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Jaarlijkse evaluatie op de heide 
 
‘Dag op de heide’ 
Iedereen kent het jaarlijks terugkerende evaluatiemoment. Soms op de hei, soms op het werk.  
Het is hét moment waarin het management (of een team) stilstaat, afstand neemt en de balans opmaakt: hoe 
staan we ervoor? 
Het beoogde resultaat van zo’n evaluatie-moment is dat voor het komende jaar nieuwe bewegingen in de 
organisatie ingang gezet gaan worden. 
 
Beweging 
Als je zo’n heisessie op afstand beschouwt, is er een aantal bewegingen te constateren: 
• De eerste beweging 

De eerste beweging is een reflectieve beweging die antwoord geeft op vragen als: welke doelen hebben we ons 
het afgelopen jaar gesteld? Hoe staan we ervoor? Wat ging goed? Waar hebben we last van? Wat lukt ons niet? 
Waar komt dat door? Wat moet er beter? Wat zeggen de cijfers? Waar liggen de kansen? Hoe ontwikkelt onze 
markt zich? Wat hebben we nodig? Enz. 
 
Het beantwoorden van dit soort vragen is een poging de werkelijke situatie in een soort 0-meting helder te maken. 
Leidinggevenden toetsen de ontwikkelingen van het voorbije jaar aan … 
Ja, aan wat eigenlijk? Wat is op die momenten het referentiekader? 
 
Aan het grondig beantwoorden van deze vraag wordt (te) gemakkelijk voorbijgelopen. Je 
kunt zo’n toetsing namelijk op verschillende niveaus uitvoeren (figuur 1): 
• Op een diep niveau; waarin je je richt op de waan van de dag, de resultaten en 

incidenten.  
Dit kan zeker een waardevolle sessie zijn waarin je heel druk kunt zijn met het vinden 
van de juiste oplossingen voor tegenvallende resultaten en ontstane problemen 
(incidenten). Maar de werkelijke oorzaken ervan blijven buiten beeld. 

• Op een dieper niveau; waarin je op zoek gaat naar de belemmerende en 
versterkende patronen en systeemdynamieken die de veelheid van incidenten 
veroorzaken. 
Dit levert je zonder twijfel veel diepgaande inzichten op en je zal ook zeker het gevoel 
krijgen een vinger achter voorkomende incidenten, patronen of tegenvallende 
resultaten te krijgen.  

• Op het diepste niveau; je gaat op zoek naar welke dieptestructuren er binnen je 
organisatie nog niet op orde zijn. Deze dieptestructuren zijn: 

o de (zowel collectieve als individuele) graad en stijl van leidinggeven; 
o het kunnen werken met een integraal concept voor de ontwikkeling en groei 

van sociale systemen; 
o de drie basiswetten van sociale systemen. Als deze dieptestructuren niet op 

orde zijn veroorzaken ze belemmerende systeemdynamieken, patronen en 
incidenten. En deze veroorzaken vroeg of laat de tegenvallende resultaten. 

 
Het antwoord op de hierboven gestelde vraag: ‘wat is het referentiekader waarlangs de 
toetsing plaatsvindt?’ zou moeten zijn: aan een referentiekader dat door de incidenten, 
patronen en systeemdynamieken heen de dieptestructuren binnen je organisatie 
glashelder maakt. 

Figuur 1: Datgene waar je last 
van hebt in de waan van de 
dag, wordt uiteindelijk bepaald 
door de al dan niet juiste 
vormgeving van de drie 
basiswetten van sociale 
systemen. 
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Hoe dieper de reflectie, des te passender zullen de opvolgende acties zijn en des te meer ontwikkeling en groei 
zullen er komend jaar plaatsvinden. 
 
• De tweede beweging 

Naar welke dieptelaag je ook kijkt, er dient zich na de diagnose hoe dan ook een tweede beweging aan waarin naar 
oplossingen gezocht wordt en mogelijke acties voor het komende jaar geformuleerd worden. Denk aan structurele 
aanpassingen; nieuw personeel aannemen; investeringen doen; businessplannen schrijven; strategieën en 
jaardoelstellingen bepalen.  
Er zullen knopen doorgehakt moeten worden en de opbrengst zal vertaald moeten worden in een programma en 
planning voor het komende jaar. Kortom, de gewenste situatie wordt helder.  
 
Je begrijpt, de kwaliteit van je komende acties en de resultaten van komend jaar hangen volledig af van hoe diep je 
in jouw organisatie durft te kijken. 
 
