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1. Inleiding 
(Uit: Skills of sponsorship van Robert Dilts) 
In onze hersenstructuur, taal en waarnemingssystemen bestaan natuurlijke hiërarchieën 
ofwel ervaringsniveaus. Het effect van elk niveau is dat het de informatie van het 
onderliggende niveau organiseert en richting geeft. Het veranderen van dingen op een hoger 
niveau zou onvermijdelijk dingen veranderen op lagere niveaus; het veranderen van iets op een 
lager niveau kan, maar hoeft niet persé effect te hebben op de hogere niveaus. De 
antropoloog Gregory Bateson bepaalde vier basale niveau voor leren en veranderen – elk 
niveau abstracter dan het onderliggende niveau, maar met een hogere mate van invloed op het 
individu. 
 
Niveau Richt zich op Onderwerp Kernvraag 
0. Spiritueel  Visie Wie anders? 
A. Identiteit Wie ben ik? Rollen Wie? 
B. Waarden en 
betekenissen 

Overtuigingen Permissie & motivatie Waarom? 

C. Vermogens Vaardigheden Kaarten & plannen Hoe? 
D. Specifiek gedrag Wat doe ik? Heb ik 

gedaan? 
Actie & reactie Wat? 

E. Omgeving Uitwendige dwang Feitelijkheden Waar? Wanneer? 
 
Het niveau van de omgeving heeft te maken met de specifieke uitwendige omstandigheden 
waarin ons gedrag plaatsvindt. Gedrag zonder enige innerlijke kaart, plan of strategie om het 
te sturen is echter als een kniepeesreflex, een gewoonte of een ritueel. Op het niveau van de 
vermogens zijn we in staat uit een klasse van gedragingen te kiezen, deze te veranderen en 
aan te passen aan een groter aantal uitwendige omstandigheden. Op het niveau van de 
overtuigingen en waarden kunnen we een bepaalde strategie, een bepaald plan of een bepaalde 
manier van denken aanmoedigen, afremmen of generaliseren. Identiteit consolideert 
uiteraard hele systemen van overtuigingen en waarden in een gewaarwording van het zelf. 
Hoewel elk niveau verder verwijderd is van het specifieke gedrag en zintuigelijke ervaring 
hebben ze in toenemende mate invloed op ons gedrag en onze ervaring. 
 
2. Vertaling naar Syntens model 
Deze niveaus kun je ook vertalen naar bedrijven. Het gaat dan om een collectief. 
Bijvoorbeeld: alle normen, waarden, overtuigingen en motivaties van medewerkers en de 
ondernemer samen vormen de bedrijfscultuur. 
 



Het niveau omgeving voor het bedrijf is zowel de markt als ook de fysieke omgeving. In de 
markt haalt het bedrijf uiteindelijk zijn resultaat. De markt maar ook de fysieke omgeving 
kan echter ook feitelijke beperkingen opleggen. 
Het niveau van gedrag vertaalt zich naar de processen in het bedrijf en de communicatie. 
Wat doe ik als bedrijf en wat communiceer ik (zowel intern als extern). 
De vaardigheden van het bedrijf vertalen zich in de kernwaliteiten: hoe is het bedrijf 
georganiseerd. Hoe faciliteert dit de processen en het personeel om goed werk cq goede 
producten/diensten te kunnen leveren. 
Het niveau van normen en waarden komt samen in de missie en de cultuur van het bedrijf. 
Waarom doe je wat je doet (motivatie, toegevoegde waarde) als bedrijf en als medewerkers 
van het bedrijf? 
De identiteit van het bedrijf ligt voor een deel in het type bedrijf, welke rol(len) vervult het  
bedrijf (koploper, achterblijver, jobber, dienstverlener, taakgericht, mensgericht,  ….). Het 
wordt echter ook bepaald door hoe de buitenwereld naar het bedrijf kijkt (imago).  
Het hoogste niveau is de visie van het bedrijf. Waartoe moet dit alles leiden? Wat draagt het 
bedrijf bij aan de wereld om hem heen? 
 
