ontwikkeling 

 
Het aanleren en eigen 
maken van concepten en 
vaardigheden of het 
vergroten van inzicht 

Training: het aanleren van vaardigheden door managers, medewerkers 
of staf. 
Workshops: het gevoelig maken van mensen voor de noodzaak van 
verandering, voor trends, voor verschillende opties voor hun organisatie 
of henzelf of voor bepaalde methoden en concepten. 
Feedback: het bevorderen dat het individu, de groep of de organisatie 
inziet wat voor effect het eigen gedrag of de prestatie heeft op anderen. 
Coaching of counseling: het geven van individuele feedback om de 
effectiviteit van het individu te vergroten en het bevorderen van het 
zelfvertrouwen en de kennis en vaardigheden om een verandering te 
realiseren. 
Spelsituaties: het via spelsituaties laten ervaren van de 
(systeem)consequenties van het eigen gedrag. 
Survey feedback: het in een actief proces informatie en kennis (laten) 
vergaren over problemen en oplossingen om vervolgens gerichte 
activiteiten te formuleren en uit te voeren. 
Andere voorbeelden: 360 graden feedback. 
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Categorie interventies Voorbeeld Interventies 
8.  Interventies gericht op 
processen tussen mensen 
(sociale processen) 

 
Het verbeteren van 
sociale processen in 
organisaties  
bv. de interpersoonlijke 
relaties, het functioneren 
van een team, de relatie 
tussen teams of 
organisaties 

Proces Consultatie/Teambuilding: een groep in staat stellen om het 
eigen functioneren als groep te analyseren en passende oplossingen te 
formuleren voor disfunctionele groepsprocessen. 
Zoekconferentie: het houden van een organisatiebrede bijeenkomst 
met als doel belangrijke organisatiewaarden te verduidelijken en om 
een (nieuwe) manier te ontwikkelen om problemen te benaderen 
Derde partij: als neutrale derde partij de interactie tussen partijen 
begeleiden en probleemoplossing bevorderen om tot een door partijen 
onderschreven resultaat te komen. 
Procesmanagement: het faciliteren van besluitvormingsprocessen in 
complexe situaties, waarin op voorhand geen oplossing voorhanden is 
en de belangen van partijen uiteen lopen. Sturen op: 
openheid/toegankelijkheid van stakeholders; het in acht nemen van de 
kernwaarden van de stakeholders; de continuïteit en het tempo van het 
proces; de inhoudelijke kwaliteit van de oplossing.  
Andere voorbeelden: T-group; Organization confrontation meeting; 
Intergroup relations; Agenda Setting. 

9.  Interventies gericht op 
duurzaam leren en 
veranderen door 
interactie gaande te 
houden 
 
Het gaande houden van 
het proces van interactie 
en communicatie 

Actie leren: het creëren van een context waarin ‘leren’ het met anderen 
oplossen van echte problemen is en waarbij de uitwisseling van 
ervaringen en reflectie essentiële onderdelen zijn. 
Actie onderzoek: het creëren van een samenwerkingsverband tussen 
onderzoeker en actoren (medewerkers) waarbij onderzoeken en leren 
samen opgaan. 
Begrijpend onderzoek: het bevorderen te veranderen in sociaal 
geconstrueerde realiteiten door: interactieve observatie en 
doorgronden ‘wat is’, daarna formuleren ‘wat zou kunnen’ en ‘wat zou 
moeten’ om vervolgens te gaan starten met experimenteren met ‘wat 
kan’.  
Dialoog: het bevorderen dat op basis van dialoog en interactie 
verschillende ideeën over de werkelijkheid worden gedeeld en dat van 
hieruit nieuwe realiteiten worden geconstrueerd. 
Verhalen vertellen: het bevorderen dat via open interviews verhalen 
worden vastgelegd en dat in deze verhalen naar tegenstellingen wordt 
gezocht en ‘tussen de regels door wordt gelezen’ en dat vervolgens 
samenvoeging tot nieuwe verhalen plaatsvindt. 
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5. Casebeschrijvingen en de constructie 

 
Aanvankelijk hadden we het voornemen om met een achttal cases over adviessituaties te 
werken. Voor ieder van vier mogelijke problemen, de hoofddoelen van veranderingen, 
wilden we twee cases opstellen. De vier hoofddoelen (problemen) zijn: 1. Strategie, 
structuur en inrichting; 2. Producten, diensten en processen; 3. Cultuur, interactie en 
leiderschap en 4. Kennis, kunde en houding (zie: Reitsma c.s, 2003; De Caluwé & Vermaak, 
2006). 
Daarna hebben we de variabelen (context/situatie), zoals genoemd door Otto (2000), 
verdeeld over de cases, waarbij we de variabelen 6, 7 en 8 (identificatie met de organisatie, 
reflectievermogen op eigen gedrag en kennis en kunde) hebben gecombineerd, omdat die 
veel verband hebben met elkaar. Variabele 5: aanwezige regelgeving, hebben we 
weggelaten, omdat we die voor ons onderzoek minder relevant achtten.  
Zo hebben we een matrix gemaakt van acht mogelijke cases.  

 
 

Zachte 
kenmerken 
in de 
organisatie 

6 = identificatie met de organisatie 
7 = reflectievermogen op eigen gedrag 
8 = kennis en kunde in de organisatie 

 

 
Bij de invulling van deze matrix hebben we ons laten leiden door de vuistregels van Otto 
(2000) en hebben we combinaties die niet zinvol leken weggelaten. Zo komt bijvoorbeeld de 
case: ’Het doel is het ontwikkelen van de cultuur en leiderschap en er is veel tijdsdruk’, niet 
voor. De case: ‘Het doel is het ontwikkelen van kennis en kunde van mensen en er is hoge 
escalatie’, komt ook niet voor. Dergelijke cases zijn niet realistisch. 

                       Probleem 
                       (doelen) 
 
Situatie (context) 

Strategie, 
structuur en 
inrichting 

Producten, 
diensten en 
processen 

Cultuur, 
interactie en 
leiderschap 

Kennis, kunde en 
houding 

 
1. 

 
Tijdsdruk 

 
ja 
 

 
nee 

 
ja 

 
ja 

 
nee 

 
nee 

 
nee 

 
nee 

 
2. 

 
Escalatie 

 
hoog 

 
laag 

 
laag 

 
matig 

 
laag 

 
hoog 

 
laag 

 
laag 
 

 
3. 

 
Machts- 
verschillen 

 
klein 

 
groot 

 
groot 
 

 
groot 

 
klein 

 
groot 

 
klein 

 
klein 

 
4. 

 
Functieafhanke-
lijkheid 

 
laag 

 
laag 

 
hoog 

 
hoog 

 
laag 

 
hoog 

 
laag 

 
hoog 

 
6, 
7, 
8 

 
‘Zachte’ 
kenmerken 
in de organisatie 

 
6, 7 en 
8 hoog 

 
6 hoog, 
7 en 8 
laag 

 
6, 7 en 
8 hoog 

 
6, 7 en 
8 laag 

 
6, 7 en 
8 hoog 

 
6, 7 en 
8 laag 

 
6 hoog, 
7 en 8 
laag 

 
6, 7 en 
8 hoog 

  
CASE 

 
    1 

 
    2 

 
     3 

 
     4 

 
      5 

 
     6 

 
     7  

 
    8 
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Deze matrix was voor ons de ideale mix van cases voor ons onderzoek, omdat we dan een 
breed palet aan adviessituaties konden voorleggen. Maar al heel snel bleek dat een dergelijk 
aantal cases onhaalbaar zou zijn. In proefinterviews bleek dat twee tot vier cases 
behandelen in ongeveer anderhalf uur een absoluut maximum is. Het aantal cases moest 
daarom gehalveerd worden. We hebben daarbij gezocht naar bijzondere combinaties van 
doelen en contextvariabelen, waarbij variëteit tussen cases het belangrijkste criterium was. 
 
We hebben uiteindelijk gekozen voor casetype 1, 4, 5 en 6. In deze vier cases zit twee keer 
een wat harder en twee keer een wat zachter veranderdoel. En de contextvariabelen nemen 
alle mogelijke waarden aan over de vier cases.  
 
Vervolgens zijn de cases in zijn definitieve vorm geschreven. Het heeft geresulteerd in de 
volgende vier cases. Tevens krijgen zij nu een nieuw nummer: case 1, 2, 3 en 4.  
 
Case 1: Het bedrijf in de dienstverlenende sector met de 5 kernwaarden die maar niet lijken 
te beklijven. 
Het gaat om een bedrijf in de dienstverlenende sector. Alle processen zijn zo georganiseerd 
dat zij het klantcontact maximaal ondersteunen. De meeste medewerkers weten wat ze 
moeten doen: de taken zijn helder. Daarnaast heeft men geprobeerd om de 
organisatiecultuur te beïnvloeden. In een werkgroep bestaande uit alle geledingen van de 
organisatie zijn de volgende vijf waarden geformuleerd: Wij zijn open en eerlijk, 
geïnteresseerd in onze klanten en in elkaar, resultaatgericht en praktisch. 
Deze waarden zijn gecommuniceerd met alle lijnmanagers en er is op aangedrongen om die 
waarden in de praktijk te brengen. Ook in interne trainingen wordt aandacht besteed aan 
deze waarden. Maar dat heeft de afgelopen twee jaar heel weinig zoden aan de dijk gezet. 
De directeur wil er harder aan gaan trekken. Eerst moet er op korte termijn iets gaan 
gebeuren met de lijnmanagers, want die moeten gaan inzien dat er nu op korte termijn aan 
die waarden wordt gewerkt. In menig managementteamvergadering wordt dat ook wel 
beaamd. Maar iedereen is toch een beetje koning in de eigen parochie en trekt zich weinig 
aan van anderen. Men heeft wel hart voor de zaak en ziet ook wel dat het veel beter kan. De 
leden van het managementteam (lijnmanagers) hebben verschillende incompany trajecten 
doorlopen op het gebied van de organisatiekunde. 
 
(Doel: Cultuur, interactie en leiderschap.  
Contextvariabelen: geen tijdsdruk; escalatie is laag; kleine verschillen in 
machtsverhoudingen; lage functie-afhankelijkheid; hoge identificatie met de organisatie; 
hoog reflectievermogen; veel kennis en kunde.) 
 
Case 2: Het verlieslijdende adviesbureau dat intern veel discussieert en analyseert over 
strategie en structuur maar niet tot daden komt. 
Een adviesbureau heeft te lijden onder slechte financiële resultaten. Er wordt een onderzoek 
gedaan intern naar de mogelijke oorzaken. Dat onderzoek wordt gedaan onder de senior 
adviseurs door middel van intensieve gesprekken. Daaruit blijkt dat het adviesbureau een 
verouderde strategie heeft en dat de interne structuur niet (meer) goed past bij de 
ontwikkelingen in de markt. Het is nodig, zeggen de senior adviseurs, dat wij ons gaan 
beraden op onze strategie en onze interne structuur gaan aanpassen. 



 

Bijlagen Adviseurs aan de slag 27 

De resultaten lopen steeds verder terug. 
Het management ziet zich geplaatst voor snelle maatregelen, want het bureau kan het niet 
veel langer uitzingen op deze manier. Er is wel veel onrust in de organisatie: een groot aantal 
adviseurs heeft te weinig werk. Maar de meesten voelen zich erg betrokken bij de club en er 
is dus heel weinig verloop. Maar het water staat ook intern wel tot de lippen. Mensen 
beginnen steeds vaker elkaar aan te kijken: doe jij wel genoeg aan acquisitie en marketing? 
En doe je niet teveel aan interne klussen? Staat we wel met open vizier naar buiten? 
In de diverse adviesgroepen is men bezig met een zelfonderzoek: wat kunnen we doen om 
deze situatie het hoofd te bieden. Men heeft analyses gemaakt van de markt en het 
onderlinge gesprek gaat over wat ieder zelf kan doen om de situatie op termijn beter te 
maken. Men is ook wel deskundig op het gebied van strategie en van de doelgroepen 
waarvoor men wil werken. 
Vooralsnog heeft dit wel geleid tot veel interessante en waardevolle discussies maar het 
heeft echter nog niet geleid tot een nieuwe strategie of structuur. Het management weet 
niet goed hoe ze dit moeten aanpakken en ze overwegen om externe hulp erbij te halen.  
 
(Doel: Strategie, structuur, inrichting. 
Contextvariabelen: wel tijdsdruk; escalatie is hoog, kleine verschillen in 
machtsverhoudingen; lage functie-afhankelijkheid; hoge identificatie met de organisatie; 
hoog reflectievermogen; veel kennis en kunde.) 
 
Case 3: Het carrosseriebedrijf voor bussen dat naast serieproductie steeds meer vragen voor 
maatwerk krijgt, waardoor verwarring ontstaat. 
Busbouw b.v. is een carrosseriebedrijf dat, naast bussen voor stads- en streekvervoer, ook 
speciale bussen maakt voor bijvoorbeeld bibliotheken en de KLM. Deze bussen worden in 
serie gefabriceerd. De laatste tijd echter komen er ook orders binnen waarbij op specifieke 
specificaties kleine aantallen bussen moeten worden geleverd. Dat verstoort de planning en 
het seriematige karakter van de productie. 
De orderportefeuille beloopt meestal een periode van acht tot tien maanden. Maar nu 
komen er ook orders binnen waarvoor spoed vereist is. En dat grijpt ook in op de reguliere 
productiegang. Er moet dan ook steeds meer en steeds vaker in de planning worden 
geschoven. Productiemedewerkers moeten ook steeds wisselende werkzaamheden doen.  
Dat vinden veel medewerkers niet leuk. Het ziekteverzuim is fors toegenomen. Ze zijn steeds 
minder bereid om zich ten volle in te zetten en sommigen zijn al verdwenen naar een andere 
baan. De onderlinge sfeer onder de medewerkers en het management is wel goed. 
Het top- en middenmanagement weten niet zo goed wat ze hiermee aanmoeten. Er moet 
wel iets gebeuren en liefst snel. Nieuwe mensen binnenhalen? Nog meer flexibele planning 
gaan hanteren? Het is wel duidelijk dat het management iets moet gaan doen. Dat verwacht 
iedereen ook van hen. Het is ook wel duidelijk dat het niet gaat om hier en daar een gat te 
dichten. Want als je aan de ene kant iets oplost, ontstaan er problemen elders. Er moet wel 
integraal worden gekeken. Er is duidelijk gebrek aan deskundigheid intern. 
 
(Doel: Producten, diensten en processen. 
Contextvariabelen: wel tijdsdruk; escalatie is matig; grote verschillen in 
machtsverhoudingen; hoge functie-afhankelijkheid; lage identificatie met de organisatie; 
laag reflectievermogen; weinig kennis en kunde.) 
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Case 4: Het geprivatiseerde IT-bedrijf dat zijn acquisitie en projectmanagement-
vaardigheden wil vergroten; hetgeen leidt tot een conflict. 
Het gaat om een IT-bedrijf dat geprivatiseerd is twee jaar geleden. Ze installeren en 
ondersteunen IT-systemen. De financiële resultaten zijn niet slecht, maar gaan wel naar 
beneden. Daarom is kort geleden een verandering geïntroduceerd, waarbij medewerkers 
acquisitie - en projectmanagementvaardigheden moeten leren. De trainingen die hiervoor 
zijn georganiseerd worden uitgevoerd door een extern bureau. De (vijf)middenmanagers 
hebben besloten om niet aan de trainingen deel te nemen, omdat zij zeggen: "al over die 
vaardigheden te beschikken". 
Op de training wordt een enorm wantrouwen van de medewerkers zichtbaar tegenover de 
middenmanagers. Zij worden door de meerderheid van de medewerkers gezien als de 
oorzaak van de slechte resultaten: ze sturen mensen slecht aan; ze luisteren niet goed; ze 
creëren een sfeer van wantrouwen. De medewerkers formuleren een aantal 
verbeterpunten, die met name bij de middenmanagers moeten worden gerealiseerd. Ze 
schakelen hiervoor onder andere ook de OR in, die deze punten aankaart bij de directie. De 
middenmanagers zijn verontwaardigd en willen dat "een aantal raddraaiers door de directie 
wordt aangepakt". De sfeer is grimmig. De directie wil een adviseur inschakelen om het 
conflict te behandelen, want dat kan zo niet doorgaan. De directie ligt nu ook zelf onder 
vuur, omdat de middenmanagers de directie gebrek aan daadkracht verwijt. De OR heeft al 
een paar forse aanvaringen gehad met de directie. 
De beste mensen lopen weg. Ze kunnen zo ergens anders terecht. Er heerst een slechte sfeer 
en niemand geeft veel om deze organisatie. Ze zijn onderling verre van communicatief over 
de problemen. 
 
(Doel: Cultuur, interactie en leiderschap. 
Contextvariabelen: geen tijdsdruk; escalatie is hoog; grote verschillen in 
machtsverhoudingen; hoge functie-afhankelijkheid; lage identificatie met de organisatie; 
laag reflectievermogen, weinig kennis en kunde.) 
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6. Interviewprotocol / Codeboek SPSS 
 

 

INTERVIEW Relatie aanpak & interventies - competenties 

 
 
Datum en plaats gesprek: 
 
 
 
Naam adviseur: 
 
 
 
Aantal jaar werkervaring als adviseur: 
 
 
 
Sector waarin wordt geadviseerd:  
 
 
 
 
 
 
Specialisatie: 
 
 
 
 
 
 
Leeftijd: 
 
 
 
Opleiding: 
 
 
 
 
Type adviesbureau: 1-pitter / klein bureau / middelgroot bureau / internationaal bureau 
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A. Case (iedere case is op deze wijze aan de orde gekomen; nu ter illustratie Case1) 
 
Lees de case hieronder. Wat zijn de onderwerpen/ aangrijpingspunten waar je je als adviseur op wilt 
gaan richten? Antwoorden met marker aangeven in de case tekst. 
 
