
Tip 1 
Stel eerst vast wat het ge-
meenschappelijk kader is
• Binnen welk kader speelt de 

ontwikkeling zich af?
• Wat moeten we oplossen?
• Waarover zijn we onzeker?
• Welke uitgangspunten gelden er?

Tip 3
Stel doelen 
Als er beelden bestaan van de 
ontwikkeling, kun je elkaar vragen hoe die 
beelden eruit zien. Wat zie je gebeuren als 
je in de meest ideale situatie bent? Wat 
ben je aan het doen en met wie?
• Hoe gaan we ons ontwikkelen?
• Welke mogelijkheden zien we?
• Wat willen we bereiken?
• Hoe ziet dat er dan uit?

Tip 2
Stel criteria vast voor de 
organisatiecultuur 
De criteria waaraan de ontwikkeling in 
de organisatiecultuur moet voldoen, 
zijn belangrijk om vast te stellen. Ze 
geven de kaders aan waarbinnen 
de apotheekorganisatie zich moet 
ontwikkelen. Bovendien gaat het over de 
criteria van teamleden.
• Waaraan toetsen we de uitkomsten?
• Welke criteria gebruiken we daarbij 

(voor wie belangrijk)?

Tip 4
Werk aan praktische  
oplossingen
Ga samen aan het werk om praktische 
oplossingen, werkwijzen of afspraken te 
bedenken voor de doelen die je samen 
hebt gesteld.
• Hoe kunnen we de mogelijkheden die 

we zien, vormgeven?
• Welke praktische oplossingen hebben 

we voorhanden?
• Welke stappen gaan we zetten?
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Tip 5
Sta stil bij mogelijke be-
lemmeringen
Het is verstandig om stil te staan bij 
mogelijke belemmeringen. Bespreek 
welke dat zijn en werk gezamenlijk aan 
een oplossing. Benoem je eigen rol en 
de mogelijkheden die je hebt, en vraag 
je team om mee te denken hoe het beter 
kan. Faciliteer individuele acties en stel 
vast hoe de dynamiek in het team is. 
• Welke bezwaren hebben we tegen de 

aanpak?
• Aan welke criteria voldoen we niet?
• Hoe besteden we aandacht aan deze 

bezwaren in de afspraken die we 
maken?

• Welke bezwaren verdienen extra 
aandacht en zijn die overkomelijk?

kijk voor meer informatie op www.sbaweb.nl/duurzame-inzetbaarheid

Succesvolle ontwikkeling organisatiecultuur

Bij cultuurontwikkeling is de leidinggevende zelf het belangrijkste instrument. Het is van 
essentieel belang dat de mentaliteit en het gedrag van de leidinggevende overeenkomen 
met wat die wenst te bereiken (‘practice what you preach’). Zonder voorbeeldgedrag zijn 
interventies van een leidinggevende bij voorbaat onecht en ongeloofwaardig. Verder speel 
je als leidinggevende een essentiële rol in het creëren van omstandigheden waaronder 
medewerkers bereid zijn hun kwaliteiten verder te ontwikkelen.

Monitoren van de afspraken en acties

Stel themagroepen samen die aan het werk gaan met een bepaalde ontwikkeling of een 
bepaald thema. Laat mensen niet alleen werken en maak gebruik van de diversiteit in je 
team. Als de meerderheid hard werkt aan de cultuurontwikkeling, dan is het niet erg dat 
een enkeling er niet aan mee wil doen. Belemmert iemand het proces, geef dan feedback 
en vraag iemand dat niet meer te doen. Dat iemand het er niet mee eens is, hoeft het 
proces niet meteen negatief te beïnvloeden. 
• Hoe staat het met de ontwikkeling?
• Welke prioriteiten moeten worden herzien?
• Welke stappen nemen we als we iets willen bijstellen? (begin weer bij stap 1)
• Hoe is het permanent informeren van betrokkenen gewaarborgd?
• Hoe worden successen gevierd?

Tip 6
Ideeën omzetten in actie 
Vraag commitment voor de acties en zorg 
voor borging in de organisatie. Geef zo 
nodig feedback en onderneem actie als 
zaken niet goed lopen. Geef vertrouwen 
en vraag wat mensen beweegt en wat 
zij belangrijk vinden. Stem je acties 
daarop af. Zo creëer je betrokkenheid en 
motivatie.
• Wie gaat wat concreet doen?
• Wanneer is dat af?
• Wanneer wordt het besproken?
• Hoe gaat het daarna verder?
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