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Inleiding
Sociale werkbedrijven hebben als missie mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt snel, efficiënt en duurzaam te plaatsen bij
reguliere werkgevers. Om dit te bereiken is het cruciaal dat een
goede match gevonden wordt tussen de werknemer en de werkgever.
De professional uit de SW-sector1 moet daarvoor een scherp beeld
hebben van zowel de werkzoekende met beperkingen (de toekomstige
werknemer) als de werkgever. Er is bij sociale werkbedrijven al
veel kennis en kunde aanwezig wat betreft de inschatting van de
competenties, interesses en persoonlijkheid van degene met een
afstand tot de arbeidsmarkt. Hoe de kenmerken van de werkgever
en met name diens wensen, eisen en mogelijkheden goed in beeld
gebracht worden, is minder goed uitgewerkt. Onderzoek vanuit het
lectoraat Duurzaam Werken toonde dit aan en deze bevindingen
werden onlangs nog bevestigd door een landelijke inventarisatie
van SBCM.

plaatsingen. Anders gezegd, er moet ook sprake zijn van een person
– organisation fit. De werkgevers en professionals die aan ons onderzoek meewerkten, vatten dat samen met de term ‘zachte factoren’ en
een ‘gevoel’, de kunst om het bedrijf ‘aan te voelen’. Met behulp van
praktijkgericht onderzoek2 is geprobeerd meer grip te krijgen op
dit thema en tot een gemeenschappelijke taal te komen voor een
duidelijke en concrete (onderlinge) communicatie van zachte factoren.
Samen met drie SW-bedrijven3 is de Quick Scan Organisatiecultuur
ontwikkeld om de zogeheten zachte factoren in kaart te brengen.
In deze bijdrage beschrijven we deze Quick Scan.

Het belang dat de professional zich goed in de werkgever en zijn
perspectief en positie kan verplaatsen, wordt hiermee onderstreept.
Maar hoe pakt hij of zij dat nou concreet aan? Daarover gaat deze
handreiking.
Harde versus zachte kenmerken
Wie de werkgever goed wil doorgronden, moet inzicht hebben in de
‘harde’ kenmerken zoals functie-eisen, taken, arbeidsprocessen en
de structuur van de organisatie. Dit is belangrijk om een goede person
- job fit te maken. Maar de cultuur van een bedrijf, zoals de ‘sfeer’ die
er heerst, speelt een zo mogelijk nog belangrijkere rol in duurzame

quick scan organisatiecultuur

1	In

de rest van deze handreiking bedoelen we met professional, de SW-professional.
Echter veel van wat er in deze handreiking staat is ook bruikbaar voor re-integratieprofessionals in de breedste zin van het woord.
2
Meer informatie over het onderzoek en de totstandkoming van de Quick Scan is op
te vragen bij de onderzoekers.
3
Ergon, WSD, Weener XL en in het algemeen de klankbordgroep van het lectoraat
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1. Een Quick Scan voor het inschatten
van de organisatiecultuur
Om kennis te maken met een bedrijf doorloopt de professional de
volgende stappen:
Stap 1. D
 e professional bereidt zich voor door zich gedegen te
oriënteren op de branche en het bedrijf.
Stap 2. E
 en bedrijfsbezoek maakt eigenlijk altijd onderdeel uit van
een professionele aanpak. Met wie de professional specifiek
gaat praten, hangt onder andere af van eerdere contacten,
de precieze vraag van het bedrijf, et cetera. In elk geval wordt
een gesprek belegd met een vertegenwoordiger van directie en
management. Afhankelijk van eerdere contacten, inzicht in de
vraag en behoefte van de organisatie kan mogelijk al een
werkbezoek aan leidinggevende en team worden afgelegd.
Een rondleiding door het bedrijf behoort ook bij zo’n eerste
werkbezoek.

De Quick Scan heeft vijf onderdelen:
1.
2.
3.
4.
5.