Case 1 
Het gaat om een bedrijf in de dienstverlenende sector. Alle processen zijn zo georganiseerd dat zij 
het klantcontact maximaal ondersteunen. De meeste medewerkers weten wat ze moeten doen: de 
taken zijn helder. Daarnaast heeft men geprobeerd om de organisatiecultuur te beïnvloeden. In een 
werkgroep bestaande uit alle geledingen van de organisatie zijn de volgende vijf waarden 
geformuleerd: Wij zijn open en eerlijk, geïnteresseerd in onze klanten en in elkaar, resultaatgericht 
en praktisch. 
Deze waarden zijn gecommuniceerd met alle lijnmanagers en er is op aangedrongen om die waarden 
in de praktijk te brengen. Ook in interne trainingen wordt aandacht besteed aan deze waarden. Maar 
dat heeft de afgelopen twee jaar heel weinig zoden aan de dijk gezet. De directeur wil er harder aan 
gaan trekken. Eerst moet er op korte termijn iets gaan gebeuren met de lijnmanagers, want die 
moeten gaan inzien dat er nu op korte termijn aan die waarden wordt gewerkt. In menig 
managementteamvergadering wordt dat ook wel beaamd. Maar iedereen is toch een beetje koning 
in de eigen parochie en trekt zich weinig aan van anderen. Men heeft wel hart voor de zaak en ziet 
ook wel dat het veel beter kan. De leden van het managementteam (lijnmanagers) hebben 
verschillende incompany trajecten doorlopen op het gebied van de organisatiekunde. 
 

Extra opmerkingen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Type aanpak (Fase 1 en fase 2) 
 
Als je hier aan het werk gaat, zal je dat met name expertmatig doen of met een grote 
(deel)verzameling van de mensen in de organisatie? Geef de score weer op de 10 puntschaal 
hieronder. 

  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
niet participatief/       volledig participatief/ 
expertmatig/         procesmatig met  
alleen          grote groep 

 
 

Waarom kies je voor deze score ? 
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C. Interventies 
Er zijn negen categorieën interventies, iedere categorie heeft een specifiek doel en er zijn ter 
illustratie ook voorbeeld interventies. Welke interventie vind je passend voor deze case? 
 

 
 Fase I 

 
 Fase II 

 
A. Interventies gericht op 
diagnostiek en 
probleemoplossing. 
 

 

 
 Fase I 

 
 Fase II 

 
B. Interventies gericht op 
strategische vraagstukken. 
 

 
 

 
 

 Fase I 
 

 Fase II 

 
C. Interventies gericht op het 
al dan niet tijdelijk aanpassen 
van de structuur in een 
organisatie of in 
samenwerkingsverbanden. 

 

 
 

 Fase I 
 

 Fase II 

 
D. Interventies gericht op het 
verbeteren van de 
bedrijfsprestaties ( business 
performance). 
 

 

 
 Fase I 

 
 Fase II 

 
E. Interventies gericht op de 
motivatie van werknemers. 

 

 

 
 Fase I 

 
 Fase II 

 
F. Interventies gericht op 
beheersing en controle. 
 

 

 
 Fase I 

 
 Fase II 

 
G. Interventies gericht op 
training en ontwikkeling. 
 
 

 

 
 Fase I 

 
 Fase II 

 
H. Interventies gericht op  
processen tussen mensen. 
 
 

 

 
 Fase I 

 
 Fase II 

 
I. Interventies gericht op 
duurzaam leren en 
veranderen. 
 

 

Welke voorbeeld interventies zou je gebruiken? 
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Interventie A 
 SWOT-analyse 
 Benchmarking 
 Balanced Score Card 
 Causal loop diagram 

 
Interventie B 

 Strategisch veranderplan 
 Search conference 
 Strategische cultuur verandering 

 
Interventie C 

 Projectorganisatie 
 Tijdelijke groepen 
 Pilot project 
 Nieuwe organisatie eenheden 
 Structuuraanpassingen 
 Outsourcing 

 
Interventie D 

 Herontwerp van bedrijfsprocessen  
 Integrale kwaliteitszorg 
 Het conference model 

 
Interventie E 

 Beloningssysteem 
 Selectie 
 Carrièreontwikkeling 

 
 

 
 Taakverbreding 
 Taakverrijking 

 
Interventie F 

 Controleren 
 Rapporteren 
 Tijdschrijven 

 
Interventie G 

 Training 
 Workshops 
 Feedback 
 Coaching of counseling 
 Spelsituaties 
 Survey feedback 

 
Interventie H 

 Proces Consultatie/Teambuilding 
 Zoekconferentie 
 Derde partij 
 Procesmanagement 

 
Interventie I 

 Actie leren 
 Actie onderzoek 
 Begrijpend onderzoek 
 Dialoog 
Verhalen vertellen

Waarom?  
 
 
 
 
 
 

 
Met welke interventie start je? 

Fase 1: 
 
 
 
 
 
Fase 2: 
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D. Competenties 
 
Per gekozen interventiecategorie die ingezet zou worden: welke competenties van de adviseur passen 
erbij? 
 

Categorie A: Ondernemen 

A1. Durf  
A2. Individualiteit  
A3. Onafhankelijkheid  
A4. Ondernemerschap  
A5. Marktgericht  
 

Categorie B: Veerkracht tonen 

B1.Aanpassingsvermogen  
B2. Flexibiliteit  
B3. Stresstolerantie  
B4. (Zelf)beheersing  
 

Categorie C: Organiseren 

C1. Voortgang bewaken  
C2. Plannen  
C3. Organiseren  
C4. Coalitie sluiten  
 

Categorie D: Presteren 

D1. Resultaatgericht  
D2. Omgang met details  
D3. Vasthoudendheid  
D4. Kwaliteitsgerichtheid  
D5. Energie  
D6. Ambitie  
D7. Legitimeren  
D8. Problemen oplossen  
 

Categorie E: Analyseren 

E1. Analytisch  
E2. Conceptueel denken  
E3. Lerende oriëntatie  
E4. Creativiteit  
 

Categorie F: Beschouwen 

F1. Oordeelsvorming  
F2. Omgevingsbewustzijn  
F3. Visie ontwikkelen  
F4. Innoveren  
F5. Organisatie bewustzijn  
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Categorie G: Faciliteren 

G1. Klantgerichtheid  
G2. Coachen  
G3. Samenwerken  
G4. Luisteren  
G5. Sensitiviteit  
G6. Accuraat  
G7. Inspireren  
G8. Kostenbewust  
G9. Persoonlijk beroep 
doen  

 

 
Categorie H: Beïnvloeden 

H1. Communiceren  
H2. Optreden  
H3. Overtuigingskracht  
H4. Sociabiliteit  
 

Categorie J: Besturen 

J1. Besluitvaardigheid  
J2. Leiderschap  
J3. Delegeren  
J4. Visie uitdragen  
J5. Consulteren  
J6. Onderhandelen  
J7. Diplomatiek  
J8. Risicobewust  
J9. Netwerken  
 

Categorie K: Vertrouwen wekken 

K1. Integriteit  
K2. Betrouwbaarheid  
K3. Loyaliteit  
K4. Gunstige sfeer  
 
 

Vertel het verhaal 
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Vraag: Welke interventies horen tot jouw repertoire? 

 
   A. Interventies gericht op diagnostiek en probleemoplossing. 
   B. Interventies gericht op strategische vraagstukken. 
      C. Interventies gericht op het al dan niet tijdelijk aanpassen van de structuur in een 

                   organisatie of in samenwerkingsverbanden. 
 D. Interventies gericht op het verbeteren van de bedrijfsprestaties 
 E. Interventies gericht op de motivatie van werknemers. 
 F. Interventies gericht op beheersing en controle. 
 G. Interventies gericht op training en ontwikkeling. 
 H. Interventies gericht op processen tussen mensen. 
 I. Interventies gericht op duurzaam leren en veranderen. 

Motivatie 
 
 
 
 

 
 
Vraag: Welke competenties horen tot jouw repertoire? 
A: Ondernemen 

A1. Durf 
A2. Individualiteit 
A3. Onafhankelijkheid 
A4. Ondernemerschap 
A5. Marktgericht 

B: Veerkracht tonen 
B1.Aanpassingvermogen 
B2. Flexibiliteit 
B3. Stresstolerantie 
B4. (Zelf)beheersing 

C: Organiseren 
C1. Voortgang bewaken 
C2. Plannen 
C3. Organiseren 
C4. Coalitie sluiten 

D: Presteren 
D1. Resultaatgericht 
D2. Omgang met details 
D3. Vasthoudendheid 
D4. Kwaliteitsgerichtheid 
D5. Energie 
D6. Ambitie  

D7. Legitimeren 
D8. Problemen oplossen  

E: Analyseren 
E1. Analytisch 
E2. Conceptueel denken 
E3. Lerende oriëntatie 
E4. Creativiteit 

F: Beschouwen 
F1. Oordeelsvorming 
F2. Omgevingsbewustzijn 
F3. Visie ontwikkelen 
F4. Innoveren 
F5. Organisatie 

bewustzijn 
G: Faciliteren 

G1. Klantgerichtheid 
G2. Coachen 
G3. Samenwerken 
G4. Luisteren 
G5. Sensitiviteit 
G6. Accuraat 
G7. Inspireren 
G8. Kostenbewust 

G9. Persoonlijk beroep 
doen 
H: Beïnvloeden 

H1. Communiceren 
H2. Optreden 
H3. Overtuigingskracht 
H4. Sociabiliteit 

J: Besturen 
J1. Besluitvaardigheid 
J2. Leiderschap 
J3. Delegeren 
J4. Visie uitdragen 
J5. Consulteren 
J6. Onderhandelen 
J7. Diplomatiek 
J8. Risicobewust 
J9. Netwerken 

K: Vertrouwen wekken 
K1. Integriteit 
K2. Betrouwbaarheid 
K3. Loyaliteit 
K4. Gunstige sfeer

Motivatie 
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Vraag: Welke competenties zou iedere adviseur moeten beheersen? 

A. Ondernemen 
A1. Durf 
A2. Individualiteit 
A3. Onafhankelijkheid 
A4. Ondernemerschap 
A5. Marktgericht 

B. Veerkracht tonen 
B1. Aanpassingsvermogen 
B2. Flexibiliteit 
B3. Stresstolerantie 
B4. (Zelf)beheersing 

C. Organiseren 
C1. Voortgang bewaken 
C2. Plannen 
C3. Organiseren 
C4. Coalitie sluiten 

D. Presteren 
D1. Resultaatgericht 
D2. Omgang met details 
D3. Vasthoudendheid 
D4. Kwaliteitsgerichtheid 
D5. Energie 
D6. Ambitie  
D7. Legitimeren 
D8. Problemen oplossen  

E: Analyseren 
E1. Analytisch 
E2. Conceptueel denken 
E3. Lerende oriëntatie 
E4. Creativiteit 

F. Beschouwen 
F1. Oordeelsvorming 
F2. Omgevingsbewustzijn 
F3. Visie ontwikkelen 
F4. Innoveren 
F5. Organisatie bewustzijn 

G. Faciliteren 
G1. Klantgerichtheid 
G2. Coachen 
G3. Samenwerken 
G4. Luisteren 
G5. Sensitiviteit 
G6. Accuraat 
G7. Inspireren 
G8. Kostenbewust 
G9. Persoonlijk beroep doen 

H. Beïnvloeden 
H1. Communiceren 
H2. Optreden 
H3. Overtuigingskracht 



 

Bijlagen Adviseurs aan de slag 37 

H4. Sociabiliteit 
J. Besturen 

J1. Besluitvaardigheid 
J2. Leiderschap 
J3. Delegeren 
J4. Visie uitdragen 
J5. Consulteren 
J6. Onderhandelen 
J7. Diplomatiek 
J8. Risicobewust 
J9. Netwerken 

K. Vertrouwen wekken 
K1. Integriteit 
K2. Betrouwbaarheid 
K3. Loyaliteit 
K4. Gunstige sfeer 

Motivatie 
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Bijlagen Adviseurs aan de slag 39 

7. Codeboek Atlas.ti 
 
 

1. Context 

 
Code Subcodes 

‘Wat is er aan de hand’ 1.1 Kern van het probleem – 
opvallend 

 

1.2 Wat ik me afvraag 1.2.1 Betrekking op historie 
1.3 Overtuiging van de adviseur 1.3.1 Binnen organisatie 

1.3.2 Buiten organisatie 
1.4 Wat ik nog wil weten – 
       open/witte vlek 

 

1.5 Ik weet niet  
1.6 De eerste stap 1.6.1 Naar de opdrachtgever 

gaan 
1.6.2 anders 

1.7 Niet mijn type opdracht, 
omdat….. 

 

Dimensies Miel Otto 1.8 Tijdsdruk  
1.9 Escalatie  
1.10 Machtsverschillen  
1.11 Functieafhankelijkheid  
1.12 Aanwezige regelgeving  
1.13 Identificatie met 
organisatie 

 

1.14 Reflectievermogen – 
individueel of collectief 

 

1.15 Kennis en kunde  
1.16 Overig  

2. Aanpak 

 
Code Subcodes 

Participatie 2.1 Mate van participatie 2.1.1 Begin 
2.1.2 Vervolg 
2.1.3 Alles 

2.2 Rol van de adviseur 2.2.1 Rol adviseur zelf bij 
aanpak; ik…….. 
2.2.2 Rol 2de adviseur  
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3. Interventies 
 

Code Subcodes 

Argumentatie 3.1 Verkenning en 
bewustwording (A) 

3.1.1 Daarom doe ik dat 
3.1.2 Daarom doe ik dat niet 

3.2 Strategische vraagstukken 
en verkenning 
toekomstbeelden (B) 

3.2.1 Daarom doe ik dat 
3.2.2 Daarom doe ik dat niet 

3.3 Structuuraanpassing (C) 3.3.1 Daarom doe ik dat 
3.3.2 Daarom doe ik dat niet 

3.4 Bedrijfsprocessen 
(her)ontwerp (D) 

3.4.1 Daarom doe ik dat 
3.4.2 Daarom doe ik dat niet 

3.5 HRM-intrumentarium (E) 3.5.1 Daarom doe ik dat 
3.5.2 Daarom doe ik dat niet 

3.6 Beheersing en controle (F) 3.6.1 Daarom doe ik dat 
3.6.2 Daarom doe ik dat niet 

3.7 Training en ontwikkeling 
(G) 

3.7.1 Daarom doe ik dat 
3.7.2 Daarom doe ik dat niet 

3.8 Processen tussen mensen 
(H) 

3.8.1 Daarom doe ik dat 
3.8.2 Daarom doe ik dat niet 

3.9 Duurzaam leren en 
veranderen door interactie 
gaande te houden (I) 

3.9.1 Daarom doe ik dat 
3.9.2 Daarom doe ik dat niet 

3.10 Overig  
4. Competenties 
 

Code Subcodes 

Argumentatie 4.1 Ondernemen (A)  
4.2 Veerkracht tonen (B)  
4.3 Organiseren (C)  
4.4 Presteren (D)  
4.5 Analyseren (E)  
4.6 Beschouwen (F)  
4.7 Faciliteren (G)  
4.8 Beïnvloeden (H)  
4.9 Besturen (J)  
4.10 Vertrouwen wekken (K)  
4.11 Overig 4.11.1 Eigen competenties 
 4.11.2 Drempelvaardigheden 

 4.11.3 Niet vermelde 
competenties 
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8. Kwalitatieve analyse context 

 
In onderstaande tabel X hebben we in de linkerkolom de zeven door ons in de cases 
opgenomen situaties neergezet. Per case en per cel hebben we vervolgens aangegeven: 
welke waarde is opgenomen in de case en wat signaleren de respondenten naar aanleiding 
van deze waarde? 
  
Situatie (context) Case1  - N=33 Case 2 – N=36 Case 3 – N=33 Case 4 – N=29 

Tijdsdruk:  
Ja / nee 

Opgenomen in 
case: nee 
- - - - - - - - - - - - - - - 
Respondenten 
signaleren: 
7x geen tijdsdruk 
6x geen probleem 
15x wat is het 
probleem 

Opgenomen in 
case: ja 
- - - - - - - - - - - - - - -  
Respondenten 
signaleren: 
18x tijdsdruk 
aanwezig 
 

Opgenomen in 
case: ja 
 - - - - - - - - - - - - - -  
Respondenten 
signaleren: 
3x tijdsdruk 
aanwezig 

Opgenomen in 
case: nee 
- - - - - - - - - - - - - - - 
Respondenten 
signaleren: 
3x geen tijdsdruk 
1x wel tijdsdruk 

Escalatie:  
Hoog / matig /  
laag 

Opgenomen in 
case: laag 
- - - - - - - - - - - - - - - 
Respondenten 
signaleren: - 

Opgenomen in 
case: hoog 
- - - - - - - - - - - - - - - 
Respondenten 
signaleren: - 

Opgenomen in 
case: matig 
- - - - - - - - - - - - - - - 
Respondenten 
signaleren: 
8x er is geen 
escalatie, de sfeer is 
goed 

Opgenomen in 
case: hoog 
- - - - - - - - - - - - - - - 
Respondenten 
signaleren: 
19x er is een 
conflict 
6x er is een gebrek 
aan vertrouwen 
3x de sfeer is niet 
goed 
2x escalatie 
 

Verschillen in  
machts- 
verhoudingen: 
Groot / klein 

Opgenomen in 
case: klein 
- - - - - - - - - - - - - - - 
Respondenten 
signaleren: 
10x eilandjes 
3x koninkrijkjes 
9x de rol van de 
directeur 
6x wat is de rol van 
de directeur 

Opgenomen in 
case: klein 
- - - - - - - - - - - - - - - 
Respondenten 
signaleren: 
12x teveel geleuter 
10x onmacht 
9x er ontbreekt een 
machtscentrum 
6x het ligt aan het 
management 
1x wie is de baas? 

Opgenomen in 
case: groot 
- - - - - - - - - - - - - - - 
Respondenten 
signaleren: - 

Opgenomen in 
case: groot 
- - - - - - - - - - - - - - - 
Respondenten 
signaleren: 
9x de directie zijn 
sufferds dat ze het 
pikken 
5x machteloosheid 
5x kan de directie 
het aan? 
2x hoe kan het dat 
de 
middenmanagers 
zich onttrekken 
2x gaan de 
actiepunten over de 
middenmanagers 
 

Functie-
afhankelijkheid: 
Hoog / laag 

Opgenomen in 
case: laag 
- - - - - - - - - - - - - - - 
Respondenten 
signaleren: - 

Opgenomen in 
case: laag 
- - - - - - - - - - - - - - - 
Respondenten 
signaleren: - 

Opgenomen in 
case: hoog 
- - - - - - - - - - - - - - - 
Respondenten 
signaleren: - 

Opgenomen in 
case: hoog 
- - - - - - - - - - - - - - - 
Respondenten 
signaleren: - 



 

Bijlagen Adviseurs aan de slag 42 

Situatie (context) Case1  - N=33 Case 2 – N=36 Case 3 – N=33 Case 4 – N=29 

Identificatie met  
de organisatie: 
Laag / hoog 

Opgenomen in 
case: hoog 
- - - - - - - - - - - - - - - 
Respondenten 
signaleren: 
2x commitment 

Opgenomen in 
case: hoog 
- - - - - - - - - - - - - - - 
Respondenten 
signaleren: - 

Opgenomen in 
case: laag 
- - - - - - - - - - - - - - - 
Respondenten 
signaleren: 
3x Is er liefde voor 
het vak? 

