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WAT IS DE OPZET VAN DE CULTURE AUDIT© VAN DIT JAAR?

Wijziging

In deze Culture Audit© lees je onze belangrijkste beleidspunten uit 2019. De basis van dit document is
de Culture Audit© uit 2018. Wanneer er een wijziging op beleid heeft plaatsgevonden, wanneer beleid
is aangepast of wanneer beleid is gestopt dan vind je ons logo in de kantlijn van de tekst. In het logo
vermelden wij waar de wijziging of het stoppen van beleid mee te maken heeft. De groene lijn geeft
aan over welk stukje tekst het gaat. Een voorbeeld hiervan zie je hier links.
De teksten waar geen logo of kantlijn bij staan zijn geüpdatet en waar mogelijk voorzien van nieuwe
voorbeelden. Daarnaast begint ieder hoofdstuk met een korte introductie zodat je weet wat je kunt
lezen en verwachten in het betreffende hoofdstuk.
Tekstuele Culture Audit© versus de geïllustreerde Culture Audit©
Onderliggende Culture Audit© bevat alleen tekst; de geïllustreerde Culture Audit© bestaat uit twee
delen. Het eerste deel is de website die wij al enkele jaren gebruiken om een gecomprimeerde versie
van de Culture Audit© weer te geven. Wij hebben de website geüpdatet en voorzien van nieuwe
afbeeldingen voor geïnteresseerden, zoals klanten en sollicitanten. Dit jaar zijn er ook enkele filmpjes
op de website te vinden. In de filmpjes laten wij medewerkers aan het woord die hun kijk op onze
cultuur geven. De website is hier te vinden.
Met het film- en fotomateriaal dat wij zelf schieten door het jaar heen hadden wij opnieuw een film
van een paar uur kunnen maken om een indruk te geven van onze organisatiecultuur. Dit levert elk
jaar heel wat “kiespijn” op. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om GPTW iets toe te sturen om een
beeld te geven van onze organisatie en de grootste verandering die we dit jaar hebben doorgemaakt.
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1. ALGEMENE INFORMATIE
Geef een korte en krachtige omschrijving van de organisatie. Beschrijf de missie, visie,
kernwaarden en organisatiestrategie. Omschrijf de kernactiviteiten in begrijpelijke
taal. En benoem de voornaamste klanten en concurrenten.
Introductie: LCG in beweging
In 2019 bestaat ons bedrijf 10 jaar! Deze mijlpaal hebben wij dit jaar uitbundig gevierd. Dat maakte
dat wij ook uitgebreid stil hebben gestaan bij waar we vandaan komen, wat ons als LCG uniek maakt,
en waar wij naartoe willen groeien. We zijn inmiddels met meer dan 50 man sterk en dat brengt andere
uitdagingen in de organisatie met zich mee dan de omvang van een paar jaar geleden. Daarom hebben
we dit jaar onze organisatievorm eens goed op de kop gegooid. In dit hoofdstuk nemen we je graag
mee in de bedoeling en uitgangspunten achter deze nieuwe organisatievorm en vertellen we je hoe
dit in de praktijk werkt.
Daarnaast blijft de koers van LCG ongewijzigd; wat ons intrinsiek motiveert en verbindt maakt ons
uniek en maakt dat we samen alles aankunnen. Lees gauw verder en ontdek de fundamenten van LCG!
Onze visie en missie
Tijdens onze studiereizen naar Japan ontdekten we dat Japanse bedrijven zich op een veel langere
termijn richten dan wij in Nederland gewend zijn. Ze stellen soms zelfs een 250-jarendoel! Japanners
weten dat het hebben van een toekomstvisie ervoor zorgt dat iedereen het gevoel krijgt aan iets groots
bij te dragen. Vraag jezelf maar eens af welk doel jou meer motiveert: iedere dag 200 auto’s voorzien
van nieuwe wielen óf in tien jaar tijd meewerken aan de ontwikkeling en productie van de meest
milieuvriendelijke auto ter wereld?
Wij geloven dat dergelijke doelen niet alleen zorgen voor gemotiveerde medewerkers, maar ook voor
tevreden klanten en gezonde financiën. Daarom hebben wij een 50 jaren-doel geformuleerd. Wij zijn
ervan overtuigd dat we ons 50-jarendoel gaan realiseren door dit continu voor ogen te houden.
Wat dat dan is, ons 50 jaren-doel?! Het vergroten van het levensgeluk!
Het vergroten van het levensgeluk
Wij geloven dat het vergroten van levensgeluk het hoogste doel is dat je kunt nastreven. Om
dit doel te bereiken hebben wij als missie gesteld de volgende drie pijlers na te streven:
1.

2.

3.

Klant zijn is een feestje: organisaties in Nederland weten wat waarde heeft voor hun
klanten en geven hier optimaal invulling aan. Gekscherend zeggen wij ‘Youp van ’t Hek
heeft geen werk meer’. Er zijn namelijk geen bedrijven meer om over te klagen want
overal staat de klantwens centraal. Kortom: Het is leuk om klant te zijn in Nederland!
Werk is inspiratie: mensen komen met energie naar hun werk en gaan weer met energie
naar huis. Ze doen waar ze goed in zijn en hebben de mogelijkheid hun talenten te
ontwikkelen. Medewerkers worden geactiveerd om mee te denken over verbeteringen.
Deze worden snel gerealiseerd. Het doe- en denkvermogen van iedereen wordt maximaal
gestimuleerd. Werk is leuk en wordt als inspirerend ervaren!
De economie is gezond: In onze samenleving werken bedrijfsleven en overheid efficiënt
samen. De overheid is fit en past zich continu aan nieuwe maatschappelijke
ontwikkelingen aan. Iedere euro belastinggeld wordt effectief besteed.
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Onze kernwaarden
In 2016 formuleerden wij gezamenlijk onze kernwaarden. Dit zijn waarden die wij als leidraad zien in
de manier waarop wij met onze klanten, met elkaar en met ons werk omgaan. Omdat wij een
groeiende organisatie zijn hebben wij deze kernwaarden opgesteld. We vonden het belangrijk om
expliciet te maken wat gedurende eerdere jaren impliciet gedrag was. Voor ons gelden de volgende
zes kernwaarden:








Zelfrelativering - We nemen onszelf niet té serieus, ons vak wel.
Kwetsbaarheid - We geloven dat we leren van onze fouten, daarom experimenteren wij,
delen wij onze fouten en kunnen daardoor anderen nog beter helpen.
Verbeteren = Leuk - Wij geloven in verbeteren leuk maken, hierdoor creëren wij energie en
realiseren wij impact.
Respect - Wij gaan met respect met elkaar om, wij praten dan ook niet over elkaar, maar mét
elkaar.
Volharding - Wij geloven dat wij een situatie altijd kunnen verbeteren, wij zijn dan ook
flexibel, staan boven de situatie en kiezen de juist interventie.
Begrip - We geloven in contact voor contract, daarom proberen wij anderen eerst te
begrijpen alvorens in te grijpen.

Op verschillende plekken van deze Culture Audit© noemen wij op welke manier de kernwaarden
terugkomen in onze organisatie.

Stuur in
handen

Onze organisatievorm
Afgelopen jaren is LCG gegroeid. De oorspronkelijke manier van besturen - alles gezamenlijk besluiten
- werd onhoudbaar. Het werd onduidelijk wie verantwoordelijk was voor wat en bij wie je moest zijn
voor een bepaald onderwerp. Zo hielden we ongeveer 120 processen draaiende zonder overall
structuur. Daarnaast merkten de eigenaren Paul, Eppo en Martijn (in de rest van dit document “PEM”
genoemd) steeds vaker dat zij de belemmerende factor waren in de groei en ontwikkeling van LCG,
omdat zij alle te nemen besluiten en acties niet meer bij konden benen.
Hierdoor ontstond de wens om de structuur aan te passen en is er gekozen voor een structuur
gebaseerd op zelfsturing. Wij hebben ons laten inspireren door bestaande concepten op het gebied
van organiseren, zoals Holacracy en Sociocratie 3.0. Wat wij belangrijk vinden, is dat onze
organisatievorm gebaseerd is op gedeelde normen en waarden. Op die manier hebben we een blijvend
kompas waarop we onze structuur kunnen blijven aanpassen, mocht dat nodig zijn. Daarom nemen
wij je graag mee in de uitgangspunten die de dragers zijn van onze organisatiestructuur:










Het doel van onze structuur is het leveren van maximale klantwaarde, het ontwikkelen van
onszelf en het bedrijf én het behouden van een financieel gezonde organisatie.
In deze structuur is er voor iedere collega duidelijkheid over:
o Wat er van hem of haar verwacht wordt;
o Wie waarvoor verantwoordelijk is;
o Hoe de LCG gestructureerd is.
Onze organisatiestructuur is flexibel – we zijn in een continue staat van reorganisatie.
Iedereen draagt gelijkwaardig bij aan de organisatie.
We vertrouwen erop dat iedereen initiatief neemt en de juiste dingen doet.
We beslissen en doen niet álles samen.
We werken transparant; iedereen kan alle informatie inzien.
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Met deze uitgangspunten op zak zijn we gekomen tot de organisatievorm: werken in rollen en bollen.
Een rol is een beschreven verantwoordelijkheid met takenpakket wat gaat over een bepaald
onderwerp wat (op dat moment) nodig is voor de organisatie. Alles wat we doen is daarmee
beschreven in een rol. Zo hebben we de rol ‘Personeelsadministrateur’ – die alles regelt rondom
personeelsdossiers en loonadministratie, de rol - ‘Product Owner Consultancy’ – die verantwoordelijk
is voor het verbeteren van de kwaliteit van ons consultancy product en de rol ‘Beheerder der
Kernwaarden’ – die op aard is om ons scherp te houden op onze kernwaarden zodat we die altijd
blijven doorleven. We hebben op dit moment een kleine 70 rollen waaraan gewerkt wordt. Elke collega
vervult tenminste 1 rol.
Een bol is een samenvoeging van rollen die samen een bepaald doel nastreven binnen LCG. Iedere bol
heeft heldere kaders qua geld en inzet meegekregen waarbinnen zij hun ding kunnen doen. Zo bepalen
de bollen wat de belangrijkste verbeteringen zijn om aan te pakken en monitoren ze de voortgang op
het gestelde doel. We hebben in totaal 11 bollen:












Klantwerk – clustering van de rollen die we bij onze klanten vervullen; zoals trainer,
consultant, coach en projectleider.
Producten – het borgen van de kwaliteit van onze bestaande diensten.
Producten innovaties - nieuwe producten in de markt zetten om LCG robuuster te maken,
collega's kansen geven om te innoveren en zo meer levensgeluk te creëren.
Geld goeroes – collega's inzicht geven in de financiële situatie van LCG en zorgdragen voor het
op tijd betalen en ontvangen van geld.
Persoonlijke ontwikkeling – lifetime partner zijn van onze klanten en lifetime employment
bieden bij LCG kan alléén met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.
Binnen, winnen, matchen – potentiële klanten verleiden, verbeteren van het sales proces en
collega's helpen bij het creëren van een leuke werkweek.
Uitrusting – het faciliteren van de basisbenodigdheden voor collega's om hun werk op de beste
manier te kunnen doen.
Maatschappij macho’s – de maatschappij mooier maken waar nodig, buiten ons reguliere
werk om.
Lief en Leed – zorgen voor onze collega's en maximaal ondersteunen bij pieken en dalen.
Binnen halen en thuis voelen – de beste LCG-collega's aantrekken/selecteren en helemaal
thuis laten voelen in hun eerste jaar, zowel persoonlijk als professioneel.
Organisatieontwikkeling – zorgen dat de organisatie zich ontwikkelt, steeds sneller aanpast,
stuurt en verbetert op gestelde doelen.

Hoe werkt dit dan in de praktijk?
We hebben de vorm en frequentie van de LCG-dagen aangepast om effectief in de bollen te kunnen
samenwerken. Zo hebben we nu eens in de twee weken een LCG-dag (was voorheen minder) en
werken we op de dag zelf in een vaste structuur.
Het ochtendblok: Persoonlijke ontwikkeling - We beginnen de LCG-dag, na een gezamenlijke checkin, met pitches van collega’s die aan een persoonlijk ontwikkelpunt willen werken. Naar aanleiding
van deze pitches verdeelt de rest zich over deze collega’s en zijn er groepjes van 5 – 7 personen voor
de rest van de ochtend gevormd. Elk groepje bepaalt vervolgens het eigen ochtendprogramma. Een
aantal onderdelen komen daar standaard in terug: Het delen van de wekelijkse “succes en fout” staat
altijd op de agenda en ook de ontwikkelworkshop en klantcases zijn terugkerende elementen. De
groep bepaalt samen hoe de tijd die ochtend het best wordt besteed.