Bekend raken met de branche
De organisatiecultuur in kaart brengen
Een typering van de dominante teamcultuur
Check van de investeringsbereidheid
Check van de gezonde werkomgeving

Ieder onderdeel kent gespreksonderwerpen, aandachtspunten en
hulpvragen die een professional helpen bij het in kaart brengen van
de werkgevercultuur.
Hiervoor heeft het lectoraat een Quick Scan Organisatiecultuur
ontwikkeld.

Stap 3. De professional maakt een kort verslag. De Quick Scan noemt
concrete aandachtspunten, die hierin kunnen worden verwerkt.
Zo nodig kunt u dit verder verfijnen op grond van nieuwe
ervaringen en inbreng, bijvoorbeeld van uw collega’s.
De Quick Scan Organisatiecultuur is een praktisch instrument,
dat professionals veel houvast biedt bij het doorlopen van deze drie
stappen.

quick scan organisatiecultuur
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2. Quick Scan Organisatiecultuur
De Quick Scan is bedoeld als ondersteuning om systematisch de
‘zachte werkgeverfactoren’ oftewel de organisatiecultuur in kaart
te brengen. De eerste rubriek geeft tips en aandachtspunten met
betrekking tot de voorbereiding. Verder bevat de Quick Scan aandachtspunten en voorbeeldvragen die gebruikt kunnen worden in het

gesprek met de directeur / manager HRM en/of met de direct leidinggevende.
De vragen over de waarden die belangrijk zijn voor de organisatie
(zie punt 2) leveren meer op als deze gesteld worden aan diverse
actoren: de directeur, direct leidinggevende, cultuuruitdrager en een
algemene medewerker.

Figuur 1: de de Quick Scan Organisatiecultuur

1. Voorbereiding: wat weet u van de branche en het bedrijf?
Kernidee: ga goed geïnformeerd op pad – de werkgever waardeert dat

✔	Ken je de branche?

Is er een typische branchecultuur? Typische termen?
Wat straalt de branche uit naar buiten, is er bepaald breed beleid inzake
maatschappelijke rol?

✔ Wat is het voor een bedrijf?

Is er typische bedrijfscultuur? Is er MVO-beleid?

✔ Wat is de aanleiding?

Is bekend wat aanleiding gaf tot contact bij de werkgever? (denk aan: sociaal akkoord,
cao, reorganisatie, social return on investment)

✔ Check bronnen!

Heeft de organisatie andere contacten in deze branche of met dit specifieke bedrijf (accountmanagement), wat weten collega professionals, wat leert internetsearch.

quick scan organisatiecultuur
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2. Breng de organisatie in kaart met een open houding als basisprincipe
Kernidee: kruip in de huid van de werkgever

✔	Symbolen organisatie?

Hoe is de inrichting van het gebouw? (bijvoorbeeld: formeel – informeel) Denk aan: posters,
logo, kleurgebruik. Hoe is de ontvangst? (bijvoorbeeld hartelijk - afstandelijk)

✔ Welke werkwijzen?

Welke werkwijzen houdt het bedrijf erop na?
Hoe gaat men met elkaar om?
Wat is de stijl van leidinggeven? (bv. invloed op de sfeer)
Hoe wordt het werk uitgevoerd? (team- vs individuele targets)

✔ Wie belichamen de cultuur?

Wie zijn de helden? Wie staat op als de druk groot is?

✔ Welke waarden zijn belangrijk?

Wanneer wordt iemand ‘een van ons’? Wanneer wordt iemand niet geaccepteerd door de
groep?

3. Typeer de dominante teamcultuur – gebruik o.a. voorgaande informatie
Kernidee: vat samen hoe de cultuur is opgebouwd

✔ Familiecultuur

samenwerken, ontwikkelen en betrokkenheid

✔ Hiërarchische cultuur

grote machtsafstand, regels en procedures centraal

✔ Ad-hoc cultuur

dynamisch, creatieve omgeving, risico’s nemen

✔ Marktcultuur

concurrentie, winstgedrevenheid, marktaandeel vergroten

quick scan organisatiecultuur
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4. Check de investeringsbereidheid
Kernidee: verken houding jegens de doelgroep en het ‘sociale gezicht’ van de werkgever

✔	Beweegredenen werkgever?

