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Organisatieontwikkeling  

Stappenplan naar een hoger niveau van functioneren van een team of afdeling 

INLEIDING  

Een vaststaand gegeven is dat de veranderingen in de maatschappij en in het bijzonder 

de economie snel gaan. Elke sector kent daarnaast nog zijn eigen dynamiek.  

Bedrijven passen hun organisatie hierop regelmatig aan, vaak met een reorganisatie. 

Maar organisatieontwikkeling is een goede en soms betere optie. Vanuit HRM gezien 

brengt organisatieontwikkeling als belangrijkste voordeel met zich mee dat in principe 

alle medewerkers een gelijke en eerlijke kans wordt geboden.  

Over de gewenste veranderingen zelf gaat deze notitie niet. Dat hangt natuurlijk af van 

de gekozen doelen door de directie. Zijn de veranderdoelen eenmaal bekend, dan kan 

qua HRM het volgende stappenplan gevolgd worden voor de beoogde 

organisatieontwikkeling: 

1. Human Capital 360˚review (vlootschouw) 

2. Human Capital 360˚review bespreken en vaststellen 

3. Verbeterplannen overeenkomen 

4. Toekomstgerichte Resultaatgerichte functiebeschrijvingen maken  

5. Functiewaarderingen opstellen 

6. Persoonlijke Ontwikkelings Plannen (POP) overeenkomen 

7. Ontwikkelingsgericht Beoordelingssysteem maken 

8. Realiseren van de verbeter- en ontwikkelingsplannen (Plan Do Check Act ) 

Het stappenplan wordt hierna uiteengezet in de volgende 8 hoofdstukken.  

Maar eerst geven wij in deze paper het theoretisch kader in het kort weer. 

KORT THEORETISCH KADER 

De kern van leidinggeven is het gedrag van medewerkers oprecht positief beïnvloeden 

om de gewenste bedrijfsdoelstellingen te bereiken en daarbij zoveel als mogelijk 

rekening te houden met de individuele belangen van medewerkers. 

Medewerkers zijn de belangrijkste bron voor succes van een organisatie (kernidee van 

het INK1). Sterker nog: het INK stelt dat medewerkers de organisatie zijn.  

Bij commerciële bedrijven moeten de prestaties en competenties van veel medewerkers 

naast kwalificerend2, zeker in tijden van een lastige markt, ‘orderwinnend’ zijn. 

In beoordelingstermen van hoofdstuk 1 hierna betekent orderwinnend: in ieder geval 

100% vakvolwassenheid scoren, zo mogelijk meer. Alleen dan kan er en/of 

verbetering/vernieuwing ontstaan (en voor commerciële bedrijven: 

concurrentievoordeel). 

Slagen bedrijven hier niet in, dan zal de klanttevredenheid/ omzet e.d. (op termijn) 

onherroepelijk terug gaan lopen, zeker in tijden van laagconjunctuur.  

                                                           
1
 INK: Instituut Nederlandse Kwaliteit 

2 Voldoen aan normale eisen van vakmanschap/ vakvolwassen zijn 
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Bij non-profitorganisaties, zoals woningcorporaties, geldt de commerciële noodzaak 

(veel) minder, maar ook daar zoekt men natuurlijk de beste medewerkers om 

topprestaties te kunnen leveren. De externe omgeving en de bewoners (klanten) 

verlangen dat steeds meer. 

Belangrijk in het vervolg is de opvatting (Carol Dweck) dat intelligentie geen vaste 

eigenschap is, niet iets is dat je hebt, maar wel iets dat je kunt ontwikkelen door bij te 

leren. Dweck noemt dit de groeitheorie van intelligentie: intelligentie is iets dat door 

middel van inspanning kan groeien.  

We voegen hier aan toe dat we uit praktijkervaring hebben geleerd dat ‘training/coaching 

on the job’ heel vaak van meerwaarde is bij het op een hoger niveau brengen van een 

organisatie, het onderwerp van deze paper. Het geldt voor alle werk- en denkniveaus. 

Met andere woorden: het vanuit de middeleeuwen bestaande concept meester-gezel 

heeft de tand des tijds meer dan doorstaan! 

