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Test organisatiecultuur Handy 
 

 
Inleiding  
 
Handy omschrijft vier vormen van organisatiecultuur 
 
1. rolcultuur 
2. taakcultuur 
3. machtscultuur 
4. personencultuur 
 
Ad 1: De medewerkers zijn gewend te doen wat hen opgedragen wordt. Zij houden zich aan 
regels en voorschriften. Medewerkers nemen geen risico’s en eigen initiatief wordt niet 
gewaardeerd; er wordt voor hen gedacht. Deze cultuur treffen we vaak aan in 
bureaucratische organisaties. Het besturen van en het werken in dit soort organisaties wordt 
in hoge mate bepaald door regels en procedures. 
 
Ad 2: In een bedrijf met een taakcultuur zijn medewerkers erop gericht de klus te klaren. Er 
heerst een cultuur van “aanpakken” en “de schouders eronder”. Door te sturen op resultaten, 
door taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden te delegeren en door een 
beoordelings- en beloningssysteem te richten op prestaties (in plaats van anciënniteit), kan 
deze cultuurvorm gestimuleerd worden.   
 
Ad 3: Deze bedrijven worden bestuurd door een charismatisch leider, die alle macht in 
handen heeft. Hij is de “held” en ontleent aan die positie veel macht. Veelal wordt de 
organisatie gekenmerkt door een “simpele structuur”.  
 
Ad 4: In bedrijven met een personencultuur staan de medewerkers centraal. Zij hebben veel 
macht; denk bijvoorbeeld aan professionele organisaties zoals advocatenkantoren of 
organisatieadviesbureaus. Bij een personencultuur wordt veel aandacht besteed aan de 
persoonlijke belangen van de medewerkers, hetgeen wel eens op gespannen voet kan staan 
met de doelen van de organisatie. Er kan een sfeer heersen van “iedereen voor zich”.  
 
 
Instructie voor de test organisatieprofiel 
 
De test heeft betrekking op de cultuur van een organisatie en is ontleend aan Harrisson. Er 
worden tien vragen gesteld met elk 4 antwoorden (a t/m d). Omcirkel het antwoord dat het 
beste bij de organisatie of het organisatie-onderdeel past. Doe de test daarna nogmaals, 
maar geef dan je mening over de wenselijke situatie aan. De uitslag geeft twee profielen: een 
gepercipieerd en een gewenst profiel.  
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Vragen 
 
1. Als iemand in uw bedrijf een verschil van mening heeft met een collega, dan: 

a. ontstaat er een debat, waarin de beste man wint; 
b. leggen zij het conflict voor aan hun chef, die de beslissing neemt; 
c. gaan ze samen na wat het beste voor het bedrijf is en doen het dan zo; 
d. discussiëren zij erover – ieder doet na de discussie wat hem het beste lijkt. 

 
2. Als er voor uw bedrijf een voordeeltje met risico’s te halen valt, maar er moeten daarvoor 

een paar regels en procedures tijdelijk buiten werking worden gesteld, dan: 
a. grijpt de directeur in, beslist om het al of niet te doen en zegt iedereen wat hij moet 

doen of laten; 
b. doen we het alleen als het redelijkerwijze kan – alle regels overboord zetten kun je 

ook niet doen; 
c. begint ieder die ermee te maken heeft snel informatie te verzamelen om de 

haalbaarheid te toetsen. Als alles positief lijkt (en de kans is nog niet verkeken) doen 
we het; 

d. is er meestal alleen belangstelling van de groep als het een interessante klus is – 
overigens heeft natuurlijk niemand bezwaar en zal helpen zoveel hij kan. 

 
3. De redenen waarom mensen in mijn organisatie zich inspannen zijn voornamelijk: 

a. omdat je in de organisatie alleen wat bereikt als je er hard tegenaan gaat. Bovendien 
krijg je je baas op je nek als je er niet aan trekt; 

b. omdat er van je verwacht wordt dat je regelmatig doorwerkt en een faire prestatie 
levert; 

c. omdat de klus klaar moet en je daar met z’n allen voor staat; 
d. omdat het werk je belangstelling heeft en het een stuk van jezelf is geworden. 

 
4. Als iemand in mijn organisatie ruzie heeft met zijn chef, dan: 

a. zal hij misschien proberen de chef eronder te krijgen, maar meestal geeft hij toe; 
b. is er een beroepsprocedure die hij kan volgen om een bindende uitspraak te krijgen; 
c. is het de vraag of dat voor het werk belangrijk is – zo ja, dan zorgen we ervoor dat de 

ruzie wordt bijgelegd; 
d. zullen we met hen praten en hen helpen de zaak op te lossen – maar als dat niet lukt, 

zullen ze elkaar voortaan wel ontlopen of de medewerker zoekt een andere baan. 
 