Wat beweegt de werkgever om mogelijk een werknemer uit de doelgroep4 aan te nemen?
MVO / SROI (Social Return On Investment)/ bepaalde verplichting

✔ Bekend met doelgroep?

In hoeverre heeft de werkgever ervaring met mensen uit de doelgroep? (werk / prive)

✔ Geïnteresseerd in..?

In hoeverre toont de werkgever interesse in mensen uit de doelgroep?

✔ Draagvlak?

In hoeverre is er draagvlak binnen de gehele organisatie (management, afdeling, team)?

✔ Investeringsbereidheid?

In hoeverre toont de werkgever investeringsbereidheid in de doelgroep?

5. Check gezonde werkomgeving
Kernidee: een healthy workplace biedt kansen voor inclusie. Drie kernvragen zijn:

✔	In hoeverre worden de werknemers betrokken bij het bedrijf?
✔ In hoeverre is er sprake van erkenning van de werknemer?
✔ In hoeverre wordt er geïnvesteerd in de opleiding en ontwikkeling van de werknemers?

4	Mensen

met een afstand tot de arbeidsmarkt.

quick scan organisatiecultuur
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3. Toelichting Quick Scan
Organisatiecultuur
3. 1 Voorbereiding: vertrouwd zijn met de branche
Ter voorbereiding verdiept u zich in de branche. Bedenk vooraf:
met wat voor een branche en bedrijf heeft u te maken? Het kernpunt
van dit onderdeel is een oproep aan u om goed geïnformeerd op pad
te gaan – de werkgever waardeert dat. Gebruik meerdere bronnen,
raadpleeg bijvoorbeeld uw collega’s, en uw eventuele account
management systeem. Zoek informatie bijvoorbeeld op internet.
Neem er een vakmagazine bij. U gaat in het bijzonder na wat de
branche typeert.
Gebruik die bestaande informatie om u een beeld te vormen van de
branche en het specifieke bedrijf in kwestie. Wellicht kunt u een
specifieke branchecultuur benoemen. U kunt onder andere letten op:
✔	Met welke waarden en beelden wordt de branche in verband
gebracht
✔ I s er typisch taalgebruik
✔	Is er een typische of veelvoorkomende manier van werken
✔ Ligt de nadruk hier op een zorgvuldig proces of gaat het om snel
resultaat boeken
✔ Z
 ijn er ontwikkelingen in bovenstaande zaken
Het kan daarbij verhelderend werken om vooraf bij uw collegaprofessionals te rade te gaan of anderen die u vooraf kunt raadplegen,
bijvoorbeeld een bevriende HR-functionaris. Een hulpvraag daarbij is
bijvoorbeeld: ”Welke mensen uit de doelgroep hebben het gered in die
branche qua persoonlijkheid en sfeer?”.

quick scan organisatiecultuur

De ene keer zult u meer tijd steken in de voorbereiding dan de andere
keer. Als u voldoende tijd ter beschikking staat kunt u ook intensief
voorbereiden door bijvoorbeeld een vakbeurs te bezoeken of verder na
te gaan welke cultuurverschillen er bekend zijn in deze branche tussen
bedrijven onderling.
Hoe intensief u de voorbereiding maakt hangt uiteraard af van de
kosten-batenafweging die u maakt en de waarde die u en uw
organisatie hechten aan goed contact en een goede binnenkomer.