Het betekent niet dat er geen verschillen zijn tussen mensen wat betreft hun kennis of 

wat betreft de snelheid waarmee zij zich bepaalde (nieuwe) zaken eigen maken. En voor 

een ieder zal er een bepaald plafond zijn. Wellicht te vergelijken met de metafoor van 

een computergeheugen: veel wordt niet gebruikt maar er is een eindgrens aan de 

capaciteit. 

Bij een ontwikkelingstraject spelen de INK verbetercycli een belangrijke rol. Natuurlijk de 

aloude ‘harde’ PDCA-cyclus en sinds 2008 de ‘zachte’ IMWR-cyclus3. Beide zijn natuurlijk 

even belangrijk maar voor deze paper is (natuurlijk) de IMWR-loop het meest relevant. 

PDCA zou je kunnen omschrijven als hard op de inhoud en IMWR als zacht op de relatie! 

In combinatie dus een prima twee-eenheid. 

Met andere woorden: 

PDCA: continu meten en verbeteren van prestaties 

IMWR: draagvlak en enthousiasme verkrijgen bij medewerkers 

  

                                                           
3 IMWR: Inspireren, Motiveren, Waarderen, Reflecteren 
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1. Opstellen Human Capital 360˚review 

Om te komen tot een ontwikkelingsslag van een afdeling/team als geheel is een Human 

Capital 360˚review (vlootschouw) van de huidige personele bezetting een uitstekend 

startpunt.  

Afhankelijk van de uitkomsten van de Human Capital 360˚review kan de lengte van het 

traject aangegeven worden.  

We gaan er hierna van uit dat als randvoorwaarde geldt dat (in principe) elke 

medewerker van de afdeling meedoet in de ontwikkelingsslag (randvoorwaarde). Er is 

geen sprake van een reorganisatie en (in principe) geen gedwongen ontslag op grond 

van het traject. Dit kan maar helder zijn aan het begin van het traject.  

Hierbij geldt dat medewerkers loyaal bereid zijn mee te bewegen (willen). Bij ‘niet 

kunnen’ volgt maatwerk op grond van het vigerende personeelsbeleid. Niet elke 

medewerker heeft de mogelijkheden of de kracht om zich (nog) verder te ontwikkelen.  

Waarom niet uitgaan van de laatste beoordeling? Deze volstaat (meestal) niet om twee 

redenen: 

1. Het is de beoordeling door alleen de manager. 

2. Regelmatig is de beoordeling, als echt ingezoomd wordt, aan de hoge kant. Mede 

door slijtage ‘van het systeem’: de meeste medewerkers scoren ongeveer 

hetzelfde en wel goed. 

Wie vullen de Human Capital 360˚review in? 

 De MT-leden 

 De HRM-manager 

 Indien aanwezig, de extern adviseur/procesbegeleider 
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Human Capital 360˚review per medewerker 

Onderdeel 1: sterke en ontwikkelpunten 

(invalshoek: wat valt direct op bij de medewerker?) 

Sterke punten 
 

Verbeterpunten Zwakke punten 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

Onderdeel 2: een algemeen oordeel van het functioneren op basis van de 

volgende tabel: 

Kies één score uit de volgende tabel 

 
 

 

Code: Kenschets: Mate van 
vakvolwassenheid: 

Beschrijving vakvolwassenheid: 

A Slecht 
 

≤60% Presteert zeer onder de maat 

A/B Onvoldoende 70% Moet op korte termijn zeer aanzienlijke 
verbeterstappen maken. 

B Matig 
 

80% Moet nog een aantal verbeterslagen maken. 

B/C (ruim) voldoende 90% Tegen niveau vakvolwassen aan, maar is er nog net 
niet. 

C Goed 
 
 

100% Vakvolwassen medewerker 

C/D Zeer goed 115% Senior, maakt het verschil binnen de onderneming. 

D Excellerend ≥130% Excellerende senior, behoort tot top vakgebied, 
branche. Medewerker maakt concurrentievoordeel 
mogelijk. 

 

Onderdeel 3: toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden 

Ik denk dat (naam medewerker) de toekomstige veranderingen…. 
 
 

De toekomstige ontwikkelingsbereidheid is gelet op het toekomstige aspect lastig in te 

schatten. En de medewerker wil vaak ook weten waarom de leidinggevende zijn/ haar 

mening baseert.  