Pagina 6 van 51

Het middagblok: Werken aan LCG - De middag begint met het pitchen van werkpakketjes: we
verdelen het werk wat er te doen is. Samen bepalen we welke werkpakketjes het meest urgent zijn
en deze worden opgepakt door collega’s die in de middag nog tijd over hebben. De rest van de
middag werkt iedereen binnen de bol aan de belangrijkste verbeteringen. We sluiten de LCG-dag af
met het ware Rollebollen: een “open microfoon” waarbij je het podium kan pakken om met collega’s
te delen wat nodig is.
Daar waar wordt verbeterd, worden keuzes gemaakt. In onze nieuwe structuur maken we hiervoor
gebruik van de adviesmethode. Dit betekent dat je vanuit je rol of bol een voorstel kunt maken en dit
indient bij alle belanghebbenden. Het uitgangspunt bij het werken met voorstellen is: Het is altijd een
goed voorstel en waard om te proberen, tenzij er zwaarwegende bezwaren zijn. Als belanghebbende
stem je in principe in met het voorstel, tenzij je een bezwaar hebt. Een bezwaar komt met de
verantwoordelijkheid om mee te helpen het bezwaar op te heffen. Op die manier voorkomen we
eindeloos praten over voorstellen wat impact heeft op onze verbetersnelheid.
Als een medewerker een verbetervoorstel heeft, kan hij naar de verantwoordelijke rol gaan om het
voorstel te bespreken. Die prioriteert samen met de bol het voorstel. Een mooi voorbeeld hiervan was
onze collega Arjen, die een voorstel tot aanpassing van de vergoeding voor vervoer indiende bij de rol
“Beloning Beheerder”. Daaruit is de “Kaizen Vervoer” gestart wat inmiddels heeft geleid tot een
verhoging van de kilometervergoeding bij het gebruik van je eigen auto en een experiment voor onze
eerste eigen LCG-deelauto (daarover meer in hoofdstuk 10 Delen).
In het kader van transparantie staat onze hele organisatiestructuur in Trello op het Bollenbord! Hier
vind je per bol de doelstellingen, alle rollen inclusief rolbeschrijving en de processen die we hebben
ingericht om de structuur flexibel te houden. Zo weet je wat je moet doen als je op zoek bent naar een
nieuwe rol, een rol vacant wilt stellen (de Rollenmarkt), als je de kaders van je bol wilt aanpassen en
wat je moet doen als je een probleem ervaart binnen de organisatie. Dit noemen we onze
aanpassingsprocessen die de basis vormen om onze structuur flexibel te houden. Zo zagen we dat een
tiental rollen vacant werden gezet en opgepakt door andere collega’s.
Iedere collega is dus binnen zijn eigen rol en bol bezig om de juiste dingen op te pakken. Maar hoe
bepalen en bewaken we dan toch de samenhang van het grotere geheel? Tja, dat was voor ons ook
weer even zoeken. Afgelopen weken hebben we signalen ontvangen van collega’s dat er behoefte is
aan meer samenhang en duidelijkheid over sturing LCG breed. Daarom gaan collega’s Eppo en
Ashley, die de rol hebben van “Structuurbeheerders” (pssst: vers van de pers dit, jullie hebben als
culture audit lezers de primeur!), het voorstel bij de bol “Organisatieontwikkeling” indienen om een
expert op het gebied van zelfsturing in te huren die ons hierin kan adviseren. Hiermee hopen wij de
kracht van de platte, gelijkwaardige organisatiestructuur te behouden én van de voordelen van
overall sturing te genieten. Jullie horen volgend jaar hoe dit experiment ons is vergaan!
Wat doen we met de invoering van de nieuwe structuur niet meer? Een aantal dingen zijn niet meer
van toepassing, omdat de eigenaren alle taken die zij nog hadden, hebben gedeeld met alle collega’s.
Zo staan de heidagen van PEM tegenwoordig alleen nog in het teken van de teamontwikkeling van
hun drieën, hebben we geen Obeya meer waarin de eigenaren eindverantwoordelijk zijn voor de
jaardoelen en hebben we ook geen kwartaalbijeenkomsten meer. De vorig jaar ingevoerde SPEM communicatie vanuit PEM - is om die reden ook opgeheven.
Tot slot; wat doen de eigenaren van LCG eigenlijk nog wel, kan je je afvragen? Welnu; zij zijn volledig
opgegaan in de bollen en rollen net als iedere andere collega. Op deze manier werken we echt op basis
van gelijkwaardigheid tussen alle medewerkers van LCG. Kortom, PEM streeft openlijk naar volledige
gelijkheid. En dit is af en toe best even worstelen! Als je aan PEM vraagt “Wat vinden jullie ervan?”
krijg je als eerste de vraag terug “Wat vind je er zelf van en wat zou je hiermee willen?”
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Maar je kan je voorstellen dat er altijd zaken zijn die nét tussen wal en schip vallen waar onze structuur
geen antwoord op geeft. Daarom vervult PEM nog een tweetal bijzondere rollen binnen onze
organisatie. De eerste is de rol van aandeelhouder, waarin zij vanuit het belang als aandeelhouder de
uiteindelijke knoop kunnen doorhakken over belangrijke zaken die een gevaar kunnen vormen voor
het voortbestaan van LCG. Ten tweede hebben zij de rol van ‘Vangnet – en geen hangmat’. Op deze
rol kan door iedere collega aanspraak worden gedaan als er iets urgents en belangrijks speelt waar de
structuur geen antwoord op geeft.
De kernactiviteiten van LCG
LCG helpt met training en consultancy organisaties duurzaam te verbeteren. Wij geloven in een aanpak
op maat waarbij we gebruik maken van onder andere de Lean en Agile filosofie. Wij zien deze twee
filosofieën niet als doel op zich. Wij zetten Lean en Agile in als belangrijk middel om organisatiedoelen
te bereiken. Om organisaties en hun medewerkers duurzaam te helpen veranderen helpen wij hen ook
met de zachte kant van de verandering. Onze (team)coaches en consultants begeleiden teams,
leidinggevenden en individuele medewerkers bij de benodigde verandering in gedrag en houding.
Onze impact? Een hogere klanttevredenheid, blije en geïnspireerde medewerkers en verbeterde
bedrijfsresultaten.
Tot 2016 bereikten we met de Lean filosofie als hoofdingrediënt mooie resultaten in samenwerking
met onze klanten. Tegelijkertijd merkten we dat we nog niet helemaal volledig waren in onze aanpak.
We voelden dat er nog meer impact mogelijk was. Onze hypothese was dat het Agile gedachtegoed
hierbij kon helpen. Wij begonnen dus met experimenteren, we gingen op onderzoek uit en bleven
intensief in contact met ons (klanten)netwerk. Onze belangrijkste conclusie: Lean en Agile versterken
elkaar.
Door deze twee filosofieën te combineren ontstaat er een totaalaanpak om organisaties klaar te
maken voor de uitdagingen van nu en de toekomst. Het Lean gedachtegoed helpt organisaties meer
klantgericht te worden, doelgericht en continu te verbeteren en talenten beter te benutten. Het Agile
gedachtegoed toont op deze vlakken veel overeenkomsten met Lean. Agile voegt daaraan toe: het
vergroten van de innovatiekracht, het sneller inspelen op ontwikkelingen en concrete handvatten voor
zelfsturing. Om deze reden hebben wij in 2017 de Agile filosofie toegevoegd aan onze training en
consultancy activiteiten.
Als groeiende organisatie gaan wij graag het experiment aan om uit te vinden welke activiteiten nog
meer bij ons en ons doel passen. Zo zijn wij in 2018 al gestart met het geven van workshops over
‘Werkgeluk’ en investeren wij in Zonnestroom Nederland. Meer over deze en andere innovaties in
hoofdstuk 7: “Ontwikkelen”.
Samenstelling team
We werken met een grote vaste kern en een kleine flexibele schil van vaste ZZP-ers. Het werken met
‘vaste’ ZZP-ers, die een groot deel van hun werk voor LCG doen, is fijn. Op deze manier zijn deze ZZPers echt onderdeel van de organisatie en ademen zij ook de “LCG way”.
De samenstelling van collega’s is op dit moment als volgt:
 45 Lean en Agile consultants/trainers
 4 Consultants in opleiding
 2 Office Managers
 7 ZZP-ers die werken als Lean en Agile consultants/trainers
 3 Partners
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Onze klanten
Wij geloven dat veranderen inspirerend moet zijn en dat wij onze impact zichtbaar maken om
verbeteringen te laten slagen. Samen begeleiden wij klanten in veel verschillende sectoren. Wij
werkten de afgelopen jaren met en bij ministeries, gemeenten, banken, verzekeraars, retailers,
bouwbedrijven, zorg- en onderwijsinstellingen, schoonmaakbedrijven, wooncorporaties, telecom- en
energiebedrijven en zelfs een themapark.
Hieronder een greep uit onze klanten in 2019:
o Zorg
: Pieter van Foreest, Isala, Reinaerde, VGZ, Wilhelmina ziekenhuis Assen
o Onderwijs
: Summa College, Erasmus Universiteit, Saxion
o Wonen
: Eigen Haard, Staedion
o (Semi)Overheid
: CIZ, Gemeente Alpen aan den Rijn, SSC-ICT, Gemeente Den Bosch
o Zakelijke diensten : Asito, Triodos, BAM, SAMR, ORMIT
o Retail
: Fietsenwinkel.nl
o Individuele deelnemers uit diverse sectoren schrijven zich in voor onze Lean en Agile trainingen.
(www.leantrainingen.nl en www.agilescrumtrainingen.nl)

Onze
concurrenten

Onze concurrenten
Kleine adviesbureaus die gespecialiseerd zijn in Lean en/of Agile management, zoals:
o House of Performance
o Lean Management Instituut
o UPD
o Lean Six Sigma Groep
o Scrum Academy
o Prowareness
Naast de kleine adviesbureaus, concurreert LCG ook met grote adviesbureaus die Lean en/of Agile
management als één van hun specialismen hebben, zoals:
o McKinsey
o Accenture
o EY
o PWC
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2. WERVEN EN VERWELKOMEN
Welke eigenschappen zoekt de organisatie in mogelijk nieuwe medewerkers, naast de
vereiste kennis die nodig is om het werk uit te voeren?
Het DNA van LCG’ers
Wij geloven dat veranderen leuk is. Wij zoeken naar mensen:
o Met een enorme gedrevenheid en enthousiasme;
o Met een grote mate van ontwikkelbaarheid en wil om te groeien. Dat betekent openstaan voor
feedback, kritisch reflecteren op eigen functioneren, kwetsbaar op durven stellen, fouten durven
maken en bereid zijn anderen te helpen in hun groei;
o Die zichzelf niet te serieus nemen, hun vak daarentegen wel;
o Met authenticiteit, die durven te laten zien wie ze zijn.
Wij noemen dat: confetti consultants! Plezier en inhoudelijke ontwikkeling gaan namelijk prima samen.
We zijn op zoek naar personen met wie we écht willen samenwerken. Dit geldt voor
consultants/trainers, maar ook voor officemanagers die wij in dienst hebben. In het selectieproces
bepalen we of een kandidaat iemand is ‘met wie we in de kroeg een biertje willen drinken’. We vinden
deze ‘culture fit’ belangrijk. Behalve de juiste competenties, die uitgebreid getest worden, luisteren
we naar ons gevoel om te zien of iemand een goede match is met de cultuur van LCG. Onze
kernwaarden helpen daarbij.
Voorop staat onze grote drijfveer en ons gezamenlijke doel, namelijk: het levensgeluk vergroten
(beschreven in hoofdstuk 1). We vinden het belangrijk dat iemand die bij LCG start aan dit gezamenlijke
doel wil bijdragen. Voor het volledige profiel voor kandidaten verwijzen we naar onze website.

Hoe voorziet de werving & selectieprocedure (campagnes, sollicitatieprocedures etc.)
erin dat een kandidaat zal passen binnen de cultuur van de organisatie?
De zoektocht naar nieuwe LCG’ers
Wij blijven continu op zoek naar nieuwe LCG’ers. Wij geloven namelijk dat als we iemand vinden die
past bij onze cultuur en die de gewenste competenties in huis heeft, we moeten gaan samenwerken.
Dit staat los van de hoeveelheid werk die we hebben. Als wij de goede mensen in huis hebben, dan
komt het werk vanzelf. We willen onze groei bepalen door kwaliteit van onze mensen en niet af laten
hangen van de vraag van klanten. Dit is geen eenvoudige zoektocht.
In 2018 hadden we, in korte tijd, veel consultants in opleiding aangenomen. Jonge enthousiaste en ook
relatief onervaren collega’s. We hebben hiervan geleerd dat we voldoende tijd en energie moeten
steken in het Gidsen van deze Consultants in Opleiding. Dit vraagt om voldoende beschikbaarheid van
betrokken LCG Gidsen. Het vrijmaken van genoeg tijd en energie bleek soms lastig in te plannen.
Vandaar dat we in 2019 met een aantal consultants in opleiding een afspraak hebben gemaakt voor
een latere start. Alleen op deze manier kunnen wij namelijk de kwaliteit van de indiensttreding
waarborgen. En dat is voor alle partijen beter!
Hoe vinden wij nieuwe LCG’ers?
De werving van nieuwe kandidaten doen we op verschillende manieren. Via LinkedIn en onze website
worden onze vacatures gepromoot. Daarnaast werken we met twee recruitment bureaus: Fairline en
Sense. Als zij kandidaten met de juiste competenties tegenkomen waarbij zij een culture fit
verwachten, worden deze opgenomen in het selectieproces. Deze bureaus hebben het selectieproces
zelf meegemaakt om een goed begrip te krijgen van het profiel waar we naar op zoek zijn. Ook wordt
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elke kandidaat die door hen wordt aangedragen persoonlijk teruggekoppeld, zodat we daar
gezamenlijk weer van leren. Toch blijft de belangrijkste bron voor nieuwe LCG’ers ons eigen netwerk.
We vinden het erg mooi om te zien dat onze medewerkers echte promotors zijn van LCG als werkgever.
Medewerkers laten door hun passie, plezier en energie zien hoe gaaf het is om voor LCG te werken.
Dat inspireert anderen. Meer dan de helft van de nieuwe medewerkers van de afgelopen jaren zijn
dan ook voortgekomen uit aanbevelingen door eigen medewerkers.
De verbondenheid van collega’s aan LCG
Dat onze selectie succesvol verloopt, blijkt uit het gegeven dat sinds de eerste medewerker bijna
iedereen vandaag nog steeds aan LCG verbonden is. De personen die eerder uit dienst zijn gegaan,
zijn voor zichzelf begonnen en zodoende nog steeds in contact met ons. In 2019 hadden we echter
een primeur. Mariette, een van onze fantastische collega’s, is vertrokken bij LCG zonder dat ze
langdurig als ZZP-er aan ons verbonden blijft in de toekomst. Hoe we haar hebben bedankt voor de
geweldige tijd lees je in hoofdstuk 6 Bedanken.