• Derde beweging 

De ervaring leert dat de twee bovenstaande bewegingen niet voldoende blijken voor fundamentele ontwikkel- en 
groeistappen. Er is een derde allesbepalende beweging noodzakelijk als men de ambitie (gewenste situatie) van de 
organisatie waar wil maken. Een derde beweging die alléén op gang komt als de volgende vragen daadwerkelijk 
hardop gesteld mogen en beantwoord kunnen worden:  
 
Wat is het aandeel van ons als leidinggevenden in de actuele organisatiethematiek? Dus, wat doen wij als 
managementteam dat de huidige 0-meting ontstaat? En wat doe ik daarin als leidinggevende? En wat is daar dan 
weer het resultaat van op mijn team, mijn individuele medewerkers en op de gewenste resultaten? 
 
Deze derde beweging is dé beweging die alles kan veranderen. Om deze beweging op gang te krijgen is wel moed 
nodig. Want het stellen en beantwoorden van deze vragen zet een ontmaskerende en louterende zoektocht in 
gang. In die zoektocht achterhaalt men hoe en of leidinggevenden wel afdoende sturen op de essenties van en 
relaties tussen organisatie-, leiderschaps-, team en persoonlijke ontwikkeling en wordt helder welke 
ontwikkelstappen leidinggevenden zélf te maken hebben. 
 
Als deze derde beweging overgeslagen wordt, zal het komende evaluatiemoment vermoedelijk verdacht veel gaan 
lijken op dat van het vorige jaar: andere voorvallen, maar zelfde thematiek.  
 
Ontmaskerende vraag 
Managementteams kunnen deze derde beweging dus ontlopen of aangaan. Wáár ze ook voor kiezen, in hun keuze 
ligt het zaadje voor de heisessie van het komende jaar besloten. 
 
Toegegeven, de vraag ‘wat is het aandeel van ons als leidinggevenden in de 0-
meting?’ is een spannende vraag. Het antwoord legt bloot in welke werkvelden 
leidinggevenden zélf ontwikkelstappen te maken hebben (figuur 2). Pas als deze 
stappen gemaakt worden, dus als leidinggevenden zélf in beweging komen, 
ontstaat er de ruimte voor transformatie in teams en medewerkers 
(gedragsalternatieven) en zal de organisatiethematiek zich positief kunnen 
ontwikkelen. Vaak met rasse schreden. 
 
  

Figuur 2: Werken met deze 
werkvelden legt een 
vergrootglas op het functionele 
en persoonlijke leiderschap. 
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Organizational-health-check 
De organizational-health-check is een krachtig ‘reflectie, actie en connectie-
instrument’: 
• Het diagnosticeert de actuele thematiek binnen de organisatie op de 

dieptestructuren. Voortdurend wordt er geschakeld tussen de harde en 
zachte kant van organisatieontwikkeling. Want de samenwerking tussen 
opbouw en inrichting (hard) en interactie en communicatiepatronen (zacht) 
kunnen het behalen van de ambitie ondersteunen maar ook enorm 
frustreren. 

• Het biedt maatwerk oplossingen en zet aan tot actie om de gediagnosticeerde 
thematiek aan te pakken en op te ruimen.  

• Het brengt stroomlijn, afstemming en verbinding aan in je organisatie. 
 
 
2 Hoe werkt de organizational-health-check? 
De organizational-health-check vraagt om de volgende route: 
 
Oriënterend gesprek | Stap 1 
Stap 1 is een oriënterend en afstemmingsgesprek met de leidinggevende van het managementteam.  
 
De werkelijke situatie | Stap 2 
Stap 2 is een inventarisatie van de ‘werkelijke situatie’. Jullie, als managementteam, zijn 
de ervaringsdeskundigen en weten hoe het er bij jullie aan toegaat. Voorafgaande en als 
voorbereiding op de meeting krijgen jullie een beknopte vragenlijst (6-8 vragen) waarin je 
uitgedaagd wordt successen en knelpunten te formuleren. 
 
De wenselijke situatie | Stap 3 
Ik neem de ideale situatie mee. Dat betekent dat ik de SAMI®-modellen (o.a. 
Gaaltije 1 en 2, Pyramid, Laavvu en de SAMI-leiderschapsschijf) meeneem en 
uitleg. Deze modellen geven de essenties weer van en leggen de relaties 
tussen organisatie-, leiderschaps-, team- en persoonlijke ontwikkeling.  
 
Nogmaals als voorbeeld hiernaast Gaaltije 1 [figuur 3].  
Een model dat zichtbaar maakt welke lagen van een sociaal systeem een 
leidinggevende ‘in zijn blikveld’ behoort te hebben én waar hij op zou moeten 
sturen.  
 