Een hulpmiddel is om (zo objectief mogelijk) terug te kijken: hoe is de medewerker 

omgegaan met veranderingen in het verleden? 

Kijk op twee manieren:  

1. Houding: Hield hij de veranderingen tegen? Omarmde hij ze? Neutraal: het is nu eenmaal zo, 
de wereld staat niet stil. 
 

2. Vaardigheid: nieuwe zaken of werkwijzen worden zonder problemen eigen gemaakt, het duurt 
even, heel moeizaam (veel training en begeleiding), het lukt (vaak) niet om nieuwe zaken of 
werkwijzen op te pakken. 
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2. Human Capital 360˚review bespreken en vaststellen 

Er is nu een zuiver –intersubjectief- beeld ontstaan. Meerdere beoordelaars hebben 

vanuit verschillende invalshoeken naar het functioneren gekeken. Hiermee wordt ook 

recht gedaan aan het gelijkheidsprincipe: medewerkers hebben recht op een zuivere 

beoordeling. Verschillen tussen een ‘strenge’ en een ’zachte’ manager heffen in een 360 

˚review elkaar op. 

De totaalresultaten van de Human Capital 360˚review worden nu gegroepeerd door de 

HRM-manager en besproken in het MT. Doel van de MT-sessie is commitment te krijgen 

over de Human Capital 360˚review. Dat is belangrijk voor het vervolgtraject.  

Speciale aandacht in de MT-sessie vragen natuurlijk de beoordelingsverschillen. 

Uiteindelijk is het de directeur-bestuurder die de eindresultaten (samengevat) formeel 

vaststelt. Deze versie wordt ook besproken met de medewerkers! 

Uit de Human Capital 360˚review komt waarschijnlijk dat er enkele of meerdere 

medewerkers niet op het vakvolwassen niveau zitten van de huidige functie. Er is niet 

voor niets aangeven, zie eerste hoofdstuk, dat er een breed gevoel is om een 

verbetertraject in te gaan! 

Wat moet nu gebeuren? 

 Met de mensen die (duidelijk) onder de 100% norm zitten volgt een verplicht 

verbeterprogramma.  

 

 Medewerkers die daarboven zitten kunnen al een vrijwillig ontwikkelprogramma 

ingaan om te voldoen aan de toekomstige functie(eisen) te gaan werken. Kijk 

hierbij goed naar de scores op onderdeel 3 van de Human Capital 360˚review: 

toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden. 
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Bij het bespreken kan de volgende matrix4 behulpzaam zijn: 

Het huidige functioneren is hier afgezet tegen het ontwikkelpotentieel. Alle medewerkers 

kunnen in een van de vier kwadranten geplaatst worden waarbij voor elke medewerker 

een aparte strategie kan worden gevolgd. Natuurlijk zal de medewerker hierbij betrokken 

moeten worden en commitment moeten uitspreken.  

 

 

  

                                                           
4
 Deze matrix is ontworpen door Olaf Piekhaar van Key Vision. Hij gebruikt deze matrix bij verbetertrajecten 

van afdelingen/teams. Voor opname in deze paper heeft hij toestemming gegeven. 
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3. Verbetertraject 

Een verbetertraject is enerzijds makkelijker te maken dan een ontwikkelingstraject maar 

anderzijds lastiger om uit te voeren. Het is immers verplicht en medewerkers hebben het 

gevoel: heb ik ‘het’ niet goed gedaan in het verleden? En waarom was de beoordeling 

dan steeds goed? En is het verbetertraject geen route richting ontslag? 

De leidinggevende zal deze –meestal terechte- gevoelens moeten tackelen door het 

vertrouwen te winnen van de medewerker. Dat vraagt dus om een leidinggevende met 

een oprechte insteek en vaak dus enig geduld, want: vertrouwen komt te voet en gaat 

….(inderdaad). 

Let op: Is er absoluut geen vertrouwen bij de werkgever over de medewerker dan kan 

dat maar beter direct aangekaart worden. Een verbetertraject voor de vorm levert alleen 

maar frustraties op en is ook geen fair play5. Mogelijk is er elders passend werk of kan 

met de medewerker dan een passend afscheidstraject overeen gekomen worden. 

Hoe ziet een verbetertraject er uit? 