Nieuwe
collega’s

Onze nieuwe collega’s zelf aan het woord over de culture fit
De talenten die dit jaar LCG hebben versterkt, zijn Anouk, Nicky, Leoni, Marion en Mark. We hebben
deze nieuwe collega’s gevraagd hoe zij de eerste periode bij LCG hebben ervaren:
“Voor ik begon was ik wel nog even bang dat het iets té happyhappyjoyjoy zou zijn, als in, dat alles
vooral maar heel leuk moest zijn met z’n allen. Maar ik ben heel erg onder de indruk van het feit dat
juist ook moeilijke dingen of dingen waar iemand ontevreden over is, kunnen worden besproken en ook
echt wórden besproken. Ikzelf voel daar als nieuwkomer ook helemaal geen drempel voor. Zowel niet
bij mijn collega’s als aan de partners. Dat vind ik echt heel bijzonder.’’
‘’Tijdens de sollicitatieprocedure werd benoemd dat fouten maken mag. Jaja, dacht ik, dat zeggen ze
overal. Maar het is écht zo. Dat gevoel heeft mij zo veel vertrouwen en ontspanning gegeven dat ik een
vliegende start heb kunnen maken en ook dingen opgepakt heb die ik anders misschien uit onzekerheid
aan mij voorbij had laten gaan.’’
“Werken bij LCG voelt als steeds het randje van je comfortzone opzoeken. Dat maakt het werk
spannend en leerzaam. Gelukkig hebben we heel veel collega’s die het vertrouwen en de support geven
om dit mogelijk te maken.”
‘’Ik zeg wel eens grappend tegen mijn vrienden; het enige nadeel van hier werken is dat ik hierna nooit
meer ergens anders zou kunnen werken, als ik dat zou willen. Ik ben de vrijheid, het vertrouwen en de
gelijkheid zo snel als vanzelfsprekend gaan beschouwen, dat ik iedere keer weer verbaasd ben als ik
vrienden hoor praten over hun werksituaties. Daar zou ik niet meer naar terug willen.’’
Iedereen op de juiste plek
Anouk, Leoni en Marion zijn alle drie gestart als consultant in opleiding. Nicky daarentegen is in eerste
instantie aangenomen in een nieuwe rol. Zij heeft een half jaar gewerkt als Start-up Success Manager
voor LCG Connector. In deze periode hebben we Nicky verwelkomd binnen LCG en heeft zij een fijne
plek gevonden. Echter, veranderde haar werkzaamheden bij LCG Connector. Een hele nieuwe situatie
ontstond voor LCG: een fijne collega met een andere rol, een aflopend contract en werk dat anders
was dan waar ze initieel voor was aangenomen… een lastig dilemma. In goed overleg met Nicky is ze
de workshopronde van de sollicitatieprocedure ingegaan. Ze heeft hier een fantastische workshop
neergezet, waardoor ze heeft laten zien dat ze een volwaardig consultant in opleiding is. Fijn voor alle
partijen dat Nicky bij LCG is gebleven. Voor onze startup LCG België (in de volksmond ook wel BELCG
genoemd) hebben wij Mark verwelkomd. Mark is een Vlaming en hij gaat in ieder geval voor een half
jaar aan de slag om de nieuwe tak in België van de grond te krijgen.
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Onze sollicitatieprocedure
De sollicitatieprocedure is origineel van opzet en geeft vooral veel mogelijkheden voor de kandidaat
om zijn/haar authentieke zelf te laten zien en eigen inbreng te geven. Dat geeft ons de kans om hem
of haar te leren kennen. De procedure staat beschreven op onze website. Daarnaast hebben wij intern
ook vastgesteld dat wij bij LCG staan voor gelijke kansen. Gelijke gevallen willen we op een
gelijkwaardige manier behandelen. Voor ons is afkomst, etniciteit, geaardheid of bijvoorbeeld religie
irrelevant in het vinden van nieuwe collega’s. We beoordelen enkel op basis van een culture fit op
persoonlijke eigenschappen en de benodigde kwalificaties en competenties voor de functie.
Overigens krijgen wij regelmatig de vraag van potentiële sollicitanten om eerst een paar (mogelijk
toekomstige) collega’s te spreken. LCG’ers ontvangen deze potentiële sollicitant dan graag en vertellen
het eerlijke verhaal over hoe het is om bij LCG te werken. Vrijwel altijd leidt dit tot een daadwerkelijke
sollicitatie.
De sollicitatieprocedure bestaat uit 6 stappen. Hieronder geven wij van verschillende stappen aan
waarom deze is opgenomen en hoe deze eruit ziet.
Stap 1 Reageer: Tijdens deze stap zijn we vooral op zoek naar benodigde ervaring van een kandidaat.
We hebben een aantal criteria waar een kandidaat aan moet voldoen om verder te komen. Die toetsen
we in deze eerste stap op basis van cv en brief.
Stap 2 Maak een filmpje: Dit is het eerste moment dat we toetsen op een culture fit. In 30 seconden
film zie je direct verschillende eigenschappen van de kandidaten. Door te vragen waarom zij denken
de ‘confetti consultant’ te zijn die bij LCG past, zien we hoe de motivatie van iemand is.
Stap 3 Speeddate LCG: Door deze speeddate krijgen deelnemers meteen het ‘LCG gevoel’ mee. Er is
één partner aanwezig, één collega consultant / trainer en tenminste twee andere kandidaten (meestal
meer). Sollicitanten horen op deze manier verhalen en ervaringen vanuit de consultants en vanuit
PEM. Dit is niet alleen fijn en leuk voor de sollicitanten, maar ook voor de LCG collega.
We merken dat iedere LCG’er het leuk vindt om hierbij betrokken te zijn en daarbij invloed te hebben
op wie zijn/haar collega gaat worden. Het bijzondere is dat kandidaten geen concurrent van elkaar zijn.
Dat brengt een open, prettige sfeer. Ze krijgen de mogelijkheid om al hun vragen te stellen en zichzelf
te presenteren. Er wordt veel gelachen.
Na een kort voorstelrondje vertellen de LCG’ers meer over de visie, de werkwijze, de kernwaarden en
geven zij een blik ‘achter de schermen’ van LCG. Dit doen we door het interactief doorlopen van
verschillende platen die in de zaal zijn opgehangen.
Vervolgens houden de kandidaten een creatieve presentatie van 5 minuten die zij hebben voorbereid
over zichzelf en hun visie op Lean/Agile. Kandidaten geven elkaar feedback over de presentatie. Daarna
volgt het daadwerkelijke speeddaten: elke kandidaat spreekt één op één vijftien minuten met de
LCG’ers. Tijdens de speeddate kunnen kandidaten vragen stellen en beantwoorden. Kandidaten krijgen
dezelfde dag nog bericht of ze doorgaan naar de volgende ronde.
Stap 4 Geef een workshop: We willen kandidaten echt aan het werk zien. In ons werk betekent dat
het geven van trainingen en workshops. Daarom gaan we dat in deze ronde daadwerkelijk doen. Er
zijn twee spelregels voor deze ronde: de workshop mag maximaal 45 minuten duren en moet zichtbaar
een Lean en/of Agile onderwerp raken. Voor de rest is het aan de kandidaat om hier een succes van te
maken.
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We vinden het belangrijk dat bij de workshop minimaal twee van de drie partners van LCG aanwezig
zijn en een andere LCG-collega. Zij zijn de deelnemers van de workshop. Na afloop krijgt de kandidaat
van elke partner en de LCG-collega direct feedback op de workshop (tips en tops) en de ruimte om
hierop te reageren en zelf ook punten aan te brengen.
De kandidaat krijgt dezelfde dag nog uitsluitsel of hij/zij doorgaat naar de volgende ronde. Daarbij
wordt de kandidaat ook echt aangemoedigd om nog een keer goed na te denken of hij/zij nog steeds
bij LCG wil blijven werken. De workshop is namelijk een voorbeeld van hoe wij binnen LCG graag
werken en hoe we kijken naar ontwikkelen. Het is wel prettig dat dit bij je past natuurlijk.
Stap 5 Ontmoet je nieuwe collega’s: We vinden het belangrijk dat alle collega’s het zien zitten om de
kandidaat als mogelijk nieuwe collega te verwelkomen. En andersom ook, de kandidaat moet het ook
zien zitten bij LCG. Vandaar dat we de kandidaat uitnodigen om een dagdeel met ons mee te lopen
tijdens een LCG-dag.
De kandidaat krijgt de kans zich met een korte creatieve presentatie voor te stellen en doet meteen
mee met alle onderwerpen die op de agenda staan. Ook stelt de kandidaat één vraag aan de hele groep
die hij of zij nog graag wilt weten. Voorbeelden van vragen zijn: ‘wat vind je het minst leuke bij LCG?’
of ‘waardoor werd jij het meest verrast toen je ging werken bij LCG?’. De kandidaat wordt door de
potentiële LCG Gids (zie 2b. ‘Verwelkomen’) de halve dag begeleid. Aan het einde nemen we afscheid
van de kandidaat en mag iedereen aangeven wat ze van de kandidaat vinden en of ze een principieel
bezwaar hebben als de kandidaat zou worden aangenomen. Tot nu toe is gebleken dat in 80% van de
gevallen de kandidaat ook collega wordt. Zoals eerder aangegeven nemen we een culture fit bijzonder
serieus.
Stap 6 Arbeidsvoorwaardengesprek: Bij deze stap kijken we met de kandidaat terug naar de eerdere
stappen. We horen graag wat iemand van de procedure vond en of de kandidaat nog steeds een match
ziet met zijn/haar ambities/wensen en LCG. Ons salarissysteem biedt een volledig objectieve en
transparante manier voor het bepalen van het startsalaris. Wanneer we verwachten dat er een gap is
tussen het verwachtte salaris en dat wat LCG biedt, gaan we hierover direct het gesprek aan met elkaar
(al voor stap 6). In het kader van transparantie, elkaar willen begrijpen en vooral ook elkaars tijd en
energie goed te gebruiken.
Daarnaast inventariseren we wat de kandidaat belangrijk vindt in de arbeidsvoorwaarden. Op basis
van dit gesprek maken we een voorstel dat bestaat uit vaste componenten uit ons salarissysteem en
individuele componenten die voor een kandidaat belangrijk zijn (denk daarbij aan specifieke
opleidingswensen, parttime percentage, startdatum).
Wat vinden kandidaten van onze selectieprocedure?
Kandidaten geven aan dat ze de procedure prettig en uniek vinden en (daardoor) goed vinden passen
bij LCG. Zelfs als we niet met elkaar verder gaan. De prettige persoonlijke aandacht wordt vaak
genoemd. Dit zit bijvoorbeeld in het telefonisch contact bij het uitnodigen en plannen van de rondes
en het ontvangen van persoonlijke terugkoppeling inclusief concrete feedback. Ook ontvangen alle
kandidaten die door de eerste twee stappen heenkomen een cadeautje om hen te bedanken voor de
inspanningen die zij hebben gedaan, ook als ze niet door de selectieronde heen komen. Het cadeautje
is een doosje vol geluk, geheel in lijn met ons 50-jaren doel.
We vinden het belangrijk dat een kandidaat zo snel mogelijk duidelijkheid heeft. Dus bij elke stap
hebben we een scherpe reactietijd van onze kant. Kandidaten geven aan het te waarderen dat er
steeds een snelle reactie is. Maar zij geven ook aan de sollicitatieprocedure weleens als langdurig te
ervaren. Mede door deze feedback gaan we in 2020 kijken of we de doorlooptijden van onze
sollicitatieprocedure kunnen inkorten. We blijven namelijk onze interne processen altijd kritisch
bekijken en willen deze graag verbeteren.
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Hoe verwelkomt de organisatie medewerkers en integreert ze in de cultuur?
Voor de eerste dag van een nieuwe LCG’er…
We vinden het belangrijk dat nieuwe medewerkers zich zo snel mogelijk thuis voelen binnen LCG.
Daarom hebben wij veel aandacht voor het indiensttredingsproces.
Omdat wij geen vast kantoor hebben, is het belangrijk dat nieuwe medewerkers op dag één worden
voorzien van alle benodigde middelen. Om ervoor te zorgen dat alle materialen aanwezig zijn op de
eerste dag, hanteren wij een gedetailleerd omschreven indiensttredingsproces. We zorgen ervoor dat
de laptop geïnstalleerd is met de belangrijkste programma’s en sites waar wij mee werken. Ook
ontvangt de medewerker een iPhone® met daarin de belangrijkste contacten, zoals contactgegevens
van onze collega’s en contactgegevens van onze belangrijkste leveranciers. De NS-Business Card kan
door de medewerker op de eerste dag al gebruikt worden. In de twee trainingskoffers zit ons standaard
trainingsmateriaal.
Ook zorgen we bij iedere nieuwe medewerker voor een ludiek ‘welkom bij LCG-presentje’, op dit
moment is dit een tas voorzien van de naam van de nieuwe medewerker en de tekst ‘vergroot het
levensgeluk’. Er wordt van iedere nieuwe medewerker (met tas) op de eerste dag een foto gemaakt,
welke - samen met de contactgegevens - wordt gedeeld op de LCG-appgroep, wat altijd leidt tot een
stroom aan warme welkomstgroeten.

Van 2
naar 1 jaar

Gids beslist
over vast
contract

De LCG Gids
Naast deze praktische zaken, werken we met een LCG Gids. De LCG Gids combineert de rol van de
inwerkbuddy en talentmanager. De vereisten om LCG Gids te mogen worden zijn:
 Je werkt minimaal twee jaar bij LCG (wij geloven erin dat je LCG-ervaring én LCG in je hele
DNA moet hebben om deze rol goed te kunnen vervullen).
 Je vindt het leuk om een nieuwe collega minimaal één jaar te begeleiden in de wondere wereld
van LCG!
De LCG Gids zorgt ervoor dat onze nieuwe collega zich thuis voelt bij LCG en alle ‘ins en outs’ leert
kennen van onze organisatie. Denk hierbij aan ‘de bedoeling’ achter onze kernwaarden, bila’s, het
delen van Successen & Fouten en ontwikkelworkshops. Ook helpt de Gids de nieuwe collega om mooie,
passende opdrachten bij klanten te krijgen en bij het opstarten en uitvoeren van interne
verbeterprojecten. Ook bepaalt de Gids -in continue afstemming met de nieuwe collega en collega’s
die veel met de collega samenwerken- of de nieuwe collega een vast contract krijgt. We starten
tenslotte altijd met een contract van één jaar. Dit is nieuw beleid in 2019. Eerder was PEM betrokken
bij de beslissing voor het aanbieden van een vast contract, nu ligt die taak bij de Gids. Uiteraard kun je
als Gids óf als nieuwe medewerker PEM of onze vertrouwenspersoon inschakelen bij vragen, twijfels
of andere overwegingen.
We hebben deze wijziging doorgevoerd, omdat we erin geloven dat degene die het dichtst bij de
nieuwe collega staat gedurende een jaar, het beste in kan schatten of het vaste contract een mooi
vervolg is van de samenwerking. Doordat de ontwikkeling van de collega iedere week besproken wordt
in de Bila, komt een besluit over een contract niet als een verrassing.
De LCG Gids maakt ongeveer twee weken voor de eerste werkdag een afspraak met de nieuwe collega
om alvast kennis te maken. Dit is tegelijkertijd een mooie gelegenheid om een toelichting te geven op
het inwerktraject.
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Deze afspraak is een gezellig informeel moment, met een kop koffie of een glas bier, om kennis te
maken en de nieuwe medewerker zich welkom te laten voelen. De LCG Gids helpt op dit moment de
nieuwe collega tevens bij het opstellen van een LCG CV (om makkelijker en sneller aan klanten
voorgesteld te kunnen worden bij aanvang) en zorgt voor de inschrijving van de benodigde trainingen
(zoals de Lean Green Belt of de Agile Scrum Master).
Voor alle Gidsen is een ‘Gids voor de Gids’ opgesteld. Deze Gids voorziet in tips en handigheden (zoals
mogelijke Bila-vragen) om de talentontwikkeling op gang te helpen. Ook is er een Gidsen-appgroep
waarin hulpvragen worden gesteld aan andere Gidsen of best practices worden gedeeld.
Het grote moment; de eerste werkdag
Een spannend moment, dus dat willen we goed verzorgen. We beginnen met een warm welkom op de
locatie waar de Office werkzaam is en nemen tijd en ruimte voor persoonlijk contact. De nieuwe
medewerker ontvangt alle benodigde materialen en wordt door de Gids wegwijs gemaakt. De nieuwe
collega wordt meegenomen in een aantal praktische zaken, zoals de jaarplanning met alle LCGactiviteiten, het omgaan met declaraties, de belangrijkste werkinstructies en de planning voor de
komende weken. Ook wordt er gesproken over de missie, visie en kernwaarden van LCG. Er wordt
besproken hoe wij binnen LCG omgaan met talentontwikkeling. Er is veel aandacht voor wat de nieuwe
collega daarbij mag verwachten en wat van hem/haar verwacht wordt.
En daarna de eerste weken
Vanzelfsprekend is er de eerste weken intensief contact met de LCG Gids. Deze heeft een gedetailleerd
inwerkprogramma samengesteld van vier weken. Het doel is om een zo compleet mogelijk beeld te
krijgen van de nieuwe collega’s, LCG en haar klanten.
1. De nieuwe collega loopt in de eerste week zo veel mogelijk mee met zijn LCG Gids om elkaar
snel goed te leren kennen. Vanaf week twee gaat de nieuwe collega 'werkvloeren' bij andere
collega's.
2. Meelopen met andere collega’s: We vinden het belangrijk dat een nieuwe medewerker snel
een beeld krijgt van de diversiteit van klanten en het soort trajecten dat wij doen.

