
31-5-2018

1

Hoogpresterende cultuur
Hans Frankenmolen & Jos Wesselink

DNA congres
7 juni 2018



31-5-2018

2

Onszelf voorstellen: Hans

• Coach/trainer van hoog presterende teams
• Professioneel: projectteams, regieteams, multidisciplinaire teams, MT’s, colleges, maatschappen, 

ketensamenwerking 
• Privédomein: top waterpoloteams
• Organisaties: RWS, ProRail, OCCR, Schiphol, A’dam verkeersmanagement, Bouw & infra 

aannemers, veiligheidsregio’s, gemeenten, zorg- en onderwijsinstellingen 

• Samenwerking binnen/tussen organisaties
• Er uit halen wat er in zit, permanent door-ontwikkelen
• Toegevoegde waarde leveren, structureel hoog presteren

• Partner bij Apollo13 consult
• Helpt organisaties hun performance duurzaam te verbeteren
• Coachen, adviseren, trainen, onderzoeken

• Co-auteur van boek Mindful organiseren en Praktijkboek Mindful organiseren
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Onszelf voorstellen: Jos

• Directeur/bestuurder van branche- en beroepsorganisaties
• Tapijtindustrie, Projectinrichting, VPN, Gebouwschil Nederland

• Adviseur/coach van branche- en beroepsorganisaties
• Strategische ontwikkeling & verandering
• Meer dan 75 verenigingen/stichtingen

• Docent AVVM en VM training
• Bedenker 3 B kerntaken model voor verenigingen
• Diverse opleidingen en trainingen (open en incompany)
• Masterclasses in NL en B

• Auteur van artikelen, blogs en boek ‘De vereniging de baas’ (met Leo de 
Boer)
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“Culture and strategy joining breakfast!”

“Het succesvol uitvoeren van een verenigingsstrategie 
staat of valt met de cultuur”
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• Zo doen we dat hier
• Ongeschreven regels
• De vanzelfsprekendheden
• Waarden en overtuigingen
• Aannames en veronderstellingen
• Wat we ‘problemen’ noemen
• Hoe we gebeurtenissen analyseren
• De rituelen in bijeenkomsten
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Wat is cultuur?

Kleur bekennen



31-5-2018

5

Discussie

Discussie
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Op missie gebaseerde 
producten en diensten

Klantgerichte 
organisatiecultuur

Verzamelen en 
gebruiken van 
harde data

Belang van dialoog 
en betrokkenheid

Leider als 
ideeënmakelaar

Externe antenne en 
aanpassingsvermogen

Ontwikkelen van allianties

De VOCA-context van verenigingen
• Vluchtig:

• Minder solidariteit, druk op ledenbinding, personele 
wisselingen bij leden, leden hebben minder tijd

• Onzeker:
• Externe/interne ontwikkelingen, vrij toegankelijke kennis 

en informatie, meerwaarde lidmaatschap staat onder druk
• Complex:

• Lobbylandschap verandert (decentralisatie/deregulering), 
segmentatie in ledenbestand, co-creatie met leden

• Ambigu (dubbelzinnig, niet eenduidig, onduidelijk): 
• Rolopvatting en verwachtingen van leden zijn meerduidig. 

Lidmaatschap en klantrelatie. Consumeren en Co creëren. 
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Presteren binnen een VOCA-context

• Betrouwbare dienstverlening gericht op het creëren van meerwaarde 
(‘Doen waarvoor je bestaat’)

• Binnen een externe dynamiek en interne complexiteit
• Vereist dat je je als vereniging continu dient aan te passen en te verbeteren

Wat betekent dit voor de wijze van organiseren en de cultuur van 
samenwerken?

Hoe sturen we de activiteiten van mensen aan om tot de gewenste prestaties 
te komen?

Collectieve alertheid en veerkracht
Breder kijken – eerder zien – sneller handelen – actiever 
leren- continu verbeteren
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1. Alert zijn op het onverwachte
2. Niet simplificeren
3. De operatie centraal stellen
4. Direct bijsturen en aanpakken
5. Benutten van expertise
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Wezenlijke interventies

1. Zorgen voor een duidelijke routekaart

2. Versterken van collectief eigenaarschap

Én:

3. Onderweg alert zijn en blijven: collectieve scherpte

4. Dagdagelijks leren en verbeteren

Meer weten?