Dan is er goed nieuws, want technisch gezien is dit nu eigenlijk niet zo moeilijk meer.  

Samen kijken de leidinggevende en de medewerker welke acties ondernomen kunnen 

worden op de Verbeterpunten én Zwakke punten uit de Human Capital 360˚review. 

Daarbij kan het volgende format gehanteerd worden: 

 

De kunst is dus de medewerker mee te krijgen en samen de toekomstige doelen overeen 

te komen. Dat is ook een weer kwestie van vertrouwen. Een medewerker is vaak huiverig 

een verbetertraject te ondertekenen. Geef hem of haar daarvoor dus enige tijd en ga 

desnoods al aan de slag zonder formele ondertekening.  

Let op de evaluatieafspraak en neem deze –uiterst- serieus.  

                                                           
5 Of in arbeidsrechtelijke taal: geen goed werkgeverschap 

Verbeterplan

Medewerker: Leidinggevende:

Verbeterpunt: Activiteiten: Gewenst resultaat: Planning: Benodigde ondersteuning 

en faciliteiten (opleiding, 

coaching intern/extern, 

projecten):

Randvoorwaarden 

(budget/

urenbesteding)

en andere afspraken:

1

2

3

Evaluatie-

afspraak:

Evaluatie van de punten 

hiervoor genoemd.

Voortgang is voor beide 

partijen duidelijk.

Elke week informele 

werkbespreking. Elke 

maand formele 

voortgangsbespreking 

waarvan een kort verslag 

wordt gemaakt.

Tijd van de 

leidinggevende.

Van de formele 

voortgangsbespreking 

wordt binnen 3 

werkdagen een kort 

verslag gemaakt door de 

leidinggevende.

Voor akkoord 

medewerker:

Voor akkoord 

leidinggevende:

Voor gezien 

personeelszaken:
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4. Resultaatgerichte Functiebeschrijving over 3 jaar 

Naast de medewerkers die het verbetertraject ingaan zijn er medewerkers die het 

ontwikkeltraject kunnen ingaan.  

Feitelijk hebben we het nu over twee snelheden: 

 medewerkers met een verbetertraject 

 medewerkers met een ontwikkeltraject  

De leidinggevende moet zich dat realiseren en zal dus steeds moeten schakelen. 

Actie is nu is de functiebeschrijving te maken zoals deze over 2 of 3 jaar uitgeoefend 

moet worden.  

Dus: hoe ziet de functie er uit over 2 of 3 jaar als gevolg van het beoogde hogere 

ontwikkelingsdoel van de afdeling? 

Over drie jaar geldt deze beschrijving dus formeel. Dit is dus de tijd die de medewerker 

heeft om hier naar toe te groeien. Formeel –dat wil zeggen voor de beoordeling en 

functiewaardering- geldt tot die tijd nog de huidige beschrijving.  

Maar, wanneer de medewerker al op een gemiddeld niveau zit van C of hoger· kan 

gezamenlijk al overeengekomen worden dat met de nieuwe beschrijving gewerkt wordt. 

Hoe kan een Resultaatgerichte Functiebeschrijving er uit zien? In ieder geval kort. Het 

gaat niet langer meer om de (traditionele) opsomming van taken en verantwoordelijkheid 

maar om het weergeven van output in termen van resultaten én benodigde 

competenties. 

Aandachtspunt: de verleiding weerstaan om toch weer taken toe te voegen en op te 

sommen op verzoek van leidinggevende en (nog vaker) de medewerker. Taak van de 

HRM-manager om deze aanvallen te weerstaan! 
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Voorbeeld resultaatgericht Functiebeschrijving op één A4. 

Functie: Woonconsulent 

ingangsdatum 1 januari 2018 

Rapporteert aan: Manager Wonen 

Geeft leiding aan: Niet van toepassing 

PRIMAIRE VERANTWOORDELIJKHEID EN RESULTAATGEBIEDEN 

Primair verant-

woordelijk voor: 

Klant- en resultaatgericht uitvoeren van een aantal kernprocessen 

van verhuur, verkoop en huurachterstanden. 

Resultaatgebieden 1. 1. Verhuur  

Verhuren van woningen conform woonruimteverdelingsafspraken, 

wettelijke regels en beleidskaders. Het verhuurproces verloopt 

effectief, efficiënt, klantvriendelijk, accuraat en volgens de regels. 