LCG
verhalen

3. WWWW – Het Weergaloze Wegwijzende Warme Welkom: Deze halve dag organiseren we
wanneer er een groepje te maken is van de laatste drie nieuwe medewerkers. De partners
vertellen over het ontstaan van LCG, de kernwaarden, de visie op Lean en Agile en op goed
werkgeverschap. De medewerkers ervaren wat de LCG-way-of-working is en de partners
worden weer op scherp gezet door de frisse blikken en door feedback op de visie en doelen.
Iedereen leert op de WWWW! We starten met een lunch en met LCG-verhalen die
legendarisch zijn. Dit zijn geen zakelijke verhalen, maar kampvuurverhalen die de cultuur van
LCG weergeven en die nergens zijn opgeschreven, maar iedereen kent…
4. Train de trainer - waarin de medewerker kennismaakt met LCG’s visie op leren en tips & trucs
leert over het geven van een training. De train de trainer wordt gegeven door een ervaren
trainer. Deze dagen staan in het teken van oefenen en leren waarbij veel aandacht is voor
feedback (zowel geven als ontvangen).
5. Instromen als trainer - we geloven erin dat je je het snelst ontwikkelt door het principe van
‘voordoen, nadoen, zelf doen’. Ook al ben je een ervaren professional, wij hechten veel waarde
aan de LCG-way van training geven. Dit betekent dat alle nieuwe medewerkers eerst als
deelnemer onze standaard training volgen. Hier staat het leren door observeren en ervaren
centraal - wij noemen dit ‘voordoen’. Daarna gaat de nieuwe medewerker zo snel mogelijk als
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derde trainer mee de training geven. Dit noemen wij ‘nadoen’ omdat je zelf training aan het
geven bent maar nog intensief begeleid wordt door twee ervaren trainers. Daarna sta jezelf
als trainer voor de groep – ‘zelf doen’.

Evaluatie

Champagne

Evaluatie van de inwerkperiode
Tijdens de eerste inwerkperiode is er een evaluatiemoment tussen de nieuwe medewerker, de Gids
en de boleigenaren van ‘binnen halen en thuis voelen’. Hierin wordt teruggekeken op:
 Hoe
was
de
inwerkperiode?
Score
van
1
10,
tips
en
tops
In zowel 2018 als 2019 was de score van nieuwe medewerkers over het indiensttredingsproces
8,7. Ons doel is om bij iedere medewerker een 9 op te mogen halen, dus er is nog steeds ruimte
ter verbetering!.
 Wat is je opgevallen bij LCG? We willen namelijk leren van de frisse blikken die onze organisatie
binnen komen.
Vaste dienst moment
Hoewel we twijfelden om dit moment ook in hoofdstuk 9 onder het thema ‘Vieren’ te noemen, maakt
dit moment naar ons idee het verhaal in dit hoofdstuk compleet. Iedere nieuwe medewerker start bij
LCG met een contract voor 1 jaar, met de intentie voor een vast contract. Na 9 maanden is daar dan
het ‘vaste dienst moment’. Tijdens het Trend-in-Talent gesprek tussen de nieuwe medewerker en de
LCG Gids, wordt na 9 maanden door beide partijen de overeenkomst bezegeld met een contract voor
onbepaalde tijd. Doordat de sollicitatieprocedure zo secuur is opgezet en wordt uitgevoerd, merken
we dat er op deze momenten nauwelijks twijfel bestaat of er ook in de toekomst een match blijft
tussen LCG en de medewerker! Het ‘vaste dienst moment’ wordt gevierd met een fles champagne en
een feestelijke foto in de LCG appgroep. Uitgebreide felicitaties volgen daarop!
Life Time Employment
Waarom geven wij LCG’ers na één jaar en vast contract? Wij geloven in Life Time Employment. Dat
klinkt wellicht een beetje ouderwets, maar wij blazen het graag nieuw leven in. Als we eenmaal fijn
met elkaar samenwerken (na de ‘proeftijd’ van het eerste jaar, want zoveel heb je nodig om echt
helemaal te kunnen voelen/weten of LCG bij je past) gaan we voor een samenwerking voor de rest van
ons leven. We investeren zoveel in elkaar dat het ook fijn is dat we dan lang samen kunnen zijn.
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3. INSPIREREN
Hoe overtuigt de organisatie medewerkers van het feit dat hun werk meer inhoudt dan
alleen een baan?
Programma’s die zijn ontworpen om de waarden, missie, visie, etc., te versterken.
Introductie: Inspiratie op vele vlakken
Wij laten ons graag inspireren; dit houdt ons scherp en zorgt voor verdieping in ons werk. Hoe deze
inspiratie naar ons toekomt? Vaak komt het van een collega die zelf ergens iets moois heeft gelezen of
ervaren. Dit delen we dan graag met elkaar. Daarnaast hebben we onze grote inspiratiebron vanuit de
Lean filosofie die ons altijd doet verrassen; Japan! Dit jaar zijn we zelfs voor het eerst met alle collega’s
afgereisd naar Japan om de cultuur in levende lijve te ervaren. Daarover later meer!
Inspiratie van experts
Afgelopen jaar hebben we veel inspiratie van buiten LCG naar binnen gehaald en andersom. De
belangrijkste motor hierachter is ons eigen DNA van continu verbeteren. Gesprekken met onze klanten
over hun ervaringen met ons (Klant-NPS), hebben ertoe geleid dat LCG’ers in consultancytrajecten
kunnen verbeteren in projectmanagement. Dit bracht een serie aan inspirerende leermomenten
teweeg.
Zo hebben wij een expert op het gebied van projectmanagement van een concullega uitgenodigd om
van te leren. De inzichten uit deze bijeenkomst zijn gedeeld met alle collega’s in workshops tijdens
onze consult-de-consultantdag. In hoofdstuk 7 vertellen we meer over deze dag. Op de dag in augustus
reflecteerden we op onze eigen klantcases aanpak – zo inspireren we elkaar. De gestructureerde en
doortastende projectmanagementaanpak wordt nu door collega’s gebruikt in verschillende
consultancytrajecten.
Ook hebben we systemische wijsheid en coaching op het gebied van contracteren van buiten naar
binnen gehaald. Dit betekent dat wij samen gereflecteerd hebben op de relaties die wij met klanten
hebben en in hoeverre opdrachten (on)eigenlijk aan ons uitbesteed worden. Klanten waarderen onze
gestructureerde aanpak nu steeds vaker, aldus onze recente klanttevredenheidsmetingen. Geweldig
dat samen leren om het voor onze klanten beter te doen, tegelijk zo veel verbinding en inspiratie
brengt.

Bewaker
Der
Kernwaarden

Inspiratie vanuit de rol Bewaker der Kernwaarden
In hoofdstuk 1 schrijven we over onze kernwaarden en missie en visie. Deze kernwaarden zitten
zodanig in ons DNA, dat collega’s uit eigen initiatief zich opgeworpen hebben als ‘Bewakers der
Kernwaarden’. Dat betekent dat op allerlei ludieke wijzen onze kernwaarden onder de aandacht
komen. Zo zijn er spelletjes op LCG-dagen, zo worden we uitgedaagd om onze successen en fouten te
relateren aan de relevante kernwaarde. Het effect hiervan is, dat het bewust én onbewust vaker
onderwerp van gesprek is. Zo zegt Isabelle: ‘Ik ervaar bepaalde kernwaarden echt als steunend in het
dagelijkse werk bij de klant, om zo de LCG- identiteit te blijven neerzetten.’
Inspiratie uit de sport
LCG laat zich inspireren door talloze voorbeelden uit de (top)sport. In onze dagelijks leven zijn de
LCG’ers zelf en bij klanten bezig om doelen te stellen en te halen. Dit doen we omdat we weten dat
we daar gelukkig van worden. Inspiratie daarvoor vinden wij in de sport. Zo leerde hockeycoach van
Dames 1 Den Bosch Raoul Ehren ons als spreker op een LCG-dag, dat je niet altijd bezig hoeft te zijn
met je ontwikkelpunten, maar dat je ook iemand vooral kan inzetten op zijn sterke punten. Steijn
Spreij, data analist van het Nederlands voetbalelftal, heeft ons geleerd dat door je vast te bijten in
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cijfers en data, je mooie nieuwe inzichten kan laten zien aan je klanten. Ook als ze daar niet op zitten
te wachten. Ook is oud-hockeyinternational Minke Booy is te gast geweest op een van onze LCGdagen. Zij nam ons mee in het belang van de groepsprocessen als je wil presteren als team.

Hockey
dames

In het tweede kwartaal van 2019 zijn we hard aan de slag geweest om de structuur van LCG te
veranderen. Het motto van dit kwartaal was “alle ballen op structuur”. Hierin trokken we samen op
met twee hockeyinternationals, Marijn Veen en Frederique Matla, die zich aan het voorbereiden
waren voor hun doel: de finale van de Pro League met het Nederlands dames hockeyelftal. Zij waren
te gast op LCG-dagen. Wij bezochten de wedstrijden. Tussendoor wisselden we filmpjes uit om van
elkaar te leren en te motiveren. Bovendien leerden ze ons hockeyen in het stadion van
hockeyvereniging den Bosch. Zelf zijn wij als LCG’ers hierdoor ook steeds sportiever. Velen van ons
vonden een personal trainer van LCG onder de kerstboom. We ‘planken’ met enige regelmaat op
LCG-dagen. En het LCG zaalvoetbalelftal timmert ook voor de derde helft steeds meer aan de weg.

Praktijken die medewerkers de waarde van hun werk voor klanten en/of de samenleving
laten zien.

Japanse
Bedrijven
bezocht

Inspiratie uit Japan
Om het 10-jarig bestaan van LCG te vieren hebben we met álle medewerkers een korte lustrumreis
naar Japan gemaakt. Tijdens deze reis hebben we verschillende bedrijven bezocht, zoals Nissan,
Haneda Chronogate (een logistiek dienstverlener) en Nakano City (gemeente). Bij al deze bedrijven
raakten we geïnspireerd door verschillende elementen.
Gastvrijheid en vriendelijkheid
Eén daarvan is de enorme gastvrijheid en vriendelijkheid die we overal voelden. Japanners nemen de
tijd voor hun gasten, en dat heeft indruk op ons gemaakt. Het tweede is ‘building people first’, de
focus die sommige organisaties aan de dag legden als het gaat om het ontwikkelen van mensen. Een
ziekenhuisdirecteur verwoordde dat zelfs als: we are self-centered and not patient centered. Deze
boeiende stelling is gebaseerd op de overtuiging dat je je moet richten op datgene waar je invloed op
hebt. Als medewerker heb je invloed op je eigen handelen, jij bent de centrale speler. Je moet eerst
naar jezelf kijken, jezelf verbeteren, voordat je een patiënt goed kunt helpen.
In het werk gaat het over masterful action, eigenaarschap nemen over je werk, en daarom begint het
bij jezelf. Dan pas kun je kwaliteit leveren. De patiënt is belangrijk, maar valt niet binnen het
eigenaarschap van het ‘zelf’. Daarom: zet je mensen op de eerste plaats, investeer in hen. Zodat zij
de beste versie van zichzelf kunnen worden, en daardoor klanten en patiënten beter kunnen
bedienen.
Ten derde was er nog de inspirerende les over leren en fouten maken. Na afloop van een
bedrijfsbezoek bedankte een collega de directeur en vertelde hem dat zij veel van zijn verhaal had
geleerd. Hij keek haar indringend, maar vriendelijk aan en zei: ‘Maar je hebt helemaal nog niks
geleerd. Je hebt een verhaal aangehoord. Je hebt hoogstens wat kennis en informatie tot je
genomen. Ga terug naar Nederland, ga oefenen met hetgeen wat je hebt gehoord. Dan ga je fouten
maken, en dán pas ben je aan het leren. Je kunt namelijk alléén leren door fouten zelf te maken.’
Tenslotte heeft één van onze voorbeelden, Mr. Eguchi, ons geïnspireerd met een speech over
betekenisgeving. Organisaties zijn er op aarde om betekenis te geven. Aan medewerkers en aan
klanten. Een gevolg is dat er geld wordt verdiend. Maar geld verdienen is niet het doel, daarin zit niet
de zingeving. De zingeving zit hem in betekenisvol werk doen, en daarmee klantwaarde leveren. Dat
heeft ons geïnspireerd om ons weer te focussen op onze hogere doel, namelijk het vergroten van het
levensgeluk.
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Experiment
ketenzorg
verbeteren

Inspiratie voor de maatschappij
Twee bevlogen collega’s, Eppo en Alissa, met passie voor de problematiek in de Jeugdzorg, zijn een
initiatief gestart. Samen met ketenpartijen in de Jeugdzorg willen zij op basis van de belangrijkste
problemen concrete vervolgstappen zetten. Zo is de documentaire van Alicia (NPO) intrinsieke
motivatie voor hen geweest om de Jeugdzorg echt te verbeteren. Zij laten zich niet afremmen door
het ontbreken van geld hiervoor.
Eind november 2019 heeft de eerste workshop met de ketenpartners (gemeentes, Veilig Thuis,
Jeugdhulp instellingen, etc.) plaatsgevonden. Dit was een groot succes; we hebben vanuit meerdere
betrokken organisaties te horen gekregen dat wij als LCG echt meerwaarde kunnen bieden door
organisaties in de zorg met elkaar te verbinden.

Verhalen die gedeeld worden met medewerkers die een gevoel van trots in de
organisatie bevorderen.