3. 2 Breng de organisatiecultuur in kaart
De volgende stap bestaat uit het in kaart brengen van de organisatie
cultuur. U bezoekt de werkgever, u spreekt de directeur of manager
en vraagt om een rondleiding door de organisatie. Alleen op die manier
(de werkvloer op) lukt het u een indruk te krijgen van de sfeer en
cultuur. Houd daarbij uw oren en ogen goed open, doe zoveel mogelijk
indrukken op. Probeer om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen
verschillende ‘partijen’ of ‘actoren’ te zien en spreken. Denk daarbij
aan behalve de directeur / manager HRM, ook aan een direct leidinggevende en een werknemer, liefst ook iemand die er bekend om
staat dat hij of zij bij uitstek de cultuur van het bedrijf belichaamt en
uitdraagt.
Neem bij het bezoeken van de werkgever een open, ontvankelijke
en vraaggerichte houding aan (wat kan ik voor de ander betekenen).
Voorkom een te nadrukkelijke aanbodgerichte houding,
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vanuit de dwingende gedachte ‘ik moet iemand plaatsen’.
Een succesvolle plaatsing maakt immers meer kans als u inspeelt
op de behoefte van de werkgever en aansluit bij diens oriëntatie en
waarden, belangen en visie.
3.2.1. Symbolen van de organisatie
Het in kaart brengen van organisatiecultuur begint bij het identificeren
van de ‘symbolen’, de typerende kenmerken van het bedrijf. Hiervoor is
het belangrijk om goed te observeren, let bijvoorbeeld op de volgende
zaken:
✔ De uitstraling van het bedrijf
✔ Het gebouw van de organisatie
✔ De ontvangst (sfeer)
✔ De inrichting van het gebouw, zoals van ontvangsthal en de kantine
✔ Kleding of bedrijfskleding
Hoe komt het bedrijf in die opzichten op u over? Denk eventueel in
tegenstellingen: Formeel of informeel? Kaal of druk? Persoonlijk of
zakelijk? Warm of koud? Staat er bijvoorbeeld muziek op, hangen er
posters? En bij de ontvangst, is er tijd voor ‘small talk’ of komt men
meteen ter zake? Is het taalgebruik formeel of informeel? Verder is
het belangrijk te letten op eventuele kledingvoorschriften. Is de manier
van kleden formeel of informeel?
3.2.3. Welke werkwijzen houdt men er op na
De uitdaging voor u als professional is om aan de hand van één bezoek
een indruk te krijgen van de organisatiecultuur. Tijdens dat bedrijfs
bezoek moet u oog hebben voor de manier van omgaan met elkaar,
voor de sociale gebruiken en routines in de organisatie. Let hierbij
op de volgende punten:
✔ Is er sprake van collegialiteit? Hoe manifesteert de collegialiteit
zich, is men bereid om voor elkaar in te springen?
✔ Is er sprake van onderlinge concurrentie?

