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1. De basishouding van de projectmanager 
 

1.1 Inleiding 
Dit boekje schrijf ik omdat veel organisaties opzoek zijn naar de concrete invulling 
van de “soft skills”. “Soft skills” zijn persoonlijke, emotionele en sociale en 
intellectuele vaardigheden. Het is een term uit het moderne, competentiegerichte 
onderwijs. Onder softskills wordt daar verstaan: het ontwikkelde vermogen, om 
de eigen competentie, zo nodig in samenwerking met anderen, in praktische 
vaardigheden en kennis om te zetten. 
 
Iedereen is in staat om als het nodig is leiderschap te kunnen vertonen. En er is 
vast voor ieder soort project een juiste projectmanager. Maar in de zoektocht van 
wanneer heb je nu de juiste projectmanager bij het juiste project en waarom 
maakt juist die projectmanager het verschil blijkt toch vaak uit projectevaluaties 
dat de projectmanager zich vaak onderscheid door de inzet van zijn vaardigheden. 
Let op het gaat hier dan om de harde vaardigheden weten hoe en wanneer je een 
project moet sturen maar ook om juist die softs skills. Dus zachte heelmeester 
maken stinkende wonden gaat ook hier op, je kunt het vak projectmanagement 
niet uitvoeren zonder vakinhoudelijke kennis en alleen het faciliteren van het 
project je hebt altijd als projectmanager iets aan inhoudelijke kennis nodig 
 
 
 
 
 
 
 
Hoeveel dit is hangt af van je ervaring op het gebied van project management. De 
meeste projectmanagers groeien vanuit vak inhoudelijke expertise naar het meer 
procesmatig sturen van projecten. Het is ook een feit dat complexere projecten 
meer vragen van de toepassing van soft skills. Daar projecten steeds weer uniek 
zijn en er dus een grote mate van onzekerheid is dien je daar dus mee om te gaan 
als projectleider. 
 
In de volgende hoofdstukken staan een groot aantal vaardigheden beschreven die 
toegelicht worden vanuit het specifieke projectmanagement vaardigheden 
perspectief als mede vanuit praktisch oogpunt. Het zal blijken dat juist de attitude 
van de projectmanager het onderscheidend vermogen is. Ik wens u veel 
leesplezier! 
 

1.2 De juiste projectmanager op de juiste plek 
 
Hoe krijg je als organisatie of als opdrachtgever de juiste projectmanager op het 
juiste project? Zorg dat een opdrachtgever selectief is in wie het project 
daadwerkelijk gaat doen en daar zijn alle andere betrokken partijen ook 
verantwoordelijk voor. U wilt dat het project succesvol is en op een efficiënte en 
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effectieve manier wordt gestuurd. Dat begint eigenlijk al bij het meest essentiële 
wat er is namelijk is er een persoonlijke klik tussen de opdrachtgever en de 
projectmanager. Heel simpel is deze er niet dan zal er meer tijd nodig zijn om 
sturing te geven aan de relatie dan dat er besteed kan worden aan het inhoudelijk 
sturen van het project. Het kost iets meer tijd om deze match goed te begeleiden, 
maar dit zal zich in een later stadium van het project zeker terug verdienen 
doordat men elkaar beter en sneller begrijpt.  Hoe weet je dat er een klik is ook 
dit is gemakkelijk namelijk de eerste secondes van het gesprek krijgt u een indruk 
en dit geeft meestal weer of er wel of niet een klik is. Maar dit is natuurlijk niet 
alles, want er kan best een klik zijn maar als een projectmanager al diverse malen 
een soort gelijk project heeft gedaan bestaat er het gevaar dat deze niet scherp 
en leergierig genoeg is om juist dit project efficiënt te sturen. Dus er moet ook een 
uitdaging zijn als projectmanager om de opdracht te aanvaarden. Dit aanvaarden 
of sociaal contract dat je “ja” zegt tegen het verkennen van de opdracht is een 
belangrijke eerste stap tot het definitief aanvaarden van de opdracht. Voor de 
opdrachtgever en eigenaar van het uiteindelijke projectresultaat is het belangrijk 
om gedrag te vertonen dat het eindresultaat er toe doet en dat het eindresultaat 
door het project wordt opgeleverd daadwerkelijk bijdraagt aan gewenste project 
benefits. 
 
 

2. leiderschap van de projectmanager 
Leiderschap is binnen het project management vakgebied wel de belangrijkste 
vaardigheid om toe te passen. Gewoon simpel omdat je niet zonder leiderschap 
kunt acteren in een project. Zelfs als je het niet doet schept dat een 
leiderschapsverwachting vanuit de rol van projectmanager. 
Wat is dan goed leiderschap en waarom is dit juist zo van belang bij projecten? 
Goed is te weten dat goed leiderschap pas opvalt op die momenten dat het 
eigenlijk tegenzit in je project, dus als resultaten niet bereikt kunnen worden zoals 
verwacht. Dus managen je jouw project goed en is er een grote mate van 
voorspelbaarheid in jouw project dan zal je leiderschap minder opvallen voor de 
omgeving daar omheen. Zijn er dus tegenvallers die niet direct in een risico 
analyse gealloceerd zijn  dan is er dus werk aan de winkel en zal jouw 
leiderschapsstijl dus zichtbaar worden voor de hele omgeving. 
Wat is leiderschap dan precies?   Het gaat om tonen van vaardigheden die 
betrekking hebben op het uitzetten van een beleid en het daarop inrichten van de 
tijdelijke project organisatie. Persoonlijke betrokkenheid, feedback geven en 
voorbeeldgedrag zijn essentiële kenmerken van leiderschap. Leiding is aanwezig 
op elk niveau in de organisatie, maar vanuit kwaliteitsperspectief is een speciaal 
soort leiderschap nodig: situationeel leiderschap is het meest toegepast binnen 
projecten. Hierover zijn verschillende theorieën die worden toegepast denk aan 
Hersey en blanchard, Blake en Mouton en Fiedler etc. Als je als deze theorieen 
bekijkt is dat er een grote gemene deler in zit namelijk er zijn zijn 2 hoofd 
eigenschappen binnen deze vaardigheid: 

• je bent een mensgericht leider 
• of een resultaatgericht leider 



Een mensgericht leider: 
deze behaalt het projectresultaat met het team en zijn/haar omgeving en steekt 
veel energie in de communicatie met zijn/haar team. Met veel mensgerichte 
interacties zoals feedback geven, persoonlijke aandacht leidt deze leider zijn 
projectteam in de richting van het resultaat. Leuk om te weten is dat deze vorm 
van leiderschap in projectomgevingen veel meer voorkomt dan de 
resultaatgerichte stijl 

Een resultaatgerichte stijl 
Deze projectmanager  behaalt het projectresultaat door de kwaliteit en de risico 
te managen en geeft minder sturing aan de communicatie en de menselijke 
aspecten. Zeker onder grote druk zal hij deze aspecten vergeten. Ook al is het 
bekend voor de projectmanager zelf dat hij op deze wijze zijn projectresultaten 
stuurt. Het zal extra energie kosten om de menskant te benaderen. Als het er het 
op aan komt kiest deze Projectmanager voor de resultaten en niet voor de 
mensen in het team. Deze projectmanager is goed voor projecten waar resultaat 
telt en er geen aandacht nodig is voor de menskant en de daarbij behorende 
omgeving. 