GPTW
als drijver

Inspiratie vanuit GPTW
Wij doen nu al een aantal jaar mee met Great Place To Work. Wat wij ontzettend mooi vinden, is te
zien hoe collega organisaties die ook meedoen hun organisatie hebben vormgegeven. Zo hebben we
vorig jaar tijdens het GPTW event andere organisaties gesproken die ook mooie voorbeelden
hebben, en dat inspireert!
Ook houdt GPTW onszelf scherp doordat we de Culture Audit en de uitkomst van de vragenlijst
collectief met elkaar bespreken en omzetten in verbeteracties voor het komende jaar. Eigenlijk is
GPTW één van onze drijvers geworden achter grote wijzigingen die we gedurende het jaar aan onze
organisatie doorvoeren. Met dit jaar als grootste wijziging natuurlijk onze nieuwe
organisatiestructuur! We scoorden immers laag op de stelling over toekomstbestendigheid. Gezien
wij nu met deze organisatievorm in continue staat van reorganisatie zijn hopen wij een goede slag
gemaakt te hebben op dit gebied!
Inspiratie vanuit onze avonturen in de kroeg
De kroeg; de plek waar we na afloop van LCG-dagen met elkaar de derde helft beleven. Onder genot
van een biertje en een bitterbal mijmeren we graag over onze toekomst en de ambities die we
hebben. Het zal jullie niet verrassen dat de kroeg al vaker de plek is geweest waar de ideeën zijn
geboren die we uiteindelijk ook werkelijkheid maken. Een mooi voorbeeld dit jaar was het idee van
onze collega John om ons allemaal aan te zetten om mee te doen aan de meditatie challenge
MindSet. Na contact met Jackie Reardon zijn we inmiddels de uitdaging aangegaan. Al drie weken
met een groep van 30 man iedere dag aan het mediteren, op weg naar “friendly eyes”. Impact op ons
eigen levensgeluk!
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4. SPREKEN
Op welke onderscheidende manier delen managers, met name senior managers,
informatie met medewerkers en op welke manier bevorderen ze een transparante
cultuur?
Introductie: Waar gesproken wordt, daar wordt geluisterd… en andersom
Uiteraard gaat het hoofdstuk over ‘spreken’ voornamelijk over delen van informatie via de traditionele
lijn van leider naar medewerkers, zoals in de letterlijke vraagstelling is verwoord. We beseffen ons dat
binnen LCG zelden gesproken wordt zonder dialoog, of mogelijkheid op inspraak en feedback. De
inhoud van het thema ‘Spreken’ en het thema ‘Luisteren’ zijn daardoor voor ons lastig uit elkaar te
houden. Het gebeurt vaak tegelijk. We hebben onze uiterste best gedaan om onderdelen die onze LCG
cultuur kenmerken onder te verdelen onder deze thema’s.
Daarnaast is binnen LCG ook geen sprake van ‘senior’ management. Dit jaar hebben we een nieuwe
structuur omarmd, waarbij zelfsturing nog meer op de voorgrond staat. Meer over deze structuur lees
je in hoofdstuk 1. Met alle collega’s houden we de organisatie draaiende. De drie partners (PEM) staan
wat dat betreft op hetzelfde niveau als alle andere medewerkers, van net nieuw binnen tot al jaren in
dienst. In dit hoofdstuk staat dus vooral het informatie delen tussen alle collega’s onderling centraal.
Rollebollen met bier
Op de tweewekelijkse LCG-dag in haar nieuwe vorm is iedere middag ruimte om te werken ‘aan’ LCG.
Zoals beschreven in hoofdstuk 1 is een vast onderdeel van het programma het ‘Rollebollen’, ook wel
‘Open Microfoon’ genoemd. Iedereen staat bij elkaar, terwijl het bier alvast rondgegeven wordt om
de Vrij-mi-bo in te zetten. Dit is één van de momenten waarin collectief de ruimte is om te spreken.
Tijdens dit half uur kan iedereen de ‘open mic’ (in de vorm van een bierflesje, handschoen, of ander
willekeurig voorwerp) oppakken die iets wil mededelen over een innovatie, verandering, of andere
informatie die alle medewerkers aangaat. Dit wordt altijd gefilmd en gedeeld over de app, zodat ook
de afwezigen op de hoogte zijn van de laatste updates.

Digitaal
dashboard

Altijd actuele informatie
Nu de Obeya niet meer een vast onderdeel is van de LCG-dag, hebben we een andere manier gevonden
om allerlei belangrijke KPI’s over hoe het er voor staat met LCG te delen met elkaar. Op onze interne
Sharepoint-site is een dashboard ingericht door onze eigen Excel-en-power-BI-expert Hein. Dit bevat
altijd de meest actuele informatie over onze klanttevredenheid, medewerkertevredenheid en de
financiële cijfers.
Deze nieuwe vorm van inhoudelijke informatie delen over hoe het ervoor staat met LCG moet nog
meer vorm krijgen. Een collega gaf ook aan dat hij er nu minder gevoel bij heeft hoe het er echt voor
staat met LCG en het soms een wirwar aan informatie is. De uitdaging bij LCG zit hem niet zo zeer in
het tekort aan ‘Spreken’ maar in de gefragmenteerde overvloed ervan. In hoofdstuk 1 lees je bij onze
organisatievorm meer over hoe we dit de komende maanden willen gaan oppakken.
Updates uit de bollen
Door sommige bollen wordt maandelijks een email update uitgestuurd. Zo stuurt de bol ‘Binnen,
winnen, matchen’ meermaals updates over hoe het staat met ontwikkelingen omtrent
capaciteitsmanagement. Ook de Financiële bol stuurt, naast het altijd actuele dashboard, maandelijks
een update over hoe we er financieel voor staan. Iedereen wordt uitgenodigd hier vragen over te
stelen als die er zijn.
Transparante leads
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Leads
proces

Weer
bericht

LCG
TIMES
Geen

LCG
Times

Nieuw dit jaar is de manier waarop we omgaan met ons ‘Leadsbord’. Één van de laagst scorende
stellingen uit het vorige GPTW onderzoek ging over of het werk eerlijk werd verdeeld. Het was
onduidelijk en niet transparant hoe klantvragen werden verdeeld. Dit hebben we aangepakt. Alle Leads
die binnenkomen worden op het ‘Leadsbord’ gezet in de Trello-omgeving. Iedereen die tijd heeft en
zin heeft in deze Lead, kan zijn naam aan het kaartje hangen en de lead oppakken. Ook blijft inzichtelijk
welke capaciteit nodig is in welke fase (voorstel schrijven, op gesprek en het daadwerkelijk uitvoeren
van de opdracht). De Bol Binnen, Winnen, Matchen houdt het overall overzicht of de vraag en aanbod
goed verloopt. Het is nog wennen aan deze nieuwe routine. Het heeft in elk geval ervoor gezorgd dat
collega’s zelf weer verantwoordelijk zijn voor het creëren van een leuke werkweek.
Updates over de Leads worden iedere twee weken gegeven door Paul. Iedere twee weken maakt hij
een filmpje met het ‘Weerbericht’, waarin alle Leads die binnen zijn geblazen worden besproken, waar
het regent (Leads waar we het niet zijn geworden) of waar het zonnetje schijnt (gewonnen Leads) en
waar de wind waait (Leads die ons land zijn binnen geblazen). Dit alles vaak inclusief geluidseffecten
woordgrappen, maar ook met de leerpunten die we uit verloren of gewonnen Leads kunnen halen.
Eerder gebeurde dit op de LCG-dag, maar omdat niet iedereen er dan was, werd voorkeur gegeven
aan een filmpje. Steeds vaker gebeurt het dat ook collega’s eigen ‘extra weerberichten’ delen.
LCG-Times is niet meer
Zoals veel organisaties puzzelen we op de manier om “weetjes en nieuwtjes” met elkaar te delen.
Zeker nu we groeien naar een omvang waarin je niet meer alles kan overzien. Afgelopen jaar is
geëxperimenteerd met de ‘LCG-Times’, een periodiek nieuwsbulletin, waarin – zoals in een krant –
nieuws is verzameld en wordt ondersteund door foto’s, statistieken en prikkelende koppen.
Echter, afgelopen tijd is gebleken dat dit nog niet helemaal uit de verf kwam. Voor het uitsturen van
een gevuld bulletin bleken we te afhankelijk van Ankie, onze grafisch designer en de input van collega’s.
Vaak waren de nieuwtjes al gedeeld via Whatsapp, omdat het wenselijk was deze sneller te
communiceren dat het tweewekelijkse ritme van de LCG-times. Nadeel is dat sommige collega’s nu
nieuws missen doordat het in een lange stroom van berichtjes in de app komt te staan. Door de nieuwe
structuur zijn we hard op zoek naar nieuwe manieren om de juiste dingen op het juiste moment in de
juiste dosering te communiceren. Dit is een zoektocht.
De openheid van PEM
PEM doet nog altijd gewoon mee met het delen van ontwikkelpunten, successen en fouten (S&F). Zij
geeft zelf het voorbeeld in het leven volgens de kernwaarden. Transparant in de onderwerpen die hun
bezig houden, open over waar PEM zich zorgen om maakt. Dit voorbeeld nodigt anderen uit om ook
hun ontwikkelpunten en S&F te delen. PEM deelt ook altijd welke ontwikkelingen zij als kans ziet
binnen of buiten de organisatie. Hiermee weet PEM een hoge betrokkenheid aan te wakkeren bij
collega’s.
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5. LUISTEREN
Welke werkwijzen hebben jullie waarmee medewerkers openlijk informatie kunnen
delen en vragen kunnen stellen aan managers en directie?
Introductie: luisteren zonder dat er hardop gesproken wordt
In de aanloop naar het schrijven van de Culture Audit van dit jaar stonden wij uiteraard ook stil bij de
feedback op de versie van vorig jaar. We wierpen een blik op onze best practices. We kwamen tot de
conclusie dat we best oké zijn in luisteren én dat je ook kunt luisteren zonder dat er hardop gesproken
wordt. Lees gauw verder!
Adviesmethode
In de nieuwe structuur maken we vaak gebruik van de adviesmethode (zie hoofdstuk 1 voor hoe dit
in zijn werk gaat) De kern van deze methode is dat iedereen (in een bol) de ruimte en de
mogelijkheid heeft om beslissingen te nemen binnen gestelde kaders. De bedoeling van deze
methode is het écht luisteren naar alle betrokken partijen én naar mensen die relevante kennis
hebben. De initiatiefnemer is niet verplicht om elk advies ter harte te nemen, maar wel om het
advies in te winnen en serieus te nemen.
Binnen LCG is bij bijna alle besluiten iedereen een betrokkene, waardoor ook iedereen die wil, de
mogelijkheid krijgt om inspraak te hebben. Om advies in te winnen wordt vaak gebruik gemaakt van
enquêtes om een bepaald voorstel te toetsen en extra input in te winnen. Vooraf worden vaak op
een LCG-dag al mensen betrokken die mee willen denken over een bepaald onderwerp, uitgenodigd
in een brainstorm.
Luisteren naar elkaars MPS en succes en fout
Eén van onze belangrijkste routines waarin we naar elkaar luisteren, is het wekelijks delen van onze
successen en fouten. Dit doen we, omdat we het belangrijk vinden om elkaars successen te erkennen
en vieren, en om van onze fouten te leren. Daarnaast delen we ook wat ons MPS cijfer is (medewerker
Promotor Score – in hoeverre zou je jouw werkweek aanbevelen aan collega’s, familie of vrienden?).
Doordat wij de MPS en onze successen en fouten telefonisch met elkaar in kleine groepjes delen, ben
je vooral actief aan het luisteren. Door begrijpende vragen te stellen zorgen we dat we echt weten hoe
iemands week was.
Luisteren in interactie
Iedereen heeft iedere week een bila met een collega. Daarnaast staat om de zes maanden een Trend
in Talent (TiT) gesprek gepland met je bila-partner. In zowel de bila als in je TiT wordt ingegaan op de
ontwikkeling van de collega, zijn energieniveau en feedback over LCG. Elke collega heeft daarmee de
mogelijkheid om complimenten, opvallende observaties of zorgen te delen met de organisatie.
Hierover is meer beschreven in het hoofdstuk Ontwikkelen.
Hulpvragenapp
De hulpvragen-app zorgt er nog steeds voor dat de échte hulpvragen worden onderscheiden van de
sociale, grappige en inspirerende weetjes. Deze draait op volle toeren. Korte feitelijke vraagjes zijn snel
beantwoord en grote hulpvragen die actie in de praktijk nodig hebben, worden ook gesteld en
beantwoord. De groei van het aantal leden in de app lijkt het gebruik zeker niet af te remmen. Sterker
nog, hulpvragen worden steeds vaker na een antwoord netjes afgemeld door de vragensteller. Lekker
overzichtelijk.
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“Gewoon” benaderen
Nog altijd wordt gewaardeerd wanneer collega’s vragen stellen, observaties delen of gewoon een hart
luchten bij PEM. Dat kan bijvoorbeeld op een LCG-dag, via WhatsApp, mail, telefoon of Skype®. “Blijf
dat vooral doen!” zegt PEM dan. En dit mag over alles gaan. Feedback op LCG, zorgen, persoonlijke
situaties, etc.
Freelancers / samenwerkpartners 4x per jaar
Een aantal leden van de LCG-familie zijn op papier Freelancers of ZZP’ers. Die twee begrippen klinken
ons afstandelijk, zeker omdat we al sinds jaren met een vaste groep samenwerken. We gebruiken liever
het woord ‘samenwerkpartners’. Wij luisteren naar hen, zeker op momenten waarop ze ons
exceptionele expertise brengen en op momenten dat zij hun (h)eerlijke kritische blik van buiten
meenemen. Vooral tijdens de vier keer per jaar waarop zij de hele dag aanwezig zijn op de LCG-dag.
Ze krijgen dezelfde aandacht bij verjaardagen en andere vieringen; in de WhatsApp groep wordt net
zo hard voor hun verjaardag gezongen.
Een voorbeeld: De ontwikkeling van één van onze producten, ‘Leergang Lean Leiderschap’ is
neergelegd bij de samenwerkingspartners Niek en Michiel, twee kanjers op dit vlak. Win-win: We
ontwikkelen samen een topproduct, op den duur geschikt voor meerdere collega’s. Zij krijgen de
beschikking over een groep klanten en kunnen hun passie uitoefenen. Wij doen binnen LCG dus ons
best om te luisteren naar onze collega’s van buitenaf. Samen zijn we aan het groeien.

