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Wat is CuLTR Diagnose? 

CuLTR Diagnose is een wetenschappelijk gevalideerde tool, die diep inzicht geeft in uw 

organisatiecultuur. Dit instrument verschaft een foto van uw organisatiecultuur, waarbij u kunt inzoomen 

op de specifieke karakteristieken van organisatieonderdelen, functieniveaus of andere relevante 

doorsnijdingen.  

Wanneer van toegevoegde waarde? 

CuLTR Diagnose komt optimaal tot zijn recht bij fusies en overnames of voor organisaties die een 

cultuurverandering willen starten. De foto geeft taal aan iets ongrijpbaar als organisatiecultuur zodat het 

management op een effectieve manier de gewenste verandering kan duiden om zo de gewenste 

strategie uit te voeren. Medewerkers worden empowered om over cultuur te praten en hun 

veranderingen vorm te geven. Naast de foto ontvangt u detailfoto’s van elk van de 7 cultuur- en 2 

attitude dimensies met diepgaande analyses zodat u exact de huidige status van de cultuur weet - zodat 

u zelf als organisatie aan de slag kan met de gewenste transformatie. Doorlooptijd is circa een maand. 

Hoe ziet zo een foto eruit? (voorbeeld is op hoofdniveau, per cultuurdimensie veel verdieping) 

 

Welke stappen zitten in het proces van CuLTR Diagnose? 

Stap 1: doelstellingen voor de diagnose bepalen met het management 

Stap 2: diepte interviews door alle relevante lagen en delen van de organisatie(s) 

Stap 3: gestructureerd online onderzoek (wetenschappelijk gevalideerd) ingevuld door alle medewerkers 

Stap 4: statische analyse gecombineerd met inzichten uit de interviews 

Stap 5: rapport en discussie met het management over de uitkomsten  

 

Wat maakt CuLTR Diagnose bijzonder? 

• Is een wetenschappelijk gevalideerde tool, eventueel aangevuld met voor u relevante onderwerpen   

• Versterkt met expertise door tier-one consultants (BCG) met veel change en managementervaring 

• Spreken business en organisatie taal op bestuursniveau met oog voor de mens  

• Levert maatwerk voor uw situatie zonder simplificatie in archetypes, typeringen of kleuren 

• Geeft inzicht in uw huidige cultuur zodat de organisatie zelf aan de slag kan met de gewenste cultuur 
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