3. Het probleem van de ondernemer 
(zoals geschetst in programmavoorstel Profijt van MensenKennis) 
Vanuit onze ervaring de afgelopen jaren constateren wij (Syntens) dat er drie belangrijke 
knelpunten zijn die verbeteringen op het terrein van P&O in de weg staan: 
• Het MKB (de ondernemer) is nog te vaak bezig met symptoombestrijding in plaats van het 

nemen van structurele maatregelen; hierdoor blijven dezelfde soort problemen zich 
herhalen. 

• Het MKB (de ondernemer) is zich nog onvoldoende bewust van de concrete 
sturingsmogelijkheden van P&O-aspecten; met name de invalshoek om daarmee de 
realisatie van de bedrijfsdoelen structureel te faciliteren. 

• De MKB-ondernemer is zich vaak onbewust van het belang van zijn persoonlijke rol en 
gedrag in dit proces. 

Het model biedt ons de mogelijkheid om de ondernemer te laten inzien op welk niveau de kern 
van zijn probleem ligt, en op welk niveau hij het probleem dan ook moet aanpakken om een 
structurele verandering/verbetering te realiseren. Het geeft hem inzicht waar en hoe hij 
concreet sturing kan geven en wat zijn eigen rol in veranderingsprocessen is. 
 
Door het stellen van dergelijke vragen kun je met de ondernemer ontdekken op welk niveau de 
kern van zijn probleem zit. Uiteindelijk is het streven, congruentie tussen de verschillende 
niveaus. Het inzicht in de niveaus  biedt de ondernemer ook de mogelijkheid om nieuwe 
problemen op deze wijze te analyseren en structureel aan te pakken (zo zal het innovatief 
vermogen van de ondernemer stijgen). 
 
Als je kijkt naar de problemen die ondernemers signaleren moet je je steeds afvragen op 
welk niveau hij/zij het probleem positioneert, en of dit ook het niveau is waar de kern van het 
probleem zit. 
 
4. Gebruik model bij probleemanalyse 
Dit model biedt twee belangrijke kansen: probleemanalyse (schakelen naar andere denkniveau 
met de ondernemer) en vervolgens de mogelijkheid om te interveniëren op andere niveaus, 
dan waar de ondernemer tot nu toe zijn oplossing zocht. Daardoor help je de ondernemer om 
zijn probleem structureler en dus strategischer op te lossen. 
 



Een derde kans ontstaat als je het model uitlegt aan de ondernemer. Hij heeft dan de 
mogelijkheid om het model zelf op nieuwe situaties toe te passen, hij heeft iets geleerd en 
zij innovatief vermogen is dus vergroot! 
 
Stap 1: Herkenning. Op welk niveau denkt de ondernemer dat het probleem en de oorzaak van 
het probleem zich bevinden. Tabel 1 geeft voorbeelden van wat een ondernemer kan zeggen 
als hij/zij op een bepaald niveau denkt over het probleem. 
 
Stap 2: Analyse. Check of hier (op dit niveau) ook de kern van het probleem zit. Door vragen 
te stellen op hogere (diepere) niveaus krijg je in beeld of hier dieperliggende oorzaken van 
het probleem zitten (of niet). (het probleem start op het eerste/diepste niveau dat niet meer 
congruent is met de bovenliggende/diepers niveau(s)).Tabel 1 geeft voorbeelden van vragen 
die je op een bepaald niveau kunt stellen om meer te weten te komen over dat niveau. 
 
Stap 3: Conclusie samenvatten. Aan de hand van deze vragen kan de ondernemer ontdekken 
waar de kern van het probleem werkelijk zit. De adviseur kan dit helpen verwoorden in een 
samenvatting. Door de relaties te laten zien met resultaten van het probleem op lagere 
niveaus kun je de impact van het oplossen ervan schetsen voor de ondernemer. 
 
Stap 4: naar een stappenplan. Bij het maken van een actieplan kun je van boven naar beneden 
in het model kijken wat je op welk niveau moet doen, en wat daarvan de invloed is op de 
aangrenzende niveaus. 
 
