
 

  

 

 
 

 

 

Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI) 

 

Om inzicht te krijgen in de aanwezige en gewenste organisatiecultuur maken we gebruik van het 

Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI) van van Kim Cameron en Robert Quinn. 

Onder de gewenste cultuur verstaan we een cultuur die naar de mening van de medewerkers nodig 

is om te voldoen aan de toekomstige eisen van de omgeving en om toekomstige uitdagingen aan te 

kunnen gaan. 

 

De OCAI is gebaseerd op het theoretische model van de concurrerende waarden en onderscheid 

twee dimensies. Cameron en Quinn maakten daarvan een kwadrant met vier organisatieculturen, die 

sterk verschillen op deze twee dimensies: 

1. Interne gerichtheid en integratie (wat is belangrijk voor ons, hoe willen wij werken ) versus 

Externe gerichtheid en differentiatie (wat is belangrijk voor de buitenwereld, de klanten, de 

markt). 

2. Stabiliteit en maximale beheersbaarheid versus Flexibiliteit en vrijheid van handelen. 

 

Elk kwadrant past bij een organisatievorm en cultuur en vertegenwoordigt dus fundamentele 

aannames, oriëntaties en waarden.  De verschillende organisatievormen en hun belangrijkste 

kenmerken staan in onderstaande figuur weergegeven. 

 

 

OCAI-vragenlijst 

De unieke mix van deze vier typen organisatiecultuur bij een organisatie kunnen we bepalen aan de 

hand van een vragenlijst, die de respondenten weinig tijd kost, blijkt ook nog valide te zijn en biedt 

bij nadere beschouwing handvatten tot verandering. 

 

De OCAI-vragenlijst kost de respondenten meestal niet meer dan twintig minuten en is zowel op 

papier als online af te nemen. De gegevens kunnen snel verzameld en geanalyseerd worden.  

In de OCAI-vragenlijst moeten respondenten telkens 100 punten verdelen over een aantal 

uitspraken die met de vier cultuurtypen overeenkomen. Zo wordt gemeten in welke mate de huidige 

organisatie- of teamcultuur een mix is van de vier cultuurtypen. Door dezelfde test af te nemen 



   

gericht op de gewenste of noodzakelijk geachte organisatiecultuur voor de toekomst, zijn belangrijke 

actiepunten tot verandering te identificeren. 

 

De OCAI wordt (anoniem) afgenomen bij alle medewerkers binnen een afdeling of organisatie en 

stelt vast hoe de afdeling of organisatie ervoor staat op een zestal factoren: 

1. Dominante kenmerken van de organisatie  

2. De leiding van de organisatie  

3. Personeelsmanagement 

4. Het bindmiddel van de organisatie 

5. Strategische accenten 

6. Succescriteria 

 

Door scores van alle medewerkers uit te middelen ontstaat een cultuurprofiel. De uitkomsten geven 

ons onder andere informatie over: 

1. De dominante cultuur binnen een organisatie of afdeling en hoe sterk deze aanwezig is; 

2. De verschillen tussen huidige en gewenste cultuur; 

3. De mate van overeenstemming/verschillen op de zes gemeten factoren tussen verschillende 

afdelingen of personen.  

4. Vergelijking tussen cultuurprofiel en gemiddelde voor de branche (voor zover reeds 

beschikbaar) 

 

De kracht van het OCAI zit in de bewustwording van deze cultuur en het biedt handvatten tot 

verandering. 