Opgenomen in 
case: laag 
- - - - - - - - - - - - - - - 
Respondenten 
signaleren: - 

Reflectie-
vermogen: 
Hoog / laag 

Opgenomen in 
case: hoog 
- - - - - - - - - - - - - - - 
Respondenten 
signaleren: - 

Opgenomen in 
case: hoog 
- - - - - - - - - - - - - - - 
Respondenten 
signaleren: - 

Opgenomen in 
case: laag 
- - - - - - - - - - - - - - - 
Respondenten 
signaleren: - 

Opgenomen in 
case: laag 
- - - - - - - - - - - - - - - 
Respondenten 
signaleren: - 

Kennis en kunde: 
Veel / weinig 

Opgenomen in 
case: veel 
- - - - - - - - - - - - - - - 
Respondenten 
signaleren: 
2x er is wel kennis 
en kunde 

Opgenomen in 
case: veel 
- - - - - - - - - - - - - - - 
Respondenten 
signaleren: - 

Opgenomen in 
case: weinig 
- - - - - - - - - - - - - - - 
Respondenten 
signaleren: 
3x er is een 
deskundigheids-
probleem 
 

Opgenomen in 
case: weinig 
- - - - - - - - - - - - - - - 
Respondenten 
signaleren: 
4x de 
middenmanagers 
zijn niet goed, het 
zijn techneuten 
2x je moet in het 
midden-
management 
investeren 
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9. Uitkomsten kwalitatieve analyse 

 
Item Case 1 – N=33 Case 2 – N=36 Case 3 – N=33 Case 4 – N=29 

Situatie (context) 

Kern van het 
probleem 

 14x Kloof tussen waarden en 
praktijk 

 10x Hoe ’t nu is: eilandjes 

 9x Rol van de directeur 

 7x Geen tijdsdruk 

 6x Er is geen probleem 

 4x Er is een onderliggend 
probleem 

 3x Waarden operationeel 
maken 

 3x Zijn er impulsen? 

 2x Er is wel kennis en kunde 

 6x Overig 

 12x Er is teveel geleuter 

 10x Onmacht 

 9x Er ontbreekt een 
machtscentrum (5x er is geen 
management; 4x er moet 
gemanaged worden) 

 9x Er is geen externe 
gerichtheid 

 5x Gebrek aan beweging 
----- samenhang 

 7x De financiën  

 2x Onrust en betrokkenheid 

 2x Saneren gaat niet 

 8x Rest 
----- 

 18x Tijdsdruk: hoge urgentie 

 10x Ze moeten flexibiliseren 

 6x Het productiewerk wordt 
verstoord 

 6x Hoe worden de euro’s 
verdiend / welke business-
modellen? 

 5x Het is een logistiek 
probleem 

 3x Het is een structuur-
probleem 

 3x Het is een deskundigheids-
probleem (HRM) 

 3x Het is een strategisch 
probleem 

 2x De markt is veranderd 

 5x Overig 
------ 

 3x Er is urgentie (tijdsdruk) 
------ 

 8x Er is geen escalatie; de 
sfeer is goed 

 9x De directie zijn sufferds dat 
ze het pikken 

 6x De privatisering is niet 
goed gelopen 

 5x Het is een zieke situatie – 
machteloosheid 

 4x De middenmanagers zijn 
niet goed (techneuten) 

 4x De middenmanagers 
plaatsen zich buiten de 
training 

 2x Je moet in het 
middenmanagement 
investeren 

 2x Weer aan de praat zien te 
komen 

 2x De financiën zijn een ramp 
versus 1x de financiën zijn 
goed 

 7x Overig 
------ 

 3x Er is geen urgentie 
(tijdsdruk) 

 1x Er is wel urgentie  
------ 

 19x Er is een conflict / ruzie 

 6x Er is een gebrek aan 
vertrouwen 
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Item Case 1 – N=33 Case 2 – N=36 Case 3 – N=33 Case 4 – N=29 

 3x De sfeer is niet goed 

 2x Escalatie 

 2x Overig 

Wat ik me afvraag  15x Wat is het probleem / 
waarom een probleem 

 6x Wat is de rol van de 
directeur 

 6x Feitelijke vragen 

 5x Vragen over de waarden 
(de beoogde verandering) 

 4x Vragen over het verleden 

 3x Vragen over als het niet 
gebeurt 

 3x Functioneren van de 
organisatie (koninkrijkjes / 
eigen parochie) 

 2x Vragen over het verleden 

 2x Vragen over commitment 

 8x Hoe is de interne cultuur? 
(angst / vertrouwen) 

 6x Ligt het aan het 
management? 

 4x Hoe gaan ze naar de actie? 

 Wie is de baas? 
----- samenhang cultuur 

 4x Aanvullende analysevragen 

 2x Moeten ze reorganiseren 

 4x Overig 

 6x Wat is er in de markt aan 
de hand? 

 5x Er is hier iets anders aan 
de hand – wat? 

 4x Hoe zitten de productie-
processen in elkaar? 

 3x Is er liefde voor het vak; 
hebben die mensen er nog 
wel zin in? 

 2x Wat levert het op (euro’s)? 

 6x Vragen over het verleden 

 5x Waarom een training 
nodig? (voor welk probleem 
een oplossing) 

 5x Kan de directie het aan? 

 2x Wat heeft de directie al 
gedaan? 

 2x Hoe kan het dat 
middenmanagers zich 
onttrekken? 

 2x Wiens invalshoek is dit 
(eenzijdig)? 

 2x Gaan de actiepunten over 
middenmanagers? 

 6x Overig 

Overtuigingen van de 
adviseur 

 11x Hoe ’t niet werkt (5x 
moet niks van cultuur 
hebben; 2x is riskant; 4x zo 
werkt ’t niet) 

 10x Hoe ’t wel moet (4x door 
te doen (gedrag); 4x door te 
denken (kapstok / 
gemeensch. beeld); 3x 
impulsen van binnen; 2x 
impulsen van buiten) 

 4x Bij cultuur ligt er altijd iets 
onder 

 2x Rol van de directeur 

 2x Overig 

 12x – weinig eenduidig 

 Tegenstelling: harde 
interventie versus niet 
reorganiseren 

 Tegenstelling: interim-klus 
versus juist geen interim klus 

 Tegenstelling: professionals 
moeten gemanaged worden 
versus professionals zijn niet 
te managen 

 3x Er is herontwerp / 
maatwerk aan de orde 

 2x Communicatie is belangrijk 

 2x Transformatie is belangrijk 
– zie het als kans 

 2x Gebruik de kennis van de 
mensen 

 2x Je moet als adviseur een 
expert zijn 

 2x Je moet als adviseur 
vertrouwen wekken 

 4x Mening over de aanpak – 
maar divers van aard 

 4x Overig 
 
 
 

 4x Over trainingen, 
waaronder 2x er zijn 
vaardigheden nodig en 2x dat 
kan je bij deze mensen niet 
bereiken 

 4x Over de adviseur, 
waaronder: je moet oppassen 
/ afstand houden 

 3x De leiding moet 
inhoudelijk helder zijn 

 2x Leidinggevenden moet 
sfeer uitdragen 

 1x Overig 
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Item Case 1 – N=33 Case 2 – N=36 Case 3 – N=33 Case 4 – N=29 

Wat ik nog wil weten  4x Wat is het doel / visie? 

 3x Wat wil de directeur? 

 3x Diagnostische (feitelijke) 
vragen 

 3x Wat zit er achter het 
probleem? 

 2x Overig 

 3x Praten met MT en seniors 

 2x Is er tijd 

 5x Overig 

 3x De strategische keuzes 

 3x Of ze het kunnen 
(deskundigheid) 

 2x Wat er aan de hand is 

 3x Overig 

 5x Verschillend 

Ik weet niet  3x Er is geen probleem 

 1x Is er urgentie? 

   

De eerste stap  6x Gemeenschappelijk maken 
(2x met MT; 4x anders) 

 5x Nagaan wat er aan de 
hand is 

 2x Spreken met individuen 

 2x Concreet aan de slag gaan 

 2x Klanten inbrengen 

 1x Overig 

 9x Actie (7x naar buiten; 2x 
met management aan de 
slag) 

 7x Saneren (4x financiën zijn 
leidend; 1x MT eruit; 1x 
persoonlijk maken) 

 3x Diagnose doen 

 3x Aanhoren en rust creëren 

 2x In gesprek raken 

 2x Confronteren 

 1x Overig 

 2x Naar de opdrachtgever 
met een inhoudelijk vraagstuk 

 4x Beste start is bij de 
opdrachtgever te beginnen 

 3x Onderzoek doen 

 5x Overig 

 5x Bij de opdrachtgever moet 
ik beginnen anders kan ik 
sowieso niks doen 

 5x Iedereen moet met 
iedereen aan de praat 

 3x Mensen eruit smijten 

 3x Directie initiatief laten 
nemen 

 2x Confronteren 

 3x Overig 

Niet mijn type 
opdracht 

   4x Is niet mijn 
aandachtsgebied 

 3x Ben ik niet goed in 

Aanpak 

Mate van participatie: 
begin 

 7x Breed – heel breed 

 6x Met de directeur 

 5x Met sleutelfiguren 

 4x Expertmatig 

 3x Met de directeur en MT 

 4x Overig 

 7x Saneren – 
bedrijfseconomische inslag 

 5x Diagnosticeren en 
analyseren 

 5x Aan de slag (3x met 
directie; 2x met kleine 
groepen) 

 4x Expertmatig bepalen wie 
mee mag doen en wie niet 

 3x Participatief – breed 

 2x Eigen positie creëren van 

 8x Met de top praten – 
verkennen over de markt en 
de strategie 

 4x Diagnosticeren 

 3x Onderzoek doen naar de 
harde kant 

 3x Kijken naar logistiek en 
werkprocessen 

 5x Overig 

 8x Met de directie aan de slag 

 6x Onderzoek doen (met 
anderen samen) 

 5x Onderzoek doen om eigen 
positie te verwerven 

 3x Overig 
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Item Case 1 – N=33 Case 2 – N=36 Case 3 – N=33 Case 4 – N=29 

de adviseur door nieuwe 
helden 

 2x Overig 

Mate van participatie: 
vervolg 

 8x Organisatiebreed, 
participatief 

 4x Met MT 

 3x Met kleine groep / 
werkgroep 

 5x Overig 

 6x Acties aanmoedigen, 
voorbeeldgedrag, jonge 
mensen betrekken 

 5x Procesmatig – breed 

 5x Overig. 

 8x Participatief: mensen erbij 
betrekken 

 5x Inrichten van 
werkprocessen 

 2x Communiceren (binnen) 

 4x Overig 

 6x Participatief in de 
organisatie 

 6x Werken met management 

 6x Participatief in organisatie 

 5x Overig 

Mate van participatie: 
alles (hele traject) 

 5x Participatief 

 2x Expertmatig (ik bepaal) 

 1x Overig 

 6x Adviseur neemt de leiding 
(2x met partners; 2x als 
analyse; 2x met leiding naar 
klanten) 

 4x Energie aanboren – 
nieuwe helden maken 

 3x Leiding in beweging zetten 

 2x Overig 

 4x Met de directie aan de slag 

 3x Met werkgroepen aan de 
slag 

 3x Met mensen aan de slag 

 2x De adviseur als expert 

 3x Overig 

 5x Procesmatig, met elkaar, 
aan de praat komen 

 3x Confronterend 

 2x De directie in positie 
brengen 

 2x Overig 

Rol van de adviseur 
(ik…) 

 3x Coach (van de directeur) 

 2x Vragensteller 

 2x Expert in het proces 

 1x Toetser 

 1x Toegang/gevoel krijgen 

 1x Terugkoppelaar 

 2x Ik doe ’t alleen 

 2x Ik doe ’t samen met de 
partners 

 5x Overig 

 5x Divers: van projectleider 
tot inhoudelijk expert 

 2x (Expert van het proces en 
kijken naar aannames) 

Rol van de 2
de

 
adviseur 

  2x Een adviseur op inhoud en 
een adviseur op proces 

 1x Een externe doet de 
analyse 

  

Interventies 

Verkenning en 
bewustwording 

 4x Relatie leggen met 
prestaties 

 3x Spiegelen/terugkoppelen 

 1x Probleem/oorzaak 
achterhalen 

 6x Herformulering: ik start 

  8x Bewustwording te creëren 

 2x Naar buiten kijken 

 3x Overig 

 14x Probleemverheldering 

 5x Op zoek naar de oorzaak 

 5x Spiegelen, wat meer 
confronterend 
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Item Case 1 – N=33 Case 2 – N=36 Case 3 – N=33 Case 4 – N=29 

met A 

 3x Overig 

Strategie  6x Waar wil de organisatie 
heen (Vraag) 

 3x Gemeenschappelijkheid 
vormen (neuzen dezelfde 
kant) 

 2x Veranderplan maken (Plan) 

 1x Toekomstbeeld vaststellen 
– (Kader) 

 10x Richting voor de 
toekomst bepalen 

 4x Markt in beeld krijgen 

 2x Mensen in beeld krijgen 

 2x De omvang van het bureau 
bekijken – een alliantie 
aangaan? 

 3x Overig 

 2x Herformuleren 

 7x Kijken naar toekomstbeeld 

 4x Kijken naar markt / 
omgeving 

 2x Praten met management 

 3x Overig 

 3x 

Structuur  2x Projecten of structuur 
inrichten 

 4x Tijdelijke structuren 
creëren 

 3x Nieuwe structuur maken 

 5x Overig 

 3x Nieuwe organisatie-
eenheid 

 2x Tijdelijke aanpassing 
(projectmatig) 

 2x Overig 

 3x Ander verband zetten 

Bedrijfsprocessen  2x Waarden met (bedrijfs) 
prestaties verbinden 

 2x Naar de verkoop kantelen 

 1x Efficiency 

 4x Overig 

 7x Herontwerpen 

 3x Indicatoren en 
performance 

 6x Overig 

 2x 

HRM-
instrumentarium 

 2x Borgen mbv belonen 

 1x Competentiemanagement 

 4x Belonen (of verwijderen) 

 2x Jobrotation – partners 
moeten gaan acquireren 

 1x Incompetentie traceren 

  

Beheersing en 
controle 

  3x Terugkoppeling op aantal 
punten 

 2x Financieel gezond maken 

 1x Forecast laten maken 

 1x Overig 

  1x 

Training en 
ontwikkeling 

 3x Op groepsniveau coachen  2x Vaardigheden verbeteren 

 2x Stimuleren om tot actie te 
komen 

 1x Werken aan 
zelfvertrouwen 

 4x Overig  



 

Bijlagen Adviseurs aan de slag 48 

Item Case 1 – N=33 Case 2 – N=36 Case 3 – N=33 Case 4 – N=29 

Processen tussen 
mensen 

 4x Samenwerking in MT 
verbeteren 

 3x Werkwijze ontwikkelen en 
elkaar aanspreken 

 3x Impulsen van binnenuit 
(eigenaarschap) 

 2x Impulsen van buiten 
inbrengen 

 2x Bewustwording stimuleren 

 2x Overig 

 6x Herformuleren H 
 
 
 

 1x Werken aan vertrouwen 

 1x Confronteren 

  8x Het moet tussen mensen 
gebeuren 

 7x Confrontatie en 
gesprekken 

 4x Ingrijpen en saneren 

 3x Procesconsultatie 

 3x Overig 

Duurzaam leren en 
veranderen door 
interactie gaande te 
houden 

 4x In actie komen / 
daderschap 

 3x Borgen 

 2x Inzicht vergroten 

 2x Over de grenzen / 
impulsen van buiten 

 3x Herformuleren I 

 3x Spiegelen en 
bewustwording 

 2x Eigenaarschap/daderschap 

 3x Overig 

 2x Zelf oplossingen vinden 

 2x Overig 

 

Overig  4x Zelf verzonnen    3x (Afwisselen expertmatig en 
procesmatig; Pas op voor 
overdracht) 

Competenties 

Ondernemen  2x  3x Jezelf tot actie kunnen 
brengen 

 4x Overig 

 2x Overig  6x Durf en lef nodig 

Veerkracht tonen    2x Altijd nodig  3x  

Organiseren    1x   

Presteren  3x   1x  2x 

Analyseren  2x Problematiek snappen 

 2x Wat werkt er? 

