Organisatieverandering
met Investors in People
Hoe ziet de cultuur in uw organisatie eruit? Draagt deze cultuur bij
aan het realiseren van de organisatie-ambities? En hoe kun je – als
dat gewenst is – een cultuur veranderen? Dat zijn vragen die in een
Investors in People-traject op tafel komen.
Door Rik Bijl, Jasper van Maren, Wil Swinkels
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Dit artikel is deels geïnspireerd op M. Farrington, Organisational culture change: role
models and their role, Investors in People UK, 2017
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De factoren die het verschil maken in effectiviteit, groei in prestatie en efficiency
•

Krachtige en inspirerende leiders

•

Aanwezig zijn van duidelijke kernwaarden

•

Erkennen en waarderen van prestaties

•

Structuur van het werk

•

Continu verbeteren en vernieuwen

•

Invoeren van duurzame praktijken
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Cultuurverandering: van beide iets
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Het IiP model in beeld.

Over Investors in People
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ROC Horizon College
Het ROC Horizon College is al meer dan 10 jaar erkend als IiP organisatie. Ingrid Dessing, hoofd P&O: “In 2006
hebben we als eerste ROC in Nederland het certificaat Investors in People (IiP) verworven. Het CvB koesterde
de wens om het personeelsbeleid ook extern te laten toetsen op kwaliteit, net zoals de inspectie dat doet als
het gaat om de kwaliteit van het onderwijs. Door IiP hebben we meer zicht gekregen op de samenhang in ons
personeelsbeleid en meer grip op de punten voor verbetering. We hebben de resultaten gebruikt om
een goed onderbouwde, continue verbetering tot stand te brengen.”

TSC Crowdmanagement
TSC Crowdmanagement in Maarssen is een van de IiP erkende bedrijven in Nederland. Aan het woord is
Robrecht Baving, Hoofd Ontwikkeling, Advies & Kwaliteit: “Wij zijn gestart met IiP omdat onze Britse counterpart al gebruikmaakte van de standaard en we Europees op dezelfde manier willen werken met onze mensen.
Het is een mooie neutrale spiegel die ons praktische verbeterpunten geeft, gebaseerd op de praktijk. Op basis
van de uitkomsten van het laatste assessment zijn we aan de slag gegaan met het beter invullen van leiderschap, het ombouwen van de Academy naar e-learning en het verbeteren van de informatievoorziening naar
onze medewerkers. Het belangrijkste effect is dat we nu beter gebruikmaken van de ideeën en ervaringen van
onze medewerkers om het beleid vorm te geven.”

op alle niveaus van de organisatie. Accreditatie
betekent dat mensen werken in een organisatie die is gericht op continue verbetering en dat
er actieve betrokkenheid is bij hun persoonlijke
ontwikkeling en succes.
IiP houdt de organisatie een gedetailleerde
spiegel voor – als basis voor verdere verbeteringen. Nuttig gereedschap om mensen op een
effectieve en goede manier te leiden, te ondersteunen en te managen, voor het realiseren
van een mensgerichte cultuur en van duurzaam
succes. De accreditatie is daarvan een zichtbare
en tastbare bevestiging.
Op www.iipnl.nl is meer informatie te vinden
over Investors in People Nederland, een zelfassessment of accreditatie.
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