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Hoe doe je mee aan de online
OCAI cultuurmeting?
Je bent uitgenodigd om het “Organizational Culture Assessment Instrument” in te vullen. Je
bijdrage is belangrijk: hoe ervaar je de cultuur? Welke cultuur zou het beste zijn voor een
succesvolle toekomst?
In de email met uitnodiging staat een specifieke web link voor je organisatie of team.
Klik daarop en je arriveert op dit scherm:

Voor de eerste keer, vul je hier een geldig email adres in.
Als je al begonnen was maar de meting nog niet af hebt, kun je hier weer inloggen (als je het
assessment bewaard hebt). Je kunt dit assessment op je desktop computer, smart phone of tablet
invullen.

Over veiligheid en privacy
We voldoen aan de Europese GDPR privacy wetgeving, ofwel Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Zie onze Privacy Policy.
Het email adres is nodig om je scores op te slaan als je de cultuurmeting niet in een keer invult.
Je krijgt ook een email met een link naar je persoonlijke cultuurprofiel. Dat is alles.
Registratie per email kan veiliger zijn dan klikken op een gepersonaliseerde link. Zo’n link kan
je deelname volgen. Registreren via email is veilig op onze site.
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Introductie en Instructies
Hierna kom je op de Introductie pagina met een korte uitleg over deze gevalideerde
cultuurmeting.

Klik op Verder om de Instructies voor het invullen te lezen. Je verdeelt voor ieder aspect van
cultuur (er zijn 6 aspecten) 100 punten over vier stellingen. Geef de meeste punten aan de
stelling die het meeste klopt, de minste of geen aan de stelling die het minste of niet van
toepassing is. Het systeem helpt je om die 100 punten te verdelen.

Registratie
Hierna kom je op de Registratie pagina. Vul je voor- en achternaam in.
De economische sector en het land zijn al door de beheerder van de meting vastgesteld. Als dat
niet zo is, moet je hier misschien nog “Nederland” selecteren uit het drop-down menu.
Na zes maanden inactiviteit, worden je naam en email adres automatisch gewist. De anonieme
scores worden bewaard voor onderzoek en zijn alleen nog gekoppeld aan de economische sector
en het land.
Misschien word je gevraagd om je locatie, niveau, afdeling of een ander kenmerk te selecteren.
Dit is alleen het geval als je organisatie cultuurprofielen wil vergelijken per afdeling of niveau.
OCAI online levert een gemiddeld, collectief cultuurprofiel aan de organisatie. Je individuele,
persoonlijke cultuurprofiel blijft privé.
Of je meedoet aan de cultuurmeting blijft ook privé. We verstrekken geen namen van respondenten of van degenen die niet voorkomen en dus niet hebben meegedaan. Je inbreng is
persoonlijk, veilig, en wordt gewaardeerd.
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Klaar? Klik op Verder om aan de cultuurmeting te beginnen.

Scoor de huidige Cultuur
Nu kun je zes aspecten van de huidige cultuur beoordelen, beginnend met Dominante
Kenmerken. Het systeem helpt je om 100 punten te verdelen over vier stellingen voor ieder
aspect. Klik Verder om naar het volgende aspect te gaan.
Als je klikt op Bewaar voor later stuurt het systeem je een link waarmee je op een ander tijdstip
weer kunt inloggen om verder te gaan. Je email adres is je gebruikersnaam.
Het systeem leidt je terug naar de pagina waar je gebleven was.

Scoor de gewenste Cultuur
Na de huidige cultuur ga je naar de ronde voor de gewenste cultuur. Welke cultuur heeft de
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organisatie nodig voor een
succesvolle toekomst? Wanneer
zijn jullie op je best?
Nu beoordeel je dezelfde zes
aspecten weer volgens de vier
stellingen, maar voor gewenste
cultuur. Ben je klaar met
invullen, verstuur dan je data
door te klikken op Indienen.

Je persoonlijke cultuurprofiel
Hierna zie je je persoonlijke cultuurprofiel op het scherm, met een algemene uitleg van de vier

cultuurtypes die de OCAI gebruikt. Je kunt dit bewaren door rechts te klikken op het menu, of
het opslaan door een screen shot te maken.
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Je ontvangt een email met een link naar je persoonlijke profiel.
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Technische hulp
Als je technische problemen tegenkomt, stel je vraag dan via het Technisch Ondersteuningsformulier. Wees zo specifiek mogelijk en stuur bij voorkeur een schermafbeelding mee van
het probleem, inclusief de URL of webpagina waar dit zich voordoet. Zo kunnen wij je beter
helpen.
Veel succes met de cultuurmeting!
Marcella Bremer & Marcel Lamers
OCAI online
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