 3x Overig 

  6x Met name vanwege 
financiën, 
bedrijfsvoeringsmodellen, om 

 5x 
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Item Case 1 – N=33 Case 2 – N=36 Case 3 – N=33 Case 4 – N=29 

ze mee te krijgen, moet de 
adviseur doen 

Beschouwen  3x Bewustmaken wat voor 
organisatie je bent 

 2x Relatie tot omgeving 

 1x Overig 

  4x Visie ontwikkelen  

Faciliteren  4x Hoe doe je ’t zelf als klant 
– kunnen spiegelen 

 3x Lagen emoties kunnen 
zien; stapje dieper 

 2x Luisteren: wat speelt er 

 2x Overig 

 4x Inspireren, zodat ze ’t zelf 
kunnen  

 4x Coachen om een keuze te 
maken / te prikkelen 

 2x Luisteren is altijd belangrijk 

 2x Overig 

 3x Luisteren kunnen ze zelf 
niet; goed voorbeeld geven / 
leerdoel 

 2x 

Beïnvloeden  6x Overig  3x Omdat je het management 
moet aansporen 

 3x Overig 

 7x Om het gedaan te krijgen  3x Indruk maken, wakker 
laten schrikken 

 3x Denkbeelden overbrengen 

 1x Helpen besluiten 

Besturen   4x Hard kunnen optreden 
(mensen eruit) 

 3x Zelf sturen / leiderschap 
tonen 

 1x Terughoudend zijn 

 2x  2x Rol/positie adviseur 
(arbiter) 

 1x Bij de hand kunnen nemen 

Vertrouwen wekken  3x Goede setting creëren 

 2x Overig 

 2 Herformulering 

 3x Is basis 

 2x Om angst te voorkomen 

 5x  4x Is basis 

 4x Zonder vertrouwen kan je 
niks 

 2x Overig 

Niet vermelde 
competenties 

 3x Ontwerpen van 
interventies op inhoud en 
proces 

 3x Gebruik maken van leeftijd 
en status 

 3x Geïnteresseerd in mensen 

 1x Samen ontwerpen 

 1x De markt kennen 

 1x Iemand als autoriteit 
ervaren 

 2x Empathie 

 1x Uitstraling 

 1x Alertheid op verhouding 
distantie en betrokkenheid 

 2x Je rol kunnen kiezen; eigen 
positie in de organisatie 
innemen 

 1x Kunnen switchen tussen 
rollen 
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Item Case 1 – N=33 Case 2 – N=36 Case 3 – N=33 Case 4 – N=29 

 1x Hoe stel je je op t.o.v. 
groepen – dingen kunnen 
zeggen die normaal niet 
gezegd kunnen worden 

 1x De business kennen 

 1x 
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10. Introductie onderzoek interactie 

 
Introductie van het onderzoek naar de effectiviteit van organisatieadviseurs 
 
In Nederland zijn volgens Statline (CBS) in 2006 plusminus 27.500 organisatieadviesbureaus 
aanwezig, inclusief interim management. De omvang varieert van ‘éénpitters’ tot grote 
bureaus die deel uitmaken van meerlandenorganisaties. Al met al is de 
organisatieadviesbranche een substantiële branche. Een maatschappelijk relevante vraag is 
wat de kwaliteit van de organisatieadviseurs is en hoe zij weten dat zij goed werk verrichten. 
Het onderzoek naar de effectiviteit van organisatieadviseurs richt zich op het meer zicht 
krijgen op wat de effectiviteit van adviseurs bepaalt. 
 
In voorgaand onderzoek hebben we eerst gekeken naar reeds afgeronde verandertrajecten: 
naar de context waarin is veranderd, het doel dat is nagestreefd en de aanpak die daarbij is 
gebruikt. Vervolgens hebben we bekeken waar een adviseur goed in zou moeten zijn om een 
aanpak en een interventie uit te voeren (onderzoek naar competenties van adviseurs). Bij 
deze onderzoeken hebben we ervaren adviseurs gevraagd naar hun mening: wat doen zij of 
zouden zij doen? In dit onderzoek gaan we een stap verder: naast wat adviseurs zeggen dat 
zij (gaan) doen, bekijken en bespreken we ook wat ze feitelijk doen. En we voegen daar de 
mening van de klant aan toe. Dat doen we door middel van simulaties, zoals de Trindeborgh-
case van Sioo, waarin klanten en adviseurs een bepaalde fase van het adviesproces 
doorlopen.  
 
Onze ambitie is een bijdrage te leveren aan de professionalisering van het vak van 
organisatieadviseur door empirisch onderzoek uit te voeren en de uitkomsten daarvan 
beschikbaar te stellen aan organisatieadviseurs, bureaus en organisaties die zich bezig 
houden met professionalisering van adviseurs.  
 
Wat wordt u gevraagd? 
 
Aan adviseurs: 
Voorafgaand invullen: 
- Diverse vragenlijsten. 
Op de dag zelf: 
-  Vragenlijsten invullen voorafgaand aan de adviessituatie en direct erna. 
Achteraf: 
- Interview (telefonisch of tijdens een gesprek op een door u gewenste locatie) op basis van 
een uitgewerkt profiel dat u vooraf toegezonden krijgt. 
 
Aan klanten: 
Voorafgaand invullen: 
- Diverse vragenlijsten. 
Op de dag zelf: 
- Vragenlijsten invullen vooraf gaand aan de adviessituatie en erna. 
- Korte interviews over de adviessituatie. 



 

Bijlagen Adviseurs aan de slag 52 

 
Allen: 
Toestemming om delen van de simulatie op te nemen met als doel om deze opnamen te 
gebruiken voor: 1. het onderzoek (uitwerking van de data) en voor 2. het in 
opleidingsverband door Sioo tonen van goede voorbeelden. 
 
Bij voorbaat hartelijk dank voor de medewerking! 
 
Met vriendelijke groet, 
Léon de Caluwé 
Elsbeth Reitsma 
Heleen Idema 
 
November, 2007 
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11. Vragenlijsten tbv dataverzameling onderzoek interactie 
 
 
1. Enkele dagen voorafgaand aan de simulatie  
 
Self-monitoring 
De lijst bevat 18 stellingen die door de adviseurs beantwoord worden met ‘waar’ of ‘niet 
waar’.  
Instructie bij het invullen: 
Geef per stelling aan of deze wel of niet op u van toepassing is: 
 

Stelling:  

 
Waar 

Niet 
waar 

Ik vind het moeilijk om het gedrag van andere mensen te imiteren.   
Op feestjes en in groepen, zeg of doe ik nooit dingen met het doel dat andere 
mensen me leuk vinden. 

  

Ik kan me alleen maar hard maken voor zaken waar ik zelf in geloof.   
Zelfs als ik weinig van een onderwerp afweet, kan ik er prima een praatje over 
houden. 

  

Als ik indruk wil maken op anderen, of als ik anderen wil vermaken, doe ik me 
vaak anders voor dan ik eigenlijk ben. 

  

Ik zou best een goede acteur kunnen zijn.   

Binnen een groep sta ik zelden in het middelpunt van de belangstelling.   
Mijn gedrag is sterk afhankelijk van de situatie en het gezelschap waar ik me 
in bevind. 

  

Ik ben niet zo goed in het ervoor zorgen dat andere mensen me aardig 
vinden. 

  

Ik kom wel eens anders over dan ik eigenlijk ben.   
Ik zou mijn mening (of de manier waarop ik dingen doe) niet veranderen om 
iemand een plezier te doen, of om bij die persoon in de gunst te komen. 

  

Ik heb erover nagedacht om van entertainment mijn beroep te maken.   

Ik ben nooit goed geweest in spelletjes als ‘Hints’.   
Ik vind het moeilijk om mijn gedrag aan verschillende mensen of situaties aan 
te passen. 

  

Op feestjes laat ik anderen het gesprek op gang houden.   
In het openbaar voel ik me nooit echt op mijn gemak, waardoor ik niet zo 
goed uit de verf kom als ik zou kunnen komen. 

  

Als het doel gerechtvaardigd is, kan ik tegen iedereen liegen zonder met mijn 
ogen te knipperen. 

  

Soms doe ik aardig tegen mensen aan wie ik eigenlijk een hekel heb.   

Meetinstrument voor mate van self-monitoring, Snyder & Gangestadt (1986). 
 
De uitkomsten worden later door de onderzoekers vergeleken met een sleutel met 
antwoorden van een ‘high self-monitor’. Vervolgens wordt geteld hoeveel overeenkomstige 
antwoorden de respondent heeft met de high self-monitor. Afhankelijk van het aantal 
overeenkomstige antwoorden wordt de mate van zelfreflectie van respondent getypeerd als 
zeer laag (0 – 7); laag (8 – 10); hoog (11 – 12) en zeer hoog (13 – 18). 



 

Bijlagen Adviseurs aan de slag 54 

 

 Waar Niet 
waar 

Ik vind het moeilijk om het gedrag van andere mensen te imiteren. 

 
  

Op feestjes en in groepen, zeg of doe ik nooit dingen met het doel dat andere 
mensen me leuk vinden. 

  

Ik kan me alleen maar hard maken voor zaken waar ik zelf in geloof. 

 
  

Zelfs als ik weinig van een onderwerp afweet, kan ik er prima een praatje over 
houden. 

  

Als ik indruk wil maken op anderen, of als ik anderen wil vermaken, doe ik me vaak 
anders voor dan ik eigenlijk ben. 

  

Ik zou best een goede acteur kunnen zijn. 

 
  

Binnen een groep sta ik zelden in het middelpunt van de belangstelling. 
 

  

Mijn gedrag is sterk afhankelijk van de situatie en het gezelschap waar ik me in 
bevind. 

  

Ik ben niet zo goed in het ervoor zorgen dat andere mensen me aardig vinden. 
 

  

Ik kom wel eens anders over dan ik eigenlijk ben. 
 

  

Ik zou mijn mening (of de manier waarop ik dingen doe) niet veranderen om 
iemand een plezier te doen, of om bij die persoon in de gunst te komen. 

  

Ik heb erover nagedacht om van entertainment mijn beroep te maken. 

 
  

Ik ben nooit goed geweest in spelletjes als ‘Hints’. 
 

  

Ik vind het moeilijk om mijn gedrag aan verschillende mensen of situaties aan te 
passen. 

  

Op feestjes laat ik anderen het gesprek op gang houden. 
 

  

In het openbaar voel ik me nooit echt op mijn gemak, waardoor minder goed voor 
de dag kom dan ik zou kunnen.  

  

Als het doel gerechtvaardigd is, kan ik tegen iedereen liegen zonder met mijn ogen 
te knipperen. 

  

Soms doe ik aardig tegen mensen aan wie ik eigenlijk een hekel heb. 
 

  

Sleutel voor mate van self-monitoring. 
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Competenties 
De adviseurs is gevraagd zichzelf te scoren op 38 competenties die in het 
organisatieadvieswerk voorkomen. 
De instructie bij het invullen is: 
De volgende lijst geeft een overzicht van 38 competenties die organisatieadviseurs 
regelmatig in hun adviespraktijk toepassen. Geef per competentie aan in welke mate deze 
competentie bij u aanwezig is op een schaal van 1 tot en met 5. Een 1 betekent ‘hier ben ik 
niet zo goed in’, een 5 betekent ‘hier ben ik goed in’.
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Competentie Omschrijving Aanwezig 

Durf Risico’s aangaan om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel te behalen.  1  2  3  4  5 

Onafhankelijkheid Acties ondernemen die meer gebaseerd zijn op eigen overtuiging dan op een verlangen om anderen een 
plezier te doen. Loyaal zijn aan de opdrachtgever zonder professionele onafhankelijkheid prijs te geven. 

 1  2  3  4  5 

Ondernemerschap Kansen signaleren en deze omzetten in strategie en verbeterings- of vernieuwingsacties die bijdragen 
aan betere ondernemingsprestaties.  

 1  2  3  4  5 

Marktgericht Is merkbaar goed geïnformeerd over ontwikkelingen in de markt en technologie en past deze informatie 
effectief toe in acties met voordelen voor de organisatie, het organisatieonderdeel of de functie. 

 1  2  3  4  5 

Flexibiliteit Wanneer zich problemen of kansen voordoen zonodig de eigen gedragsstijl veranderen om een gesteld 
doel te bereiken. 

 1  2  3  4  5 

(Zelf) beheersing Het voorkomen van escalaties en controle hebben over emoties.  1  2  3  4  5 

Plannen Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde acties, tijd en middelen plannen om de 
gestelde doelen te kunnen bereiken. 

 1  2  3  4  5 

Organiseren De voor een plan benodigde mensen en middelen identificeren en verwerven; deze zodanig inzetten dat 
beoogde resultaten effectief worden bereikt.  

 1  2  3  4  5 

Coalitie sluiten Het zoeken of gebruiken van steun en hulp van anderen om een persoon en/of groep te overtuigen.  1  2  3  4  5 

Resultaatgerichtheid Handelingen en besluiten richten op het daadwerkelijke realiseren van beoogde resultaten. Denkt 
vooruit. 

 1  2  3  4  5 

Omgang met details Tonen aandacht te hebben voor details; langdurig effectief kunnen omgaan met detailinformatie.  1  2  3  4  5 

Kwaliteitsgerichtheid Hoge eisen stellen aan de kwaliteit van eigen en andermans werk; voortdurend verbeteringen 
nastreven. 

 1  2  3  4  5 

Energie Gedurende een lange periode in hoge mate actief zijn wanneer een functie dat vraagt. Hard werken, 
uithoudingsvermogen hebben. 

 1  2  3  4  5 

Problemen oplossen Signaleren van (potentiële) problemen/knelpunten en deze zelfstanding of in samenwerking met 
anderen verhelpen. 

 1  2  3  4  5 

Analytisch Systematisch onderzoeken en alloceren van problemen en vragen. Ontleden van relevante informatie, 
achtergronden en structuren. Verbanden leggen tussen gegevens en overzien van relaties tussen 
oorzaak en gevolg.  

 1  2  3  4  5 

Conceptueel denken Breder of dieper inzicht verschaffen in problemen of situaties door deze in een meer omvattend kader te 
plaatsen of door verbanden te leggen met andere informatie. 

 1  2  3  4  5 
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Competentie Omschrijving Aanwezig 

Lerende oriëntatie Aandacht tonen voor nieuwe informatie, deze in zich opnemen en effectief toepassen.   1  2  3  4  5 

Creativiteit Met oorspronkelijke oplossingen komen voor problemen die met de functie verband houden. Nieuwe 
werkwijzen bereiken. 

 1  2  3  4  5 

Oordeelsvorming Mogelijke handelwijzen, en de informatie daarover tegen elkaar afwegen in het licht van relevante 
criteria; op basis daarvan tot realistische beoordelingen en keuzes komen. 

 1  2  3  4  5 

Omgevingsbewustzijn Laten blijken goed geïnformeerd te zijn over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere 
omgevingsfactoren; deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie. 

 1  2  3  4  5 

Visie ontwikkelen In hoofdlijnen de richting aangeven waarin de organisatie en haar omgeving zich bewegen; de 
doelstellingen voor het langtermijn beleid formuleren.  

 1  2  3  4  5 

Organisatiebewustzijn Laten zien te begrijpen hoe de organisatie functioneert; bij acties rekening houden met de gevolgen voor 
de eigen organisatie en/of de organisatie van de klant. 

 1  2  3  4  5 

Coachen Ondersteunen van anderen in de uitoefening van het werk. Anderen motiveren en aanzetten tot 
nadenken over en verbeteren van eigen gedrag en hierbij optreden als gesprekspartner.  

 1  2  3  4  5 

Luisteren Belangrijke boodschappen oppikken uit mondelinge communicatie; aandacht en ruimte geven aan 
gesprekspartners, op reacties ingaan en waar nodig kunnen doorvragen.  

 1  2  3  4  5 

Sensitiviteit In het contact laten merken de gevoelens, houding en motivatie van de anderen te onderkennen en 
daarvoor open te staan. De eigen invloed op anderen begrijpen en er rekening mee houden. 

 1  2  3  4  5 

Inspireren Het wekken van enthousiasme voor een verzoek of een vorstel door in te spelen op de waarden, idealen 
en associaties van een persoon/groep of door aan te geven dat een persoon/groep over de kwaliteiten 
beschikt om een taak goed uit te voeren of een doel te realiseren. 

 1  2  3  4  5 

Persoonlijk beroep doen Het doen van een beroep op de loyaliteit of sympathie van een persoon en/of groep.  1  2  3  4  5 

Communiceren Ideeën en informatie in heldere en correcte taal communiceren, zodanig dat de essentie bij anderen 
overkomt en wordt begrepen. 

 1  2  3  4  5 

Optreden Zichzelf in houding en gedrag zo presenteren dat de eerste indruk bij anderen positief is; deze indruk in 
bestendig respect of sympathie kunnen omzetten. 

 1  2  3  4  5 

Overtuigingskracht Ideeën, standpunten en plannen zo overtuigend bij anderen naar voren kunnen brengen dat zij, ook na 
aanvankelijke twijfels, daarmee instemmen. 

 1  2  3  4  5 

Besluitvaardigheid Beslissingen nemen, door acties te gelasten of meningen uit te spreken, ook wanneer zaken onzeker zijn 
of risico’s inhouden. Keuzen maken en knopen doorhakken. 

1  2  3  4  5 



 

Bijlagen Adviseurs aan de slag 58 

Competentie Omschrijving Aanwezig 

Leiderschap Op inspirerende wijze richting geven. Tonen van voorbeeldgedrag. Randvoorwaarden scheppen en 
mensen motiveren, zodat resultaten bereikt worden. 

 1  2  3  4  5 

Consulteren Een persoon en/of groep waarvan steun en assistentie wordt verlangd laten participeren in het 
bedenken van een strategie, activiteit of verandering of een voorstel wijzigen zodat rekening wordt 
gehouden met de belangen en suggesties van een persoon en/of groep. 

 1  2  3  4  5 

Risicobewust Herkennen en inschatten van risico’s, knelpunten en hindernissen. Inschatten van de invloed hiervan op 
personen en activiteiten in de organisatie en de omgeving en hiernaar handelen. 

1  2  3  4  5 

Integriteit Handhaven van sociale en ethische normen in het werk, ook als de verleiding of druk om het minder 
nauw te nemen groot is. Vertrouwen wekken in eigen professionaliteit en integriteit. 

 1  2  3  4  5 

Betrouwbaarheid Nakomen van gemaakte afspraken en consequenties ervan aanvaarden. Bij in gebreke blijven de 
gevolgen voor eigen rekening nemen en nadelige gevolgen voor anderen zo goed mogelijk wegnemen. 

 1  2  3  4  5 

Loyaliteit Zich voegen naar het beleid en de belangen van de organisatie en de groep waarvan men onderdeel 
uitmaakt. In dilemma’s waar die belangen tegenover andere komen te staan de positie van het eigen 
onderdeel steunen of althans geen schade toebrengen. 

 1  2  3  4  5 

Gunstige sfeer creëren Het complimenteren, vleien, vriendelijke of behulpzaam zijn om een persoon en/of groep in de goede 
stemming te krijgen, voordat een verzoek of voorstel wordt gedaan. 