2. 2. Verkoop 

Verkoop van woningen conform beleidskaders. Het verkoopproces 

verloopt commercieel optimaal, effectief, efficiënt en accuraat. 

3. 3. Huurbetaling 

De huurachterstanden worden tot een minimum beperkt door 

actief (preventief) handelen, conform de sociale beleidskaders. 

Niveau Minimum is MBO-4 werk- en denkniveau op vakgebied. 

Ontwikkeling Bijblijven (deels in eigen tijd) is noodzakelijk. 

Essentiële 

functiecompetenties 

Vereiste beheersing van deze competenties op C/D-niveau: 

1. Inlevingsvermogen 

2. Klantgerichtheid 

3. Accuratesse 

Noodzakelijke 

competenties: 

Vereiste beheersing van deze competentie op C –niveau: 

1.  

2. 

3. 

 

1. Tot de functie-uitoefening behoren voorts die zaken waarvan de medewerker in 

redelijke wijze kan verwachten dat die deel uitmaken van de functie, zoals vervullen van 

andere (passende) taken bij (tijdelijk) wegvallen van eigen werkzaamheden.  

2. De functionaris zorgt voor naleving van het bedrijfsbeleid, de integriteitsregeling en 

voor de functie relevante procedures en instructies. 

3. De functionaris is er zich van bewust te werken bij een maatschappelijke (of bij een 

commerciële) (innovatieve) onderneming. 

4. De functionaris ondersteunt collega’s en signaleert in het oog springende zaken. 

5. De functionaris denkt mee over optimalisering van de eigen en andere 

werkzaamheden en is steeds gericht op continue verbetering en vernieuwing. 

 

Voor akkoord: Voor akkoord: 

Datum getekend: Datum getekend: 

 

 

 

 

 

 

Directeur-bestuurder Medewerker 
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5. Hoe zit het met de functiewaardering? 

Na het resultaatgericht beschrijven zal ook vaak een nieuwe functiewaardering moeten 

volgen. Belangrijk is dat de functiewaardering objectief gebeurt. Er moet dus naar de 

‘stoel’ gekeken worden en niet naar de medewerker.  

Er hoeft niet noodzakelijk een hogere salarisschaal uit te komen. Dat hangt van veel 

factoren af. Ook als er een hogere schaal uitkomt, geldt deze lang niet altijd direct. 

Hiervoor schreven wij: 

Maar, wanneer de medewerker al op een gemiddeld niveau zit van C of hoger (beoordeling van de 
huidige functiebeschrijving) kan gezamenlijk al overeengekomen worden dat met de nieuwe 

beschrijving gewerkt wordt. 

In dit geval kan met de medewerker overeengekomen worden dat de nieuwe waardering 

ingaat op een moment dat hij inderdaad de resultaten van de nieuwe functiebeschrijving 

behaalt. Dit is vrij nieuw in corporatieland, maar bij commerciële bedrijven normaal. 

Eerst presteren, dan (extra) belonen. 

 

Voor maximale objectiviteit is het aan te bevelen de functiewaardering extern te laten 

uitvoeren. 

 

6. Ontwikkelingstraject: de POP’s 

 

Hoe te komen tot een POP? 

 

In ieder geval zijn de basiselementen nu goed in kaart gebracht:  

 de huidige functiebeschrijving 

 een toekomstgerichte functiebeschrijving 

 een functiewaardering  

 een actuele beoordeling uit de Human Capital 360˚review 

 

Deze stukken dienen in hun samenhang besproken te worden.  

Uitgangspunt is natuurlijk de toekomstige functiebeschrijving. Wat is hiervoor nodig om 

dit goed te kunnen vervullen? 

 

Daarvoor hebben wij een handige ‘model POP’ ontwikkeld6. Dit is een formulier met 

gerichte vragen. Aan de hand van de vragen en eventueel verder onderzoek kan 

gaandeweg tot een POP gekomen worden.  

 

Ondersteuning vanuit de HR-manager kan bij het opstellen van een POP nodig /zinvol 

zijn.  

 

Een onderschatte maar vaak succesvol ontwikkelingsinstrument is ’on the job coaching’. 