quick scan organisatiecultuur

Let tijdens het bedrijfsbezoek ook op de manier van leidinggeven.
Bijvoorbeeld:
✔ Is er sprake van een hiërarchische manier van leidinggeven
(leidinggevende stelt wat er gedaan moet worden en hoe)?
✔ Is er sprake van participerend leiderschap (leidinggevende overlegt
met de medewerkers)?
✔ Is er sprake van een leidinggevende als mentor, die de
medewerkers ondersteunt en ontwikkelingsmogelijkheden biedt
(bijvoorbeeld fouten zijn er om te leren)?
✔ Typeer de persoonlijkheid van de leidinggevende, het is typisch
iemand die …
✔ Hoe handelt hij/zij in kritieke situaties (bv. in pauze, als er drukte
is)?
Let verder op de wijze waarop het werk uitgevoerd en georganiseerd
wordt binnen de organisatie. Hierbij kunt u denken aan:
✔ Zijn er homogene teams, dat wil zeggen: waarbij de teamleden
dezelfde taken hebben?
✔ Zijn er heterogene teams, dat wil zeggen: waarbij de teamleden
verschillende taken hebben en waarbij het ene teamlid afhankelijk
is van het andere teamlid?
✔ Is er sprake van autonomie (bijvoorbeeld zelf de manier van werken
bepalen)?
✔ Is er sprake van teamwork en teamtargets?
✔ Is er sprake van individuele targets?
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3.2.4 Wie belichamen de cultuur
Daarnaast is het belangrijk om de helden / cultuuruitdragers van de
organisatie in kaart te brengen. Dat zijn werknemers die het bedrijf
vertegenwoordigen, die de waarden van de organisatie uitdragen
en die een voorbeeld zijn voor anderen. Probeer een duidelijke be
schrijving van die werknemers te krijgen. Stel bijvoorbeeld vragen als:
✔	Wie zijn de ‘helden’? Met andere woorden: welke werknemers zijn
binnen deze organisatie een voorbeeld voor anderen (wie dragen de
cultuur uit; wie nemen het voortouw als het erg druk is of moeilijk
gaat)?
✔ Wat maakt hen succesvol of een voorbeeld voor anderen?
✔ Wat doen zij? Wat zeggen ze bij tegenslag of om een ander
‘op te voeden’? Hoe gedragen ze zich?
3.2.5 Welke waarden tellen
Ten slotte probeert u zicht te krijgen op de waarden van de organisatie.
Dit is het moeilijkste onderdeel van cultuur om in kaart te brengen.
Waarden zijn overtuigingen over wat goed en slecht is en die niet
snel verlaten worden of makkelijk veranderen. Om die te doorgronden
is het belangrijk oog te hebben voor de ‘do’s en dont’s’ van een organi
satie. Die zeggen vooral iets over het feit of iemand ‘een van hun’ is.
Om ‘dichterbij’ de waarden te ‘komen’, kunt u uw gesprekspartner
vragen om een situatie beschrijven waarin iemand in de groep
opgenomen werd en een andere situatie wanneer iemand niet door
de groep werd geaccepteerd. Probeer een beschrijving te krijgen van
een werksituatie, een pauzesituatie en een situatie buiten het werk
(teamuitje, bedrijfsborrel e.d.). Werk die situatie uit op concreet
gedragsniveau. Stel eventueel vragen als:
✔	Kunt u een situatie beschrijven waarin een nieuwe werknemer er
een van jullie werd?
✔	Wat was de situatie precies? Wat werd er gedaan? Waar was het?
Hoe zag die situatie er uit?
✔ Wat deed de werknemer en wat liet deze vooral na?
✔ Wat zei de nieuwe werknemer?

quick scan organisatiecultuur

✔ Hoe reageerden collega’s?
✔ Wat was er te zien?

3.3

Typeer de dominante teamcultuur

Een typering van organisatieculturen is toegevoegd aan de checklist
om zo een snelle indruk van organisaties te krijgen en de communi
catie over de zachte kenmerken te vereenvoudigen. Op basis van
informatie over de branche en over de organisatie kan de professional
de organisatiecultuur typeren. Een goed diagnostisch hulpmiddel is
het Organizational Culture Assessment Instrument van Cameron &
Quinn (2006). Zij maken aan de hand van de dimensies interne –
externe gerichtheid en autonomie – controle een onderverdeling in
4 cultuurtypes. Belangrijk is dat de professional zich ervan bewust
blijft dat een organisatie zelden in één hokje past. Binnen een
organisatie zal zeer waarschijnlijk één bepaald cultuurtype dominant
zijn, maar naast het dominante cultuurtype zullen kenmerken van
andere cultuurtypes altijd in zekere mate aanwezig zijn. Daarnaast
kunnen organisatiecultuur, afdelingscultuur en teamcultuur ook nog
van elkaar verschillen.
Figuur 2: de vier cultuurtypes van Cameron & Quinn
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De 4 cultuurtypes van Cameron en Quinn zijn:
a.	Familiecultuur: te herkennen aan de nadruk op samenwerken,
ontwikkeling van de werknemers en een ‘wij-gevoel’. Organisaties
met een familiecultuur worden gekenmerkt door betrokkenheid van
het personeel bij besluitvorming, consensus en de nadruk op de
lange termijn. Leidinggevenden vervullen de rol van mentor.
	De organisatie heeft niet alleen een HR -beleid, maar juist een
HRD-beleid. Dus niet alleen de Human Resources (HR) maar ook
aandacht voor ontwikkeling oftewel “development” (HRD).
Succes bestaat uit een prettige werksfeer en zorg voor de mensen.
Kortom een mensvriendelijke plaats om te werken.
b.	Hiërarchische cultuur: kenmerkend hiervoor is de grote afstand
tussen leidinggevende en werknemer. Organisaties met een
hiërarchische cultuur worden gekenmerkt door een sterk
geformaliseerde en gestructureerde werkomgeving. Er is een groot
aantal standaardprocedures die bepalen wat mensen moeten doen.
Verder heeft de organisatie een groot aantal hiërarchische niveaus
en de nadruk ligt op het naleven van regels.
c.	Marktcultuur: de nadruk binnen deze organisatie ligt op winst en
winnen. De omgeving wordt als vijandig gezien en de organisatie
moet haar concurrenten verslaan om zo de concurrentiepositie te
versterken. Leidinggevenden zijn hard en veeleisend en sturen op
productiviteit, resultaten en winnen. Succes wordt gedefinieerd in
termen van winst, marktaandeel en groei. De organisatie is niet
gericht op wat in de organisatie gebeurt, maar wat er zich in de
buitenwereld afspeelt.
d.	Ad-hoc cultuur: kenmerkend aan deze organisaties is een
dynamische en creatieve werkomgeving. Bedrijven van dit type
opereren vaak in een omgeving die snel verandert, in tegenstelling
tot bedrijven met een hiërarchische cultuur. Vaak is sprake van
projectmatig werken met sterk wisselende teams. De nadruk ligt
op creativiteit, nieuwe dingen ontwikkelen en risico’s nemen.
De organisatie is flexibel, wat onzekerheid met zich mee kan
brengen.