 1  2  3  4  5 

Meetinstrument competenties (De Caluwé & Reitsma, 2006). 
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Effectiviteitscriteria 
De adviseurs is gevraagd aan te geven welke effectiviteitscriteria zij in het advieswerk 
belangrijk vinden; niet toegespitst op de situatie tijdens de simulatie maar in zijn 
algemeenheid. 
De instructie aan de adviseurs is: 
’In de onderstaande tabellen staan drie clusters van effectiviteitscriteria weergegeven. Bij 
deze vragenlijst gaat het erom dat u per criterium aangeeft, in welke mate deze in het 
algemeen belangrijk voor u is. Dus welke criteria u in uw advieswerk in het algemeen 
relevant acht. Hierbij heeft u keuze uit een vijftal antwoord opties, oplopend van ‘niet van 
toepassing’ tot ‘sterk van toepassing’. 
 

Formele criteria: Niet van 
toepassing 

Weinig van 
toepassing 

Weet niet Van 
toepassing 

Sterk van 
toepassing 

1. De mate waarin de doelen 
worden bereikt. 

     

2. De mate waarin een 
oplossing is gevonden voor 
het probleem. 

     

3. De mate waarin 
deskundigheid aan de kant 
van de adviseur is 
ingebracht. 

     

4. De mate waarin vooraf 
gestelde taken worden 
uitgevoerd. 

     

5. De mate waarin het 
cliëntsysteem participeert in 
de opdracht. 

     

6. De mate waarin vereiste 
bronnen en middelen 
worden gebruikt. 

     

7. De mate waarin een 
gegeven tijdpad is gevolgd. 

     

8. De mate waarin een 
gegeven budget is gevolgd. 

     

Inhoudelijke criteria: Niet van 
toepassing 

Weinig van 
toepassing 

Weet niet Van 
toepassing 

Sterk van 
toepassing 

1. De mate waarin er door 
het cliëntsysteem is geleerd. 

     

2. De mate waarin het 
cliëntsysteem dichter bij een 
beslispunt is gebracht; de 
mate waarin belangen 
dichter bij elkaar zijn 
gebracht. 

     

3. De mate waarin de 
samenwerking/ sfeer/ wij 
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gevoel is verbeterd; de mate 
waarin er een betere 
communicatie is. 

4. De mate waarin het 
cliëntsysteem 
doeltreffender/ efficiënter/ 
planmatiger is gaan werken. 

     

5. De mate waarin er in het 
cliëntsysteem beweging/ 
energie/ creativiteit/ kader-
verruiming tot stand is 
gebracht. 

     

Proces criteria: Niet van 
toepassing 

Weinig van 
toepassing 

Weet niet Van 
toepassing 

Sterk van 
toepassing 

1. De mate waarin een 
specifieke methode is 
gebruikt. 

     

2. De mate waarin 
gaandeweg de aanpak wordt 
ontwikkeld.        

     

3. De mate waarin de 
adviseur en het 
cliëntsysteem gelijkwaardig 
zijn. 

     

4. De mate waarin de 
adviseur het cliëntsysteem 
concrete aanwijzingen geeft 
over wat moet gebeuren. 

     

5. De mate van frequente 
communicatie tussen 
adviseur en cliëntsysteem. 

     

6. De mate van 
betrokkenheid van adviseur 
en cliëntsysteem bij het 
advieswerk. 

     

Meetinstrument effectiviteitscriteria (algemeen) (De Caluwé & Stoppelenburg, 2002, 2003). 
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Voornemens en sterkte van de voornemens 
Instructie aan de adviseurs: 
U heeft de adviessituatie voorbereid en u zult dadelijk in gesprek gaan met leden van het 
Management Team. Voor de aanvang van deze adviessituatie hebben wij nog enkele vragen.  
Deze vragen hebben betrekking op uw voornemens. 
 

 
Welke doelen wilt u straks bereiken? 
 
 
Heeft u bepaalde voornemens/acties die u wilt uitvoeren? 
 
 
 

 
Geef bij de volgende stellingen aan welke antwoord het meest overeenkomt met uw 
mening.  
 
1. Attitude: 

In de adviessituatie van Smid  (cq Trindeborgh) zijn mijn voornemens naar mijn mening: 

1. Bevorderend 7 6 5 4 3 2 1 Schadelijk 

2. Goed 7 6 5 4 3 2 1 Slecht 

3. Waardevol 7 6 5 4 3 2 1 Niet van toegevoegde waarde 

4. Bruikbaar 7 6 5 4 3 2 1 Onbruikbaar 

2. Subjectieve Norm: 

1. Het merendeel van de personen die belangrijk voor mij zijn binnen mijn professie, 
zullen het 

Wel 7 6 5 4 3 2 1 Niet 

met mijn voornemens eens zijn. 

2. Er wordt van mij verwacht dat ik in deze adviessituatie mijn voornemens realiseer. 

Waarschijnlijk 7 6 5 4 3 2 1 Onwaarschijnlijk 

3. De mensen die belangrijk voor mij zijn binnen mijn professie, zouden willen dat ik mijn 
voornemens realiseer. 

Waarschijnlijk 7 6 5 4 3 2 1 Onwaarschijnlijk 

4. De meeste mensen die belangrijk voor mij zijn binnen mijn professie zouden in de 
gegeven adviessituatie 

Wel 7 6 5 4 3 2 1 Niet 

3. Perceived Behavioral Control  
3.1 Self efficacy  

1. Als ik wil, kan ik mijn voornemens straks in de adviessituatie uitvoeren. 

Eens 7 6 5 4 3 2 1 Oneens 

2. Het uitvoeren van mijn voornemens in de adviessituatie is voor mij: 

Makkelijk 7 6 5 4 3 2 1 Moeilijk 

3.2 Controlabillity 

3. Ik denk dat ik in de adviessituatie 

Veel 7 6 5 4 3 2 1 Weinig 
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controle heb over het uitvoeren van mijn voornemens. 

4. Het is aan mij of ik mijn voornemens wel of niet uitvoer. 

Waar 7 6 5 4 3 2 1 Onwaar 

Meetinstrument voornemens en de kracht van de voornemens (afgeleid van Ajzen, 1988, 
1991, 2005). 
 
De sterkte van het voornemen wordt berekend door de scores van de stellingen bij elkaar op 
te tellen. De minimum score is 12, een erg zwak voornemen, en de maximum score is 84, 
een zeer sterk voornemen. 
 
Realisatie voornemens (Evaluatie gedrag) 
Na de adviessituatie is de adviseur gevraagd in hoeverre hij/zij het voornemen heeft kunnen 
realiseren. Ook is wederom, terugkijkend op de voornemens, naar de sterkte van het 
voornemen gevraagd. 
 

 
Wat heeft u in de adviessituatie gedaan en/of gepoogd te doen,  
in termen van doel(en) en actie(s)?   
 
 
 

 
Geef bij de volgende stellingen aan welke antwoordoptie het meest overeenkomt met uw 
mening. Het gaat hierbij om de reflectie op uw voornemens, zoals u dit vóór de 
adviessituatie aangaf. Hoe pakte dit uit in de adviessituatie?  
 
1. Attitude: 

Achteraf gezien waren mijn voornemens: 

1. Bevorderend 7 6 5 4 3 2 1 Schadelijk 

2. Goed 7 6 5 4 3 2 1 Slecht 

3. Waardevol 7 6 5 4 3 2 1 Niet van toegevoegde waarde 

4. Bruikbaar 7 6 5 4 3 2 1 Onbruikbaar 

2. Subjectieve Norm: 

1. Achteraf gezien zou het merendeel van de personen die belangrijk voor mij zijn binnen 
mijn professie, het 

Wel 7 6 5 4 3 2 1 Niet 

met mijn voornemens eens zijn geweest. 

2. Er wordt van mij verwacht dat ik in een situatie zoals ik die in de adviessituatie aantrof, 
mijn voornemens realiseer. 

Waarschijnlijk 7 6 5 4 3 2 1 Onwaarschijnlijk 

3. De mensen die belangrijk voor mij zijn binnen mijn professie, zouden willen dat ik mijn 
voornemens realiseer. 

Waarschijnlijk 7 6 5 4 3 2 1 Onwaarschijnlijk 

4. De meeste mensen die belangrijk voor mij zijn binnen mijn professie zouden in de 
situatie, zoals die in de adviessituatie naar voren kwam, dezelfde voornemens hebben 
gehad. 

Wel 7 6 5 4 3 2 1 Niet 
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3. Perceived Behavioral Control  
3.1 Self efficacy  

1. Het uitvoeren van mijn voornemens in de adviessituatie was voor mij: 

Makkelijk 7 6 5 4 3 2 1 Moeilijk 

Heeft u uw voornemen uitgevoerd, ga verder met vraag 3. Is dit niet het geval, ga dan verder 
met vraag 2. 

2. Als ik het gewild had, had ik mijn voornemens in de adviessituatie uit kunnen voeren. 

Eens 7 6 5 4 3 2 1 Oneens 

3.2 Controlabillity 

3. Ik denk dat ik in de adviessituatie 

Veel 7 6 5 4 3 2 1 Weinig 

controle had over het uitvoeren van mijn voornemens. 

4. In de adviessituatie was het aan mij of ik mijn voornemen wel of niet uit zou voeren. 

Waar 7 6 5 4 3 2 1 Onwaar 

 
 

 

Wat was de reden dat u in de adviessituatie wel/niet naar uw voornemens handelde? 

 

Wel: 
 
 
 
Niet: 
 
 
 

Meetinstrument realisatie voornemens (gebaseerd op Ajzen, 1988, 1991 en 2005). 
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12. Voorbeeld van een dataset 
 
 

 
Dataset Adviseur N 
 

 
 
1. Algemene kenmerken van de adviseur 
 
Zelfreflectie 
 
Door middel van een vragenlijst is het zelfreflecterend vermogen van de adviseur N 
gemeten. Zelfreflecterend vermogen heeft betrekking op de mate waarin mensen hun 
expressieve gedrag en zelfpresentatie kunnen observeren en controleren en dat ook 
daadwerkelijk doen.  
Score = 13  (op 18)  zeer hoog. 
 
Gegevens: 
40 jaar 
Opleiding: Register accountant; Basis Opleiding Sioo 
Werkervaring: 7,5 jaar als accountant, KPMG accountancy en adviespraktijk; 1,5 jaar 
zelfstandig gevestigd. 
 
 
2. Uitkomsten diagnosefase 
 
2A - Wat is het voornemen van de adviseur 
 
Op de open vragen voorafgaand aan de adviessituatie werd door de adviseur het volgende 
geantwoord: 
 
Welke doelen wilt u straks bereiken? 
* Vertrouwen creëren. 
* Veel informatie ophalen, dat wil zeggen verschillende belangen van het MT in kaart 
brengen. 
* Inzicht krijgen in probleemstelling. 
 
Heeft u bepaalde voornemens/acties die u wilt uitvoeren? 
* Confronterend. 
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2B - Wat vindt de klant vooraf 
 
Voorafgaand aan de adviessituatie is het individuele MT-lid in een interview gevraagd wat er 
speelt, wat hij/zij van de adviseur verwacht, wat de adviseur juist absoluut niet moet doen 
en wanneer de klant tevreden zou zijn. 
 

 
Directeur Willy Trindenborgh 
 
Wat speelt er? 
Ik zag aanvankelijk geen aanleiding voor adviseurs. Joan heeft ’t aangekaart, gesprekken 
gevoerd. Zag al wel dat ’t niet goed ging, maar drukte het weg, omdat ik er alleen voor sta. 
Er is reden voor ongerustheid, nu ‘sadder and wiser’ Offerte liegt er niet om. Ik hoop dat de 
adviseur er ons op professionele wijze doorheen loost.  
 
Wat verwacht u van de adviseur? 
Op een respectvolle wijze tot kern van de zaak met mij durven gaan. Voldoende afstand voor 
moeilijke gebieden aan te kaarten. Met voldoende zorg voor mij dat doen; voor mij als 
persoon: hoe moeilijk het voor mij is. Aanvoelend vermogen. 
 
Wat moet hij/zij in ieder geval niet doen? 
Het overnemen. Zeggen ‘wij regelen het wel voor u, maakt u zich geen zorgen.’ Als een black 
box werken en dus alles overnemen. 
 
Wanneer bent u tevreden? 
Als ik het idee heb dat ze voldoende diepgang hebben gekregen in gesprek en uitstralen dat 
ze expertise hebben dat ze meer kunnen dan ik, creatief zijn in bedenken van oplossingen, 
maar alles samen met mij. Als ik iets van ze geleerd heb. 
 

 
Hoofd P&O Joan Witvliet 
 
Wat speelt er? 
Directeur managet eigenlijk het bedrijf zoals haar vader. Dat past niet bij deze tijd, loopt 
moeilijk in bedrijf. Leden van MT niet betrokken bij toekomstvisie, daar praat de directeur 
niet over. Nieuwe financiële man, altijd goede ideeën. Heeft hem wel binnengehaald, wil er 
niet aan. Stuurt op relatie, als het zo door gaat, gaat het fout. Daar zitten nog een aantal 
operationele zaken onder. 
 
Wat verwacht u van de adviseur? 
Dat we in gesprek raken. Dat hij me aan het denken zet. Dat ik me gesteund voel en serieus 
genomen wordt. Hoe ik het bij Willy beter op de agenda krijg. In interview deskundig en 
geloofwaardig overkomen.  
 
Wat moet hij/zij in ieder geval niet doen? 
Heleboel, kern: 
Alleen geïnteresseerd zijn in bedrijf, ook in mij. 
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Met kant en klare oplossing komen. 
Al het omgekeerde van vraag 2. 
 
Wanneer bent u tevreden? 
Gevoel dat ik een goed gesprek heb gehad dat me een stap verder brengt of dat ik samen 
met adviseur volgende stap zie. Serieus genomen voelen. 
 

 
Adjunct-directeur productie Chris 
 
Wat speelt er? 
Waar is al dit gedoe voor nodig? Ik heb een drukke business en kan ‘telkens voor belangrijke 
zaken gebeld worden’. 
Gelukkig begrijpt directeur Willy me. 
Er is irritatie, maar ik heb er niet zoveel last van. 
De afstemming tussen markt en techniek is niet goed. De voorbereiding door ‘de markt’ is 
slecht en dan gaat het mis bij de productie. 
De markt wil hier niet over praten. Ze willen wel een deel van de productie naar zich 
toetrekken. 
 
Wat verwacht u van de adviseur? 
Ik heb er niet om gevraagd; ik heb er ook niet zo’n beeld van. 
Dingen lijken me belangrijk als: to the point, een externe blik over de relatie tussen markt en 
techniek; deskundigheid, ervaring en niet teveel geouwehoer. 
 
Wat moet hij/zij in ieder geval niet doen? 
De superdeskundige uithangen. 
 
Wanneer bent u tevreden? 
Als er een oplossing komt voor markt en techniek – voor de toekomst. 
 

 
Adjunct-directeur Marketing Ike 
 
Wat speelt er? 
We hebben rode cijfers. Dat kunnen we op 2 manieren veranderen:  
Door technologische aanpassingen, waarbij een stuk van de productie naar marketing komt- 
feitelijke een andere organisatie-inrichting. 
Door betere proposities in de markt; dichter bij de klant, waarbij de klant meer invloed 
heeft. 
Ike ziet nu een sturing op inhoudelijke incidenten. De directeur en adjunct-directeur 
productie zijn erg inhoudelijk; het hoofd P&O zit er nog erg kort. Een andere manier van 
marktbenadering, dichter bij de klant is noodzakelijk om uit de malaise te komen. 
 
Wat verwacht u van de adviseur? 
De adviseur moet marktkennis hebben; weten wat er speelt. Een expert die weet waar 
kansen liggen. 
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Er is sturing nodig; wij komen er niet uit. 
Moet ook kunnen handelen met verschillen; de verschillen als kracht gebruiken. 
 
Wat moet hij/zij in ieder geval niet doen? 
Partij kiezen, want dan haken er MT-leden af. 
Oppervlakkige vragen stellen (de adviseur moet scherp zijn). 
 
Wanneer bent u tevreden? 
Als ik een gevoel van vertrouwen krijg in de adviseur: een expert met een scherpe blik die 
ons kan helpen bij de concretisering. 
 
 
2C - De interviews 
 
Onderstaand volgt het verloop van de drie interviews gehouden door Adviseur N en zijn 
collega om te bepalen welke interventie hij/zij gaat doen. De beschreven teksten zijn bij 
benadering de teksten, zoals de verschillende personen deze hebben gesproken. Cursief en 
tussen haakjes wordt beschreven wat er op dat moment gebeurt tijdens het gesprek. 
 
Met adjunct-directeur markt Ike en adjunctdirecteur productie Chris  
 
Adv N Het gebeurt vast niet zo vaak dat de directeuren markt en productie in één 

kamer zitten. Hoe voelt dat? 
Chris Prima hoor. 
Adv N We hebben begrepen dat we 10 minuten de tijd hebben om nader kennis te 

maken en de samenwerking verder te kunnen verkennen. 
Chris Is de offerte geaccordeerd? 
Adv M Knikt instemmend 
Adv N Legt uit: De intake is de basis voor de opdracht. In de loop van het traject kan 

een andere beeldvorming ontstaan. En dan kunnen we op wat anders uitkomen. 
Chris Wijst op offerte: Hier staat alles in qua problemen. 
Ike Even voor de duidelijkheid, de intake is wat we nu gaan doen? 
Adv M Het gaat nu om jullie inzichten. 
Adv N Schuift zijn stoel naar achter: We doen nu inderdaad een ronde om de inzichten 

te vernemen.  
Adv M Misschien is dat een mooie aanleiding om bij Chris te beginnen…… 
Chris Er is 1 ding waar aandacht aan besteed moet worden. Tussen markt en techniek 

zijn afstemmingsproblemen. Als er bijvoorbeeld een order is met een 
goudkleurig randje dat vergeet markt de details. Jullie moeten ons een goed 
inhoudelijk advies geven hoe we daar mee om moeten gaan.  

Ike Jullie zeggen in de offerte dat jullie 3 geheel verschillende orders gaan volgen? 
Adv M Ja, bijvoorbeeld die met het gouden randje. 
Adv N Kijkt Adviseur M aan en knikt Ja…..hoe verloopt het proces van afstemming. 
Ike Welke mogelijke oplossingsrichtingen zien jullie? Wij werken op een bepaalde 

manier en hebben ook al van alles geprobeerd met formulieren en telefoneren. 
Dat blijkt toch lastig. Hebben jullie daar meer inzicht in? 