3. Hoe motiveer je jezelf als projectmanager 
Belangrijk om in de gaten te houden is om te ontdekken of u gelukkig bent in het 
vak projectmanagement, krijgt u de juiste energie. En als dit ja is krijgt u dan de 
juiste projecten toegewezen waar uitdaging in zit en waar u van kunt leren?  

 
Dus zijn je persoonlijke passie, missie, roeping en vakmanschap in lijn met het 
“zijn “van jou als projectmanager. Vaak zal je zien dat de balans uitslaat naar 1 
kant bijvoorbeeld in “dat waar je goed in bent”, dit is een mooie combinatie van 
jouw passie en vakmanschap.  



Verder uitwerken met paktijkvoorbeelden 
 
 
 

 
 
 

4. Teamvorming en ontwikkeling 
St 
Teamvorming en ontwikkeling 
 
Intervisies bij verstoorde samenwerking: 
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5. Hoe houdt je het projectteam gemotiveerd 
De motivatietheorie van Herzberg (1970)  en Maslov zijn veel toegepaste 
theorieën ten behoeve van motivatie in projectomgevingen. Herzberg 
onderscheidt twee groepen van factoren die een geheel verschillende rol spelen 
bij motivatie en werktevredenheid: motiverende factoren en hygienefactoren. 
Herzberg definieert werktevredenheid als werkomstandigheden waarbij mensen 
hun behoeften kunnen vervullen. De nadruk ligt hierbij op het werk en de 
omstandigheden zelf en in mindere mate op het individu en dat is op zich 
interessant want de echte motivatie komt vanuit de intrinsieke behoefte van de 
medewerker en hoe hij deze kan realiseren en zelf kan ontplooien. 

en, 
agendapun
t volgende 
vergaderin
g 

Afstandelijkh
eid, slag om 
de arm 
houden, 
vragen om 
procedure 

Erbij horen Veiligheid 
creëren in 
subgroepje  
deeltaak 
uitwerken, 
procedure
s 
evalueren 

Weerstand 
tegen acties, 
belachelijk 
maken, 
manipuleren, 
coalitievormi
ng, 
machtsstrijd 

Respect Saamhorig
heid 
bevordere
n in de 
groep, 
extra 
aandacht 
geven, zelf 
waarderin
g en 
respect 
uitspreken 

Overspannen 
reactie , 
angst, 
apathie 

Zelfverwerkeli
jking 

Zelfrespect 
versterken
, gedrag 
bespreken, 
taakverdeli
ng  
wijzigen, 
time out 
bieden 



Hygienefactoren of dissatisfiers kunnen bijdragen aan werkontevredenheid als ze 
niet vervuld worden. Als aan deze factoren wel is voldaan, ontstaat een neutrale 
toestand (dus geen tevredenheid). Tegenover deze Hygienefactoren staan 
motiverende factoren. Motiverende factoren of satisfiers kunnen direct bijdragen 
aan werktevredenheid. Als ze niet werkzaam zijn, ontstaat een neutrale toestand 
(dus geen ontevredenheid). Volgens Herzberg kunnen de motivatoren mensen 
pas motiveren tot betere prestaties, wanneer aan de Hygienefactoren voldoende 
aandacht is gegeven. Mensen kunnen dus pas gemotiveerd worden als aan 
bepaalde basisvoorwaarden is voldaan. 
Motivatoren zijn aan te merken als werkintrinsieke factoren. Deze factoren zijn 
voornamelijk werkinhoudelijk en veelal in een projectomgeving aanwezig, zo niet 
dan is het een taak van de projectmanager en opdrachtgever om dit te faciliteren. 
Hygienefactoren zijn werkextrinsieke factoren. Deze factoren hebben betrekking 
op de omstandigheden waaronder iemand zijn werk doet en hier heb je als 
projectmanager vaak minder invloed op, zorg dat wat je kunt regelen geregeld is! 
Je kunt er gewoon zijn door de goede manager te zijn die nodig is voor dat 
specifieke project. 

 
De oorzaak dat teams vaak niet goed samenwerken en niet gemotiveerd zijn ligt 
vaak op een hoger niveau in de piramide (zie Piramide model Hieronder) dan waar 
het verschijnt. 



 
De dialoog ter verbetering van de samenwerking begint bovenaan in de piramide 
dus maak duidelijk waarom dit team aan dat specifiek project werkt. 
Het teameffectiviteitsmodel gaat uit van een hiërarchie van vijf thema’s, waarbij 
de thema’s hoger in de hiërarchie (de piramide) van invloed zijn op de lager 
gelegen thema’s. 
Een onuitgesproken conflict over de onderlinge rolverdeling kan bijvoorbeeld de 
eigenlijke oorzaak zijn van scheve verhoudingen. 
Ook kunnen de verschillende opvattingen over het doel van een team, ertoe 
leiden dat werkafspraken regelmatig niet worden nagekomen. Als team doe je er 
dus verstandig aan een discussie over het verbeteren van de samenwerking te 
starten met de thema’s bovenin de piramide.  

6. Assertiviteit in projecten  
Assertiviteit gaat om opkomen voor jezelf dit kun je opo allerlei manieren doen zie 
hieronder de 3 voorbeelden. De 3 voorbeelden zijn uiterste situaties. 
Stel je de volgende situatie voor: 
Tijdens de voorbereiding voor een moeilijke stuurgroep vergadering in je project 
zit je in de kantoortuin. Je wilt de vergadering voorbereidden en stukken  nog 
eens goed doornemen en hebt rust nodig om je op de lastige stukken ten behoeve 
van de vergadering te concentreren. Juist op het moment dat je wilt beginnen, 
begint je buurman op luide toon een telefoongesprek. De andere collega’s doen 
niets. Wat doe jij? 