5. Voorbeelden 
 
Voorbeeld: probleem ligt op ander niveau dan de ondernemer denkt 
Een ondernemer vertelde mij: “Ik heb onvervulbare vacatures, omdat de arbeidsmarkt zo 
krap is (niveau omgeving). Ik kan dan niets aan doen, behalve meer salaris bieden (niveau 
vaardigheden/gedrag).” Toch zie ik andere bedrijven in dezelfde sector die dit probleem zo 
niet ervaren. Hoe komt dat? 
(niveau gedrag) Hoe communiceert deze ondernemer eigenlijk met de markt over zijn 
vacatures? Als hij een goed communicatiebureau inhuurt, is dan zijn probleem opgelost? 
(niveau competenties) Wat biedt hij medewerkers om goed te kunnen functioneren? En dan 
niet alleen in salaris, maar ook andere arbeidsvoorwaarden, de organisatievorm, het 
functionerings- en beoordelingssysteem, e.d. 
(niveau normen/waarden) Kunnen medewerkers en de ondernemer zich vinden in de normen en 
waarden van het bedrijf, herkennen en onderschrijven zij de toegevoegde waarde en 
legitimering van de missie en bedrijfsdoelstellingen? 
(niveau identiteit) Willen medewerkers, maar ook de ondernemer zelf zich vereenzelvigen 
met het bedrijf? Zijn zij trots op hun bedrijf? Hoe wordt er over het bedrijf gesproken op 
verjaardagsfeestjes? 
(niveau visie) Kennen en herkennen medewerkers de visie van het bedrijf? Zien zij toekomst 
gezien de trends en ontwikkelingen? Komt de visie overeen met de visie van de ondernemer? 
 
Voorbeelden: andere niveaus onderzoeken 
• “Ouderen ontwikkelen zich onvoldoende” (niveau C – vaardigheden): worden ouderen wel 

gewaardeerd voor hun kennis en ervaring (niveau B)? Is de ondernemer er van overtuigd 
dat het zinvol is om te investeren in de ontwikkeling van ouderen (niveau B)? Is er in het 
toekomstige bedrijf (toekomstige identiteit – niveau A) en zijn toekomstvisie (niveau 0) 
nog wel plek voor deze ouderen? 

• “Medewerkers stellen hoge salariseisen” (niveau C): wat biedt je je mensen eigenlijk aan 
structuur en systemen, andere arbeidsvoorwaarden, ontwikkelingsmogelijkheden (niveau 



C)? Voelen zij zich thuis in de cultuur van het bedrijf (niveau B)? Zijn zij trots op hun 
bedrijf (niveau A)? (“ik werk voor Heineken”) Zien zij toekomst voor het bedrijf (niveau 
0) en komt die overeen met de visie van de ondernemer? 

• “Er wordt langs elkaar heen gecommuniceerd” (niveau D): Welke communicatiestructuren 
zijn er (niveau C)? Ziet men (persoonlijke) toegevoegde waarde om met elkaar te 
communiceren (niveau B)? 

 
Voorbeeld: doorvertalen implementatie 
Syntens wil kennisdelen: 
Niveau 0: (wij willen) Innovatievermogen MKB vergroten – Dit nemen wij op in onze visie. 
Niveau A: (wij zijn) Kennisintensief – Syntens kiest voor het aantrekken van hogeropgeleiden 
met diverse kennisgebieden. 
Niveau B: (wij vinden) 1+1 = 3 (kennisdelen is belangrijk)  - Kennisdelen wordt de norm. 
Niveau C: (wij kunnen) Kennismanagement systeem & beoordelen – Syntens zorgt voor een 
goed automatiseringssysteem om kennis te kunnen delen en maakt kennis delen tot een 
belangrijk beoordelingscriterium. 
Niveau D: (wij doen) Kennisdelen – Leidinggevenden geven het goede voorbeeld door flink 
kennis te delen, medewerkers gaan steeds meer kennisdelen. 
Niveau E: (resultaat) Ondernemers leren van ons – het resultaat is dat wij sneller en 
effectiever ondernemers kunnen leren innoveren. 
 