Adv N Op dit moment is onze aanpak om de probleemstelling helder te krijgen.  
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Chris Hebben jullie ervaringen bij andere bedrijven? 
Kijkt op zijn mobiele telefoon: Sorry hoor, ik kijk af en toe op mijn mobiele 
telefoon, want ik kan gebeld worden. 

Adv M Gaat voorover zitten (actieve houding). 
Ike Ik zou wel veranderingen willen in de pre-press en de klant wat dichter tegen het 

product aan halen. 
Adv N Schuift stoel naar tafel: De rol van internet wordt steeds belangrijker. Het 

normale drukken met persen is traditioneel en haast achterhaald. Internet is in 
opkomst in uw branche. 

Chris Prepress naar de markt is de dood in de pot. Het is het hart van het proces. Leg 
je dat neer bij die creatievelingen – dat gaat niet werken. 

Adv M Misschien kunnen we dit nog eens verder verkennen en kijken naar 
oplossingsrichtingen. En eens kijken hoe andere drukkerijen dat doen.  
Maar even terug: er staat veel het in het rapport (offerte), maar niet alles is 
misschien even relevant. Als dit probleem tussen markt en techniek is opgelost, 
is dan alles weer oké? 

Ike Tegen Chris: Vul jij maar aan, Chris, maar ……kijkend naar Trindeborgh, als je je 
hierop kwalificeert als adviseur, dan doe je het goed. Er is veel te verbeteren aan 
het MT maar dat moet wel inhoudelijk gevoed worden. Eerst moeten we de 
inhoudelijk problemen oplossen. 
Op de korte termijn zullen dingen moeten veranderen. Als jullie ons voorzetten 
geven dan kunnen wij daarop voortborduren, hè.  

Adv N Dat lijkt me oké, hè adviseur M. 
Deze samenstelling nu aan tafel grijpen we aan om het over de samenwerking 
tussen markt en techniek te hebben. Maar we kijken ook naar andere zaken. 
Breder. Hoe kijken jullie tegen Trindeborgh aan? 

Chris Hoezo? 
Adv N Schuift stoel achteruit: Nou bijvoorbeeld naar de financiële situatie? 
Chris Willy is duidelijk. Er moet geïnvesteerd worden. We moeten bijblijven. 

Voldoende vervangen. 
Adv M Heb je dat aangegeven bij Willy? 
Chris Ja, we gaan samen de beursen af…… 
Ike Tegen Adviseur N: Dat is een hele brede vraag. 
Adv N Ja, dat kan ik me voorstellen. Het gaat over: waar gaat het heen met het bedrijf? 
Ike Het familiebedrijf heeft zo zijn karakteristieken. We maken hoogwaardige 

producten. 
Ike en Chris geven elkaar complimenten over de producten. 
Maar wat kan je wel en wat kan je niet verkopen? Met foliedruk zijn we minder 
ver en dat heb je wel nodig voor de glossy’s. Wat verkopen wij nou precies? 

Adv N Wat verkoop je dan precies? Ik kan me voorstellen dat de klant alles wil. Maken 
jullie keuzes? 

Ike Ik vind de klant heel belangrijk. Je moet over die klant nadenken. 
Chris Die klant? We hebben klanten, de klant is er al. We hebben grote organisaties als 

klant,  de ING ……etc. 
Adv N We moeten afronden. Dank jullie wel voor de informatie. 
Chris Kort en krachtig, daar houd ik van. 
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Met hoofd P&O Joan 
 
Adv N Is het goed als ik mijn jasje uit doe?  
Joan Graag. 

Bemerkt dat dat een beetje een vreemd antwoord is en vertelt een anekdote over 
het advies dat Jaap van Sweden in de VS over dames in de lift kreeg. 

Adv M Het is goed om met u aan tafel te zitten. 
Joan Met wie heeft u gesproken? 
Adv N Met Ike en Chris. Dat is de aftrap geweest. De situatie is voor ons nieuw. Zoals u 

weet hebben wij deze opdracht overgepakt van collega’s.  
Adv M Hoe is dit gevallen? Hoe reageren de mensen erop? Dat er gesprekken zijn? 
Joan In het MT? Van gelaten tot positief. Henny (hoofd Financiën) is er wel blij mee. 

Wij zijn niet effectief genoeg om dingen voor elkaar te krijgen. Zegt iets over 
eigen rol in relatie tot MT. 

Adv M Wat heb jij het MT verteld? 
Joan Het is niet mijn MT. 
Adv M Oké. 
Joan Het is goed om dingen de revue te laten passeren. Willy weet het niet precies. 

We zullen het aan moeten gaan. Henny is positief. Chris en Ike….we zien wel. Ike 
zal er wel voor zijn. Ik weet het nog niet precies. Ik hoop het. 

Adv N Is het de bedoeling dat u het met z’n allen doet? Dat het gezamenlijk iets 
oplevert? 

Joan Ja, samen is goed; vooral bij Ike en Chris. De medewerkers weten er niet zoveel 
van. De voorzitter van OR vindt het goed dat er iets gebeurt. Is dit een antwoord 
op uw vraag? 

Adv M Ja, dank u En wijst naar Adviseur N 
Adv N Er is een plan neergelegd (verwijst naar offerte). Ike en Chris vroegen of we alles 

gingen doen. Zij gaven ook aan dat er behoefte is aan expertise en aan quick 
wins. 

Joan Ja, dat is prima. 
Adv N We zitten nu in de verkennende fase. We willen ons een beeld vormen en 

bekijken wat er volgens ons aan de hand is en wat de oplossing kan zijn. Maar 
het team zal zelf er ook aan moeten werken. 

Joan Mmmmm, kijkt naar buiten. 
Adv N Adv N gaat door Onze rol is expertise inbrengen…….Dingen gedaan krijgen. 
Joan Ik zie de waarde van expertise voor Ike en Chris en de waarde van een analyse 

voor Willy en Henny. Expertise is belangrijk. Maar er is een ander punt: hoe 
stuurt Willy? Er is een aandachtspunt: het MT heeft hulp nodig om het achterste 
van de tong te laten zien. 

Adv N Begrijpend Als het meer om de structuur gaat dan om de mensen dan kan dat 
verhullend zijn. 

Adv M Kunt u er iets meer over vertellen? 
Joan De kwaliteiten van het bedrijf zijn: goed, gezellig. Het is een familiebedrijf. Het 

MT is meer een eetkamer of beter een keukentafel dan een vergadertafel met 
een goed MT. 
Als bedrijf hebben we veel goeds, maar ook nog druk werk. We zitten er aan de 
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zakelijke kant nog wat naast. 
Adv M Het is uit balans 
Adv N Worden vervelende zaken wat onder tafel weggemoffeld? 
Joan Ja, in plaats van dat we de zaken uitspreken en serieus nemen. Het is wat jij zei 

adviseur M: uit balans. 
Adv N De tijd is om. Dank u wel voor het gesprek en het delen van de beelden. 
 

 
Met directeur Willy 
 
Willy Schuifelt wat heen en weer bij de koffie en thee 
Adv N Mag ik mijn jasje uitdoen 
Willy Komt dat door de thematiek? 
Adv M We willen het beste voor Trindeborgh eruit halen. 
Adv N En niet alleen wij, maar met zijn allen. 
Willy Daar ben ik al jaren mee bezig. 
Adv N Wij hebben een offerte. Wij willen met een frisse blik naar de ontstane situatie 

kijken. We begrijpen dat bij het MT problemen zijn ontstaan. En u bent het 
hoofd van het MT. Hoe kijkt u er tegenaan? 

Willy Het MT is het topje van de ijsberg. Ik kijk liever eronder. 
Verduidelijkt dan: Het topje is hoe het MT functioneert. Met dat wat eronder zit, 
zit ik echt in mijn maag. Dat zijn moeilijke keuzen, die ik moet maken. 

Adv N Dan draaien we het om en hebben we het over het stuk onder de ijsberg. 
Willy Ik geef u mijn dilemma’s in alle vertrouwen. 
Adv M Dat is voor ons vanzelfsprekend. 
Willy Steekt van wal: Het is een familiebedrijf. We willen geen fusie of iets dergelijks. 

Maar we moeten ook financieel zien te overleven en dat wordt moeilijk in de 
huidige situatie. 
Punt 2 is ons concept ‘one stop shopping’. Klanten hechten daar waarde aan. Het 
is ook onze vorm van klantenbinding. Maar aan de andere kant is dit een 
vreselijk risico. Want het is vreselijk duur om de techniek up to date te houden. 
Chris vindt dat leuk en ik ook. Maar….de verhouding eigen en vreemd vermogen 
gaat scheef. 

Adv N U staat op het moment om duidelijke keuzen te maken?! 
Adv M Keuzen van u of van het management. 
Willy Keuzen van mij gevoed door het MT. 
Adv M Krijgt u tegenwicht? 
Willy Dat vind ik niet zo erg. Henny geeft wel voor de 3de achtereenvolgende keer aan 

dat het verlies weer hoger uitpakt. Joan wijst me op de symptomen zoals 
ziekteverzuim. 

Adv N Wat doet dat met u? 
Willy Dat doet me enorm veel en dan ook de hete adem van mijn familie in mijn nek 

erbij. En ik kan het niet kwijt. 
Adv M Niet bij het MT? 
Willy Nee. Chris zegt dat hij door wil. Als ik zeg dat we een machine niet kunnen kopen 

dan vindt hij dat heel vervelend en hoort hij het liever niet. 
Ike heeft een groot verloop. Hij heeft het zelf ook moeilijk. Bij Joan kan ik meer 
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kwijt. 
Adv N Die hete adem van uw familie….heeft u gesprekken met uw familie? 
Willy Alleen de dividenden zijn belangrijk voor ze. Dan kunnen ze er nog een huisje bij 

kopen…. 
Adv M Dat lijkt me eenzaam voor u. 
Willy Met Kerst zijn we weer in het familiehuis in Zwitserland, maar het mag dan niet 

over de drukkerij gaan. 
Adv N Vat samen 
Adv M Het is raar dat alles op uw schouders ligt. 

Zou u die eenzaamheid willen verkleinen? Door het te delen met uw familie of 
met het MT? 

Willy Voor het bedrijf zou ik het willen delen met het MT. 
Adv M Wat wilt u zelf? 
Willy Met het MT is veel gezonder. Mijn familie is zo verwend. Aan de hand van 

voorbeelden uitweiden over hoe verwend ze zijn. 
Adv N Heeft u nagedacht over uw opvolging? 
Willy Joke wordt mijn opvolger. Dat is mijn dochter. Zij is in de dertig en werkt nu in 

een drukkerij in Londen. 
Adv N Legt uit dat hij frequent meemaakt dat er opvolgingsproblematiek is. 
Willy Bij ons niet. 
Adv M Weet het MT dit? 
Willy Ja, maar ik kan Joke dit niet zo overdragen. 
Adv N De tijd is om. Wij zullen keihard met u en het MT eraan gaan werken dat het 

beter wordt. 
Willy Het lijkt het onmogelijke: het familiebedrijf houden, financieel gezond worden 

en ook nog al onze betrokken, lieve mensen houden. 
Adv M We gaan het proberen. 
Adv N We zullen ook keuzen voorstellen. Dat zullen we niet uit de weg gaan. U zult zelf 

ook keuzen moeten maken. Wij zullen opties aangeven. 
Willy Jullie moeten dan zoveel mogelijk met de situatie rekening houden. Ik ben 

trouwens al bezig met een overname van een ander bedrijf. Via de KPMG-
bedrijvenbank. Daar heb ik grote verwachtingen over. 

Adv N  Hier moeten we maar eens over doorpraten. 
Adv M Dank u wel voor dit gesprek. 
 
 
2D - Feedback van de klant over het adviesteam en over adviseur N 
    
Na de gesprekken werd aan de klanten gevraagd feedback te geven op de adviseurs. De 
adviseurs waren hierbij aanwezig, en de feedback werd tevens opgenomen op video. 
 
Directeur Willy Trindeborgh 
Jullie kwamen als een tornado binnen en ik zat op mijn lage energie niveau. Ik dacht bij 
mijzelf ‘wat doe ik nou allemaal niet goed’? Ik vraag me af of jullie dat door hadden. De 
aansluiting was nog niet optimaal. Jullie begonnen over het MT. Daar wilde ik het helemaal 
niet over hebben.  
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Ik wilde het hebben over de onderkant van de ijsberg. Ik dacht dat jullie daar wel blij mee 
zouden zijn maar…jullie deden niet blij. 
Ik ben ’t toen gewoon maar gaan vertellen. En toen werd de aansluiting beter. 
Adviseur M herkende mijn eenzaamheid.  
Die hete adem van de familie; daar had Adviseur N weinig beelden bij. 
Tegen het einde van het gesprek gaf Adviseur N aan dat hij samen verder op pad wilde. Ook 
de niet leuke zaken wilden aanpakken. Maar wel objectief. 
 
Het contact verliep in het begin ongemakkelijk. Dat werd gaande het gesprek beter. Er kwam 
meer begrip. Ik vond jullie toen pittige heren en kreeg het gevoel ‘dat zit wel goed’. 
Dus aandachtspunt: in het contact nagaan hoe je beter langszij kunt komen. 
 
Hoofd productie Chris & adjunct-directeur markt Ike 
De focus lag op ‘ons’. Wat is er mis, wat is er te verbeteren? Adviseur M was wat meer van 
het samenvatten en Adviseur N bracht nieuwe thema’s in over de markt en het internet. Het 
was niet zo’n geagiteerd gesprek als dat wij normaliter met elkaar hebben. Dat kwam door 
de structuur die jullie ons boden met open vragen en doorvragen. 
De andere kant van de medaille is dat het wel wat kabbelde. We hebben geen beeld 
gekregen wat jullie gaan doen. 
Overall gaf het team ons een gevoel van deskundigheid. Het team zelf was in balans. 
 
Hoofd P&O Joan 
Jullie kwamen met een erg algemene vraag binnen. Ik moest zoeken waar jullie het over 
wilden hebben. Adviseur N leek vervolgens het te willen hebben over wat wel/niet zou 
kunnen werken. Ik vroeg me af: wat kunnen jullie me bieden?  
Wat in het begin ook jammer was dat jullie niet ingingen op mijn sarcasme over een aantal 
mensen. 
Vervolgens gingen jullie over naar hoe het nu bij Trindeborgh toegaat. Toen vroegen jullie 
door. Dit deel van het gesprek was krachtig en gelijkwaardiger. 
Voor alle drie de teams geldt: ik heb mijn zorg, benauwdheid en emotie geuit, maar niemand 
is daarop ingegaan.  
 
 
2E - De mening van Adviseur N over de gesprekken 
 
Op de open vragen over het terugkijken op de adviessituatie werd door de adviseur N het 
volgende geantwoord: 
 
- Wat heeft u in de adviessituatie gedaan en/of gepoogd te doen, in termen van doel(en) en 
actie(s)? 
* Vertrouwen creëren. 
* Beeld vormen van probleem. 
* Confronteren. 
 
- Wat was de reden dat u in de adviessituatie wel/niet naar uw voornemens handelde? 
Wel: om te komen tot kern van probleem, spannend. 
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2F - Sterkte van de voornemens 
 
Door middel van een vragenlijst hebben we de adviseur naar zijn/haar voornemens met 
betrekking tot de adviessituatie gevraagd. Na een open vraag over welke doelen de adviseur 
wilde bereiken en welke voornemens hij/zij wil uitvoeren (reeds weergegeven bij 4A), 
volgden een aantal gesloten vragen over deze voornemens. Op de gesloten vragen kon de 
adviseur een score toekennen van 1 t/m 7 waarbij de betekenis van de score per vraag 
verschilde, zoals in onderstaande tabel is te zien. Door deze scores bij elkaar op te tellen 
bepaalt men de kracht van de voornemens. Deze vragenlijst werd door de adviseur 
voorafgaand aan de adviessituatie ingevuld, maar ook achteraf dus terugkijkend op de 
adviessituatie.  
 
Voorbeeld: Bij vraag 3 van de Subjective Norm ‘De mensen die belangrijk voor mij zijn 
binnen mijn beroep, zouden willen dat ik mijn voornemens realiseer’ antwoordde de 
adviseur voorafgaand aan de adviessituatie 4 – hij/zij achtte het dus niet echt waarschijnlijk 
dat mensen die belangrijk voor hem/haar zijn binnen het beroep zouden willen dat hij/zij 
genoemde voornemens zou realiseren. Achteraf scoort de adviseur een 4 en vindt hij/zij dit 
dus nog even onwaarschijnlijker als vooraf was gedacht. 
 