1. Je zegt niets maar ergert je wezenloos. 
2. Je zegt: “Als u uw gesprek niet onmiddellijk beëindigt, doe ik het eigenhandig.” 



3. Je zegt op rustige en vastberaden toon: “U zit in een kantoortuin. Ik heb last van 
uw gepraat en ik stel het op prijs als u uw gesprek beëindigt of voortzet in een 
daarvoor bedoelde belruimte.” 
Sub assertief gedrag 
Wie kiest voor de eerste optie, laat zich in veel gevallen leiden door gedachten als: 
'Misschien wordt je collega wel boos als ik er iets van zeg' of 'zo erg is het ook 
weer niet, ik houd het wel uit.' Of: 'misschien zegt iemand anders er wel iets van.' 
Niet reageren, duidt op sub assertief gedrag. In situaties zoals in het voorbeeld is 
dit gedrag niet effectief. Je ontziet de ander om de verkeerde redenen, namelijk 
vanwege je eigen verlegenheid of onzekerheid. Je geeft geen grenzen aan, neemt 
geen verantwoordelijkheid en voelt je het slachtoffer. Daardoor kom je met jezelf 
in de problemen. Sub assertiviteit is zeker voor een projectmanager geen handige 
vaardigheid toch moet je ook dit beheersen om soms dingen voor elkaar te 
krijgen. 
Agressief gedrag 
De tweede reactie is evenmin effectief. Het is een voorbeeld van agressief gedrag. 
Je bereikt er misschien mee dat je collega zijn gesprek beëindigt maar de kans dat 
de collegiale sfeer goed zal zijn is klein.  Sterker nog: de spanning zal voelbaar zijn 
in de gehele omgeving. Een agressieve reactie is in dit geval buitenproportioneel. 
Je verbreekt er onmiddellijk alle contact mee of –erger- je krijgt ruzie met je 
omgeving. Over assertiviteit/agressiviteit  is de start van eiland vorming. 
 
Assertief gedrag 
De laatste reactie is een voorbeeld van assertief gedrag. Je hebt last van het 
gedrag van de ander en komt voor jezelf op. Gedachten die bij dit gedrag passen 
zijn: 'ik kan me niet concentreren en heb het recht hem in kantoortuin te vragen 
niet te telefoneren.' Door vastberaden en vriendelijk om stilte te vragen, is de 
kans groot dat de ander zich jouw reactie zal aantrekken. 
De kern van assertief gedrag is dat je voor jezelf durft op te komen, je eigen 
mening en je gevoel durft te uiten zonder je schuldig of onzeker te voelen. Hoe 
doe je dat? In de eerste plaats zul je jezelf en je gedrag moeten (her)kennen. Pas 
dan kun je obstakels opsporen en uit de weg ruimen. Assertiviteit heeft veel te 
maken met feedback geven op het juiste moment en op de juiste manier het is 
ook belangrijk dat deze vaardigheid binnen het team op een juiste manier wordt 
toegepast als projectmanager doe je dit door het voorbeeld te zijn het feedback te 
geven. Het zijn namelijk de onbenoemde obstakels die tot mogelijke conflicten 
leiden of aanjagen!    
  

7. Ontspanning 
BSR®-model 
Bekijk het BSR®-model hier onder: 

• De sociologische dimensie (horizontale as) geeft aan in welke mate men op 
zichzelf (individu of ego) of op zijn/haar omgeving (groep) is gericht. Mensen aan 
de egokant zijn meer individualistisch: de eigen doelen en ambities worden als 
het belangrijkste gezien, en zijn de leidraad voor hun gedrag. Ze hebben 
behoefte aan waardering, erkenning of goedkeuring door anderen. Mensen aan 
de groep kant passen zich makkelijker aan en richten zich op de sociale omgeving. 
Erbij horen geeft voldoening. 



• Met de psychologische dimensie (de verticale as) wordt onderscheid 
gemaakt tussen een meer extraverte of open houding naar de samenleving en 
een meer introverte of afsluitende houding. 
De vier belevingswerelden.. 

 
• rode wereld: zoekt avontuur, cultuur en sportiviteit. Men wil eropuit trekken, 

actie en avontuur beleven en de eigen horizon verbreden. 
• blauwe wereld: zoekt rust en ontspanning, wil nieuwe dingen zien en bijkomen. 

Genieten in een luxe omgeving is noodzakelijk voor een doelgroep die graag 
pronkt en showt. 

• groene wereld: zoekt rust en ontspanning en wil door een dagje weg de dagelijkse 
sleur doorbreken en zich terugtrekken uit de dagelijkse beslommeringen. 

• gele wereld: stelt dagjes weg gelijk aan lekker eten en genieten. Tijdens hun 
vrijetijdsbesteding wil men gezellig samen zijn met vrienden 
 

8. Creativiteit 
de creatiespiraal 
Zoals de bloesem in de lente een voorbode is van het fruit in de zomer, zo zijn 
wensen en verlangens van mensen een voorbode van hetgeen ze later kunnen 
realiseren. Zoals fruitbomen over precies die kwaliteiten beschikken die ze in staat 
stellen de eigen fruitsoort te creeren, zo beschikken mensen over precies die 
kwaliteiten die ze nodig hebben om hun eigen wensen en verlangens te kunnen 
realiseren. Zoals er in de natuur een vaste route is van bloesem naar vrucht en 
van zaad naar oogst, zo is er in de natuur ook een welbepaalde weg van wens 
naar werkelijkheid. Marinus Knoope beschrijft deze weg in twaalf stappen:  
wensen 



Wat heb je nodig om je wensen te kunnen 
realiseren? Wel, wat je in ieder geval nodig hebt is 
een wens! Een eigen wens, een wens die je ergens in 
jezelf gevonden hebt. Een echte wens is positief 
geformuleerd en geeft je een boel energie. Die 
energie heb je ook nodig, want er komen nog elf 
stappen aan! Maak je nog niet druk hoe je je wens 
gaat realiseren, dat komt later.  
verbeelden 
De volgende stap is je je wens te verbeelden. Hoe 
ziet het eindresultaat van jouw wens eruit? Wat zie 
je voor je? In deze fase visualiseer je je wens: in je hoofd of op de tekentafel. 
Belangrijk is om je aandacht bij een zichtbaar eindresultaat te houden, de weg er 
naar toe (met wie, in welke volgorde) hoef je niet te visualiseren.  
geloven 