quick scan organisatiecultuur

Organisatiecultuur en organisatieklimaat zijn belangrijke aspecten
voor een organisatie. Ze voorspellen werknemerstevredenheid,
betrokkenheid bij de organisatie en het succes van een organisatie.
Verder spelen ze een belangrijke rol bij het veilig uitvoeren van
werk en bij het socialisatieproces en de fit tussen de werknemer
en zijn werkomgeving (person – organization fit).
Hiermee samenhangend zijn er aanwijzingen dat bepaalde
kenmerken van de cultuur en het klimaat bij een organisatie
van invloed zijn op de plaatsingskansen voor mensen met een
arbeidsbeperking. Er zijn sterke aanwijzingen dat een cultuur die
gekenmerkt wordt door samenwerken, respect, elkaar steunen en
helpen, ontwikkeling van de werknemer en tolerantie, belangrijk
zijn voor een duurzame plaatsing. Kortom een organisatie waar
een vriendelijke werksfeer heerst en waarin de leidinggevende of
een ervaren collega een mentorfunctie heeft of bereid is die op zich
te nemen. Een dergelijke organisatie vertoont overeenkomsten met
de hierboven beschreven familiecultuur en met wat in de literatuur
een gezonde werkomgeving genoemd wordt.
Daarnaast blijkt het voor een geslaagde plaatsing belangrijk te zijn
dat de organisatie diversiteit nastreeft, diversiteit op het gebied van
etniciteit, cultuur, geslacht etc. Deze organisaties zullen eerder
een open, gastvrije, accepterende omgeving creëren voor mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Een positieve ontwikkeling is, dat er de laatste tijd meer aandacht
komt voor goed HR-beleid en meer aandacht ontstaat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en sociaal beleid. Belangrijk
bij deze concepten is, dat de talenten en drijfveren van de werknemers aandacht krijgen en ook het welzijn van de werknemers
hoge prioriteit heeft. Organisaties die MVO belangrijk vinden en
goed HR-beleid voeren, staan ook vaak open voor mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt.
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3. 4 Check investeringsbereidheid
De volgende stap is het in kaart brengen van de bereidheid van de
werkgever om te investeren in iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt. Heeft de werkgever een ‘sociaal gezicht’? Dit is een belangrijk
aspect dat duurzame plaatsing bevordert. Dergelijke bedrijven
passen de principesvan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
toe en voeren een goed sociaal beleid. Let hierbij op aspecten als het
nastreven van diversiteit en gerichtheid op de lange termijn. Verder
is het belangrijk na te gaan wat de beweegredenen van de werkgever
zijn om iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt te plaatsen. Gaat
het om financiële voordelen (money driven)? Gaat het om het feit dat
mensen een reële kans krijgen (value driven)? Gaat het om het imago?
Is de werkgever verplicht (bijvoorbeeld vanuit cao, SROI etc.)? Voelt de
werkgever zich verplicht, bijvoorbeeld omdat bij de concurrent iemand
met een afstand tot de arbeidsmarkt werkt? Let ook op de mate waarin de werkgever interesse toont in de doelgroep. Dit kan bijvoorbeeld
blijken uit een vraag als: ‘waar moet ik rekening mee houden als de
werknemer met een afstand tot de arbeidsmarkt hier komt werken?’
of ‘vertel eens iets meer over die werknemer.’.
Bezoek de werkvloer
Verder is het belangrijk om na te gaan of de werkgever ervaring heeft
met de doelgroep. Deze ervaring kan zowel in de privésituatie als in
een werksituatie opgedaan zijn. Bespreek met de werkgever welke
geplaatste werknemer het wel haalt en welke niet. Zoom daarbij in
op kenmerken (kwaliteiten, valkuilen) van die werknemer. Check ook
in hoeverre er draagvlak is in de gehele organisatie, niet alleen aan
de top van de organisatie, maar vooral ook binnen het team waar de
werknemer met beperking komt te werken. Juist de collega’s die gaan
werken met de betreffende werknemer moeten achter het besluit
staan. Om dat in kaart te brengen is het belangrijk om op de werkvloer
geweest te zijn en de direct leidinggevende gesproken te hebben.

