
 

Oefening 3: Wat zijn typische kenmerken 
van jouw ideale organisatie? 
In de vorige oefening hebben we gekeken naar werkcondities. In deze oefening 
gaan we onderzoeken wat voor type organisatie bij jou past. Dit gaat met name 
over het type atmosfeer en de gedragingen die jij prettig vindt.  

Het resultaat van deze oefening: je weet straks helder te omschrijven wat je 
zoekt in een bedrijfscultuur/werkomgeving.  

 

Welke stelling kies jij? Geef dit in de tabel hieronder aan 

Omschrijving bedrijfscultuur Zet op 
volgorde van 
voorkeur 

De organisatie heeft een persoonlijk karakter. Ze heeft veel 
weg van een grote familie. De mensen lijken veel met elkaar 
gemeen te hebben. 

 

De organisatie is zeer dynamisch en er heerst een echte 
ondernemingsgeest. De mensen zijn bereid hun nek uit te 
steken en risico’s te nemen. 

 

De organisatie is sterk resultaatgericht. Het werk af zien te 
krijgen is de grootste zorg. De mensen zijn erg competitief. 

 

De organisatie is strak geleid en gestructureerd. Formele 
procedures bepalen in het algemeen wat de mensen doen. 

 

 

  



 

Geef per kolom hieronder aan in hoeverre jou de linker of 
de rechter organisatiewaarde meer aanspreekt 

Hoe dichter bij 5, des te meer de rechter organisatiewaarde jou aanspreekt. Hoe 
dichter bij 1, des te meer jou de linker organisatiewaarde aanspreekt. 3 = neutraal. 

 1 2 3 4 5  
Klein      Groot 
Internationaal      Nederlands 
Startup      Gevestigde orde 
Non-profit      Profit 
Sneakers      Pakken 
Commercieel      Mensen helpen 
Gemiddelde leeftijd 
is 28 

     Gemiddelde leeftijd is 
45 

Met name mannen      Met name vrouwen 
Bedrijf met strakke 
procedures 

     Bedrijf waar nog niet 
alles in kan en kruiken 
is 

Wekelijks een 
vrijdagmiddag 
borrel 

     1 keer per jaar een 
teamuitje 

Groei bedrijf      Bedrijf dat zich 
opnieuw moet 
positioneren 

Adviserend bedrijf      Bedrijf dat product of 
dienst verkoopt 

Werkzaam in veel 
verschillende 
sectoren 

     Werkzaam in 1 
specifieke sector 



 

Als je naar jouw bedrijfscultuur tabel en 
stellingenoverzicht kijkt, zijn er dan dingen die jou 
opvallen? Schrijf jouw bevindingen in de tabel hieronder.  

 

Nu wordt het tijd om de belangrijkste 
organisatiekenmerken op jouw Persoonlijke Carrière 
Canvas te noteren.  

Wat zijn voor jou de top vijf organisatiekenmerken uit oefening 2? Noteer deze 
op je canvas onder het kopje ‘Organisatiekenmerken’. 

Belangrijkste organisatiekenmerken 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
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