Een belangrijke stap voor je verder kan is zelf in je wens 
en in de haalbaarheid daarvan te geloven. Als jij er al niet 
in gelooft, wie dan wel?! Een helder beeld uit de vorige 
stap helpt hierbij. Mocht je twijfelen, kijk dan eens goed 
waarom je twijfelt. Twijfel je aan je wens of aan jezelf? Als 
je twijfelt aan jezelf, wees je dan bewust dat je niet alles 
zelf hoeft te doen. Met een oprechte wens vind je vanzelf 

mensen om je heen die je helpen.  
uiten 
Het is nu tijd om je wens te uiten. Zet al je enthousiasme en geloof in je eigen 
wens in, en uit je wens. Hoe meer enthousiasme je hierbij inzet, hoe sterker je 
boodschap zal zijn. Verwacht niet dat iedereen direct enthousiast is. Besef ook dat 
het een reactie op jouw wens is en niet op jouw persoon. Koester de mensen die 
je enthousiasme delen, deze mensen kunnen jouw bondgenoten in de volgende 
stap worden.  
netwerken 
De kunst in het leven is niet om alles zelf te kunnen. Een ondernemend mens is 
niet iemand die alles kan. Iemand die alles zelf kan en doet, wordt doodmoe. De 
kunst is jezelf te omringen met mensen die je kunnen helpen. Je zult ze niet altijd 
in je eigen kring vinden. Gelukkig geloof jij in je wens (stap 3), dus kun je ook 
buiten de gebaande paden op zoek naar partners.  
plannen 
Tot nu toe speelde het creatieproces zich af in de wereld van woord 
en beeld. We hebben nu een techniek nodig die ons brengt van 
droom naar werkelijkheid. Deze techniek heet plannen. Plannen 
speelt zich af precies op de grens tussen fantasie en realiteit. Dat 
wat gepland is, heeft een sterke neiging ook daadwerkelijk te 
gebeuren!  
beslissen 
Op basis van het plan uit de vorige stap maak je met je partners de 
keuze: gaan we dit doen? Beslissen is een moeilijke stap als je het 
verbeelden, geloven, uiten, onderzoeken en plannen overslaat. Als 
je de voorgaande stappen met genoeg aandacht hebt uitgevoerd 
(inclusief het betrekken van de juiste partners) dan groei je naar je 
beslissingen en keuzes toe.  



handelen 
Het echte werk is begonnen. Je handelt, je zet alles in. Je ontdekt, gebruikt en 
ontwikkelt samen met je partners je eigen talenten. Op basis van je plannen maak 
je stap voor stap je wens tot werkelijkheid.  
volharden 

Je hebt je heel goed voorbereid maar toch 
blijken er in de praktijk onverwachte 
problemen te overwinnen. Het duurt langer 
dan je gedacht had. Je mist bepaalde 
praktische vaardigheden. Kortom je wordt 
geacht te volharden. Vallen en weer opstaan. 
Volharden is de stap waarin je geloof (stap 3) 
op de proef wordt gesteld.  
ontvangen 
Ontvangen is voor veel mensen de moeilijkste 
stap in het hele scheppingsproces. Verlangen 
naar nieuw succes gaat ons meestal beter af 
dan het genieten van een behaald succes. 

Genieten van je succes vult je energie weer aan. Je gaat er beter door 
functioneren en dat is niet alleen plezierig voor jou, maar ook voor jouw 
omgeving! Ontvang de complimenten en geef ze door.  
waarderen 
Welke mensen ben je gaandeweg tegengekomen, 
wat heb je allemaal geleerd, hoe ben je gegroeid. In 
deze stap kijk je ook naar de punten die zijn blijven 
liggen. Waar zaten de irritaties, waar ben je bang 
voor geweest. Het is nu de tijd voor een grondige 
evaluatie: heb je nu gekregen wat je werkelijk 
wenste?  
ontspannen 
Wie geoogst en genoten heeft, kan langzaam tot rust 
komen. Een tijd van bezinning. In stilte verkeren in 
het bos, bij de open haard, in de meditatieruimte, de 
tempel. En dan komen de nieuwe wensen. Als je lang 
genoeg in jezelf verblijft, het duister in jezelf 
betreedt en onderzoekt, komen er nieuwe verlangens bij je boven en ontdek je 
wat jij in dit leven werkelijk wenst. Het hele creatieproces begint weer van voren 
af aan. De cyclus is rond.  
Meer informatie over de Creatiespiraal, de positieve variant, de negatieve variant, 
toepassing in bedrijven, de ontdekking en de onderbouwing ervan vind je in het 
boek ’De Creatiespiraal’ van Marinus Knoope. Neem contact op voor meer 
informatie.  
de ontknooping 
Hoe kom je uit een negatieve spiraal? Op zoek naar een natuurlijke weg van de 
negatieve naar de positieve spiraal, ontdekte Knoope dat zogenaamd negatieve 
emoties in feite gezonde prikkels zijn die, als je ze toelaat en ermee speelt, juist 
die kracht blijken te bevatten die je nou juist op dat moment nodig hebt. Als je 
moe bent en je doet moe dan rust je uit. Als je gilt in de achtbaan dan is het lekker 
spannend. Als je speelt dat je boos bent straal je gezag uit. En als je depressief 
bent en je stapt in de leegte dan ontmoet je daar de zin van je bestaan.  



Creatie Emotie Navigatie Systeem  
Nadat hij tientallen emoties en hun verborgen krachten had ontrafeld, ontdekte 
hij dat iedere emotie een natuurlijke tegenhanger heeft. Als paar geven zij sturing 
aan een van de vele ogenschijnlijk onoplosbare tegenstellingen die ons leven rijk 
is. Geef en neem. Stuur en volg. Idealiseer en wees reëel. Pas je aan en wees 
jezelf. Onze zogenaamd negatieve emoties blijken met elkaar een ingenieus 
innerlijk navigatiesysteem, dat ons de weg wijst naar een scheppend, waardevol 
en vervullend leven.  
 

9. Cultuur 
 
1.1  Organisatieklimaat  versus organisatiecultuur 
Organisatieklimaat= De perceptie van de kenmerken van de interne omgeving 
van een organisatie. 
 
Organisatiecultuur= De onderliggende waarden oriëntaties, over een verzameling 
van belangrijke inzichten, die de leden van een gemeenschap delen. 
 
