
 

  

 

 
 

 

 

7s Model van McKinsey  

Het 7S model is ontworpen door McKinsey-medewerkers Richard Pascale en Antohny Athos om aan 

de hand van zeven vaste factoren de prestaties van een onderneming te kunnen analyseren. Deze 

factoren moeten als integraal worden beschouwd en beïnvloed, om zo een effectieve en efficiënte 

organisatie te realiseren. Uit het model wordt duidelijk dat er geen eenduidige manier van slagen is 

die voor elk bedrijf geldt, maar dat sturing wel degelijk mogelijk is. De benadering van elk van de 7 

factoren beïnvloed ook de andere 6 en moet deze daarom ook ondersteunen. Op deze manier 

worden alle factoren, en daarmee de gehele organisatie, versterkt. Belangrijk is dus dat er 

samenhang is tussen alle factoren. 

 

De basisindeling van het 7s model is als volgt:  

 

 

 

Er is een onderverdeling gemaakt tussen drie harde en vier zachte factoren. De harde factoren zijn 

strategie, systemen en structuren. De zachte factoren zijn gedeelde waarden, managementstijl, 

personeel en sleutelvaardigheden.  

 

In een optimaal functionerende organisatie komen alle aspecten uit de verschillende factoren met 

elkaar overeen. Belangrijk is dus dat er synergie moet zijn tussen alle aspecten en dat wanneer het 

bedrijf naar links wil wijzen, er geen factor is die naar rechts wijst.  

 

Strategie 

Onder strategie wordt geanalyseerd welke doelen het bedrijf heeft gesteld en hoe deze bereikt 

moeten worden.  

 

Systemen  

Bij systemen worden alle denkbare systemen omschreven. Dit omvat werkwijzen en procedures, 

maar ook communicatiestromen en wellicht de inzet van CRM.  

 

Structuren 

Bij structuren wordt gekeken naar de wijze waarop het bedrijf ingericht is. Er wordt gekeken naar 

zaken als bureaucratie, taakverdeling, coördinatie, verantwoordingniveaus en algemene 

organisatiestructuur.  

 



   

 

Gedeelde waarden 

Centraal in bovenstaande afbeelding is gedeelde waarden. Het gaat hier over een (al dan niet) 

gezamenlijke bedrijfsopvatting. Deze is in het midden geplaatst, omdat deze factor een directe 

koppeling kan bieden tussen alle andere factoren. Onderzocht moet worden welke bedrijfscultuur er 

heerst en of er een sterk teamgevoel is. Is iedereen op de hoogte van de bedrijfsvisie en wordt deze 

dan ook nageleefd?  

 

Managementstijl 

Onder managementstijl wordt geanalyseerd in welk vorm het management omgaat met de 

medewerkers. Zijn er veel lagen managementlagen of kunnen alle medewerkers direct naar de 

directeur komen? Wordt inbreng gewaardeerd, of wordt zoveel mogelijk gestandaardiseerd? De 

manier van leiderschap kan de werksfeer sterk beïnvloeden.  

 

Personeel 

Personeel is het hart van elke organisatie. Het is dan ook belangrijk om, bij personeel, een profiel op 

te stellen van al het personeel en management. Zo dient gekeken te worden naar de vorm van 

rekruteren en evalueren, maar moet ook gekeken worden naar het beloningsysteem en functioneren 

van het personeel.  

 

Sleutelvaardigheden 

Kort gezegd zijn de sleutelvaardigheden de USP’s van een bedrijf. Hier wordt duidelijk wat het bedrijf 

onderscheidt van de concurrent. Heeft men een snelle levering, of biedt men de beste service.  