 



 
Bijlage 1: Voorbeelden van uitspraken en terminologie van de ondernemer op de 
verschillende niveaus 
 

Niveau Ondernemer/persoon Bedrijf (P&O) Bedrijf (primair proces) 
Spiritualiteit 
Waar toe? 
Ik wil / wij willen 

Persoonlijke visie 
• Ik wil de wereld verbeteren 
• Ik wil rijk/gelukkig worden 
• Ik wil de beste worden/zijn 
• Ik wil aanzien/macht/status 
• Ik wil plezier 

hebben/genieten 
• Ik wil dat het gezellig wordt 
• Ik wil iets nalaten (voor 

kinderen / de wereld) 
• Ik wil scheppen/creëren 
• Ik wil van hobby werk maken 

Visie 
• Duurzaam ondernemen 

(bijdrage leveren aan) 
• Continuiteit 
• Klein blijven 
• Marktleider worden 
• Beroemd worden 
• Beste werkgever worden 
 

 

Identiteit 
Wie? 
Ik ben / wij zijn 

Identiteit / reputatie 
• Rollen: 
• Ondernemer 
• Manager 
• Uitvinder 
• Pionier 
• Geldwolf 
• Tiran 

Identiteit / imago 
• Volger / trendsetter 
• Type bv. Jobber 
• Slechte betaler 
• De directeur is het bedrijf 
• Groot / klein 
• Levensfase bv. Starter 
• Investor in People 
• Maatsch, verantw. 

Ondernemer 

 

Normen en waarden 
Waarom? 
Ik denk/vind 

Overtuigingen 
• ‘Mijn personeel is niet 

gemotiveerd / betrokken’ 
• ‘Ik kan niet leidinggeven’ 
• ‘Ze willen/kunnen niet leren’ 
• ‘Ik moet alles zelf doen’ 
• ‘Ik kan het zelf veel beter / 

sneller’ 
• ‘Ik moet/ wij moeten dat 

zelf kunnen oplossen’ 
(daarom huren wij geen 
expertise in) 

Cultuur 
• (Ongeschreven) regels: 

Parttime werken kan bij ons 
niet (pas op overtuiging 
ondernemer) 

• gedeelde normen en 
waarden: 

• Integriteit 
• Verantwoordelijkheid 
• Collegialiteit 
• Gezelligheid 
• Samenwerking 
• ‘Kennis is macht’ 
• Vergadercultuur 
• Een 9 tot 5 mentaliteit 
• Big Brother mentaliteit 
•  

 



Competenties 
Hoe? 
Ik kan / wij kunnen 

Vaardigheden 
• coachingsvaardigheden 
• communicatieve 

vaardigheden 
• innovatief vermogen 
• sociale vaardigheden 
• anticiperend vermogen 

Kerncompetenties 
• HRM-systemen 
• Kennismanagementsysteem 
• Arbeidsvoorwaarden 
• Loongebouw 
• Opleidingsplannen 
• Inwerkprogramma 
•  

 

Gedrag 
Wat? 
Ik doe / werkwoorden 

Specifiek gedrag 
• Ik reis veel 
• Ik voer (alle) gesprekken 

met medewerkers 
• Ik controleer alles 
• Ik delegeer (niet) 
• Ik doe alle acquisitie 
• Ik netwerk 
• Ik beslis 
• Ik leer / ontwikkel 
• Ik trek geen externe 

deskundige aan 
• Ik voer exitgesprekken 
• Ik ga op ziekebezoek 
• Ik geef leiding 
• Ik innoveer 
• Ik communiceer 

Activiteiten 
• Wij leggen niets vast 
• Wij gebruiken (info)-

systemen 
• Wij nemen tijd  voor overleg 
• Wij maken opleidingsplannen 
• Wij voeren een 

ouderenbeleid uit 
• Wij communiceren met 

elkaar over …. 
• Wij organiseren 

personeelsbijeenkomsten 

Activiteiten 
• Wij produceren …. 
• Wij communiceren met onze 

klanten over … 

Omgeving 
Waar? Wanneer? 
Ik zie 
Feiten / resultaat 

Resultaat 
• Mijn privé situatie lijdt 

onder mijn gedrag (mijn 
vrouw wil scheiden) 