 
1.2 Definiëren van de organisatiecultuur (Miller, L.M. 1984) 
 
3 kaders betreffende het heden en het verleden van de onderneming 
Hoe gedragen wij ons in de huidige cultuur? 
Hoe zien we onszelf en hoe hebben wij ons georganiseerd? 
Hoe ziet de organisatieomgeving eruit, vandaag? Hoe zag die eruit gisteren? 
 
3 kaders betreffende de toekomst van de onderneming 
Hoe zullen wij ons gedragen in de toekomst? 
Wie zullen we zijn en hoe zullen wij ons georganiseerd hebben? 
Hoe zal de organisatieomgeving eruit zien? 
  



1.3 Symbolen en rituelen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Symbolen zijn voorwerpen, slogans, handelingen die iets uitdrukken van de 
organisatie.Symbolen tonen de waarden aan, waar voornamelijk de externe 
cultuur waarde aan hecht. 
 
Rituelen geven ceremonieel uitdrukking aan een aantal sociale gewoonten. 
 
Brengen organisatiewaarden en normen op de voorgrond. Verwijzen naar de 
algemene cultuur waarin een persoon leeft. 
 
Mopjes 
Mopjes geven de momentane toestand weer + de dynamiek van de 
cultuurorganisatie. Op een geestige manier "belangrijke onderliggende waarden 
en normen" aantonen. 
 
Verhalen 
Verhalen worden opgebouwd rond sleutelfiguren, helden - antihelden. 
Belichamen van bepaalde waarden van de organisatie. 
 
Informele gesprekken 
Informele gesprekken staat voor roddelen en heeft over het algemeen een 
negatieve bedoeling. Roddel is communiceren naar het hart van de intimiteit. 
 
Gerealiseerde waarden 
Gerealiseerde waarden terugbrengen tot 8 principes van primaire waarden: 
doelgerichtheid 
uitmuntendheid 
eenstemmigheid 
eensgezindheid 
prestatiegerichtheid 
intellectuele vaardigheid 
geborgenheid 
integriteit 
 



Doelgerichtheid 
Behoefte aan bevestiging van eigenwaarde. 
Gevoel van werken voor "Hoger doel". 
Nastreven van "cultuurwaardig" doel: 
voor organisatie  
voor afnemers 
 
Leider: voornamelijk beschikken over charisma. 
 
vragen: 
Begrijpt iedereen de "Missie" van de organisatie? 
Is de doelstelling waardevol voor de samenleving? 
Houdt het management rekening met de missie bij het nemen van beslissingen? 
 
Uitmuntendheid 
Nastreven van welvaart en welzijn. 
Tevredenheid: 
bestaande toestand wordt geaccepteerd 
onvrede leidt tot verandering 
 
Motivatie tot beter doen dan anderen: creatieve onvrede. 
 
vragen: 
Zijn de organisatieleden continu in proces van ontwikkeling & verbetering?  
Is iedereen bewust van de eigen verantwoordelijkheid voor de resultaten?  
Wordt de verantwoordelijkheid genomen tot het instellen van veranderingen?  
Is er beloning door de organisatie voor innovatie?  
Zijn de verantwoordelijken tevreden of ontevreden over de prestaties? 
 
Eenstemmigheid 
Loskomen van hiërarchische besluitvormingscultuur. 
Verantwoordelijken moeten neutrale energie uitoefenen. 
Van een eenhoofdige besluitvormingscultuur naar een cultuur van 
gemeenschappelijkheid. 
 
vragen: 
Nemen de verantwoordelijken beslissingen op basis van: 
bevel  
overleg  
eenstemmigheid 
Worden belangrijke beslissingen genomen op basis van eenstemmigheid? 
Zijn er voldoende vaardigheden aanwezig tot het bevorderen van besluitvorming 
op basis van eenstemmigheid? 
 
Eensgezindheid 



Centraal staan begrippen als eenheid en integratie. 
 
Voor ieder organisatielid moet de organisatie een stukje van hem zelf zijn. 
 
(Mijn firma - mijn afdeling – wij van..)  
 
vragen: 
Delen alle organisatieafdelingen in het succes van een afdeling?  
Kunnen teamleden een nuttige bijdrage leveren in het besluitvormingsproces?  
Realiseert men in het streven een hoger doel?  
Zijn promoties gebaseerd op statusoverwegingen of op een glijdende schaal van 
persoonlijke competentie? 
 
Prestatiegerichtheid 
Organisatie: Belonen en straffen op basis van machtsprincipes. 
Hoe beloont de organisatie? 
Waarmee beloont de organisatie? 
Evenwicht zoeken tussen materiële en immateriële beloningen. 
 
vragen: 
Wat is de drijvende kracht van de organisatie m.b.t. beloning: 
op basis van prestatie? 
op basis van macht? 
Worden extra winst beloningen verdeeld over alle organisatieniveaus? 
Is er een verband tussen prestatie en bevordering bij promotie? 
 
Vaardigheid 
In vele organisaties: voornamelijk slordig denkwerk! 
Onderontwikkelde vaardigheid van verantwoordelijkheid tot relevante omgang 
met cijfermateriaal. 
Nemen van belangrijke beslissingen op basis van intuïtie. 
 
vragen: 
Kent iedere organisatie haar/zijn verantwoordelijkheden m.b.t. de nodige 
informatie? 
Is er inzicht in de ontwikkeling van gegevens in die tijd? 
Worden analyses gemaakt op basis van cijfermateriaal? 
Worden de nodige gegevens zichtbaar gemaakt? 
 
Geborgenheid 
Managementmodel van gekende hiërarchische structuur = afstandelijk en geeft 
gebrek aan emotie en vertrouwelijkheid. 
In een klimaat van vertrouwelijkheid verkrijgen we een stijging van menselijke 
energie en creativiteit. 
Van een cultuur van intimidatie en conformiteit, naar een cultuur van 
vertrouwelijkheid. 



 
vragen: 
Hecht de organisatie belang aan de ontwikkeling van het individu?  
Zijn teamleden "essentiële belanghebbenden"?  
Interesseren verantwoordelijken zich voor hun medewerkers?  
Ligt de nadruk op het belonen van gewenst gedrag of het straffen van ongewenst 
gedrag? 
 
Integriteit 
Besluitvorming voornamelijk op basis van wetgeving, regels en 
precedenten. 
 