Attitude Voor Na 

In deze adviessituatie zijn mijn voornemens naar mijn mening:   

1. Schadelijk - Bevorderend 2 6 

2. Slecht - Goed 3 6 

3. Niet van toegevoegde waarde - Waardevol 2 6 

4. Onbruikbaar - Bruikbaar 3 6 

Subjective Norm     

1. Het merendeel van de personen die belangrijk voor 
mij zijn binnen mijn beroep, zullen het met mijn 
voornemen eens zijn. Niet - Wel 6 6 

2. Er wordt van mij verwacht dat ik in deze case mijn 
voornemens realiseer. 

Onwaarschijnlijk-
Waarschijnlijk 2 6 

3. De mensen die belangrijk voor mij zijn binnen mijn 
beroep, zouden willen dat ik mijn voornemens realiseer. 

Onwaarschijnlijk-
Waarschijnlijk 4 4 

4. De meeste mensen die belangrijk voor mij zijn binnen 
mijn beroep zouden in de gegeven case hetzelfde 
voornemen hebben. Niet - Wel 2 2 

Perceived Behavioral Control       

1. Als ik wil, kan ik mijn voornemen in de adviessituatie 
uitvoeren. Oneens - Eens 5 2 

2. Het uitvoeren van mijn voornemen in de 
adviessituatie is voor mij. Moeilijk-Makkelijk 3 6 

3. Ik denk dat ik in de adviessituatie controle heb over 
het uitvoeren van mijn voornemen. Weinig - Veel 6 5 

4. Het is aan mij of ik mijn voornemen wel of niet 
uitvoer. Onwaar - Waar 6 6 

Intention Strength   44 61 
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2G - Competenties 
 
Zowel aan de klanten als aan de adviseur is een lijst voorgelegd met 38 competenties die 
organisatieadviseurs regelmatig in hun adviespraktijk toepassen (voor een omschrijving van 
de competenties kunt u de competentielijst raadplegen). 
Vier klanten hebben per competentie aangegeven of zij vonden dat de adviseur deze zou 
moeten gebruiken in de adviessituatie (‘Verwachting klanten’). Achteraf hebben deze 
klanten aangegeven of de adviseur deze competentie heeft gebruikt (‘Evaluatie klanten’). 
Ook de adviseur heeft aangegeven of hij/zij deze competentie gebruikt heeft tijdens de 
adviessituatie (‘Evaluatie adviseur’). De volgende scores konden worden gegeven: 
-  = Competentie absoluut niet gebruiken. 
+ = Competentie absoluut wel gebruiken. 
O = Overige competenties. 
Bovendien heeft de adviseur voorafgaand aan de adviessituatie van zichzelf aangegeven in 
welke mate een competentie bij hem/haar aanwezig is op een schaal van 1 (hier ben ik niet 
zo goed in) tot 5 (hier ben ik goed in). (‘Algemeen adviseur). 
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Verwachting 
klanten 

Evaluatie 
Klanten 

Evaluatie 
adviseur 

Algemeen 
adviseur 

  W J C I W J C I   

Durf - + + + 0 0 + 0 + 4 

Onafhankelijkheid + + + + 0 + - - 0 4 

Ondernemerschap + 0 0 0 0 0 - + - 4 

Marktgericht + - + + 0 0 + + + 4 

Flexibiliteit 0 + 0 0 0 0 0 + - 4 

(Zelf) beheersing + - 0 0 0 0 + 0 0 4 

Plannen + 0 0 - 0 0 - 0 - 4 

Organiseren + + + + 0 0 - 0 0 4 

Coalitie sluiten - + 0 + 0 0 0 + - 4 

Resultaatgerichtheid + + + + 0 + 0 + + 4 

Omgang met details - + 0 0 0 + - 0 + 4 

Kwaliteitsgerichtheid + + 0 - 0 0 - 0 + 4 

Energie 0 + 0 - 0 0 - 0 + 4 

Problemen oplossen + + 0 0 0 + 0 + + 4 

Analytisch + + - + 0 0 0 0 + 4 

Conceptueel denken + + 0 + 0 + + + - 2 

Lerende oriëntatie + + 0 + 0 + - + + 4 

Creativiteit + + + + 0 0 - - - 4 

Oordeelsvorming 0 + 0 + 0 0 + - - 4 

Omgevingsbewustzijn + 0 + + 0 0 + + + 3 

Visie ontwikkelen - 0 0 - 0 0 0 0 - 3 

Organisatiebewustzijn + 0 + 0 0 0 + 0 + 4 

Coachen + + + - 0 0 - 0 0 4 

Luisteren + + + + 0 + + + + 5 

Sensitiviteit + + + + - + + 0 + 5 

Inspireren + + 0 + 0 0 - - 0 4 

Persoonlijk beroep doen 0 0 0 0 0 0 0 - 0 4 

Communiceren + + + + 0 + + 0 + 4 

Optreden + + + + - + + 0 + 4 

Overtuigingskracht + + + + 0 + + 0 0 3 

Besluitvaardigheid - - + 0 0 0 0 + - 4 

Leiderschap - 0 + + 0 + - - 0 4 

Consulteren + - 0 - 0 0 - 0 0 3 

Risicobewust + + 0 + + + - - + 4 

Integriteit + + + + 0 0 - 0 + 4 

Betrouwbaarheid + + + + 0 0 - 0 + 4 

Loyaliteit + 0 + 0 0 0 - 0 + 4 

Gunstige sfeer creëren - - + + - 0 + + 0 4 
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2F - Effectiviteit 
 
In de tabel op de volgende pagina staan drie clusters van effectiviteitscriteria weergegeven. 
Effectiviteit is de mate van tevredenheid met de adviseur en de uitvoering van de opdracht. 
Aan alle klanten en aan de adviseur is gevraagd drie lijsten in te vullen met betrekking tot 
effectiviteit: 
Deel I  Welke criteria zijn volgens u van toepassing in het algemeen? 
Deel II Welke criteria verwacht u van toepassing te zullen zijn in de komende  adviessituatie? 
Deel III Terugkijkend op de adviessituatie welke criteria waren van toepassing en geef de 
adviseur een rapportcijfer van 1 t/m 10 op de criteria die volgens u achteraf gezien van 
toepassing (4) of sterk van toepassing (5) waren.  
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Effectiviteitscriteria 

Willy  Joan  Chris  Ike  Adviseur N 

I II III   I II III   I II III   I II III   I II III  

       ** **       **         

 
 
 
F 
O 
R 
M 
E 
E 
L 
 

1. De mate waarin de doelen 
worden bereikt. 

4 1 3   4 4    4 5 4 7   5 4 8  4 2 2  

2. De mate waarin een oplossing is 
gevonden voor het probleem. 

4 1 2   4 4    4 4 1    4 1   5 2 2  

3. De mate waarin deskundigheid 
aan de kant van de adviseur is 
ingebracht. 

5 4 4 7  5 5    5 4 4 7   4 3 7  4 4 4 7 

4. De mate waarin vooraf gestelde 
taken worden uitgevoerd. 

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

5. De mate waarin het 
cliëntsysteem participeert in de 
opdracht. 

5 5 4 6  5 5    5 4 4 7   4 3 6  4 4 4 8 

6. De mate waarin vereiste 
bronnen en middelen worden 
gebruikt. 

5 2 2   5 2    4 3 4 8   5 1   4 4 2  

7. De mate waarin een gegeven 
tijdpas is gevolgd. 

4 4 2   4 4    5 3 1    4 1   4 2 2  

8. De mate waarin een gegeven 
budget is gevolgd. 

4 4 2   4 4    4 3 1    5 1   4 4 2  
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Effectiviteitscriteria 

Willy  Joan  Chris  Ike  Adviseur N 

I II III   I II III   I II III   I II III   I II III  

       ** **       **         

 
I 
N 
H 
O 
U 
D 
E 
L 
I 
J 
K 

1. De mate waarin er door het 
cliëntsysteem is geleerd. 

5 4 5 6  5 5    4 4 3    4 1   5 2 4 7 

2. De mate waarin het 
cliëntsysteem dichter bij een 
beslispunt is gebracht; de mate 
waarin belangen dichter bij elkaar 
zijn gebracht. 

5 4 4 6  4 5    4 4 1    5 3 6  4 2 2  

3. De mate waarin de 
samenwerking/sfeer/wijgevoel is 
verbeterd; de mate waarin er een 
betere communicatie is. 

5 5 5 5  4 4    5 4 4 7   3 1   4 2 2  

4. De mate waarin het 
cliëntsysteem 
doeltreffender/efficiënter/planmat
iger is gaan werken. 

4 4 4 6  4 4    5 5 1    2 1   4 2 2  

5. De mate waarin er in het 
cliëntsysteem 
beweging/energie/creativiteit/kad
erverruiming tot stand is gebracht. 

5 5 5 6  5 5    3 4 4 7   4 3 2  4 2 4 6 
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Effectiviteitscriteria 

Willy  Joan  Chris  Ike  Adviseur N 

I II III   I II III   I II III   I II III   I II III  

       ** **       **         

 
 
 
P 
R 
O 
C 
E 
S 
 

1. De mate waarin een specifieke 
methode is gebruikt. 

2 3 3   2 2    4 2 1    4 4 6  2 3 2  

2. De mate waarin gaandeweg de 
aanpak wordt ontwikkeld. 

5 4 4 7  4 4    3 3 4 7   1 4 6  4 4 4 6 

3. De mate waarin de adviseur en 
het cliëntsysteem gelijkwaardig 
zijn. 

5 5 5 7  4 4    5 5 2    4 1   4 2 4 7 

4. De mate waarin de adviseur het 
cliëntsysteem concrete 
aanwijzingen geeft over wat moet 
gebeuren. 

4 4 3   1 1    1 2 1    5 5 3  4 2 2  

5. De mate van frequente 
communicatie tussen adviseur en 
cliëntsysteem. 

5 4 3   4 4    5 5 1    2 1   5 4 4 7 

6. De mate van betrokkenheid van 
adviseur en cliëntsysteem bij het 
advieswerk. 

5 4 5 7  4 5    5 4 1    5 1   4 4 4 7 

** Vragenlijst niet (correct) ingevuld. 
 



 

Bijlagen Adviseurs aan de slag 81 

3. Uitkomsten interventiefase 
 
3A - Wat is het voornemen van de adviseur 
Op de open vragen voorafgaand aan de adviessituatie werd door de adviseur het volgende 
geantwoord: 
 
- Welke doelen wilt u straks bereiken?  
* Bewustzijn creëren van het probleem bij de cliënt. 
 
- Heeft u bepaalde voornemens/acties die u wilt uitvoeren? 
* Benoemen van problematiek, indien zichtbaar. 
 
 
3B - Wat vindt de klant vooraf 
 
Voorafgaand aan de adviessituatie is het individuele MT-lid in een interview gevraagd wat er 
speelt, wat hij/zij van de adviseur verwacht, wat de adviseur juist absoluut niet moet doen 
en wanneer de klant tevreden zou zijn. 
 
Adjunct-directeur productie Chris 
 
Wat speelt er? 
Na interviews: zie nu ook financiële problematiek. Focus in de strategie. Vraag is 
specialiseren of uitbreiden. 
 
Wat verwacht u van de adviseur? 
Helpen 1 visie over bedrijf te komen. Plek voor onze ideeën. Welke besluiten kunnen we 
nemen. Voldoende gevoel vanuit markt (benchmarking bijvoorbeeld). Na het werken in 2-
tallen wel zaken integreren. Herhaling van zetten, anders moeten ze wel goede methode 
hebben. 
 
Wat moet hij/zij in ieder geval niet doen? 
NIET de superdeskundige uithangen. Vooral wel veel gevoel voor process. Informatie van 
buitenaf inbrengen zodat we niks over het hoofd zien. Moet goed met spanning omgaan, 
stevig in de schoenen staan. 
 
Wanneer bent u tevreden? 
Als we vanuit visie 2015 drie dingen kunnen besluiten om komende tijd anders te doen met 
MT. 
 

 
Hoofd P&O Joan Witvliet 
 
Wat speelt er? 
Hetzelfde als voor de interviews. 
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Wat verwacht u van de adviseur? 
Dat hij ons helpt concreet te worden. Ook dat hij verstand heeft van de branche, dat wat wij 
bedenken, of dat wel kan. 
 
Wat moet hij/zij in ieder geval niet doen? 
Het te snel overnemen, voor ons bepalen als we er niet uitkomen. 
Ons dwingen tot keuzes. 
Ook niet zich er niet mee bemoeien, verwacht dus dat ie wel structureert. 
 
Wanneer bent u tevreden? 
Tevreden ben ik als Willy haar ideeën over strategie echt heeft geuit en dat er ofwel ter 
plekke ofwel daarna gesprek is tussen MT over strategie. 
 

 
Adjunct-directeur markt Ike 
 
Wat speelt er? 
Hetzelfde als vanmorgen. 
 
Wat verwacht u van de adviseur? 
Dat zij expertmatige kennis inbrengen. 
Een geleid proces – hulp om te ordenen en af te bakenen. 
Betekenis geven aan hoe het met ons verschil van inzicht zit, de oorzaken daarvan, onze 
overtuigingen en hoe we daarmee om kunnen gaan. 
 
Wat moet hij/zij in ieder geval niet doen? 
Timemanagement boven kwaliteit. 
Alles bij de klanten neerleggen. 
 
Wanneer bent u tevreden? 
Als we een start hebben gemaakt. 
Een aantal strategische uitgangspunten hebben; bijvoorbeeld 4 onderwerpen en wie 
daarmee verder gaan. 
 

 
Directeur Willy 
 
Wat speelt er? 
Hetzelfde als vanmorgen. 
Een workshop spreekt aan; geeft energie. 
 
Wat verwacht u van de adviseur? 
Liever realistisch dan veel. 
Geen mensen buiten de boot laten vallen. 
 
Wat moet hij/zij in ieder geval niet doen? 
Subtiele signalen negeren – ook non-verbale. 
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Een te hoog tempo om waar te kunnen nemen. 
Teveel, te ambitieus, niet realistisch. 
 
Wanneer bent u tevreden? 
Als we me duidelijke afspraken stoppen. 
Als ik een beeld gekregen heb – er scherpte is. 
Dit beeld door ieder wordt gedragen; dus zonder aarzelen. 
Dus: balans tussen doorpakken en sensitiviteit. 
 
 
3C - De interventie 
 
Onderstaand volgt het verloop van de interventie van Adviseur N en zijn collega. De 
beschreven teksten zijn bij benadering de teksten zoals de verschillende personen deze 
hebben gesproken. Cursief en tussen haakjes wordt beschreven wat er op dat moment 
gebeurt tijdens het gesprek.  
 
Workshop Trindeborgh in 2015 
 
AdvM: Welkom. We hebben het adviestraject opgestart.  
(toont sheet met inhoud gesprek)  
Samen denken over toekomst en terugkoppeling. 
Adv N: Zijn er nog vragen over vorige sheet? 
Willy: Wat is terugkoppeling? 
Adv N: We gaan samen werken en terugkoppelen. 
AdvM: Het is 2015. Wij willen dat jullie als MT nadenken wie jullie klanten zijn, welke 
producten, samenstelling MT, omvang/vorm Trindenborgh. 4 aspecten in 2015. Kom op 
vraag terug met z’n allen. twee groepen: Chris & Ike en Willy & Joan. 
Ike: Waarom? 
Adv N: Wat is het bezwaar? 
Chris: Waarom ik niet met Willy. Maakt het wat uit? Jullie hebben nagedacht. 
AdvM: Gebleken dat sales en techniek samenwerken. 
Ike: Ik zie samenwerking er niet opstaan. 
AdvM: In 2-tallen over nadenken. Vervolgens op jullie manier presenteren. 
Ga ergens zitten met z’n tweeën. Wij helpen jullie. Is dat duidelijk? 
(Adviseur M gaat bij Willy en Joan zitten, hij bewaakt het proces. Adviseur N staat bij Ike en 
Chris) 
Ike en Chris presenteren eerst, zij hebben een sheet gemaakt. 
AdvM: Nou, kernachtig toekomst. 
Chris: In 2015 staat de drukpers centraal. Wat staat hier? (vraag riching Ike). 
Er wordt gelachen. Dynamisch vertellen Chris en Ike wat er op de sheet staat. 
Adv N: Sorry dat ik even ingrijp. Wel de 4 punten aanhouden aub.  
Ike: Dat komt aan bod. Klant invloed geven in het proces, als MT. 
Chris: Niet MT ieder eigen afdeling, maar deelproces. 
AdvM: Als 1 is dat je er al bijna bent en 5 dat je er nog heel ver vanaf bent, hoe scoor je dan 
het hele plaatje? 
Chris: Dat is een moeilijke vraag. 
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Adv N: Dan komen we er op een ander moment op terug. Dank voor de sprankelende 
presentatie.  
Vervolgens is de beurt aan Willy en Joan om hun antwoorden te presenteren. 
Joan: Het komt heel goed uit wat jullie getekend hebben. Goede samenwerking. 
Willy: Achter Keizersgracht zit een educatief grafisch centrum. Vanuit het hele land komen 
er mensen naar binnen. 
Adv N: Dus eigenlijk andere klanten? 
Willy:   Ja, die komen erbij. 
Joan: Dit is West-Europa. Mee gaan met multinational, bijvoorbeeld met Nike in België. We 
hebben hetzelfde beeld. Samenstelling MT is anders. Joke is de baas, dus zij moet het 
vormgeven. We zijn nog steeds zelfstandig, daarvoor gegroeid, multimediabedrijf opgekocht. 
Willy: Veel meer beweging in bedrijf. 
Ike:     Interessant. 
Adv N: Niet alleen in plaatje, maar ook bij jullie. Mooi dat het op 1 plaatje staat. Fijn dat het 
uit ieders hoofd erop staat. Willy, hoe heb je dit ervaren? 
Willy: Ik vraag me af waar ik ben in 2015. 
Joan:   In het museum. 
Adv N: Geen tijd om te evalueren, hoe ervaren? Belangrijk om te kijken hoe we ernaar 
kunnen kijken. Daarna kunnen we stappen doornemen die hierna komen en wat nog te doen 
is. Daar hebben we wat meer tijd voor nodig. In ieder geval hartelijk bedankt. 
Willy: Ik had graag willen weten wat we precies gaan doen. 
Adv N: Daar komen we op terug. Is dat bevredigend? 
Wordt beaamd. 
 
  
3D - Feedback van de klant over het adviesteam en over Adviseur N 
 
Na de gesprekken werd aan de klanten gevraagd feedback te geven op de adviseurs. De 
adviseurs waren hierbij aanwezig en de feedback werd tevens opgenomen op video. 
 
Hoofd P&O Joan Witvliet 
Complimenten over structuur. Pakten hem terug en gaven vervolg. Had een kop en een 
staart. Energie geconstateerd, al kwam dit ook door de tijd. Risico van oppervlakkigheid. Het 
leek gezamenlijk beeld over werkelijkheid, daarna zou het heel hard werken zijn. 
Op zich was deze interventie succesvol. 
 
Adjunct Directeur Productie Chris van der Grift 
Irriterend dat adviseur N nog een keer kwam vragen of we wel 4 punten aanhielden. Reactie 
van adviseur N: ik kreeg de indruk dat de gezelligheid domineerde; dit werd door Chris 
tegengesproken; advies: kijk wat er gebeurt. 
Het is leuk om te zien dat je in korte tijd mensen tot iets kunt brengen en dat het ook leuk is. 
Dat komt door de strakke opdracht en de strakke tijdbewaking.    
 
Adjunct Directeur Markten Ike Entema 
Er was slechts weinig tijd en dan is ‘oppervlakkigheid’ een risico. Chris en Ike lijken het met 
elkaar eens – er is een gezamenlijk beeld. Maar later komt de pijn, door de consequenties. 
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Directeur Willy Trindeborgh 
Beaamt dat de adviseurs na een dergelijke sessie weer aan de bak moeten en dat dat 
moeilijk zal worden. Maar ze vindt dat de workshop een goed vervolg was op de interviews 
van de ochtend. 
 