quick scan organisatiecultuur

Let tijdens het bezoek op de werkvloer op de volgende aspecten:
✔ Hoe reageren de werknemers op jouw bezoek? Zijn ze ervan op de
hoogte of reageren ze verrast?
✔ Weten de werknemers dat een werknemer met een afstand tot de
arbeidsmarkt het team komt versterken?
✔	Zijn de werknemers betrokken geweest bij het proces van het aannemen van een werknemer met een afstand tot de arbeidsmarkt?
Ook moet de organisatie bepaalde investeringsbereidheid en
flexibiliteit hebben om werkaanpassingen te kunnen maken.
Check hiervoor het volgende:
✔ Is de werkgever bereid om tijd, geld en energie te steken in het zo
nodig aanpassen van de arbeidsomstandigheden?
✔ In hoeverre heeft de direct leidinggevende aandacht voor de
werknemer?
✔ Is hij bereid om iemand (gedeeltelijk) vrij te maken die ervoor kan
zorgen dat de werknemer met een beperking ingewerkt wordt en
onderdeel wordt van de groep (socialisatie) en de cultuur?
✔	Is hij bereid om daarbij ook rekening te houden met de unieke
persoon van de werknemer in kwestie?
✔ Hoe bindt de werkgever de werknemer?
Competenties begeleider
Voor de medewerker die de betreffende werknemer inwerkt, is het
belangrijk over een aantal specifieke competenties te beschikken.
Belangrijke kenmerken blijken te zijn dat de begeleider op de werkvloer hulpvaardig, alert, realistisch, rustig, instruerend en eerlijk is
(zie ook de website www.ikbenharrie.nl). Het kan de direct leidinggevende, meewerkend voorman of een mentor zijn. Belangrijk is ook
dat het iemand is die de cultuur goed kent, de werkzaamheden en
omgangsvormen goed kent, ruime ervaring heeft in de organisatie en
aanzien heeft binnen de groep.
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Ten slotte is het belangrijk om na te gaan of de werkgever behoefte
heeft aan ondersteuning door uw organisatie. Daarbij is onder andere
de vraag op zijn plaats hoe hij zelf een goed georganiseerde ondersteuning voor zich ziet. Ook moet worden nagegaan met welke
procedures en andere afspraken rekening gehouden moet worden
bij het inzetten van eventuele coaching of andere interventies.
De coaching en begeleiding moet vraaggericht zijn.
SBCM heeft verschillende handreikingen uitgebracht die de werk
gever kunnen ondersteunen bij de voorbereiding van de organisatie op
de komst van een medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt
en bij de begeleiding van deze medewerker. Dus mocht de werkgever
wel willen, maar niet weten hoe dan kunnen deze handreikingen van
meerwaarde zijn. Deze zijn te vinden op de SBCM-site.

