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Cultuurtrajecten leveren nooit
het gewenste effect op en
kosten veel geld. Leiders
worden wat hopeloos en
geloven er niet meer in

Angst is OK. Als leiders leren dat
angst een normaal fenomeen is,
maken ze het mogelijk om
blokkades binnen organisaties
bespreekbaar te maken

De faal- en succesfactoren van
een geslaagd cultuurtraject.
Probeer niet het wiel opnieuw uit
te vinden. Velen gingen je voor.
Leer de lessen die al geleerd zijn
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ONTSLUIT EN VERBIND VERBORGEN POTENTIEEL

Authentiek Leiderschap
With short and impactful interventions, we unleash and align the hidden potential
of leaders, their teams and organizations, which makes them high performing and fulfilled.
We are no nonsense, we believe in the inner strength of people and that they can empower themselves.
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Falen

FALEN OF
SUCCES?
Faal- en
succesfactoren van
cultuurprogrammaʼs
vanuit de filosofie
van Authentiek
Leiderschap
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90% MISLUKT
Van de opgestarte
cultuurtrajecten in
2013-2015 zijn 90%
mislukt . Ze hebben
niet bijgedragen aan de
verhoging van de
NPS-, of
engagementscore

GROOTSTE REDEN
is slecht
voorbeeldgedrag van
leidinggevenden

FALEN
Het blijkt dat cultuurtrajecten
geldverslindende projecten zijn, die zelden
een gewenst resultaat opleveren. Na een
enthousiaste start verdwijnt de animo voor
een cultuurontwikkeling al snel en gaat men
over tot 'de orde van de dag'. Het traject
dooft als een nachtkaars.
Het management een frustratie rijker, want het gedrag moet nog steeds veranderen. Het is de reden
dat menig eindverantwoordelijke uiterst terughoudend is een dergelijk traject
te starten. Hoe nu wel een
cultuur gericht ontwikkelen? Daarvoor is enig inzicht in gedrag nodig en
het besef dat een dergelijk

programma alleen via leiderschap gerealiseerd kan
worden. Het onderzoek
naar de faal- en succesfactoren van cultuurprogramma’s leverde verschillende
valkuilen op waar u als leider niet in hoeft te stappen.
Cultuur is gedrag
Sturen op cultuur betekent
sturen op gedrag. Cultuur

is te definiëren als ‘de
manier waarop medewerkers zich gedragen
in een specifieke !
omgeving voorkomend
uit geaccepteerde !
waarden en de daarbij !
horende normen of !
gedragsregels’. Een !
gewenste cultuur van
een organisatie draagt
bij aan de missie en de
strategie. Het is de
meeste bedrijven ondertussen wel duidelijk dat
een goede cultuur !
belangrijk is voor de !
gezondheid van het !
bedrijf, zowel qua !
rendement, medewerkerbetrokkenheid als
klanttevredenheid. !
De behoefte aan een
cultuuraanpassing doen
zich vaak voor na een
verandering van !!

strategie of markt, of na
een fusie of overname.
Druk op de juiste !
knoppen
Om gedragsverandering
te realiseren, is het
noodzakelijk enige !
kennis te hebben van
‘waarom mensen zich
gedragen, zoals ze zich
gedragen’. Authentiek
Leiderschap heeft !
daarom het 7 schillenmodel ontwikkeld. !
Het is een concreet !
hulpmiddel om de !
effectiviteit van leiders
te vergroten. !
!
Een ! medewerker !
bestaat uit 7 schillen. !
Iedere schil heeft een
eigen dynamiek. Om !
gedrag te veranderen
moet de leider de juiste
schillen aanboren. !
!
!
!
!
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7 SCHILLEN
VAN AUTHENTIEK LEIDERSCHAP
Gedrags-verandering vindt pas plaats als er op
de juiste schillen geacteerd wordt
Omgeving

Waarnemen

Gedrag

Doen

Vaardigheid

Kennen/kunnen

Norm
Ego

X

Waarden
Authenticiteit

X

Gedragsregel
Gevonden willen worden
Daar sta je voor
Missie, creatiedrijfveer

www.authentiekleiderschap.nl

Hier volgt een beschrijving
van een medewerker aan
de hand van deze 7 schillen:
Authenticiteit: dit is de
diepste schil en beschrijft
de missie van de medewerker. Een missie is een!
beschrijving van wat een
medewerker bijdraagt in
de organisatie en naar andere stakeholders (klanten, maatschappij, etc.).
Het vormt de belangrijkste
!
!
voedingsbodem voor ! !
inspiratie. Een voorbeeld van
een missie van een ! adviseur kan zijn: ‘high ! performing organisaties bouwen’.

