
1. Inspirerende omgeving 
Veel werkgevers gaan ervan uit dat de manier waarop de omgeving ingericht 
is, naar hun smaak, voor iedereen inspirerend is. Check even bij iedereen of dit 
echt zo is. Is er genoeg “groen” aanwezig? Is er genoeg licht? Hangt er genoeg 
kunst aan de muur? Werkt de airconditioning in de zomer goed? Is het niet te 
koud in de winter? Zijn er genoeg spreekruimtes? Is er ontspanning aanwezig? 
Is er ruimte om creatief te zijn? Genoeg om over na te denken dus!

2. Een transparant beloningssysteem 
Een goed beloningssysteem is essentieel. Het kan de organisatie maken, maar 
zeker ook breken. Hier kan en mag geen onvrede over bestaan. Het belang is 
dat eenieder gewaardeerd wordt voor de effort die zij in de organisatie 
stoppen. Dit hoeft (lang) niet altijd in geld, dit kan ook in tijd, woord & gebaar, 
lunch, diner, pluim, muziek en op vele andere manieren. De beloning moet 
niet alleen gericht zijn op omzet, maar in combinatie met klanttevredenheid. 
En oh ja, Niet geheel onbelangrijk, zorg dat het transparant en meetbaar is!
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4. Ruimte voor eigen ideeën 
Is dit er bij jullie? Echt? En zo ja, wordt er dan ook daadwerkelijk wat mee 
gedaan? Onderzoeken wijzen uit dat veel medewerkers hun betrokkenheid 
verliezen omdat ze het idee hebben dat zij toch geen invloed hebben op het 
eindresultaat. Levensgevaarlijk! Zorg dat deze ruimte wordt geboden, uiteraard 
gaat dit één op één samen met het punt hierboven.

3. Faciliterend leiderschap/management 
Leiderschap is er om de groep mensen te laten ontdekken wat hun kracht en 
kwaliteit is. Faciliteer op alle mogelijke manieren om de groep mensen dat, 
zowel individueel als groep, te laten bereiken. Selecteer leiders en managers 
op deze leiderschapsstijl. En in het kader van bureaucratie, uiteraard zo min 
mogelijk! Zo min mogelijk managers zorgt voor meer vrije invulling en 
zelfstandigheid.



6. Psychologische veiligheid 
Men moet zichzelf kunnen zijn. Betrokkenheid en het etaleren van kwaliteit 
ontstaan niet wanneer men zich niet op zijn gemak voelt. Als er enige vorm 
van angst is om jezelf uit te drukken, je mening te geven of nieuwe dingen te 
proberen gaat het snel mis. De kennis die in de organisatie zit komt niet tot 
uiting en zal een negatief effect hebben op de cultuur.

5. Professionals als medewerkers 
Om een professionele setting, oftewel, een 9+ cultuur te creëren zal je ook 
professionals nodig hebben. We weten allemaal dat karakter, talent en 
doorzettingsvermogen zeer belangrijke factoren zijn voor succes. Sommige 
zaken zijn simpelweg niet aan te leren, dat betekent dat je hierop moet 
selecteren. Heb je momenteel genoeg professionals in huis die het overwicht 
hebben op de rest? Trekken zij hen omhoog of is het andersom? Your call…



7. Klant staat ALTIJD Centraal 
Deze mag natuurlijk niet in dit rijtje ontbreken. Ondanks dat dit de laatste 
eigenschap is mag deze zeker niet onderschat worden. Tijdens iedere 
meeting, nieuw idee, operationeel proces, reclame-uiting, verkoopgesprek, 
klachtbehandeling of zelfs het aanschaffen van bedrijfsartikelen, de klant moet 
altijd centraal staan. Van een vroegere directeur van AMEV (momenteel ASR) 
heb ik vernomen dat ze tijdens iedere meeting een stoel vrij lieten. Dit was om 
iedereen eraan te herinneren dat de klant ook een plek aan de tafel had. Zorg 
dat de mening van de klant te allen tijde gehoord wordt.
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