5. Als iemand niet meer tevreden is met zijn baan, zal hij gewoonlijk: 

a. voor promotie vechten; 
b. een verzoek om verandering of overplaatsing doen aan zijn chef of aan 

personeelszaken; 
c. een andere bijdrage leveren binnen het totale te verrichten werk; 
d. ander werk gaan doen of een andere baan zoeken. 

 
6. Als om een bepaald doel te bereiken iemand in de organisatie een veer moet laten, 

schade lijdt of tekort moet worden gedaan, dan: 
a. hangt het er vanaf of het een hoge of een lage functionaris betreft. Bij een hoge en 

machtige man gebeurt het niet zo gauw; bij een lage functionaris met weinig invloed 
gebeurt het eerder; 

b. wordt nagegaan of er een tegemoetkoming kan worden gegeven en wat er in vorige 
gevallen is gedaan – afhankelijk daarvan gebeurt het of gebeurt het niet; 

c. is dat jammer voor de persoon in kwestie, maar die moet dan maar door de zure 
appel heen bijten; 

d. helpen we de man dat te accepteren – als hij dat niet kan, gebeurt het niet of anders 
zal hij wel weggaan. 
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7. Als een concurrent ons een project dreigt af te pikken, dan: 
a. proberen we direct een spaak in het wiel te steken, goedschiks of kwaadschiks 

moeten we hem eronder houden; 
b. kunnen we protesteren, maar als hij een betere aanbieding heeft, zal dat weinig 

helpen. Bovendien beslist de klant tenslotte; 
c. duurt het even voordat we reageren, maar dan zetten we alles op alles om met een 

goede strategie te reageren. Soms is het verstandig een andere klus aan te pakken – 
soms kunnen we de aanpak van ons project verbeteren en zo de buit binnenhalen; 

d. dan is dat vervelend voor degene die er zich druk over heeft gemaakt. We helpen 
hem dan natuurlijk ook, maar als hij het project niet kan houden, zal hij wel een ander 
leuk project vinden. 

 
8. Als iemand niet zo goed meer mee kan, dan: 

a. zal hij verschansen en een sterke positie proberen te vinden om terug te vechten; 
b. zal hij gewoonlijk worden weggepromoveerd of overgeplaatst; 
c. krijgt iemand anders zijn baan en hij gaat eenvoudiger werk doen als dat er is; 
d. accepteren we dat hij minder werk gaat doen en helpen hem dat te aanvaarden. 

 
9. Als er vrij plotseling een leidende functionaris uitvalt en er moet iemand worden 

gepromoveerd, dan: 
a. wijst de directie iemand aan die zij geschikt en competent acht; 
b. wordt gewoonlijk de naaste medewerker benoemd, die er het langst is. Hij moet dan 

natuurlijk wel de juiste papieren hebben en goede beoordelingen; 
c. zoeken we een man die deze baan goed aankan en die de zaak goed bij elkaar kan 

houden; 
d. moeten we iemand kiezen, die als leider qua kunde en persoon het vertrouwen van 

de mensen heeft. 
 
10. Als er sprake is van het invoeren van een verandering in de werkomstandigheden 

(bijvoorbeeld flexibele arbeidstijden), dan: 
a. hangt het er vanaf wat de directie vindt. Als zij het schadelijk acht, probeert zij in 

onderhandeling met de OR/MR de invoering tegen te houden of te beperken; als zij 
het niet schadelijk acht, staat zij het binnen redelijke grenzen toe; 

b. wordt er overlegd – waarschijnlijk wordt er een gemende commissie ingesteld die een 
voorstel doet; 

c. gaan we na wat dit inhoudt en betekent – kan het en wil men het, dan gebeurt het – 
terwijl we onderling een regeling maken voor het opvangen van de problemen; 

d. is het de vraag of mensen daardoor beter uit de voeten kunnen. Zij dit dat vinden, 
zullen er wel gebruik van maken – anderen niet. 
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Scoreblad profiel 
 
Geef in het figuur aan hoeveel keer in de gepercipieerde situatie de score a, b, c 
respectievelijk d is gekozen. Vul hierbij het aantal rondjes in, werkend vanuit de kern van het 
invulschema. Verbindt de hoogste scores met elkaar, zodat er een soort “spinnenweb” 
ontstaat. Doe hetzelfde – voor de duidelijkheid in een andere kleur – ten aanzien van de 
score voor de gewenste situatie. Een simpel vergelijk is nu te maken.  
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