Beschrijf de strategie en aanpak van de organisatie om alle medewerkers aan te
moedigen om ideeën en suggesties om zaken beter te doen te delen en medewerkers
structureel te betrekken bij de besluitvorming. Deel voorbeelden over hoe ingebrachte
ideeën zijn omgezet in positieve verbeteringen en innovaties voor de organisatie en
voor de medewerkers.
Verbeteren doen we graag
Verbeteren zit in ons bloed. Dat doen we dan ook graag in ons eigen werk. Op de LCG-dag hebben we
in de ochtend tijd om te werken aan persoonlijke ontwikkeling en in de middag ontwikkelen van LCG.
Aan het begin wordt gepitcht aan welke verbeterideeën wordt gewerkt die middag. Mensen die nog
geen activiteit hebben om aan te werken, kunnen aansluiten bij het onderwerp wat hen het meeste
interesseert.
Van idee naar verbetering
In onze nieuwe structuur kan je als collega een verbeteridee indienen bij de roleigenaar die erover
gaat. Zie hierover meer in hoofdstuk 1. Als een verbeteridee verder is uitgewerkt en besluitvorming
nadert, worden collega’s betrokken middels de adviesmethode (ook eerder beschreven in hoofdstuk
1). Enkele ideeën die dit jaar zijn of nu worden omgezet in positieve verandering zijn een aanpassing
van onze bonusstructuur (uitgewerkt in hoofdstuk 10 Delen), vervoerskaizen (zie ook hoofdstuk 10
Delen), branding van LCG en de invoering van het nieuwe personeelsportaal.
Voorbeeld: het nieuwe personeelsportaal
Misschien leuk om die laatste, invoering van het personeelsportaal, in dit hoofdstuk als voorbeeld
nader toe te lichten. Binnen LCG maken we gebruik van verschillende Excels waarin consultants
administratie bijhouden. Een verbetersuggestie van een collega was om declaraties voortaan in een
online portaal in te voeren, waarna ook veel andere administratieve zaken daarin verwerkt kunnen
worden. Collega’s zijn via mails en mooie speeches tijdens het Rollebollen betrokken bij dit idee en
gevraagd om input. Dit leidde tot het opstarten van een pilot. Na de pilot, waarvoor collega’s zich als
vrijwilligers konden aanmelden, zijn verbetersuggesties doorgevoerd en geïmplementeerd voor de
volledige groep.
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Op welke wijze zorgt de organisatie voor een veilige werkomgeving waar, op basis van
vertrouwen, conflicten kunnen worden aangegaan en ongewenste sit uaties kunnen
worden besproken?
Omgaan met conflicten
Jaar in jaar uit onze achilleshiel in de feedback over onze Culture Audit©. En dat terwijl we diep in ons
hart dól zijn op conflicten en hier zelfs steeds ‘beter’ in worden. Patrick Lencioni omschreef namelijk
productieve conflicten als het tweede niveau van succesvolle teams. De tegenhanger is de gevaarlijke
‘kunstmatige harmonie’, waar conflicten onder de radar worden uitgevochten. Kunstmatige harmonie
zou haaks staan op onze kernwaarde ‘Respect’ waarbij we altijd mét elkaar en nooit óver elkaar
spreken. En bij respect hoort ook dat we elkaar hierop durven aan te spreken. Gelukkig horen wij dat
regelmatig terug in de gedeelde S&F, bijvoorbeeld:
“Succes: Ik merkte in een gesprek met een collega dat we óver een andere collega spraken, zonder hem
om zijn mening te vragen. Ik heb dit benoemd en we besloten deze persoon zelf te vragen naar zijn
gedachten over[…]”
“Fout: Ik werd er door een collega op gewezen dat we óver in plaats van met een collega aan het
spreken waren. Dat voelde op het moment zelf onprettig, maar achteraf fijn dat ik er door een collega
op werd gewezen. In het vervolg wil ik hier zelf scherper op zijn.”

Interne en
externe
coaching

Coaches om te helpen bij conflicten
Er is het afgelopen jaar sprake geweest van gedeelde successen in de categorie “dit was een voorbeeld
van een mooi conflict”. Als je op hoog niveau presteert horen conflicten bij het werk. We nemen
onszelf niet té serieus, maar ons vak wel. Dus móet je het op momenten met elkaar oneens zijn en
kunnen zijn. De frequente reguliere structuren zoals onze bila’s (één op één) en het delen van
successen en fouten (één op veel) zorgen dat potentiële conflicten aan het licht komen. Mocht je zelf
in een structureel conflicterend patroon zitten (dit kan zowel in de persoonlijke of zakelijke context),
zijn er inmiddels een aantal collega’s opgeleid tot gecertificeerd coach (waar ook meer over te lezen is
in hoofdstuk 7 onder het thema ‘Ontwikkelen’). Hier kun je voor een specifieke coachvraag gebruik
van maken. En een aantal collega’s heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot externe begeleiding,
dit is ook bespreekbaar en kan zelfs gericht zijn op het gezin / de thuissituatie.
Kleine conflicten snel bespreekbaar maken
Natuurlijk zijn er situaties die niet kunnen wachten tot een vast moment in de week of een geplande
inspiratiedag. Dan is er natuurlijk het persoonlijke contact (telefoon, e-mail). Hoe eerder gedeeld hoe
kleiner de zorg. Onze platte organisatie helpt daarbij. Ook PEM is toegankelijk en staat altijd open om
eventuele lastige of ongewenste situaties te bespreken en bespreekbaar te maken.
Elkaar durven aanspreken
We merken wel dat het volgende besef binnen LCG groeit: ‘het hoeft niet alleen maar leuk te zijn,
conflicten zijn goed en versterken onze relaties.’ Een mooi voorbeeld is dat collega’s elkaar echt streng
aanspreken wanneer zij zien dat iemand uit balans dreigt te raken. De reactie is vaak: ‘Ah joh, komt
wel goed, ik regel het wel.’ Maar met dit antwoord nemen we geen genoegen meer. We hebben helaas
de ervaring dat het niet altijd goed komt. Het is zelfs zo ver gegaan dat een collega een andere collega
heeft gedwongen om een paar dagen vrij te nemen. Dit ging niet vanzelf, maar uiteindelijk is de collega
die uit balans dreigde te raken heel dankbaar dat het is gebeurd.
Ook worden we steeds beter in het collectief aanspreken van de groep. Bijvoorbeeld op de uitvraag
van klanttevredenheidscijfers om onze consultancy diensten te verbeteren. Ondanks toezeggingen en
afspraken bleven de cijfers achterwege, een collectieve tekortkoming. We zijn door de procesleiders
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aangesproken op een manier die iedereen heeft gevoeld. Niet per sé leuk, wel zinvol. In dit soort
moedige gesprekken zijn we onszelf aan het ontwikkelen.
Rol
Conflict
Mediator

Vertrouwenspersonen; de rol Conflict Mediator
Nieuw sinds dit jaar is de rol van Conflict Mediator. Collega’s Diederick en Klara hebben deze rol binnen
onze organisatie. Het waarom van deze rol is als volgt omschreven:
“Onze kernwaarden helpen ons om bijna elke uitdaging aan te gaan. Toch kan het voorkomen dat we
er onderling even niet uitkomen. In dat geval willen we een objectief persoon die het proces kan
begeleiden om samen tot een oplossing te komen.”
Tot noch toe hebben de vertrouwenspersonen nog niet uit hoeven rukken, maar we hebben er wel
veel vertrouwen in dat ze klaar staan als het nodig is.
Als dat niet helpt; het ultieme vangnet
Zoals beschreven in hoofdstuk 1 vervult PEM als eigenaren van de LCG de rol ‘Vangnet en geen
hangmat’. Dit betekent dat zij zullen optreden mochten er conflicten zijn waar Diederick en Klara
vanuit hun rol als Conflict Mediator echt niet uitkomen. Ook dit is gelukkig nog niet voorgekomen.
Geen formele procedure richting klanten
Geen formele procedure voor omgang met conflicten is ook in lijn met onze visie op relaties en de
kernwaarde ‘Begrip’. En zoals we met elkaar omgaan, zo doen we dat ook met onze klanten.
Richting klanten hanteren we nog altijd de volgende Algemene Voorwaarden. Hier hebben we met hen
voorafgaand en tijdens een traject een gesprek over, juist om conflicten te voorkomen:
1. We gaan uit van wederzijds vertrouwen
2. Voor elke uitdaging vinden we gezamenlijk een oplossing op basis van gezond
boerenverstand
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6. BEDANKEN
Hoe toont de organisatie waardering voor goede resultaten, extra inzet of andere
successen van medewerkers, teams of de gehele organisatie? Als er speciale
programma’s zijn waarbij een award wordt uitgereikt, beschrijf dan de aard van de
award (bijvoorbeeld geld, een cadeau of bonnen) en hoeveel medewerkers jaarlijks
deze award ontvangen.
Introductie: binnen LCG bedanken wij graag!
Er zijn veel en gevarieerde manieren waarop LCG haar medewerkers bedankt. Hieronder volgt een
overzicht van unieke, warme en speciale manieren waarop LCG waardering voor haar medewerkers
laat zien.

DDDD
2019

DDDD 2019: Met heel LCG naar Japan
Elk jaar organiseren we de Dolle Dwaze Disco Dagen (DDDD). Dit is een weekend waarin we met z’n
allen op stap gaan naar een specifieke plek. Dit is, zeg maar, het ‘bedrijfsuitje’ waar iedereen binnen
de organisatie naar uitkijkt. Soms vertrekken we naar het buitenland, maar dat hoeft niet. We willen
vooral dat dit weekend bijdraagt aan het teamgevoel, dat we iets bijdragen of terugdoen voor anderen
en dat we samen plezier hebben. Het is één van de activiteiten die we inzetten om onze waardering
voor onze medewerkers te laten zien. Eén van de drie partners organiseert samen met een office
manager de DDDD in het diepste geheim. In de aanloop naar het weekend krijgen de medewerkers
hints over de invulling van de dagen. Toch is de activiteit ieder jaar weer een verrassing voor iedereen.
Dit jaar liep het ietwat anders in vergelijking met eerdere jaren.
Eerdere edities van de DDDD vonden plaats in, bijvoorbeeld, Parijs of Dublin. De DDDD van vorig jaar
vond al varend plaats op de enige viermastbarkentijn van Nederland. Al deze DDDD edities zijn dan
ook uitvoerig beschreven in vorige versies van de Culture Audit© en steevast deden wij dit in het
hoofdstuk ‘Bedanken’.
Dit jaar blijkt het bijna onmogelijk om de DDDD 2019 alleen onder het thema ‘Bedanken’ te benoemen.
Dit jaar draaide de DDDD namelijk ook vooral om vieren. LCG bestaat inmiddels 10 jaar en dát moest
natuurlijk gevierd worden. Waar hadden wij dat nu beter kunnen doen dan in het land waar de
filosofische roots van ‘Lean’ liggen? Wij gingen dus met z’n allen naar… Japan! Paul, Eppo en Martijn
(PEM) hebben de volledige reis – van de vliegtickets, de hotelovernachtingen tot aan de metrokaartjes
en overheerlijke Japanse maaltijden – namelijk cadeau gedaan aan álle LCG’ers. Dit ging dus om een
‘bedankje’ van andere proporties, waar iedere medewerker tot op de dag van vandaag en nog tot ver
in de toekomst een dankbaar gevoel aan zal overhouden.
PEM bedankt alle medewerkers in Japan
In eerdere versies van de Culture Audit© beschreven wij dat bedanken voor ons binnen de organisatie
meer is dan het geven van iets dat geld kost. Hoewel de Japanreis op zich dus al een geweldig groot
cadeau was, zou PEM zichzelf niet zijn als zij de moeite niet had genomen om alle medewerkers nog
eens extra te bedanken. Persoonlijk, in één prachtige, grote speech.
We verzamelden aan het einde van de dag in Happo-en: een Japanse tuin midden in de metropool
Tokio. Een tuin die zoveel sereniteit uitstraalde dat niet te voelen was dat we ons met alle
medewerkers (op collega Alexander na) in een stad met daarin miljoenen mensen bevonden. PEM
betrad het podium en Martijn begon met de speech:
“10 jaar LCG, wauw! Wat een toffe tijd is dat geweest. Een tijd waar ik erg dankbaar voor ben.
Eén van die dingen waar ik zo dankbaar voor ben is dat jullie er allemaal voor gekozen hebben
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bij LCG te komen werken. Elke keer als ik iemand hoor zeggen dat zij of hij graag bij LCG wil
komen, maakt mijn hart een sprongetje van blijdschap en eigenlijk ook wel ongeloof, als ik eerlijk
ben. Ik vind het nog steeds onwerkelijk dat we een organisatie zijn geworden waar iemand echt
bij wil komen werken. Eén van de personen die dat heeft mogelijk gemaakt is onze first follower:
Leonie. Wat een lef had jij zeg, of was het een beetje naïviteit? 😉 Je koos ervoor om aan de slag
te gaan bij drie gekkies die nul ervaring hadden met het werken met medewerkers. We konden
eigenlijk amper onszelf managen, maar toch durfde je de stap te zetten. Wat mooi. Dat heeft de
weg vrij gemaakt voor eenieder die volgde. En zo startten we ons selectieproces voor het vinden
van alle nieuwe collega’s.”
En zo ging de speech nog even door. Persoonlijke bedankjes, anekdotes over specifieke collega’s en
collectieve herinneren. Ze kwamen allemaal voorbij. Het antwoord op de vraag “Hoe toont de
organisatie waardering voor […] de gehele organisatie?” Zo dus!
De medewerkers bedanken PEM
Omdat we bij LCG allemaal gelijk zijn, past het ook bij onze organisatie om juist PEM in het zonnetje te
zetten. In de vorige versie van de Culture Audit© legden wij uit hoe we dit in 2018 deden. In 2019
bedankten we PEM wederom voor wie ze is, wat ze voor haar collega’s doet, voor de Japansreis en het
vertrouwen dat ze geeft. Naast een diner voor de heren en hun partners bij Yamazato (Okura Hotel)
als cadeau, bereidden de collega’s ook een paar woorden of een stukje voor. Op onze laatste avond
samen in Japan, bracht iedereen op geheel eigen wijze het woordje of stukje ten uitvoer. Met een lach
en een traan; een avond om nooit te vergeten.
Dit alles leidde tot een “10 jaar LCG en PEM in vogelvlucht-quiz” en anekdotes over Paul, Eppo, Martijn
als individuen in een bonte avond-achtige sfeer. Bijvoorbeeld Martijn, bekend om zijn grote
schoenencollectie, ontving zijn bedankjes aan de hand van verschillende types schoenen. De collega’s
hadden de schoenen speciaal in hun koffers uit Nederland meegenomen om ze vervolgens te
vergelijken met iets waar ze Martijn zo voor waardeerden. Ook Paul en Eppo konden niet ontkomen
aan soortgelijke bedankjes. Dit alles liet de heren niet ongeroerd, zeker niet toen onze collega Luciano
(inmiddels zelf ook in tranen) het bedankje besloot met de volgende woorden: “Bedankt Paul, Eppo en
Martijn dat jullie gewoon elke dag weer jezelf zijn en het voor ons mogelijk maken om te werken bij
LCG, een échte Great Place to Work.”
Het bedanken houdt niet op: ook Tim en Maart bedankten we in Japan
Het was bijzonder om samen met onze collega Tim, die in Japan woont en we dus heel weinig bij ons
in Nederland hebben, op te mogen trekken in Tokio. Tim regelde een heel groot deel van onze
Japanreis; dankzij zijn connecties, (talen)kennis, warmte en vriendelijkheid wist hij een geweldig
programma in elkaar te flansen samen met Paul en Maart. Ook Tim en Maart verdienden dus een
bedankje.
Voor Maart regelden we een heerlijk ontspannen wellness dag: Als office manager is zij immers altijd
in de weer voor haar collega’s. Voor Tim pakten we het persoonlijker aan, aangezien we hem minder
vaak ter plekke aandacht kunnen geven. Alle collega’s schreven een persoonlijk bedankje voor Tim. Op
de laatste avond werd Tim overladen met twee tassen vol bedankjes. Achteraf reflecteert Tim als volgt
op deze gebeurtenis:
“Ik vond het erg prettig om zo’n grote stapel kaarten, houten plaatjes, tekeningen, etc van mijn
LCG-familie te krijgen als waardering voor het organiseren, coördineren, begeleiden en tolken
tijdens het fabuleuze Japanbezoek van de LCG in 2019. Zo waren we op de laatste avond allen
samen in een typisch Japanse eet-en-drank-zaak en bedacht ik me dat ik wellicht weer een fles
whisky ging krijgen als dank voor mijn bijdrage, zoals dat meestal gebeurt (terwijl ik eigenlijk
helemaal geen whisky drink). Maar tot mijn grote verbazing kwamen mijn collega’s daar met 2
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grote zakken vol warme mededelingen in allerlei vormen en geen fles whisky. Groot was mijn
opluchting, want na tientallen Lean Japan Study Tours begint mijn whisky collectie net iets te
veel plek in te nemen in ons appartement van 50 vierkante meter. De opluchting was groot,
vooral ook omdat het op een zaterdag was, want dat betekende dat ik op mijn vrije zondag tijd
had om ieders berichtjes te lezen. Ik kon ze dan op maandag al bij het oud papier zetten om
gerecycled te worden tot wc-papier. Echt een win-win-win dus, of een Sanpo Yoshi (= goedheid
in drie richtingen), zoals ze dat in Japan zeggen. Mijn collega’s blij omdat ze mij blij hebben
gemaakt. Ik blij omdat mijn collega’s mij blij gemaakt hebben. En de wereld blij omdat er wcpapier bij komt, zonder daarvoor extra bomen te moeten omhakken, met bovendien veel
warmte die het papier waarschijnlijk extra zacht maakt. En zo zat ik, eigenlijk al op
zaterdagnacht, op de sofa thuis met tranen in mijn ogen de mooie en warme boodschappen te
lezen van mijn collega’s die helemaal van het verre Nederland naar Japan waren
gekomen….Wow! Kippenvel!”
De feestdagen
Tijdens het schrijven van de Culture Audit© bemerken we dat het soms lijkt alsof het altijd feest is bij
LCG. Toch is het pas écht feest als de feestdagen aanbreken. We vinden het leuk om onze
medewerkers extra te verwennen rondom de feestdagen. We vieren daarom jaarlijks op een
originele manier Sinterklaas en kerst en hoewel we deze vieringen ook onder het thema ‘Vieren’
kunnen beschrijven, kiezen we juist voor een beschrijving onder het thema ‘Bedanken’; juist op deze
momenten kiezen we er voor om onze medewerkers te bedanken.

