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Identiteit en imago

• Identiteit = zelfbeeld

- feitelijk : wie je bent

- wenselijk : wie je wilt zijn

• Imago = buitenbeeld• Imago = buitenbeeld

- feitelijk : hoe je gezien wordt

- wenselijk : hoe je gezien wilt worden



Meetbaarheid identiteit en imago

• Bepalen van de kernwaarden

- tussen 3 en 10 waarden

• Omschrijving van de kernwaarden

- wat beogen ze

• Identiteit vooral kwalitatief• Identiteit vooral kwalitatief

- zelf of via groepsdiscussie

- bestuur, management, toetsing in organisatie

• Imago vooral kwantitatief

- bij relevante doelgroepen

- minimaal N=250 voor statistische betrouwbaarheid



Definitie van een waarde

• Een duurzame overtuiging

- die niet snel verandert, maar wel kan veranderen

- die gebaseerd is op kennis over hoe te gedragen

- die gebaseerd is op emoties voor goed- en afkeuring

- die leidt tot een bepaald gedrag- die leidt tot een bepaald gedrag

• Met een bepaalde wijze van gedrag of eindtoestand

• En met een verplichtend karakter



Definitie van kernwaarden

• Stuurpunten

• Profilering van een organisatie

• Succesfactoren



Eisen aan kernwaarden

• Vermijd containerbegrippen (‘servicegericht’ en ‘klantgericht’)

• Consensus binnen de organisatie

• Onderzoekbaar

• Niet multi-interpretabel



Kernwaarden bepalen je koers
(van onderneming en management, tot brochure en e-mail)

• Walt Disney: ‘dromen en fantasie’ en ‘geen cynisme’ 

• Sony: ‘verheffen Japanse cultuur’ en ‘pionier zijn’

• Merck: ‘respect’ en ‘oprecht’

• Philips: ‘innovatie’ en ‘verbeteren levenskwaliteit’

• ING: ‘klantgericht’ en ‘integriteit’• ING: ‘klantgericht’ en ‘integriteit’

• ABN AMRO: ‘deskundig’ en ‘vertrouwd’



Het spinnenweb van David Bernstein

• Methode om feitelijke en wenselijke identiteit vast te stellen

• Gaat uit van acht kernwaarden van de organisatie

• Maakt discussie los over de essentiële succesfactoren

• Voedt de dialoog over de positie van de succesfactoren

• Uitkomsten binnen de organisatie bespreken en toetsen• Uitkomsten binnen de organisatie bespreken en toetsen

• Zorgt voor intern draagvlak van eigen kernwaarden

• Een concrete follow-up is essentieel 

• Geeft richting aan het beleid, de strategie en de uitvoering

• Is toetssteen voor het feitelijke en het wenselijke imago
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Kwantitatief onderzoekbaar

• Authentiek : oorspronkelijk, origineel

• Educatief : leerzaam, opvoedkundig

• Verbindend : samenkoppelend, verenigend

• Interessant : belangwekkend, boeiend

• Menselijk : sociaal, vriendelijk• Menselijk : sociaal, vriendelijk

• Toegankelijk : benaderbaar, open

• Verrassend : onverwacht, wonderlijk

• Van de stad : hoort bij ons, is van mij 
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Meer Educatief

• Rondleiding met gids voor kinderen

• Folders/leaflets over kunstenaar en z’n werk

• Kunstenaar aan het woord

• Kunstenaar op vaste dagen aanwezig

• Films over kunstenaar op DVD beschikbaar• Films over kunstenaar op DVD beschikbaar



Meer Verbindend

• Wekelijkse rondleidingen

• Back stage

• Aanwezig bij repetities

• Voordracht van regisseur

• Groepsreis• Groepsreis



Meer Van de stad

• Ontbijt- en lunchbijeenkomsten

• Horecagelegenheid ook buitenom bereikbaar

• Museumwinkel altijd toegankelijk

• Wisselende collecties ‘eigen’ kunstenaars



Bestanddelen betekenisstructuur

Attributen

Concreet is een tastbaar kenmerk 

Abstract is een consequentie van het kenmerk

ConsequentiesConsequenties

Functioneel directe gevolgen van een kenmerk

Sociaal de gevoelsgevolgen van het functionele

Waarden

Instrumenteel eigenschappen die naar een einddoel leiden

Eindwaarde einddoel dat gewenst wordt om te bereiken



Betekenisstructuur

Attributen Consequenties Waarden

Concreet Abstract Functioneel Sociaal Instrumenteel Eindwaarde

Nieuwe jurk Modebewust Combineren Representatief Goede partner Waardering

Juiste maat Zit lekker Staat goed Zie er leuk uit Status Zelfvertrouwen

Voorstelling Amusant Prettig vermaak Delen met Interessant GelukVoorstelling Amusant Prettig vermaak Delen met Interessant Geluk

Nieuwe 

collectie

Andere

dingen zien
Veel van geleerd Erbij horen Educatief Erkenning

Museum 

jaarkaart

Altijd naar 

binnen

Steeds wat 

anders

Onderwerp 

met anderen
Verbindend

Positief 

zelfbeeld



Samenvattend

• Intern debat over wie ze zijn

• Betekenisstructuur als leidraad voor waarden

• Interne discussie over onze kernwaarden

• Toetsen kernwaarden in de organisatie

• Vaststellen feitelijke identiteit• Vaststellen feitelijke identiteit

• Vaststellen wenselijke identiteit

• Conclusies en aanbevelingen identiteiten

• Onderzoek naar feitelijk imago

• Conclusies en aanbevelingen identiteit en imago

• Opstellen van actieplannen

• Evaluatie