De oorzaak van actuele thematiek, dus van last, storingen en gedoe op de 
werkvloer, bevindt zich altijd dieper in het sociale systeem op de niveaus onder de 
systeemdynamieken. Maar is de leidinggevende hiervan op de hoogte en is hij 
bereid en in staat diep, dieper, diepst in zijn sociale systeem te kijken en ernaar te 
handelen? 
 
  

Figuur 3: Gaaltije 1 - De onderste 
lagen resoneren onverbiddelijk door 
tot ‘aan de oppervlakte’. 
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Bezield gesprek | Stap 4 
Tijdens mijn uitleg leg ik voortdurend de link met jullie situatie (stap 2). Is het besproken 
onderdeel op orde? Is er aandacht voor de essenties? Wordt erop gestuurd? Hoe dan? 
Wat zijn hier de consequenties van? Jullie en ik stellen de vragen die opborrelen. Dat zorgt 
hoe dan ook voor een bezield en bewaarheidend gesprek en een krachtige leeromgeving. 
 
De succes- en de pijnpunten komen gegarandeerd boven. Het managementteam wordt 
zich hierdoor bewust op welke essenties en relaties er onvoldoende gestuurd wordt. 
 
Het zal je niet verbazen en het is ook normaal dat er vaak spanning zit tussen de 
werkelijke en de wenselijke situatie. En in die spanning zitten natuurlijk de uitdagingen en 
beproevingen voor de leidinggevende verborgen. Die draagt immers de 
verantwoordelijkheid om zijn organisatie, team of medewerkers door deze spanning heen 
te (bege)leiden en deze op te lossen. Die uitdagingen en beproevingen bevinden zich 
uiteindelijk altijd in één of meerdere werkvelden van de leidinggevende (figuur 4). 
 
De toegevoegde waarde 
Tijdens de organizational-health-check zijn de werkelijke en de gewenste situatie tegelijkertijd in één ruimte, 
waardoor: 
• disfunctionele patronen en systeemdynamieken ontmaskerd kunnen worden; 
• er een systemische diagnose gesteld kan worden; 
• duurzame oplossingen binnen handbereik komen; 
• hefbomen tot ontwikkeling en groei blootgelegd worden; 
• er een hogere graad van leidinggeven ontwikkeld kan worden; 
• de kwaliteit van de evaluatie opgewaardeerd wordt.  

 
Gebruik 
De organizational-health-check kun je inzetten als …: 
• je wilt weten hoe je organisatie/team er werkelijk voor staat; 
• je voor ingrijpende keuzes of besluiten staat; 
• je transitie, ontwikkeltrajecten of fusietrajecten vorm moet geven; 
• je storingen, ruis, gedoe (pesten op de werkvloer) in je sociale systeem op wil ruimen; 
• je met je organisatie, teams en/of medewerkers een ontwikkelstap wilt maken; 
• jij je wilt voorbereiden op naderende turbulente tijden; 
• jij je realiseert dat je huidige inspanningen niet de gewenste resultaten opleveren; 
• je een sociaal systeem wilt bouwen waarin iedereen tot zijn recht komt; 
• je het ziekteverzuim terug wil dringen; 
• je nieuwsgierig bent naar de voorwaarden voor inspirerende ontwikkelgesprekken; 
• je niet begrijpt waarom eigenaarschap, zelfsturing en zelforganisatie onvoldoende van de grond komen; 
• je een constructief feedbackveld wilt bouwen.  

 
  

Werken aan
sociale systemen

Vaardigheden

Attitude Kennis van 
sociale systemen

Figuur 4: De werkvelden van de 
leidinggevende 
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De volgende stap | Stap 5 
Evaluaties en/of reflecties staan niet op zich.  
Er zullen zich per definitie ‘volgende stappen’ voor jou en je managementteam aandienen.  
In deze volgende stappen liggen dé sleutels tot ontwikkeling en groei van je organisatie, je team(s) en je 
medewerkers. De modellen Pyramid (figuur 5) en Laavvu (figuur 6) zijn enorm ondersteunend in de 
volgordelijkheid van de stappen die genomen dienen te worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Q&A 
Hieronder wordt een aantal mogelijke vragen beantwoord. Staat je vraag er niet bij? Neem contact op. 
 
Maakt de sector uit? 
Nee, het SAMI-concept is een universeel concept voor sociale systemen en de organizational-health-check is 
toepasbaar op elk sociaal systeem. 
 
Is het maatwerk? 
Ja, de organizational-health-check garandeert maatwerk. 
 
Welke varianten zijn er? 
De organizational-health-check is er alleen in-company. Neem contact op als je wilt weten: 

• of de organizationel-health-check voor jouw organisatie interessant is; 
• wat de investering is; 
• wat de tijdsinvestering is. 

