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De rol van een 

organisatiecultuur1.
Culturele doelstellingen bepalen
De term culturele doelstellingen is niet
gebruikelijk, maar er wordt gerefereerd naar
strategische doelstellingen die cultureel van
aard zijn. Culturele doelstellingen zijn
lange termijn doelen met betrekking tot de
vorming van gedragingen die de strategie
ondersteunen.

Culturele waarden bepalen
Culturele doelstellingen zijn gericht op de
implementatiestrategie van gedragingen.
Waarden zijn de onderdelen van cultuur die
betrekking hebben op de onderliggende
aannames die dagelijks gedrag sturen. Door
werknemers op één lijn te brengen met de
kernwaarden van de organisatie wordt
betrokkenheid aangemoedigd wanneer iemand een
vastgestelde waarde persoonlijk deelt.

Wat is cultuur?
Cultuur heeft betrekking op gedragspatronen
en houding. Daarom bepalen ontwikkeling en
implementatie van een cultuur welke
gedragspatronen en houding bijdragen aan het
verwezenlijken van doelen. De rol van HR is
om te helpen de richting te bepalen bij de
totstandkoming van een gewenste (Lean-)
cultuur door ervoor te zorgen dat
vastgestelde opvattingen en gedragingen tot
uiting komen in alle zaken die verband houden
met werkgelegenheid.

Elke organisatie heeft een cultuur
Elke organisatie heeft een cultuur – zelfs
als er geen duidelijke strategie is om een
bepaalde cultuur te stimuleren. Echter, de
wens om een cultuur te stimuleren, leidt tot
de noodzaak om culturele doelstellingen te
ontwikkelen die gewenste gedragingen
ondersteunen die doelgerichte resultaten
opleveren.

Aangepaste inhoud van Lean Human 
Resources: Redesigning HR Processes
for a Culture of Continuous
Improvement. Taylor & Francis Group

Kernwaarden continue 

verbeterculturen2.

Cultuur…

Probleemoplossend vermogen in teamverband
Problemen zijn een normaal onderdeel van het
werk. Continue verbeterculturen zetten zich
in om problemen aan te pakken op basis van
feiten en door middel van teamwork. De
gedragingen die verband houden met
probleemoplossend vermogen zijn gericht op de
verantwoordelijkheid om problemen op te
lossen en door anderen niet de schuld te
geven als er iets misgaat. HR kan een enorme
rol spelen door probleemoplossend vermogen in
bijvoorbeeld functiebepalingen en ontwikkel-
programma’s op te nemen.

Visuele weergave van resultaten
Resultaten worden in een cultuur van continue
verbetering visueel weergegeven om prestatie
gerichte gedragingen te stimuleren. De
gedraging die is verbonden aan visuele
weergave is transparantie door middel van
kennis en empowerment. HR kan ervoor zorgen
dat werknemers visuele weergaven begrijpen,
gemotiveerd zijn visuele doelen te halen en
successen worden gevierd.

Inspirerend leiderschap
Leiderschap in een cultuur van continue
verbetering heeft een belangrijke rol omdat
talenten van werknemers worden aangeboord.
Inspirerende leiders zijn niet
noodzakelijkerwijs diegenen die het meeste
weten of de beste zijn – in plaats daarvan
zijn inspirerende leiders diegenen die het
beste uit een andere halen door middel van
coaching. HR speelt een belangrijke rol bij
functieontwerp waarbij het laten groeien van
talent centraal staat in plaats van macht.

Klantgerichtheid
Organisaties met een sterke klantfocus
stellen de klant centraal in hun aanpak bij
de levering van een product of dienst –
waardoor de klant het middelpunt is van alle
strategieën. Op het gebied van gedragingen
waarderen deze organisaties waardigheid en
het centraal stellen van de klant als eerste
prioriteit door middel van eerbied, respect
en noodzaak. HR kan dit streven kracht bij
zetten door deze gedragingen in functies op
te nemen.

Continue verbetering
Als klanten het middelpunt zijn, is het
streven om het steeds beter te doen de basis
van een cultuur van continue verbetering. Als
gedraging waardeert continue verbetering
uitmuntendheid door middel van idealisme,
ambitie en doel. HR kan hierbij ondersteunen
door deze gedragingen in functies op te
nemen.

Brede participatie
Het betrekken van een aanzienlijke
hoeveelheid werknemers door de gehele
organisatie in relatie tot continue
verbetering door middel van vertrouwen,
veiligheid en bereidheid. Als gedraging wordt
betrokkenheid gewaardeerd.

Procesmanagement
Procesmanagement verwijst naar het feit dat
alle organisaties een reeks processen zijn
die met elkaar zijn verbonden om een product
of dienst aan klanten te leveren. Als
gedraging wordt duurzaamheid gewaardeerd door
middel van een discipline van het herhalen
van een best practice of gouden standaard.

IMPLEMENTEREN CULTUUR VAN 

CONTINUE VERBETERING
Implementeren van 

een cultuurverandering

Een generiek standpunt 

voor cultuurontwerp 1.
Net als een vingerafdruk heeft elke organisatie haar
eigen specifieke cultuur en helpt Lean HR deze te
ontdekken en bewustzijn te creëren over wat kan
worden geïmplementeerd. De voornemens voor de
toekomst beginnen met een organisatiestrategie: er
wordt bepaald welke cultuur of gedragingen vereist
zijn om succes te bevorderen. Veel organisaties
hebben gedragingen waar ze zich op willen richten om
doelen te bereiken. Als een organisatie strategieën
bevat om haar toekomst rechtstreeks te sturen, is
het belangrijk om het volgende af te vragen: ‘Wat
moeten werknemers goed doen om de strategie van de
organisatie te verwezenlijken?’.