To be
continued…

Nieuwe vorm van Sinterklaas vieren
In eerdere versies van de Culture Audit© schreven we over onze vieringen van de vorige jaren. Over
de rondvaart door Amsterdam op Pakjesboot 13, maar ook over het gezamenlijk rondgaan als
Sinterklaas en Piet bij de zorglocaties van onze klant Reinaerde. Het verkleden als Sinterklaas en Piet
met als doel een fantastische ervaring voor de cliënten van Reinaerde te verzorgen, sloot naadloos
aan op ons doel om het levensgeluk te vergroten en op onze kernwaarde ‘zelfrelativering’. In de
Culture Audit© van vorig jaar stond ook nog de volgende zin: “En voor iedere collega een letter met
een LCG-gedicht, waarmee voor iedereen persoonlijk een kerncompetentie wordt benadrukt”. Dat
bleek afgelopen Sinterklaasviering niet meer mogelijk. Inmiddels zijn wij flink gegroeid bij LCG en lukt
het Sinterklaas en Piet niet meer om voor iedereen apart een gedicht te maken. Dan moet het roer
dus om, maar wel zonder de onderlinge vormen van kameraadschap te verliezen.
Sinterklaas vierden wij met alle medewerkers én de samenwerkingpartners samen. Dat de
samenwerkingspartners aansluiten op de bewuste LCG-dag is traditie. Het ‘LCG Sinterklaas Journaal’
van afgelopen jaar bracht de gemoederen in beweging. Er werd al snel uit het journaal duidelijk dat
nu wij in een meer zelforgansierende structuur begonnen te werken, ook de Sinterklaasviering iets
werd waar wij ons gezamenlijk voor moeten gaan inzetten. Uiteindelijk leidde dit afgelopen jaar tot
een prachtige ‘gedichten parade’, waarin niet alleen meer PEM iedereen van gedichten voorzag. In
plaats daarvan werd het iets van ons allemaal. We splitsten in kleine groepjes op om vervolgens na
wat korte interviews bij elkaar over hoogte-, dieptepunten en beschamende momenten ter plekke
een gedicht voor elkaar te schrijven. Het voordragen van de gedichten zorgden voor grote hilariteit
onder de collega’s. Het feest heeft daardoor een wat ander karakter van dan voorheen gekregen. We
zijn benieuwd wat we dit jaar mogen beleven!
Christmas time!
Onze kerstviering keert ook jaarlijks terug als traditie. De kerst van 2018, een paar weken na het
inleveren van de Culture Audit© van vorig jaar, vierden wij dus ook weer uitgebreid. Kerst bij LCG stond
in het teken van SMEF (een afkorting voor ‘Spiritueel’, ‘Mentaal’, ‘Emotioneel’ en ‘Fysiek’).
De ruimte op de LCG-dag was ingedeeld in vier hoeken waarin elke hoek was gedecoreerd en één van
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de elementen van SMEF als thema had. Door de dag heen gingen we tussen het werken door alle
hoeken van de ruimte af om vervolgens in het kader van balans stil te staan bij één van de thema’s. Zo
kregen we, bijvoorbeeld, onder thema een ‘Spiritueel’ een energie gevende yoga workshop. Onder het
thema ‘Fysiek’ ontvingen alle medewerkers ter plekke een stoelmassage. Dit alles bleek ook nog eens
een hint naar het kerstgeschenk waarmee alle medewerkers worden bedankt.
Ook het kerstgeschenk zelf stond in het teken van SMEF. PEM pakte het podium om een ieder te
bedanken voor zijn of haar inzet en uit te nodigen om één van de SMEF kerstgeschenken uit te kiezen.
Wat waren de geschenken?
 Spiritueel: advies van een Feng Shui binnenhuisarchitect
 Mentaal: cursus naar keuze (zo kozen collega’s voor een wijncursus, gitaarles, cursus
interieuradvies)
 Emotioneel: Bloomon bloemen strippenkaart
 Fysiek: Een personal trainer (waarbij veel collega’s voor de partner van één van onze collega’s
kozen)
De dankbaarheid rondom deze geschenken bleek groot. Regelmatig krijgen we – inmiddels bijna een
jaar later – nog een updates van alle nieuwe kennis die collega’s opdeden in cursussen en vliegen de
foto’s over mooie boeketten en kwijtgeraakte kilo’s op WhatsApp in het rond.
De warme douche
Bij LCG is het normaal om veel complimenten in het openbaar uit te spreken. Dit gebeurt, onder
andere, bij de evaluatie (tips & tops) van een LCG-dag, via WhatsApp of via e-mail. Een bijzondere vorm
om elkaar te bedanken en te complimenteren is de ‘warme douche’. Een aantal keer per jaar doen we
zo’n warme douche. Dit is een manier om elkaar te bedanken en complimenteren. Wij staan met z’n
allen in een cirkel en geven elkaar alleen maar complimenten of bedankjes. Iedereen komt aan de
beurt. Dit geeft een enorme positieve flow in het team.

Individueel
bedanken

Individueel bedanken van collega’s
In de vorige versie van de Culture Audit© beschreven wij hoe wij ook onze leveranciers met een warme
douche bedankten. Om invulling te geven aan een deel van de feedback die wij vorig jaar ontvingen,
staan we in deze versie van de Culture Audit© ook stil bij het individueel bedanken van collega’s. In
september van 2019 vierden drie collega’s tegelijkertijd hun vijfjarig LCG-jubileum: Bart, Karine en
Alissa. Zoals jullie van ons gewend zijn, vieren we jubilea altijd op bijzondere manieren. Bart, Karine en
Alissa vallen toevallig alle drie op door hun grote zorgzaamheid. We startten hun jubileum-feestje met
het delen van persoonlijke voorbeelden die hun zorgzaamheid illustreert. Daar was 10 minuten voor
gereserveerd. Na ruim een half uur hadden we moeite te stoppen en deelden de laatste anekdotes en
complimenten… Hoe we dit jubileum verder met deze drie hebben gevierd, lezen jullie in hoofdstuk
10: Delen. Over de specifieke invulling van het vieren van het jubilea is nog meer te lezen onder het
thema ‘Vieren’.
Wij denken dat goed is om te benadrukken dat wij individueel bedanken vooral proberen te doen met
aandacht en niet per sé met materiaal. Onze samenwerkingspartner Dewi zegt hierover:
“Voor mij zit de echte waardering/ bedank cultuur in welgemeende complimenten als ik ergens
aan heb kunnen bijdragen (dat is de tweede natuur van veel LCG'ers om de moeite te nemen
om dit terug te geven).”
In het bijzonder: bedanken van Mariette – ze heeft ons verlaten!
Mariette heeft gewikt, gewogen en ge-soul-searched. Ze werd zich er steeds bewuster van dat ze een
rol wil vervullen in het verduurzamen van de wereld. Ze gaat haar kennis en ervaring daarom inzetten
om commerciële bedrijven, die de wereld willen verduurzamen en in een groeistuip zitten, te
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begeleiden. Daarom hebben we haar afscheid gevierd door haar uitgebreid te bedanken voor haar
expertise, inzet en gezelligheid. Dit hebben we gedaan door een ware Jet-Quiz en een gezamenlijk lied
te maken. En we hebben allemaal een pagina geschreven in het afscheidsboek. Jet – koningin van de
woordgrappen – we gaan je missen!

Bedanken
partners

Hoe bedanken wij onze samenwerkingspartners?
We zijn heel blij met onze samenwerkingspartners! Je wordt niet zomaar samenwerkingspartner van
de LCG, maar degenen die dat zijn blijven dat meestal heel lang. Dit omdat we graag met elkaar
samenwerken en veel van elkaar leren. Naar aanleiding van de feedback op de Culture Audit van vorig
jaar realiseerden we ons dat we niet hadden uitgelegd hoe samenwerkingspartners meedoen in de
bedank-activiteiten bij de LCG. En het was gelijk een mooie aanleiding om eens expliciet aan ze te
vragen hoe ze dit ervaren. Dit zijn een aantal quotes:
“Ik werk al bijna 6 jaar samen met de LCG en ik ervaar dat als zeer positief. Zit met name in de
onderlinge waardering, het oprecht elkaar willen helpen verder te ontwikkelen, samen mooie
klussen op pakken en plezier met elkaar maken. Er is veel wederzijds vertrouwen en dat voel ik
in alles wat we doen. Mooi voorbeeld vind ik dat ik eigenaar ben van de Leergang Lean
Leiderschap en help om Leiderschap op een hoger niveau te tillen samen. Dit geheel zie ik als
belangrijkste bedankje.” (Niek)
“Als ZZP'er voel ik me onderdeel van LCG. Specifiek met betrekking tot bedankjes zijn wij
onderdeel van de LCG bedank rituelen: dus via de officiële momenten als nieuwjaars warme
douches, sinterklaas persoonlijke gedichten, een cadeau met je verjaardag, allerlei attenties
(variërend van cadeaubon tot spotprent).” (Dewi)
“Mijn eerste verjaardag in LCG-tijd zal ik niet snel vergeten. Ik kwam thuis na een dag werken
toen ik werd verrast met een cadeau op tafel. Een gieter met LCG-logo en een lijst met daarin
het echte cadeau: een appel adoptieboom. Ik was zo enthousiast en dankbaar dat ik dit gelijk
op de groepsapp deelde. Bleek dat dit niet de bedoeling was, iedereen wist nu wat ze
aankomend jaar gingen krijgen. Oeps! Afgegaan als een gieter.” (Frans)
“Persoonlijk waardeer ik vooral dat ik onder de juiste voorwaarden kon aanhaken bij de viering
van 10 jaar LCG in Tokyo. Oorspronkelijk was dit alleen bedoeld voor de LCG'ers in dienst, maar
omdat ik zelf aangegeven heb daar graag onderdeel van te zijn, is daar met Paul een mooie
oplossing bij gezocht: ZZP'ers konden op eigen initiatief aanhaken tegen betaling van hotel en
reiskosten en wij mochten mee profiteren van alle excursies/diners en ander spektakel, dit alles
in een goed proces afgestemd met de LCG'ers en andere ZZP'ers. Ik voel me hierdoor
gerespecteerd in mijn wens en heb een top tijd gehad onder de voorwaarden waar we
gezamenlijk achter stonden.” (Dewi)
Kortom, ze horen er helemaal bij en doen mee in veel van de bedankrituelen: als ze jarig zijn, zingen
we – op de app – net zo hard, ze ontvangen het verjaardagscadeau, ze worden uitgenodigd voor de
jaarlijkse inspiratiedag en voor de Sinterklaasviering.
Dankbaarheid in ons dagelijks werk
In de Culture Audit© van vorig jaar schreven wij dat dankbaarheid onderdeel is geworden van ons
dagelijks werk. Hoewel wij de uitleg hierover niet meer in deze versie van de Culture Audit© plaatsen,
zien wij dankbaarheid natuurlijk nog steeds als een belangrijk onderdeel van ons dagelijks werk. Wij
hopen dat bovenstaande vormen van dankbaarheid van afgelopen jaar genoeg zeggen. Voor verdere
uitleg hierover verwijzen wij naar de Culture Audit© van vorig jaar.
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7. ONTWIKKELEN
Hoe helpt de organisatie medewerkers hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen,
zichzelf uit te dagen, hun loopbaan te managen en hun persoonlijke groei te
vergroten?
Introductie: Ontwikkeling hebben wij hoog in het vaandel
Eén van de meest onderscheidende aspecten van LCG is de extreme aandacht voor persoonlijke
ontwikkeling. We zijn steeds op zoek naar de meest steile leercurves. We geloven dat wij ons kunnen
onderscheiden door onszelf sneller te ontwikkelen dan de concurrentie. Talentontwikkeling is dan ook
een belangrijke en krachtige pijler in de organisatie. Hieronder beschrijven wij het ontwikkel pad van
een medewerker. Daarnaast leggen we uit hoe wij een aantal van onze ontwikkelinstrumenten
gebruiken.
De basis van je ontwikkeling als LCG’er
Persoonlijke ontwikkeling, daar zijn we dol op bij de LCG. Sterker nog, het is voor veel van ons één
van de belangrijkste redenen om bij de LCG te werken. Én: alleen als wij blijven leren, kunnen we
lange termijn partners zijn van onze klanten en ze met steeds nieuwe uitdagingen blijven helpen. De
basis van de ontwikkeling van iedere LCG’er ligt in het zelf verantwoordelijk zijn voor het vormgeven
van je ontwikkelpad. Dit zorgt ervoor dat je zelf als medewerker het tempo van je ontwikkeling kunt
bepalen. Dit voorkomt dat medewerkers ‘leermoe’ worden. Dan streven we ons doel namelijk
voorbij.
\De rol
van de
LCG gids