 
3E - De mening van Adviseur N over de gesprekken 
 
Op de open vragen over het terugkijken op de adviessituatie werd door de adviseur N het 
volgende geantwoord: 
 
- Wat heeft u in de adviessituatie gedaan en/of gepoogd te doen, in termen van doel(en) en 
actie(s)? 
* Bewustwording creëren. 
 
- Wat was de reden dat u in de adviessituatie wel/niet naar uw voornemens handelde? 
Wel: wij bleven aan de bal. 
 
 
3F - Sterkte van de voornemens 
 
Door middel van een vragenlijst hebben we de adviseur naar zijn/haar voornemens met 
betrekking tot de adviessituatie gevraagd. Na een open vraag over welke doelen de adviseur 
wilde bereiken en welke voornemens hij/zij wil uitvoeren (reeds weergegeven bij 5A), 
volgden een aantal gesloten vragen over deze voornemens. Op de gesloten vragen kon de 
adviseur een score toekennen van 1 t/m 7 waarbij de betekenis van de score per vraag 
verschilde, zoals in onderstaande tabel is te zien. Door deze scores bij elkaar op te tellen 
bepaalt men de kracht van de voornemens. Deze vragenlijst werd door de adviseur 
voorafgaand aan de adviessituatie ingevuld, maar ook achteraf dus terugkijkend op de 
adviessituatie.  
 
Voorbeeld: Bij vraag 3 van de Subjective Norm ‘De mensen die belangrijk voor mij zijn 
binnen mijn beroep, zouden willen dat ik mijn voornemens realiseer’ antwoordde de 
adviseur voorafgaand aan de adviessituatie 6 – hij/zij achtte het dus waarschijnlijk dat 
mensen die belangrijk voor hem/haar zijn binnen het beroep zouden willen dat hij/zij 
genoemde voornemens zou realiseren. Achteraf scoort de adviseur een 6 en vindt hij/zij dit 
dus nog steeds even waarschijnlijk. 
 

Attitude Voor Na 

In deze adviessituatie zijn mijn voornemens naar mijn mening:   

1. Schadelijk - Bevorderend 6 6 

2. Slecht - Goed 6 6 

3. Niet van toegevoegde waarde - Waardevol 6 6 

4. Onbruikbaar - Bruikbaar 6 6 

Subjective Norm     

1. Het merendeel van de personen die belangrijk voor 
mij zijn binnen mijn beroep, zullen het met mijn Niet - Wel 6 6 



 

Bijlagen Adviseurs aan de slag 86 

voornemen eens zijn. 

2. Er wordt van mij verwacht dat ik in deze case mijn 
voornemens realiseer. 

Onwaarschijnlijk-
Waarschijnlijk 6 6 

3. De mensen die belangrijk voor mij zijn binnen mijn 
beroep, zouden willen dat ik mijn voornemens realiseer. 

Onwaarschijnlijk-
Waarschijnlijk 6 6 

4. De meeste mensen die belangrijk voor mij zijn binnen 
mijn beroep zouden in de gegeven case hetzelfde 
voornemen hebben. Niet - Wel 6 5 

Perceived Behavioral Control       

1. Als ik wil, kan ik mijn voornemen in de adviessituatie 
uitvoeren. Oneens - Eens 6 6 

2. Het uitvoeren van mijn voornemen in de 
adviessituatie is voor mij. Moeilijk-Makkelijk 3 6 

3. Ik denk dat ik in de adviessituatie controle heb over 
het uitvoeren van mijn voornemen. Weinig - Veel 2 6 

4. Het is aan mij of ik mijn voornemen wel of niet 
uitvoer. Onwaar - Waar 5 6 

Intention Strength   64 71 

 
 
3G - Competenties 
 
Zowel aan de klanten als aan de adviseur is een lijst voorgelegd met 38 competenties die 
organisatieadviseurs regelmatig in hun adviespraktijk toepassen (voor een omschrijving van 
de competenties kunt u de competentielijst raadplegen). 
Vier klanten hebben per competentie aangegeven of zij vonden dat de adviseur deze zou 
moeten gebruiken in de adviessituatie (‘Verwachting klanten’). Achteraf hebben deze 
klanten aangegeven of de adviseur deze competentie heeft gebruikt (‘Evaluatie klanten’). 
Ook de adviseur heeft aangegeven of hij/zij deze competentie gebruikt heeft tijdens de 
adviessituatie (‘Evaluatie adviseur’). De volgende scores konden worden gegeven: 
-   = Competentie absoluut niet gebruiken. 
+  = Competentie absoluut wel gebruiken. 
O = Overige competenties. 
Bovendien heeft de adviseur voorafgaand aan de adviessituatie van zichzelf aangegeven in 
welke mate een competentie bij hem/haar aanwezig is op een schaal van 1 (hier ben ik niet 
zo goed in) tot 5 (hier ben ik goed in) (‘Algemeen adviseur’). 
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Verwachting 
klanten 

Evaluatie 
Klanten 

Evaluatie 
adviseur 

Algemeen 
adviseur 

  W J C I W J C I   

Durf 0 + + + 0 + 0 0 + 4 

Onafhankelijkheid - + + 0 0 + 0 + 0 4 

Ondernemerschap - + 0 + 0 0 0 0 0 4 

Marktgericht 0 + + + - 0 0 0 0 4 

Flexibiliteit + + + + 0 + 0 0 + 4 

(Zelf) beheersing + 0 0 - 0 0 0 0 - 4 

Plannen 0 0 + 0 - + 0 0 + 4 

Organiseren 0 0 + 0 0 + - 0 + 4 

Coalitie sluiten 0 0 - 0 0 0 - 0 0 4 

Resultaatgerichtheid + + + + - + + + + 4 

Omgang met details 0 0 - 0 - 0 - - + 4 

Kwaliteitsgerichtheid 0 0 + 0 0 0 - 0 0 4 

Energie 0 0 0 0 0 0 - 0 + 4 

Problemen oplossen + + - 0 0 0 - 0 0 4 

Analytisch + 0 + + 0 0 - - 0 4 

Conceptueel denken + 0 + + - 0 - - + 2 

Lerende oriëntatie + + 0 + + 0 - - + 4 

Creativiteit + + + 0 + 0 - 0 + 4 

Oordeelsvorming 0 0 + + 0 0 - 0 - 4 

Omgevingsbewustzijn 0 0 + + 0 0 - 0 0 3 

Visie ontwikkelen 0 0 - - + 0 - 0 0 3 

Organisatiebewustzijn + 0 + - 0 0 - 0 + 4 

Coachen + + - + + + - + 0 4 

Luisteren + + + + 0 0 0 + + 5 

Sensitiviteit + 0 + + 0 0 0 0 + 5 

Inspireren + 0 - + + + + + + 4 

Persoonlijk beroep doen 0 0 0 + 0 + - 0 - 4 

Communiceren + 0 + + - + 0 + + 4 

Optreden + + + 0 + + - 0 + 4 

Overtuigingskracht - 0 0 - 0 + - + + 3 

Besluitvaardigheid - 0 + - 0 0 - 0 + 4 

Leiderschap - 0 0 + 0 0 - - + 4 

Consulteren 0 + 0 + 0 0 - 0 0 3 

Risicobewust 0 0 - + 0 0 - 0 + 4 

Integriteit + 0 0 + 0 0 - + + 4 

Betrouwbaarheid + + + 0 0 0 - 0 + 4 

Loyaliteit + + - 0 0 0 - 0 0 4 

Gunstige sfeer creëren + 0 + + + 0 - + + 4 
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3H - Effectiviteit 
 
In onderstaande tabel staan drie clusters van effectiviteitscriteria weergegeven. Effectiviteit 
is de mate van tevredenheid met de adviseur en de uitvoering van de opdracht. 
Aan alle klanten en aan de adviseur is gevraagd drie lijsten in te vullen met betrekking to 
effectiviteit: 
Deel I  Welke criteria zijn volgens u van toepassing in het algemeen? 
Deel II Welke criteria verwacht u van toepassing te zullen zijn in de komende  adviessituatie? 
Deel III Terugkijkend op de adviessituatie welke criteria waren van toepassing en geef de 
adviseur een rapportcijfer van 1 t/m 10 op de criteria die volgens u achteraf gezien van 
toepassing (4) of sterk van toepassing (5) waren.  
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Effectiviteitscriteria 

Willy  Joan  Chris  Ike  Adviseur N 

I II III   I II III   I II III   I II III   I II III  

       ** **       **         

 
 
 
F 
O 
R 
M 
E 
E 
L 
 

1. De mate waarin de doelen 
worden bereikt. 

4 5 1   4 
2 

   4 4 4 7   2 3 6  4 4 5 8 

2. De mate waarin een oplossing is 
gevonden voor het probleem. 

4 4 1   4 
3 

   4 5 2    3 2   5 4 4 7 

3. De mate waarin deskundigheid 
aan de kant van de adviseur is 
ingebracht. 

5 2 3   5 
4 

   5 4 3    4 3 7  4 5 2  

4. De mate waarin vooraf gestelde 
taken worden uitgevoerd. 

2 3 2   2 
3 

   3 3 4 7   3 1   2 4 4 7 

5. De mate waarin het 
cliëntsysteem participeert in de 
opdracht. 

5 4 5 7  5 
5 

   5 5 4 6   2 4 8  4 5 5 8 

6. De mate waarin vereiste 
bronnen en middelen worden 
gebruikt. 

5 2 2   5 
3 

   4 3 2    2 1   4 4 5 8 

7. De mate waarin een gegeven 
tijdpad is gevolgd. 

4 1 2   4 
4 

   5 4 4 5   3 1   4 3 4 7 

8. De mate waarin een gegeven 
budget is gevolgd. 

4 1 2   4 
3 

   4 3 2    3 1   4 4 2  
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Effectiviteitscriteria 

Willy  Joan  Chris  Ike  Adviseur N 

I II III   I II III   I II III   I II III   I II III  

       ** **       **         

 
I 
N 
H 
O 
U 
D 
E 
L 
I 
J 
K 

1. De mate waarin er door het 
cliëntsysteem is geleerd. 

5 5 4 7  5 
3 

   4 4 4 7   4 3 7  5 4 4 7 

2. De mate waarin het 
cliëntsysteem dichter bij een 
beslispunt is gebracht; de mate 
waarin belangen dichter bij elkaar 
zijn gebracht. 

5 4 5 7  4 

4 

   4 5 4 7   4 4 9  4 4 4 8 

3. De mate waarin de 
samenwerking/sfeer/wij gevoel is 
verbeterd; de mate waarin er een 
betere communicatie is. 

5 4 5 7  4 

2 

   5 5 4 7   2 2   4 5 5 8 

4. De mate waarin het 
cliëntsysteem 
doeltreffender/efficiënter/planmat
iger is gaan werken. 

4 5 2   4 

1 

   5 4 2    1 1   4 4 4 7 

5. De mate waarin er in het 
cliëntsysteem 
beweging/energie/creativiteit/kad
erverruiming tot stand is gebracht. 

5 5 5 8  5 

4 

   3 5 4 7   3 2   4 5 5 8 
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Effectiviteitscriteria 

Willy  Joan  Chris  Ike  Adviseur N 

I II III   I II III   I II III   I II III   I II III  

       ** **       **         

 
 
 
P 
R 
O 
C 
E 
S 
 

1. De mate waarin een specifieke 
methode is gebruikt. 

2 5 5 7  2 
3 

   4 4 4 7   4 3 6  2 4 4 7 

2. De mate waarin gaandeweg de 
aanpak wordt ontwikkeld. 

5 2 2   4 
4 

   3 3 2    1 1   4 2 2  

3. De mate waarin de adviseur en 
het cliëntsysteem gelijkwaardig 
zijn. 

5 4 4 7  4 
4 

   5 4 3    4 1   4 4 4 8 

4. De mate waarin de adviseur het 
cliëntsysteem concrete 
aanwijzingen geeft over wat moet 
gebeuren. 

4 4 5 6  1 

2 

   1 3 4 4   4 3 8  4 4 2  

5. De mate van frequente 
communicatie tussen adviseur en 
cliëntsysteem. 

5 4 4 7  4 
2 

   5 4 2    3 1   5 4 3  

6. De mate van betrokkenheid van 
adviseur en cliëntsysteem bij het 
advieswerk. 

5 4 5 7  4 
2 

   5 4 4 7   3 1   4 5 5 7 

** Vragenlijst niet (correct) ingevuld.  
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4. Reflectie interview 
 
Wilt u de volgende vragen mondeling beantwoorden op basis van de uitkomsten die in de 
paragrafen 3, 4 en 5 zijn weergegeven? 
 
a. Zijn de teksten in de paragrafen 4 en 5 herkenbaar – Geven ze een impressie weer van 
de situatie op 3 december jl.? 
 
Ja, ik kan het naspelen. 
 
b. Wat vindt u, zo terugkijkend, opvallend aan deze adviessituatie? 
 
Interviews: 
 
Met Ike en Chris: ik had niet verwacht dat die 2 mannen beide aan tafel zouden zitten. Ik was 
daardoor een beetje in verwarring maar daardoor konden we ook wel korte slagen maken 
omdat het voordeel is dat je aan tafel zit met mannen met een afstemmingsprobleem. We 
startten met de relatie en daarna met de inhoud. In het verloop van het gesprek vlogen ze 
elkaar niet in de haren; ze waren wel zeer geïnteresseerd. 
 
Met Joan: daar kan ik me niet zoveel meer van heugen. Zij heeft de adviesopdracht in gang 
gezet; in feite was ze onze sponsor. Ik vond het een neutraal gesprek. De relatie was goed. 
 
Met Willy: Wij hadden niet zo’n goede binnenkomer. Ze was ontdaan en dat hebben we niet 
opgevangen. Dat hadden we beter kunnen doen. Wij hadden vooraf besproken dat we wat 
harder in wilden zetten; we wilden confronteren. Daarom is het signaal niet opgevangen. 
We hebben daarna wel een goed gesprek gehad. We zijn afgedwaald. Uiteindelijk is de 
confrontatie vrij mild geweest. Ik was niet ontevreden. 
 
Interventie: Workshop strategie 
 
Na de 3 gesprekken hebben we bedacht hoe we het wilden aanpakken. We zijn geswitcht 
van de ‘quick wins-workshop’ naar de ‘strategie workshop’, omdat we het uiteindelijk toch 
belangrijker vonden om de belangrijkste thema’s helder te hebben. We wilden eventueel 
gedrag en interactie uitnutten. Bijvoorbeeld als ze een verschil van mening zouden hebben. 
We wilden zien welk krachtenspel ontstaat in de groep.  
 
c. Wat vindt u opvallend in de bijdrage van de MT-leden aan het adviesgesprek? 
 
Zie hierboven 
 
d. Wat vindt u opvallend in de bijdrage van de adviseurs aan het adviesgesprek? 
 
N.a.v. vraag over het schuiven met de stoel (achteruit schuiven): ‘Dat doe ik bewust om de 
andere partij ruimte te geven. Ik wil daar mee spelen.’ 
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De werkwijze met adviseur M is op natuurlijke wijze ontstaan. De ‘teaming’ ging goed, 
terwijl het voor mij een aandachtspunt is mijn collega niet uit het oog te verliezen. 
 
Ten aanzien van uw eigen bijdrage (Adviseur N): 
 
e. Wat zijn de momenten in het adviesgesprek die er in positieve zin toe doen? (Wat vindt 
u goed in uw gedrag) 
 
Interviews: Zie hierboven 
 
Workshop:  
* Het moment dat Ike en Chris zeggen ‘waarom wij samen?’ was wel spannend. Wij hadden 
bewust voor deze samenstelling gekozen. Ze reageren goed op onze uitleg dat zij normaliter 
veel samenwerken. 
* Het moment dat wordt benoemd dat de inbreng van het MT te vatten is op 1 gezamenlijke 
plaat. 
 
f. Wat zijn de momenten in het adviesgesprek die er in negatieve zin toe doen? (Wat vindt 
u minder goed) 
 
Interviews: Zie hierboven 
 
Workshop: 
* Mijn ingreep bij Ike en Chris dat ze zich aan de 4 punten moesten houden. Dat was niet zo 
handig. Dat heeft te maken met mijn resultaatgerichtheid. 
 
g. Ziet u een samenhang tussen uw scores (van Adviseur N) op: zelfreflectie, de 
voornemens (voor- en nameting), de competenties (voor- en nameting) en de 
effectiviteitscriteria (voor- en nameting)? 
 
Interviews: 
Voornemens: achteraf had ik geen slecht gevoel over de gesprekken. Met de scores kan ik 
niet zoveel. 
Competenties: De + scorende competenties zijn belangrijk in de diagnosefase. 
Effectiviteitscriteria: de inhoudelijke criteria scoren de klanten hoger dan adviseur N. 
Adviseur N wil een relatie opbouwen in de interviewfase en hij vindt de inhoud dan nog  
minder belangrijk. 
 
Workshop: 
Mijn voornemen was ‘bewustzijn creëren bij het MT’. Onze verwachting was dat ze er niet 
uit zouden komen en dat ze bij wijze van spreken elkaar de hersens in zouden slaan. Maar ze 
kwamen best wel ver. Dit was een goed eerste stapje. Het was wel nodig om het proces te 
begeleiden. Wij hebben gezien hoe het proces verloopt, maar toch weet ik nog niet hoe het 
echt in elkaar zit.  
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Zelfreflectie: 
Tijdens een adviesgesprek gaat het om kijken, luisteren en voelen. Het gevoel is nodig om te 
signaleren. Als ik mensen zie wegzakken dan denk ik: ik moet wat doen. 
Ik speel toneel. Daarmee is het te vergelijken. Ik houd ervan om te kijken wat er gebeurt als 
ik wat doe. Zo is humor heel belangrijk – dat schept een band. 
Na een adviessituatie, dus achteraf, haal ik momenten terug. Wat is er gebeurd? Ik probeer 
me te verplaatsen in de ander. Daarom is mailen ook zo lastig – je weet niet wat erachter zit. 
Het gaat om het constant managen van verwachtingen. 
Voorafgaand aan een adviessituatie bedenk ik wat een ander van mij kan verwachten. 
Het meest reflecteer ik achteraf. 
 
h. Ziet u een samenhang tussen uw scores uit de metingen en uw bijdrage aan het 
adviesgesprek? 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