HET AUTHENTIEK
LEIDERSCHAPSTEAM

Nonsense, Integriteit en
Eigen verantwoordelijkheid.
Ego’s: De manier waarop
medewerkers zich !
!
positioneren naar de ! !
omgeving (gewenst en
niet gewenst). ! !
Voorbeelden: Adviserend,

Krachtig, Zelfstandig en
Aardig.
Normen: De gedragsregels van de medewerker
waar hij/zij zich aan
houdt. Normen zijn zowel
de ! specifieke vertaling
van de missie en waarden, als de beschrijving
van regels uit de omge-

Waarden: Hier worden de
maximaal drie principes !
beschreven waaruit het !
gewenste handelen van
de medewerker uit voortkomt. Bijvoorbeeld: No
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FEEDFORWARD
WANDELING
Wandelingen
waarbij leden van
leiderschap-teams
elkaar feedforward
geven op gedrag
passend bij de
missie, waarden en
normen van de
organisatie

ving (gedicteerd). Een belangrijk onderscheid zijn de
zichtbare normen (competentie-!
!
profielen,
posters) en de verborgen
normen. ! !
Bijvoorbeeld: ‘je kunt maar beter
geen fouten !
!
toegeven, want dat is slecht
voor je carrière’.
Vaardigheden: De kennis
en kunde die de !!
!
medewerker nodig heeft
om zijn/haar werk goed te
kunnen doen. Bijvoorbeeld:
projectmanagement, !
feedback geven en ! !
situationeel leidinggeven.
Gedrag: Het uiteindelijke
gedrag wat men waarneemt van de medewerker.
Wat iemand doet.
Omgeving: Hoe de ! !
medewerker zijn omgeving
waarneemt. En in welke
omgeving een medewerker
bivakkeert.
Het ontwikkelen van een
cultuur dient op alle !

MISSIE EN PROCESBESCHRIJVINGEN
zijn er te over.
Implementeren van
gewenst gedrag is een
kunst

schillen plaats te vinden.
Bijvoorbeeld alleen een !
training op kennis en ! !
kunde (vaardigheidsschil)
verandert de cultuur niet.
Het beschrijven van de
juiste missie en cultuur
is de kunst niet.
Het implementeren wel.

Iedere organisatie dient
een inspirerende missie te
hebben en een drietal
kernwaarden (niet meer,
want medewerkers ! !
vergeten de rest). !
!
En deze waarden dienen
vertaald te zijn in normen,
anders laat dit teveel !
ruimte voor tegenstrijdige
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TOP DRIE
ANGSTEN
De 3 zaken die we
willen voorkomen:
* Dood
* Pijn
* Uit de groep
gegooid worden
(positie verlies)

interpretatie. Hoe komt het
naar een gewenste ! !
negatieve situatie, !
!
dan toch dat medewerkers,
situatie, bijvoorbeeld ! !
bijvoorbeeld afgaan, ! !
ondanks de juiste !
betevreden klanten, of ! !
status verlies en ontslag.
schrijving van de !
!
betere kwaliteit van ! !
Het is de meest ondercultuur, niet het gewenste
besluitvorming. ! !
!
schatte belemmering bij
gedrag vertonen?
De angstdrijfveer beschrijft cultuurtrajecten.
Twee gedragsdrijfveren:
het voorkomen van een
‘ANGST EN CREATIE’
Creatie en Angst
Twee drijfveren voor gedrag
Het antwoord is relatief
eenvoudig: omdat het ! !
ongewenste gedrag ! !
volgens medewerkers
meer oplevert, dan het !
gewenste gedrag. Een
mens denkt namelijk in !
opbrengsten, bewust en
Opbrengst:
Opbrengst:
Negatieve consequentie
Positieve consequentie
onbewust. Men neemt iets
voorkomen
verlangen
waar, schat de ! !
!
consequenties in voor !!
zichzelf en maakt een !!
afweging welk gedrag de
hoogste opbrengst geeft
Angst (voor iets)
Creatie (van iets)
(normeren). Vanuit dit ! !
‘opbrengsten denken’ zijn
er twee drijfveren: !
!
Creatie en Angst. !
Beide drijfveren zijn goed.
De creatiedrijfveer !
!
beschrijft het verlangen
www.authentiekleiderschap.nl
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OOK RAAR
GEDRAG
HEEFT EEN
OPBRENGST
Dit is meestal het
voorkomen van
gezichtsverlies

ANGST
IS OK
Als missie, waarden en
normen beschreven
zijn (creatiedrijfveren)
en medewerkers !
gedragen zich er niet
naar, dan zijn angstdrijfveren leidend in !
gedrag. Medewerkers
schatten in dat het !
gewenste gedrag !
teveel risico’s met zich
meebrengt, ontwikkelen
angst en vertonen het
dus niet. ! !
!

Helaas werkt angst kortstondig, vergt
het veel energie en is het niet !
!
inspirerend. Te lang in angst leven
leidt juist tot apathisch gedrag van !
medewerkers, waardoor er helemaal
geen ontwikkeling in gedrag ontstaat.
Leiders die angst creëren zijn daarom
kort effectief. De creatiedrijfveer !
daarentegen inspireert en genereert
energie. Organisaties die consequent
vanuit creatie werken hebben de !