Aangepast plan 

cultuurimplementatie 2.
Het is belangrijk dat elke organisatie een
cultuurimplementatie op haar eigen manier aanpakt –
geen enkele organisatie doet dit op dezelfde wijze.
Hierdoor kan een organisatie de implementatie zich
eigen maken zonder een identiteit van een ander te
kopiëren.

De cruciale rol 

van HR 3.
Naarmate een organisatie meer duidelijkheid krijgt
over kernwaarden, houding en gedrag om strategische
doelen te bereiken, wordt het duidelijk dat HR
eigenaar is van de processen die deze ondersteunen.
Culturele aspecten vormen de basis voor een reeks
van HR-activiteiten zoals bepalen thema’s HR-agenda
en formuleren van gewenste competenties of
gedragingen binnen functies.

Voor- en tegenstanders 

van de verandering4.
Wanneer een cultuurverandering wordt geïmplementeerd, is het van cruciaal belang om erachter te komen welke
werknemers het er volledig mee eens, mee oneens of neutraal zijn, te weten:

Neutraal
De echte uitdaging bij een cultuurverandering
zijn diegenen die neutraal zijn en een
voorstander kunnen worden gemaakt. Pogingen
om deze werknemers te beïnvloeden, kunnen
vele vormen aannemen waaronder communicatie
gericht op groepen of individuen.

Voorstanders
Werknemers die op één lijn liggen met een
Lean-cultuur, zullen zich op hun gemak voelen
in relatie tot participatie, betrokkenheid,
leiderschapsperspectieven, samenwerking en
probleemoplossing. Deze werknemers kunnen het
voortouw nemen voor diegenen die nog
twijfelen.

Tegenstanders
Werknemers met een sterke verschil van mening in relatie tot een Lean-cultuur zullen makkelijk te
vinden zijn: ze zijn vaak uitgesproken dat ze zich er niet in kunnen vinden. Voorkom dat deze
werknemers de focus worden om de cultuur van een organisatie te veranderen.

Continue verbeterculturen omvatten deze veelvoorkomende gemeenschappelijke kernwaarden:

WAARBORGEN DAT EEN GEWENSTE 

CULTUUR WORDT OVERGEDRAGEN
Beleid, communicatie en plechtigheden

Beoordeel 

het beleid1.
Als er culturele mededelingen worden uitgewerkt, zal elk beleid moeten worden geëvalueerd ten opzicht van
Lean-principes. Hebben ze een positief, negatief of neutraal effect?

Stimuleer verantwoordelijkheid
Culturen van continue verbetering zijn
gebaseerd op de gedachte dat werknemers meer
toegevoegde waarde leveren als ze meer
verantwoordelijkheid hebben. Dit in
tegenstelling tot traditionele benaderingen
die zijn gebaseerd op de gedachte dat het
management beleid moet maken en regels
afdwingt om te voorkomen dat werknemers de
organisatie schade toebrengen.

Bescherm psychologische veiligheid
Het creëren van psychologische veiligheid is
een belangrijk aspect bij het vormen van een
cultuur die geschikt is voor de
verwezenlijking van zinvolle resultaten.

Vervaag de organisatiegrenzen
Culturen van continue verbetering proberen
veelal de grenzen tussen management en
werknemers te vervagen. Het wegnemen van de
scheidslijn tussen manager en niet-managers
is een kernwaarde die is gekoppeld aan brede
participatie waarbij alle werknemers
oplossingen voor problemen leveren en
volledig betrokken zijn. De rol van het
management is om te ondersteunen en te
inspireren, niet om te bepalen en te
dicteren.

Communiceren

Van beleid2.
• Via veiligheidsprogramma’s

• Via (strategische) planning (culturele)
doelstellingen

• Via nieuwsbrieven, prikborden en
vergaderingen

• Bij plechtigheden

• Via de fysieke omgeving binnen een
organisatie

De verschillende manieren van communiceren:

METEN VAN 

CULTUURVERANDERING
Enquêtes 

Doel van 

enquêtes 1.

Onderzoeken medewerkerstevredenheid
Medewerkerstevredenheidsonderzoeken kunnen
het moreel van werknemers meten en informatie
geven over specifieke problemen met
betrekking tot (on)tevredenheid zodat er
mogelijkheden voor verbetering kunnen worden
gevonden.

Toepassen klantonderzoeken
Met klantonderzoeken kan de klanttevredenheid
worden gemeten en deze geven informatie over
de zorgen, interesses, problemen en behoeften
van klanten.

Luisteren bouwt relaties op
Ratings en opmerkingen van enquêteformulieren
kunnen worden gebruikt als basis voor extra
gesprekken met werknemers. De initiële
ratings vormen het startpunt van hetgeen moet
worden nagestreefd. De opmerkingen geven meer
informatie en vervolgbijeenkomsten geven
uiteindelijk ruimte om begrip te creëren.

Toepassen van cultuurdiagnose om cultuur-
verandering te ondersteunen
Een cultuurdiagnose wordt gebruikt om de
huidige gedragingen van werknemers te
beoordelen. Als een hulpmiddel voor
verandering, nemen deze onderzoeken aanvang
met het evalueren van de huidige situatie en
kunnen ze ook informatie verschaffen over
toekomstige doelstellingen.

Het doel van enquêtes is om gedragingen te meten, maar ook als een vorm van communicatie met werknemers.
Hoewel enquêtes geen exacte wetenschap zijn, is het proces zeker de moeite waard om veranderingen in
standpunten te volgen.
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