✔ I n hoeverre toont de werkgever waardering voor de werknemer,
bijvoorbeeld successen die gevierd worden?
✔ In hoeverre benadrukt de werkgever de kracht van de werknemer?
✔ In hoeverre is er beloning (officieel en onofficieel) voor de
werknemer?
✔ In hoeverre is er aandacht voor de ontwikkeling van werknemers?
✔ In hoeverre is er training on the job?
✔ In hoeverre mogen er fouten gemaakt worden en kunnen
werknemers leren van die fouten?
✔ Zijn er opleidingsmogelijkheden binnen het bedrijf? Zo ja, worden
die gefaciliteerd?
✔ Is er beleid en facilitering van vitaliteit en welzijn (bijvoorbeeld
fitness)?

3. 5 Check gezonde werkomgeving
De laatste stap in het in kaart brengen van de zachte werkgevers
factoren is nagaan in hoeverre sprake is van een psychisch gezonde
werkomgeving. Een psychisch gezonde werkomgeving is een uiting
van de organisatiecultuur en in het algemeen blijkt een dergelijke
werkomgeving in hoge mate faciliterend te werken voor duurzame
inzetbaarheid maar ook voor duurzame plaatsingen van mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt. De kernaspecten hierbij zijn:
betrokkenheid van de werknemers, erkenning van de werknemers
en opleiding en ontwikkeling van de werknemers.
Kortom, u gaat na in hoeverre sprake is van een enthousiaste,
respectvolle werkomgeving.
U kunt daarbij vragen stellen als:
✔ In hoeverre worden werknemers betrokken bij beleidsvorming
binnen het bedrijf?
✔ In hoeverre hebben werknemers inspraak in werkwijze,
bijvoorbeeld hoe het werk wordt uitgevoerd?

quick scan organisatiecultuur

14

INHOUDSOPGAVE

PRINT

Tot slot
De Quick Scan Organisatiecultuur voor professionals is ontwikkeld
op basis van praktijkgericht onderzoek, literatuuronderzoek en
uitwisseling met de bij de ontwikkeling betrokken Sociale Werk
bedrijven. We hopen dat de Quick Scan praktische handvatten biedt
voor de professional om de ‘zachte werkgeversfactoren’ in kaart te
brengen.
We raden aan de checklist niet af te nemen zonder eerst goed de
handleiding doorgenomen te hebben. Dit geldt ook voor ervaren
professionals en in arbeidsre-integratie geïnteresseerde
HR-professionals, ook al zullen zij de materie snel herkennen en
kunnen plaatsen.
Het instrument focust op de werkgeversfactoren. Echter, om een
duurzame match te maken, is ook duidelijkheid nodig ten aanzien
van de ‘zachte kenmerken’ van de cliënt. Ook de wensen, interesses
en de waarden die een cliënt belangrijk vindt, moeten in kaart
gebracht worden. Een vervolgstap zou in onze ogen dan ook moeten
zijn om ook een dergelijk instrument te ontwikkelen. Uiteindelijk is
meer inzicht nodig in de manier waarop de waarden en andere zachte
kenmerken van mensen en arbeidsorganisaties bij elkaar gebracht
kunnen
worden.
Mocht u vragen hebben, of mee willen werken aan verdere
ontwikkeling en uitrol van het instrument, dan kunt u contact
opnemen met de auteurs (zie colofon).
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