HAAL HET
TABOE ERAF
Door aan te
geven dat angst
een normaal
verschijnsel is en
ook zijn goede
kanten heeft,
kun je de
blokkerende
angsten
bespreekbaar
maken

Een kenmerkend !
verschil tussen angst
en creatie is namelijk
dat angst veel sneller
aanzet tot gedrag dan
creatie. Angst is !!
daarmee voor leiders
goed te gebruiken om
het urgentiebesef te !
verhogen (‘als we nu
niet iets gaan doen dan
loopt het fout af met
onze organisatie en
met de medewerkers’).
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BLOKKERENDE
NORMEN
zijn verborgen
angstgedreven
gedragsregels die in
een organisatie
leven en groei
onbewust tegen
houden

hoogste medewerkers !!
betrokkenheid en de beste
resultaten. Dit gedrag start
bij het juiste leiderschap.
Verborgen blokkerende !
normen
Een leider van een ! !
organisatie dient angsten
boven tafel te krijgen en
niet af te keuren, maar te
managen. Want door de
afkeuring verdwijnen ! !
angsten juist weer onder
tafel. De angsten die de
groei van een organisatie
belemmeren heten ! !
‘verborgen blokkerende
normen’ en zitten op de 4e
schil van onderen in het 7
schillenmodel. Een aantal
voorbeelden.
‘Je kunt elkaar maar beter
niet aanspreken, want daar
komt maar ruzie van’
‘Je kunt maar beter niet samenwerken, want dat gaat
ten koste van mijn KPI’.

HERKEN HET GEVECHT
TUSSEN
STIMULERENDE EN
BLOKKERENDE
NORMEN
Cruciaal voor leiders om
deze te herkennen

‘Je kunt maar beter niet
constructief kritisch zijn
naar je manager, want dat
schaadt je carrière’.
Deze normen bestaan in
iedere organisatie en zijn
de grootste blokkades bij
ieder cultuurprogramma.
Helaas zijn leiders zich
hier onvoldoende bewust

van. Hoewel een geslaagd
cultuurprogramma alle
schillen dient aan te ! !
tippen, is de normenschil
daarmee verreweg de
belangrijkste. Op deze
schil vindt het ‘gevecht’
plaats tussen de creatiegerichte normen en de
verborgen blokkerende
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De succesfactoren van een
Cultuurtraject

Hieronder volgt een aantal
andere succesfactoren !
voor een geslaagd !
!
cultuurprogramma.
Voorbeeldgedrag van
leiders
Pas uitrollen als volgend
echelon voorbeeldgedrag
waarneemt (laat dit meten)

AUTHENTIEK
LEIDERSCHAP
HEEFT BIJ 200
organisaties
onderzoek gedaan
naar het al dan niet
slagen van
cultuurtrajecten

normen. Een goed cultuurtraject dient altijd te starten
met de inventarisatie van
beide normen. En leiders
dienen zich te bekwamen in
het herkennen en sturen op
beide normen.
Een cultuurtraject kan alleen
slagen over de as van
leiderschap, omdat de !leider
de meeste impact heeft op
het gedrag van zijn medewerkers. Een leider heeft ook de
meeste impact op het falen
van een programma door
slecht voorbeeldgedrag.
Een traject dat gestart wordt
zonder de top is daarmee ! !
gedoemd te mislukken.

Betrokkenheid van ! !
medewerkers bij de
definiëring van de
gewenste cultuur
Maak ze ambassadeurs
en gebruik niet teveel
management retoriek in
de definiëring van de
gewenste cultuur
Meetbaar maken van een
cultuurontwikkeling
Haal hiermee de vrijblijvendheid uit het cultuurtraject

Maximaal drie waarden
Een mens denkt in ! !
trigrammen. De vierde !
waarde herinnert men zich
vaak niet
Organiseer feedback-!!
sessies op basis van de
gewenste cultuur
Laat dit faciliteren.
Medewerkers kunnen het
beste elkaar ondersteunen
naar een gewenste cultuur
door het geven van
complimenten en adviezen.
Alleen afspreken dat men
elkaar moet aanspreken
helpt niet. Men moet eerst
ervaren hoe constructief en
stimulerend feedback kan
werken.
Eigenaarschap Top
Begin met feedbacksessies
aan de top.
Voorbeeldgedrag start hier.
Succes!

AUTHENTIEK
LEIDERSCHAP
is een buro voor
leiderschapsontwikkeling
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Wij
CONTACT
Karnemelksweg 2a
3749AH
Lage Vuursche
Holland
+31(0)35 6219799

de coaches van Authentiek
Leiderschap
ontsluiten en verbinden met
korte impactvolle interventies
de verborgen authentieke kracht van
mensen, teams en organisaties.
Daardoor worden de klanten gelukkiger
en succesvoller.
We doen dit we vanuit een eigen
beproefd no-nonsense concept en een
heilig geloof in de mooiheid van mensen
en dat zij hun ontwikkeling in eigen
hand kunnen nemen. Wij bouwen aan
de onafhankelijkheid van onze klanten
door hengels en geen vissen te geven.

info@authentiekleiderschap.nl

x