Integriteit is de hoeksteen van de nieuwe ondernemingscultuur, 
zonder integriteit; geen leiderschap. 
 
vragen: 
Wordt bij besluitvorming rekening gehouden met het welzijn op lange termijn van 
de organisatieleden? 
Worden de doelen en de drijfveren van de organisatie benadrukt? 
Wordt er eerlijke en volledige feedback gegeven? 
  



2  Soorten culturen 
 
Sterke organisatieculturen 
Als waarden en overtuigingen betreffende de realiteit waarin de organisatie 
werkt, door de meeste leden gedeeld worden. 
 
Zwakke organisatieculturen 
Als waarden en overtuigingen betreffende de realiteit waarin de organisatie 
werkt, weinig of niet gedeeld worden door de meeste leden van de organisatie. 
 
Subculturen 
Waarden en overtuigingen zijn slechts representatief voor een beperkte groep 
binnen de organisatie. Soms zijn deze waarden en overtuigingen van de 
subcultuur in conflict met de normen en het waardepatroon van de organisatie. 
 
Projectvriendelijke culturen 
Zie hieronder projectcultuur van Harrison 
 
2.1  Projectcultuur van Harrison 
Harrison herkent de volgende projectculturen in het typologiemodel: 
machtscultuur 
rolcultuur 
takencultuur 
personencultuur 
 
Hieronder wordt van elk van deze culturen een nadere beschrijving gegeven. Er 
wordt uitgegaan van 'zuivere' culturen, die in werkelijkheid slechts bij 
uitzondering bestaan. Gewoonlijk treft men tussenvormen aan. 
 
Machtscultuur 
Een organisatie die zuiver op macht georiënteerd is, probeert haar omgeving te 
domineren en alle concurrentie weg te vegen. Zelf wil zij niet aan enige vorm van 
macht of wet onderworpen zijn. 
 
De organisatie zal veelal pogingen ondernemen haar controle op 
de omgeving - ten koste van zwakkere organisaties - te vergroten. 
De organisatie die zo handelt is meedogenloos en soms worden 
zelfs illegale middelen gehanteerd. Binnen de organisatie strijden 
de leidinggevenden om elk persoonlijk voordeel dat te behalen 
valt, ten koste van de collega's: de wet van de jungle overheerst. 
 
Rolcultuur 
Een organisatie die zuiver rolgeoriënteerd is, streeft naar een zo groot mogelijke 
ordelijkheid. De positie van personen en organisatieonderdelen binnen het geheel 
van de organisatie dient duidelijk te zijn beschreven. De besluiten die worden 
genomen, dienen op zakelijke argumenten te stoelen. Verantwoordelijkheden 



dienen duidelijk te zijn en omschreven. lederen blijft binnen het terrein waarvoor 
hij verantwoordelijk is gesteld. 
  



Het gedrag in organisaties met een rolcultuur is zeer voorspelbaar. Er is een 
neiging correct gedrag meer te waarderen dan effectief gedrag. Stabiliteit is 
minstens zo belangrijk als vaardigheid. Procedures om veranderingen in het beleid 
en in de organisatiecultuur te bereiken, zijn omslachtig. De organisatie is dan ook 
niet in staat zich goed aan te passen aan de veranderingen. 
 
De rolcultuur ontwikkelt zich vaak als een reactie op de machtscultuur. Onderlinge 
strijd wordt bijvoorbeeld in goede banen geleid door middel van diverse regels, 
procedures en onderlinge afspraken over verantwoordelijkheden voor taken. 
 
Takencultuur 
In een zuiver taakgerichte organisatie dient een hoger gelegen doel bereikt te 
worden, dit kan zijn het bereiken van winst, het winnen van een oorlog, of het 
reorganiseren van een departement. 
 
Het meest belangrijke kenmerk van dergelijke organisaties is dat de structuur van 
de organisatie en de werkzaamheden die in de organisatie worden verricht, alleen 
bezien worden vanuit de vraag in hoeverre ze bijdragen aan het bereiken van een 
hoger gelegen doel. Niets mag het bereiken van dit doel in de weg staan. Als 
regels en procedures de besluitvormingsprocessen vertragen, worden ze 
veranderd. Als individuen niet over de vaardigheden of technische kennis 
beschikken om een taak uit te voeren, worden ze herschoold of vervangen. 
 
Als persoonlijke behoeften en effectiviteit en de snelheid van besluitvorming 
dreigen te verminderen, worden ze onderdrukt. Gezag dat alleen gebaseerd is op 
macht en op de plaats in de organisatie wordt niet als legitiem beschouwd. Gezag 
dient gebaseerd te zijn op kennis en bekwaamheid inzake de te verrichten taken. 
 
Personencultuur 
In tegenstelling tot de voorgaande drie typen oriëntaties worden in de 
organisaties die persoonsgericht zijn, primair de behoeften van de personen 
(mensen) in de organisatie gediend. 
 
De organisatie stelt de leden in staat behoeften te realiseren, die zij ergens anders 
niet kunnen realiseren. De leden evalueren de organisatie hierop. Als de 
organisatie hen niet meer in staat stelt hun gang te gaan, vervalt het 
bestaansrecht van de organisatie. Veel persoonsgeoriënteerde organisaties 
hebben dan ook een korte, levensduur. 
 
Leidinggevende taken komen in deze organisatie zeer weinig voor. In het hoogst 
nodige geval wordt iemand, op basis van zijn bekwaamheid, een leidinggevende 
taak toebedeeld. Van leden wordt verwacht dat zij elkaar ondersteunen, 
bijvoorbeeld door aandacht en helpen en door het geven van het goede 
voorbeeld. Besluitvorming geschiedt bij voorkeur op basis van consensus. 
Onplezierige werkzaamheden worden gedeeld. 
 
De laatste jaren kon men - vooral in de zogeheten professionele organisaties 
(zoals adviesbureaus, architectenbureaus, e.d.) - een trend waarnemen naar een 
meer persoonsgerichte oriëntatie. 



 
2.2  HANDY 
 
Typologie volgens HANDY: Managers en goden. Vier stijlen van management en 
cultuur in organisaties.  
 
Inleiding 
Iedere cultuur heeft verschillende uitgangspunten omtrent macht en invloed, 
waardoor mensen zich laten leiden, hoe mensen denken, hoe ze leren, hoe dingen 
veranderd kunnen worden. 
 
