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Wat zijn volgens jullie succesfactoren 

van Zaakgericht Werken?



Succesfactoren van Zaakgericht Werken
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Maar wat is de sleutel tot duurzame 

verandering?

Laten we dat aan de hand van een 
aantal stellingen gaan ontdekken
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Denken jullie dat de volgende populaire 

uitspraak waar is?

“Organisatiecultuur is gerelateerd aan 
de prestatie van de organisatie”
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“Organisatiecultuur is gerelateerd aan 

de prestatie van de organisatie”
Veel onderzoek naar gedaan

Blijkt vooral lastig om cultuur te 
beschrijven

Geen direct verband tussen bepaalde 
culturen en prestatie

Geen ‘one size fits all’, maar 
maatwerk benodigd

Goed concretiseren welke cultuur 
benodigd is om de resultaten van de 
specifieke organisatie te behalen en 
welk gedrag daarbij hoort
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Klopt dit?

“Met een heldere visie zijn we klaar 
voor verandering”



Een heldere visie creëren, doelen stellen en doorleven heeft effect 

op het gedrag van medewerkers bij verandering

Hoe doen jullie dit?
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Hoe kijken jullie naar dit statement

“Cultuurverandering is lastig en kost 
veel tijd”



Hoeveel kleine veranderingen zijn er 

nodig om 1 grote te realiseren?

1 – 10 – 100 – 1000



Voor elke grote verandering zijn 1.000 

kleinere nodig…

Kern team Verankeren van verandering 

Leiderschap
Creëer 
baanbrekende
resultaten

Grote verbeter initiatieven
(“projecten”)

HUMUS: 
Culturele 
veranderingen

Verbeteren van duurzaamheid en verankeren 

Kleine verbeteringen
iedereen, elke dag, overal
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Voor elke grote verandering zijn 1.000 

kleinere nodig…

Hebben jullie voorbeelden?
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Zou dit waar zijn?

“Een nederige en geduldige 
leiderschapsstijl zorgt voor succesvolle 

verandering”



De leiderschapsstijl moet passen bij de 

verandercultuur van de organisatie

Meedogenloos

• Leidende principes
• Eenheid in essentie
• Walk your talk

Nederig en geduldig

• Wees nederig: echt geloven dat medewerkers het beste weten hoe ze hun werk 
kunnen verbeteren

• Wees geduldig: gedragsverandering kost tijd, het zal je juist elke dag om een nieuw 
idee vragen

• Visualiseer
• Communiceer
• Stimuleer Slim



Hoe zorg je nu voor blijvende 

verandering?



Leidende principes helpen om ideaal 

gedrag te definiëren

Leidraad
voor Blijvende
Verandering
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Leiderschap

01
Waarde
voor de 

Klant 02
Heldere

Visie

03Continu
verbeteren
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AAN DE SLAG MET 

GEDRAG



Hoe beschrijf je gedrag?
Welk ideaal gedrag zouden we willen zien in de 

organisatie?

Syntax
WIE – WERKWOORD – CONTEXT

Voorbeeld
Leidinggevenden – bedanken persoonlijk – medewerkers voor hun 

bijdrage aan een project

Gedrag is: alles dat je een persoon kunt zien doen of een persoon kunt horen 
zeggen. Het is geen emotie, gevoel of houding; gedrag kan daardoor worden 

beheerst!

Tip: probeer gedrag positief te verwoorden
Tip: probeer zo concreet mogelijk de zijn



Wat vonden jullie van deze sessie?



Bedankt!