Al werkende weg maakt de medewerker zich dan nieuwe vaardigheden eigen. Dat kan 

uiteraard al dan niet in combinatie met (zelf)studie. 

  

                                                           
6 Te verkrijgen bij Mens en Werk Personeelsadvies 
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7. Ontwikkelingsgericht Beoordelingssysteem maken 

 

Pas het beoordelingssysteem formeel aan naar een ontwikkelingsgericht 

beoordelingssysteem. Dat kan op heel veel verschillende wijzen.  

 

De volgende methodiek is door Mens en Werk ontwikkeld en heeft zich in de praktijk 

bewezen7 . 

 

Hier volgt nog eens de 7-punts beoordelingsschaal die gebruikt kan worden, waarbij ‘C’ 

de norm is voor een vakvolwassen medewerker.  

Geadviseerde 7-punts beoordelingsschaal 

A slecht, behoeft in zeer sterke mate verbetering 

A/B onvoldoende, behoeft op veel punten nog verbetering 

B matig, op meerdere punten is verbetering nodig 

B/C (ruim) voldoende, op enkele punten is verbetering nodig 

C goed, op een enkel punt kan verbetering nodig zijn (ongeveer 100%) 

C/D goed/ zeer goed, op een enkel punt kan nog een kleine verbetering wenselijk zijn 

D excellerend 

 

Bij C wordt dus 100% gescoord ten opzichte van wat onder normale omstandigheden van 

een medewerker verwacht mag worden. Bij D kan dat oplopen tot wel 130% of soms nog 

meer. 

Er wordt vanuit twee verschillende invalshoeken gekeken naar hetzelfde functioneren.  

Onderdeel 1: beoordeling op Resultaatgebieden Functiebeschrijving 

Invalshoek: kijken naar de output 

Naam Resultaatgebied uit de functiebeschrijving: Oordeel: 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

Onderdeel 2: beoordeling op Competenties Functiebeschrijving  

Invalshoek: vertoont de medewerker aantoonbaar effectief gedrag? Hoe bereikt de 
medewerker de resultaten? Snapt hij hoe het spel gespeeld moet worden/ de processen 
lopen in het bedrijf? 

Competentie: Oordeel: 

  

  

  

  

 

De beoordeling van de Resultaatgebieden én de beoordeling van de competenties moeten 

centraal staan: beide zijn even belangrijk.  

 

De insteek van het ontwikkelingsgerichte beoordelingssysteem moet zijn: wat is goed, 

wat kan beter, en: wat kan nog verder ontwikkeld worden?  

                                                           
7
 Zie het boek ‘Met competenties van plannings/functioneringsgesprek via voortgangsgesprek naar beoordelen 

en belonen, te verkrijgen bij Mens en Werk Personeelsadvies. 
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Dus: niet te lang stilstaan bij het verleden, wel de lessen hieruit trekken natuurlijk, en 

dan vooruitkijken.  

 

De PDCA en IMWR-cycli komen bij uitstek terug in een goede beoordelingssystematiek. 

 

Een directe koppeling met de beloning is een vraagstuk waarover we hier niet verder 

uitweiden. Er zijn wellicht net zoveel voor- als nadelen te benoemen. 

 

Gebruik voor het ontwikkelingsgerichte beoordelingssysteem een competentieset die 

ontwikkelingsgericht is. 

 

Vanzelfsprekend wordt de OR betrokken bij een (aangepast) ontwikkelingsgericht 

beoordelingssysteem. 
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8. Realiseren van de verbeter- en ontwikkelingsplannen ( PDCA IMWR ) 

 

De implementatiefase is de meest arbeidsintensieve en vaak meest verwaarloosde fase. 

Er dienen zich immers dagelijks nieuwe zaken aan. 

 

Wat helpt is het (aanleren) van een goede discipline en het vasthouden aan afgesproken 

doelen en (beleids)plannen, tenzij er een goede (te beargumenteren) reden is om af te 

wijken. 

 

De PDCA-cyclus is hierbij belangrijk hulpmiddel. Deze moet als het ware in de hoofden 

van elke medewerker zitten: 

 

 
 

Ook hier ligt een begeleidende en bewakende rol voor de HRM-manager. 

 

Succes! 
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