Veel problemen ontstaan omdat men dingen wil blijven doen zoals men ze altijd 
gedaan heeft, omdat men er niets voor voelt de cultuur te veranderen. De goden 
van het management roepen een sterke loyaliteit op bij hun volgelingen. 
 
We hebben een theorie nodig die verscheidenheid in het management 
voorschrijft (i.p.v. de beste leiderschapsstijl), en een theorie voor de meest 
geschikte cultuur. 
 
De vier goden van het management 
Elke cultuur is op zich ergens goed voor: ze kan alleen ongeschikt zijn voor de 
situatie 
 
De clubcultuur (Zeus) 
Bijbehorend teken: spinnenweb. Een organisatie met een dergelijk teken zal 
waarschijnlijk onderverdeeld zijn in afdelingen, gebaseerd op functies. Dit zijn de 
lijnen die vanuit het centrum stervormig uitlopen. Van cruciaal belang zijn echter 
de omcirkelende lijnen, die de spin in het midden omringen : de lijnen van macht 
en invloed, die aan belang inboeten naarmate ze verder van het centrum 
verwijderd zijn. 
 
Zeus is de vader der goden, die van af de berg Olympus zijn bliksem naar beneden 
slingerde of een nevel van goud op de wereld deed neerdalen. Hij belichaamt de 
patriarchale traditie, de onberekenbare maar vaak goedgezinde macht, de 
impulsiviteit en het charisma. Deze cultuur treft men aan in de organisatie van 
kleine ondernemers. 
 
Zeus die te oud wordt, incompetent of ongeïnteresseerd,  zal ten onder gaan en 
langzaam zijn eigen web vernietigen. Selectie en 
opvolging zijn dus belangrijk 
 
Clubcultuur geeft snelle besluitvorming. Het hoge tempo ligt aan communicatie 
op basis van empathie. Er zijn geen stapels paperassen, men praat van man tot 
man. Het is moeilijk te raden wat in het hoofd van de ander omgaat, tenzij men 
denkt als hij. Als er echter geen vertrouwensbasis is, kan inlevingsvermogen ook 
tegen u gebruikt worden. Blijkt het vertrouwen geschonden, dan vliegt men er 
onherroepelijk uit. Clubs waarin men zich in een dergelijk geval minder hard 
opstelt, houden geen stand. 



 
Er zijn niet al te veel controleprocedures, geld wordt besteed aan persoonlijk 
contact. Het is prettig werken : het individu wordt gerespecteerd, er is veel 
vrijheid en de inspanningen worden beloond. 
 
Clubculturen rieken naar paternalisme en persoonsverheerlijking, naar persoonlijk 
bezit en macht. Deze culturen worden soms afgedaan als verouderd, 
amateuristisch management. Dat is niet helemaal terecht. Sommige organisaties 
blijven echter met deze cultuur verderdoen, ook al is de routine ingetreden zodat 
de leider dan minder belangrijk wordt. 
 
De rollencultuur (Apollo) 
Bijbehorend teken : Griekse tempel, die zijn schoonheid en kracht ontleent aan de 
pilaren. 
 
Apollo was de god van regels, orde, voorschriften. Men gaat ervan uit dat de mens 
een rationeel wezen is, en dat alles logisch geanalyseerd kan worden. Er zijn 
functiebeschrijvingen, voorschriften en procedures. 
 
Deze cultuur is gebaseerd op de rol- of taakomschrijving, niet op 
persoonlijkheden. De pilaren vertegenwoordigen de functies en afdelingen in een 
rollenorganisatie. Helemaal bovenaan staan ze met elkaar in verbinding : 
functie- en afdelingshoofden vormen de directie en/of de raad van bestuur. De 
doorsnee carrière begint onderaan een pilaar, men werkt zich naar de top met af 
en toe een uitstapje naar de andere pilaren. 
 
Deze stijf voldoet wanneer men ervan uitgaat dat het morgen net zo gaat als 
gisteren. Men gaat uit van stabiliteit en voorspelbaarheid. Gisteren kan 
geanalyseerd worden, en op basis daarvan worden verbeterde procedures 
uitgewerkt voor morgen. Weten dat de zon weer opkomt kan een rustgevende 
gedachte zijn. 
Wanneer de stabiliteit gegrond is, is het verstandig operaties te systematiseren. 
Individuen zijn raders in een grote machine, onderling verwisselbare menselijke 
onderdelen. In een rollencultuur doet men gewoon zijn werk, liefst zonder 
persoonlijke stempel. 
Efficiëntie betekent aan standaarddoelstellingen beantwoorden. 
 
Sommige mensen voelen zich daar goed in: je weet precies wat verwacht wordt, 
het is soms een verademing om anoniem te zijn, om niet altijd initiatief te moeten 
nemen zodat de creatieve energie bewaard kan blijven voor thuis. Eenmaal 
opgenomen in de Griekse tempel, ben je verzekerd van een vaste aanstelling. De 
tempel neemt je werkleven voor zijn rekening, vertelt wat je moet doen, hoeveel 
je kan verdienen. 
 
Apollo-culturen hebben een hekel aan verandering. Ze negeren 
verandering van buitenaf , of doen iets nog meer dan ze al deden. Worden de 
verkoopcijfers minder, dan moeten ze omhoog; is er achterstand in de 
administratie, dan is overwerken de oplossing. Om te voorkomen dat bij hevige 



veranderingen de tempel instort, gaat men meer functionele dwarsverbindingen 
maken. Lukt dit niet, dan krijgt men fusie, faillissement, 
 
De taakcultuur (Athena) 
Het management houdt zich bezig met het oplossen van problemen: het 
probleem wordt afgebakend, de nodige middelen en mensen worden 
aangetrokken .... Werkprestaties worden beoordeeld op resultaten en 
oplossingen. 
 
Bijbehorend teken : net. Er komen middelen uit verschillende delen van de 
organisatie. De macht ligt bij de mazen van het net, niet bij de top of het centrum. 
 
De bijbehorende God is een jonge vrouw, Athena, godin van de krijgsmacht, van 
de handwerklieden. Deze cultuur erkent enkel vakkennis als basis voor macht en 
invloed. Men heeft talent nodig, creativiteit, een frisse aanpak en nieuwe 
inzichten. Het is vooral een cultuur voor jonge mensen. 
 
Het is een prettige cultuur als men goed is in zijn werk. De groep streeft een 
gezamenlijk doel na (de oplossing van probleem of project) er is algehele 
betrokkenheid. Leiderschap is niet zo aan de orde. Men werkt op basis van 
wederzijds respect, men kent een minimum aan procedurele details, de wil is 
aanwezig om elkaar te helpen bij problemen. Men spreekt over teams. 
 