 
Is er ondersteunende literatuur? 

• Boek Leiderschap, laat liefde stromen (uitgave 2020) - voor alle sectoren 
• Werkboek Leiderschap, laat liefde stromen 
• Whitepaper Leiderschap, met het oog op de wereld van morgen 
• Artikel Leiderschap, met het oog op de wereld van morgen 
• Boek Op SAMI-expeditie in Onderwijsland 

Figuur 5: Pyramid 
Een model dat de harde kant, dus de opbouw, 
inrichting van jouw sociale system helder 
maakt. 

 

Figuur 6: Laavvu 
Een model dat de zachte kant, dus de 
interactie- en communicatiepatronen van 
jouw sociale system helder maakt. 

 



‘True leaders reflect, act and connect’ 
 
 

 7 

 
 
Is er begeleiding mogelijk na de organizational-health-check? 
Zeker, de disciplines personal coaching, executive coaching, teamcoaching, organisatiecoaching, training en 
consultancy kunnen hiervoor ingezet worden.  
 
Wat is het resultaat? 
In een verbazingwekkend korte periode wordt glashelder wáár er wát ontbreekt, wat niet op orde is, welke 
stappen gezet dienen te worden.  
 
Wat maakt de organizational-health-check zo krachtig? 
Typerend is dat de dieptestructuren in je organisatie helder gemaakt worden. Daar bevinden zich de duurzame 
oplossingen: ‘problemen kunnen immers niet opgelost worden op hetzelfde niveau als dat zij veroorzaakt worden’.  
 
Is het geen keurslijf? 
Nee! Door te evalueren in het gespreksveld van de organizational-health-check stelt de deelnemer zichzelf in staat 
eigen, onvermoede en verrassende antwoorden te vinden. Deze antwoorden zullen vervolgens bijdragen aan het 
leren, ontwikkelen en groeien van de organisatie/het team/het individu. ‘Terugwikkelen’ is niet meer mogelijk. 
 
“Servaas was a very dedicated coach who used all his expertise to understand each team member and the company spirit in 
order to deliver a custommade answer to guide us in the next steps of team building and improvement.” 
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Bijlage 1: Over de begeleider 
 

Servaas Klute: gebiologeerd door beweging 
Servaas Klute (1960) speelde vijftien jaar topvolleybal bij verschillende clubs, speelde onder meer Europacup, 
was topsporttrainer en werkte vijfentwintig jaar als gymnastiekleraar, motorisch remedial teacher en interne 
coach.  
 
Gefascineerd door sociale systemen volgde Servaas allerlei trainers- en 
coachopleidingen (personal coaching, teamcoaching, opleiding 
familie/organisatieopstellingen). In 2005 richtte hij het bedrijf SAMI-
training op. 
 
Hij bracht en brengt mensen letterlijk en figuurlijk in beweging. 
 
In zijn carrière waarin hij ‘achter de coulissen’ van multinationals, het 
mkb, de zorg, de overheid, het onderwijs, de sport en gezinnen mocht 
kijken, ontwikkelde hij het SAMI-concept: een universeel en uniek 
begeleidingsconcept voor sociale systemen.  
 
De disciplines waarin hij werkt zijn training, personal coaching, team 
coaching, organisatie coaching, executive coaching en constellaties.  
 
Uiteraard heeft hij vanuit zijn gedachtegoed een pakket aan trainingen 
met bijbehorende instrumenten ontwikkeld.  
 
Tijdens de opleiding SAMI-coach werd door een deelnemer de vraag uitgesproken “hoe kan jij zo snel de 
vinger op de zere plek leggen? Dat wil ik ook leren!” 
 
Dit bleek het moment waarop de organizational-health-check geboren werd. Daarna is het gegaan zoals het 
met alle ideeën is gegaan: er wordt een theoretisch en praktisch concept van gebouwd dat vervolgens 
beproefd en getest wordt in begeleidingstrajecten. Uiteraard vindt er dan een doorontwikkeling plaats.  
 
Tijdens de organizational-health-check volgt Servaas een uniek en avontuurlijk pad langs de SAMI-
instrumenten en geeft hij jou en je managementteam diepgaande inzichten over de oorzaken van het wel en 
wee binnen jullie eigen organisatie. 
 
‘True leaders reflect, act and connect’. 
 
SAMI-training 
Röntgenlaan 7 
6711 GH Ede 
info@sami-training.com 
+31 6 38 30 10 79 
K.v.K. Arnhem 09149525 
 

“Ik ben er trots op dat de 
organizational-health-check in 
zo’n verbazend korte tijd de 
hefbomen tot ontwikkeling 
blootlegt”. 