• Ik raak het contact kwijt 
met mijn medewerkers 

• Alle beslissingen worden aan 
mij voorgelegd 

• Ik wordt knettergek 
• Ik ga stoppen 

Resultaat 
• De arbeidsmarkt is krap 
• Opleidingen sluiten niet aan 

op ons bedrijf 
• Onze kennis stroomt uit 
• Ziekteverzuim loopt op 
• Het verloop neemt toe 
•  

Omgeving 
• Wij zitten op deze locatie 
• Wij hebben deze 

omzet/winst 
• Wij zitten in deze keten 
• Onze markt zakt in 
• Wij worden gedwongen te 

verhuizen (bijv. door 
gemeente) 

 



Bijlage 2: Voorbeeldvragen om inzicht te krijgen in de problematiek op de verschillende 
niveaus 
 

Niveau Ondernemer/persoon Bedrijf 
Spiritualiteit 
Waar toe? 
Ik wil / wij willen 

Persoonlijke visie 
• Wat wilt u bereiken (met uw bedrijf)? 
• Waar staat u over 5 jaar? 
• Waar droom je van? 
• Wat is je persoonlijke drijfveer? 
• Waarom bent u op deze wereld? 

Visie 
• Wat is het bestaansrecht van uw bedrijf? 
• Waarin gaat uw bedrijf zich onderscheiden? 
• Welke ontwikkeling gaat uw bedrijf 

doormaken? 
•  

Identiteit 
Wie? 
Ik ben / wij zijn 

Identiteit / reputatie 
• Welke rol(len) heeft u in het bedrijf? 
• Hoe zou uw personeel u omschrijven? 

Identiteit / imago 
• Welke plaats neemt u in in de markt? 
• Wat voor soort bedrijf bent u? 
• In welke levensfase zit uw bedrijf? 
• Hoe ziet de markt uw bedrijf? 
• Hoe praten uw medewerkers over uw bedrijf 

op verjaarspartijtjes? 
•  

Normen en waarden 
Waarom? 
Ik denk/vind 

Overtuigingen 
• Waarover maakt u zich kwaad? 
• Wat vindt u leuk om te doen? 
• Wie is uw grote voorbeeld en waarom? 
• Waar bent u trots op? En waar niet? 
• Waar schaamt u zich voor? 
• Wat vindt u belangrijk in uw werk? 

 Cultuur 
• Welke ongeschreven regels zijn van belang in 

uw bedrijf? 
• Hoe omschrijft u de sfeer in uw bedrijf? 
• Welke gedeelde normen en waarden zijn er in 

uw bedrijf? 
• Wat veroorzaakt weerstand in uw bedrijf? 
• Waarom komen uw medewerkers elke dag 

weer naar uw bedrijf? 
• Waar worden medewerkers ziek van? 
• Wie zijn sfeer/cultuurbepalend in uw bedrijf 

en waarom? 
Competenties 
Hoe? 
Ik kan / wij kunnen 

Vaardigheden 
• Waar bent u goed in? (waar blijkt dat uit?) 
• Bent u op de hoogte van de individuele 

wensen/behoefte van medewerkers? 
•  

Kerncompetenties 
• Wat is er goed geregeld in uw bedrijf? En 

wat niet? 
• Hoe is personeelsontwikkeling geregeld in uw 

bedrijf? 
• Hoe communiceren jullie met elkaar? 

Gedrag 
Wat? 
Ik doe / werkwoorden 

Individueel gedrag 
• Wat heeft u gedaan toen …. (voorbeeld / 

probleem)?  
• Wat doet u als …..(voorbeeld / probleem 

schetsen)? 

Activiteiten van het bedrijf 
• Worden systemen (goed) gebruikt? 
• Wat communiceren jullie met elkaar? 

Omgeving 
Waar? Wanneer? 
Ik zie 
Feiten / resultaat 

Resultaat 
• Wat is het gevolg van uw gedrag? 
• Wat bereikt u uiteindelijk? 
• Wat komt er op u af? 

Resultaat 
• Wat bereikt uw bedrijf t.a.v. bijvoorbeeld 

verloop, ziekteverzuim, productiviteit per 
medewerker, concurrentiepositie, 
kennisontwikkeling? 

• Wat komt er op uw bedrijf af? 
 
 