Dergelijke organisaties werken goed wanneer hun product bestaat uit de 
oplossing van een probleem. Plaats een taakcultuur in een zich herhalende 
situatie en het gaat mis. Vraag athenianen potloden te vervaardigen en ze 
ontwerpen de beste (en duurste ?) potloden die ooit gemaakt zijn, ontwrichten 
het hele proces of vertrekken. 
 
Taakculturen zijn meestal duur. De experts vragen hun prijs. Er is noodzaak tot 
experimenteren, er worden fouten gemaakt . Dure taakorganisaties floreren in 
tijden van economische groei. Men kan door het ontwikkelen van nieuwe 
technologieën een monopoliesituatie creëren tot de techniek ingeburgerd is. 
 
Een taakcultuur wordt te duur wanneer slappe tijden aanbreken, wanneer het 
nieuwe van een organisatie af is, of als een oplossing een permanent karakter 
moet krijgen. Taakculturen zijn eerder een kort leven beschoren. Worden ze na 
successen te groot, dan moeten ze te veel routine-opdrachten accepteren om te 
kunnen blijven bestaan. Ze kunnen dit niet hanteren, in moeilijke tijden zal er 
meestal een Zeus opstaan die de crisis te lijf gaat. 
 
De existentiële cultuur (Dionysus) 
De god van de wijn en de vreugde heerst over deze cultuur. In het existentialisme 
gaat men ervan uit dat de wereld geen deel uitmaakt van een hoger plan. We zijn 
zelf verantwoordelijk voor ons bestaan, we hebben ons eigen lot in handen. Dit is 
geen vrijbrief voor egoïsme, alles wat we willen voor onszelf moet ook van 
toepassing zijn op anderen. 
 



Bijbehorend teken : een groepje afzonderlijke sterren, losjes bijeen in een cirkel. 
De sterren zijn niet onderling afhankelijk. 
 
Professionals geven aan deze cultuur de voorkeur. Ze kunnen hun eigen identiteit 
behouden, tegelijk maken ze deel uit van een organisatie, met de collega's, steun, 
flexibiliteit en zelfs de onderhandelingsmogelijkheden die hun associatie met zich 
meebrengt. 
 
Men wil wel coördinatie, maar geen "baas". De manager werd een onopvallende 
rol toebedeeld. Dionysische culturen bieden een uitstekend werkklimaat: er is 
arbeidszekerheid, een vast honorarium, invloed op een bepaald terrein en 
garanties voor onafhankelijkheid. Er zijn geen sancties op hen van toepassing. 
lederen wenst zelf te beslissen, zijn eigen plannen te maken, naar kritiek luisteren 
als hij dat wil. 
Dit is een vermoeiende manier van werken. De Dionysische cultuur bezorgt de 
meeste managers kippenvel. iedere actie mondt uit in eindeloze 
onderhandelingen. 
 
Deze existentiële cultus wordt almaar sterker: iedereen wil graag de voordelen, 
zonder de verantwoordelijkheid of risico's te moeten nemen. 
In deze cultuur is de organisatie er voor het individu en helpt zij zijn doel te 
bereiken. 
 
Geschiedenis: eerst clubcultuur, clan rollen, dan taak, dan existentieel. 
Tegenwoordig zijn vele organisaties een combinatie van deze vier culturen. 

 

10. Ethiek en betrouwbaarheid 
Betrouwbaarheid en geloofwaardigheid 
Het is echter ook van het grootste belang dat een projectleider betrouwbaar en geloofwaardig is. 
Als hij een tegenprestatie belooft dan komt hij die belofte punctueel na. Als hij iets beweert is het 
ook waar, hij kraamt geen onzin uit. Hij is rustig en competent. Hij formuleert zeker en duidelijk. 
Kortom hij heeft een uitstekende reputatie. Als u een goede reputatie hebt krijgt u veel meer 
voor elkaar dan wanneer u die niet hebt. 
Iets beloven en het vervolgens niet doen. Dit is misschien wel de ergste zonde. Het belangrijkste 
werk van een projectleider is te zorgen dat anderen hun toezeggingen nakomen. Zodra u zelf 
iemand blijkt te zijn die het met zijn toezeggingen niet zo nauw neemt valt er een rem weg. "O 
dat werk voor Pietje kan ik nog wel even op de lange baan schuiven, die was zelf laatst ook te 
laat." u zult twee keer zoveel moeten pushen en achter de vodden zitten en u zult toch meer 
vertraging hebben. Kom dus altijd na wat u belooft zonder dat u er aan herinnerd hoeft te 
worden. En......... beloof nooit iets wat u niet waar kunt maken. 
 
Je reputatie is wat andere mensen van u denken. Dat hoeft niet per se te zijn zoals u werkelijk 
bent maar het is wel beter, want het ophouden van een niet verdiende reputatie vergt veel 
toneelspel en inspanning en is niet bevorderlijk voor uw zelfvertrouwen. U houdt dan een façade 
op en het is heel moeilijk om dat geloofwaardig te doen. 
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Maar het omgekeerde is ook mogelijk. U bent betrouwbaar en competent maar toch denken 
andere mensen slechter over u. U bent wel goed maar u hebt toch een slechte reputatie. 
Blijkbaar heeft u dan toch dingen gedaan of gezegd die anderen dat verkeerde idee over u 
hebben gegeven. En waar of niet waar, verdiend of niet verdiend het is even schadelijk. U moet 
hier dus uiterst voorzichtig mee omgaan. Niet een façade ophouden of u zelf beter voorstellen 
dan u bent want dat zal u meestal toch niet langdurig lukken, maar wel zodanig handelen dat u 
geen slechte indruk wekt. U reputatie niet onnodig verprutsen. Want dat is zo gebeurd en heel 
moeilijk te herstellen. En u berokkent daarmee uzelf en uw project waarschijnlijk grote schade. 
Het opbouwen van een reputatie kost veel tijd maar u kunt een reputatie in een ogenblik 
ruïneren. Aan het opbouwen en onderhouden van een reputatie moet u dus aandacht besteden. 
 
Neem contact op met Virgil van Dijk Trainer met meer dan 25 jaar ervaring in het vakgebied.  
Contact opnemen kan via email: info@coachingvan.nu of via telefoon 0625191202. Of kijk op 
www.trainingvan.nu of www.coachingvan.nu  
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