Nieuwe medewerkers (korter dan één jaar in dienst)
Je wordt als nieuwe medewerker in je ontwikkeling bijgestaan door je persoonlijke LCG Gids (zie ook
hoofdstuk 2 Verwerven en verwelkomen). Als nieuwe medewerker heb je één keer per week een bila
met je LCG Gids. Hierin staat het bespreken en monitoren van je persoonlijke ontwikkeling centraal. Je
LCG Gids komt ook bij je werkvloeren. Dit betekent dat de LCG Gids letterlijk bij de medewerker
langskomt en observeert, vragen stelt en feedback geeft. Allemaal met het doel om de situatie te
begrijpen, te helpen reflecteren en te faciliteren om nog meer uit jezelf te halen.
De LCG Gids staat vanaf het begin van de loopbaan tijdens de Trend in Talent (TiT) gesprekken met de
collega stil bij zijn of haar ontwikkeling. Dit gesprek vormt een belangrijke basis voor ieders
persoonlijke ontwikkeling. Lees verderop in dit hoofdstuk meer over het Trend in Talent gesprek.
De wekelijkse bila
De bila biedt ons een structuur om stil te staan bij hoe het gaat én om focus aan te brengen in onze
persoonlijke ontwikkeling. Een greep uit mogelijke onderwerpen en vragen uit een bila:
 Hoe is je MPS? (zou je het gevoel bij deze werkweek aanbevelen aan anderen?) En waarom?
 Op welk moment in de afgelopen week ben je trots?
 Van welk moment kreeg je energie?
 Op welk moment in de afgelopen week was je buiten je comfort-zone?
 Welke zorgen heb je voor komende week of daarna?
 Hoe was en is de balans tussen inspanning en ontspanning?
 Wat heb je geleerd van de laatste klant-evaluatie of collega-feedback?
 Welke inzichten heb je opgedaan over je eigen ontwikkeling?
 Hebben we nog feedback voor elkaar?
We houden de bila’s met collega’s onderling. Iedereen is vrij in zijn keuze met wie hij of zij bila wilt
houden, als de bila maar gehouden wordt. En als de rek eruit is en je bent toe aan een frisse wind, dan
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kies je gewoon een nieuwe bila partner. Ook PEM ging op in de nieuwe structuur van vrije keuze van
een bila-partner en laat zich dus bevragen door één van onze collega’s. Dit blijkt heel prettig te werken,
geven ze aan. Wij vinden dit een mooi voorbeeld van zelfsturing, waarin de kracht in de onderlinge
communicatie zit. Er is ruimte voor vragen, feedback en reflectie. Daarnaast komt je bila partner ook
af en toe bij je werkvloeren. Dit betekent dat de collega met jou meeloopt om je in actie te zien bij de
klant en je daar te helpen door te reflecteren. Vroeger deed PEM dit bij alle collega’s, maar in deze
structuur doen we dat bij elkaar. Leerzaam en ook nog ontzettend leuk!
Trend in Talent (TiT) gesprek
Om de 6 maanden heeft elke collega een Trend in Talent gesprek met zijn bila-partner. Dit is het
moment om terug te kijken op de trend in de ontwikkeling van het afgelopen half jaar. Daarnaast wordt
vooruit gekeken naar de nieuwe stappen in de ontwikkeling.
Als input voor dit gesprek verzamelt de collega feedback bij tenminste twee andere collega’s en ook
bij zijn of haar klanten. 360 graden feedback introduceerden wij in de vorige versie van de Culture
Audit© en zien wij nog steeds als krachtig en leerzaam. Daarnaast kijkt de collega naar de trend in zijn
of haar MPS en kijkt hij of zij ook terug op de energiebalans in het afgelopen halfjaar. Ook geeft de
collega feedback aan zijn of haar bila-partner.
Een eventuele salarisstijging als resultante van dit gesprek is volledig losgelaten, waardoor oordeelvrij de focus op de ontwikkeling kan liggen. Dat komt de waarde van dit reflectiemoment ten goede.
De Trend in Talent gesprekken worden veelal gehouden in een setting op enige afstand van het werk.
In een café, op een terras of tijdens een lange wandeling.
LCG beschouwt haar kernwaarden als een afspiegeling van hoe we graag willen dat de cultuur is. Elk
individu maakt cultuur middels interactie. Leven volgens de kernwaarden is volgens ons belangrijk als
je wil groeien met behoud van cultuur. Elke collega reflecteert in de voorbereiding op het Trend in
Talent gesprek op de eigen invulling aan de kernwaarden. Dit levert mooie gesprekken en inzichten op
en zorgt ervoor dat ook de kernwaarden mee worden genomen in persoonlijke groei.
Het Trend in Talent gesprek eindigt met het vaste onderdeel ‘Feedback aan LCG’. Elke collega heeft
daarmee de mogelijkheid om complimenten, opvallende observaties of zorgen te delen met de
organisatie. Deze worden na het Trend in Talent gesprek gedeeld met de betreffende rol binnen onze
nieuwe structuur. Aanvullende actie wordt vervolgens ondernomen als dat nodig is. De collega krijgt
altijd terugkoppeling op zijn of haar feedback.
Ontwikkelworkshops en klantcases
Iedereen heeft op de LCG-dagen de mogelijkheid om een ontwikkelworkshop te houden. Dit wordt
sinds de invoering van onze nieuwe structuur niet meer op jaarbasis ingepland, maar je mag in het
moment bepalen of je er ééntje wilt doen. Op deze manier geven we aan iedereen de ruimte om een
ontwikkelworkshop te houden als dit voor jou op dit moment helpend is. De bedoeling is dat je zelf
een onderwerp kiest waarop je je graag in een veilige omgeving wilt ontwikkelen. Dit kan variëren van
het oefenen van een module van een training tot aan het oefenen met het voeren van een lastig
gesprek. Vervolgens krijg je feedback van je collega’s. Zij helpen en stimuleren je bij je eigen
persoonlijke ontwikkeling. Ook bespreken we klantcases tijdens de LCG-dag, waardoor onze eigen
ontwikkeling in hoe wij impact maken bij onze klanten zowel als groep als individu veel aandacht krijgt.
Het doel is om elkaar te helpen, te kunnen sparren en vooral om op deze manier onze klanten nog
beter van dienst te kunnen zijn.
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CdC
dagen

Consult de Consultant dagen
Naast persoonlijke ontwikkeling, schenken wij ook graag aandacht aan de professionele ontwikkeling
van onze collega’s. Daarom zijn wij vanaf 2018 gestart met het periodiek organiseren van de Consult
de Consultant dagen. We staan op deze dagen stil bij het ontwikkelen van competenties en best
practices waar je als consultant wat aan hebt. We hebben tijdens deze dagen een mooie standaard
geïntroduceerd om een norm te zetten op wat we verwachten rondom Projectmanagement. We
hebben ons in 2019 laten inspireren op het onderwerp ‘contractering’ door Leanne Steeghs, specialist
in systematisch werk en opstellingen. Daarnaast hebben we onszelf gevoed met theorie en prachtige
praktijkvoorbeelden wat betreft projectmanagement. Tijdens de Consult de Consultant dagen zorgen
we er altijd voor dat we klantfeedback omzetten tot leren en inspireren. Op deze manier blijven we
ontwikkelen, niet alleen als trainers, maar ook als consultants.
Aanvullende trainingen/coaching
Naast het reguliere ontwikkelpad kan iedereen op elk moment bij zijn of haar LCG Gids de
mogelijkheid van een aanvullende training of coaching bespreken. Het gebeurt ook andersom; een
LCG Gids kan ook bij het talent de suggestie doen voor een aanvullende training of coaching. Maar
hoe gaat dat dan in zijn werk? Hoe regelen we bijvoorbeeld trainingen voor onszelf? Daarvoor volgen
we de volgende stappen:
1. We bespreken onze ontwikkelbehoefte / leerdoel tijdens onze bila en/of Trend-in-Talent. We
bedenken hierbij: we kunnen veel - heel veel - zelf! Met kata’s, in de bila’s, met intern
aanwezige top coaches. We vragen onszelf af of we onze behoefte intern kunnen ‘aanpakken’?
2. Zo niet: we zoeken extern een manier om met onze ontwikkelbehoefte / leerdoel aan de slag
te gaan. Collega’s kunnen hierbij misschien tips geven. Uitgangspunt hierbij: we gaan altijd
voor het beste in de markt. De beste leverancier, beste training, enzovoort.
3. We schrijven ons in (bij een zeer intensieve / zeer dure opleiding: eerst even sparren met de
roleigenaar Opleidingen en Cursussen).
4. We sturen de boleigenaar Opleidingen en Cursussen dan een mail met antwoord op:
 Wat is je ontwikkelbehoefte / leerdoel? (kort)
 Welke training / opleiding / coaching / workshop / seminar / congres ga je volgen?
 Welke leverancier?
 Wat zijn de kosten?
 Wat is de tijdsinvestering?
5. Na afronding van de training / opleiding / coaching / workshop / seminar / congres, mailen we
de boleigenaar Opleidingen en Cursussen over hoe tevreden we zijn over de training /
aanbieder in de vorm van NPS en tips en tops. Ook bedenken we hoe we het geleerde met
LCG-collega’s kunnen delen. We sturen bijvoorbeeld een filmpje / appje met de belangrijkste
inzichten na een congres. Of we voegen inzichten toe in speakernotes van een trainingsblokje
over het onderwerp waar je mee bezig bent geweest.
Deze procedure laat duidelijk zien dat er een grote verantwoordelijkheid ligt bij de LCG’ers zelf in het
invullen van persoonlijke ontwikkeling.

Interne
coaches

Opleiding tot coach
Inmiddels zijn er ook collega’s die zelf een opleiding tot coach hebben gedaan. Dit jaar zijn we dus
gestart met elkaar volledige, doelgerichte coachtrajecten aan te bieden. Voor collega’s, door collega’s!
Enkele collega’s zijn gepassioneerd en gecertificeerd in het coach vak; we helpen elkaar wanneer het
nodig is om tot de kern te komen van ineffectief gedrag, om zo nieuw gedrag aan te leren. We zorgen
er wel voor dat we de randvoorwaarden voor coaching goed hebben ingericht, om belangeloos te
kunnen werken: zo kennen de coach en gecoachte elkaar niet te goed en werken ze bijvoorbeeld niet
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samen op een project. De reacties van coaches en coachees zijn heel positief: een prachtige combinatie
van talenten benutten én samen groeien in persoonlijke effectiviteit.
Voorbeelden van andere trainingen die door collega’s zijn gevolgd
Een aantal collega’s hebben dit jaar trainingen gevolgd op het gebied van didactiek en
teamontwikkeling. Weer andere collega’s toonden juist behoeften op een ander vlak en volgden een
meerdaagse cursus in de Engelse taal. Ook een opleiding tot visueel leiderschap is er één die door twee
collega’s al is gevolgd. Een training die we vanuit LCG stimuleren voor iedereen is “De Essentie van
Persoonlijk Leiderschap” van Remco Claassen. Deze sluit heel goed aan bij onze denkwijze en bieden
we elke collega dan ook aan.
Onze eigen trainingen volgen
We vinden het ook belangrijk dat iedere LCG’er onze eigen Lean Green Belt training en/of Agile
training(en) heeft gevolgd, zelfs wanneer de medewerker de Green Belt of Agile certificaten al op zak
heeft vanuit een andere organisatie. Dit doen we omdat we het belangrijk vinden dat medewerkers
zich kunnen laten inspireren door de manier van trainen van collega's. Dit helpt hen vooral om zichzelf
als trainer te ontwikkelen.
Kata coaching
Het grootste en langst bewaarde geheim van Toyota zijn ingesleten routines die eindeloos worden
herhaald, als ware het een dans. Deze routines (ook wel kata genoemd in Japans) zie je terug in diverse
handelingen in de fabrieken die telkens op dezelfde manier worden uitgevoerd. Behalve in fysieke
omgevingen komen deze routines ook terug in de denkpatronen die horen bij verbetering en de
coaching bij die verbetering. “Verbetering en coaching volgens een ingesleten routine…. kan een groot
geheim zo simpel zijn?” dachten wij. Dus….. voor ons tijd om hiermee te gaan experimenteren,
verbeteren is immers ons vak en we hebben bovendien allemaal de kwaliteiten om een goede coach
te zijn.
Bijna iedere LCG’er is en/of heeft inmiddels een kata-coach. We helpen elkaar volgens een vast patroon
van 5 coachvragen steeds weer aan een volgende kleine stap in de verbetering of ontwikkeling op een
bepaald vraagstuk. Dat doen we zo frequent mogelijk, ideaal gezien zelfs 5x per week een kwartiertje.
De vragen (en daarmee de routine) zijn steeds dezelfde. De inhoud – het antwoord op de vragen hangt
af van de verbetering waaraan gewerkt wordt. De bedoeling als coach is om de ander elke dag aan het
denken te zetten en elke dag een klein stapje te laten nemen in een verbetering. Na het afronden van
een kata-traject, volgt vanzelf weer een nieuw probleem waar LCG’ers een kata-coaching opstarten.
Continu verbeteren, noemen wij dat.
Niet iedereen is dus alleen consultant en trainer
Over het algemeen is het de visie van LCG dat het mogelijk is om je rol als consultant en trainer te
combineren met een andere rol. Naast de collega’s die zich bezig houden met coaching of, zoals
Crispijn, met een eigen BV, zijn er ook collega’s die bezig zijn met de marketing van LCG, de financiële
kant van LCG, het begeleiden van de strategie van LCG, het Gidsen van nieuwe medewerkers,
enzovoort. Dit zorgt ervoor dat de talenten van collega’s op meerdere vlakken ingezet kunnen worden,
passies ingevuld kunnen worden en daarmee de betrokkenheid bij LCG enorm hoog blijft.

Vallen en
opstaan

Ondernemerschap middels innovaties
Dit jaar hebben we ervaren hoe het is als LCG’ers toch hun eigen weg gaan. Hierover staat meer
beschreven in hoofdstuk 6. Beperkingen kunnen zijn dat iemand het niet naar zijn zin heeft (vandaar
dat het belangrijk is dat we een Best Workplace blijven) óf dat iemand geen uitdaging meer heeft.
Vooral voor dat laatste voelen we de verantwoordelijkheid om steeds nieuwe kansen voor collega’s te
creëren. Eén van de mogelijkheden die hier invulling aan geeft is de LCG Innovatie BV. Het mooie aan
innoveren is dat het een kwestie van vallen, opstaan, soms stoppen maar meestal doorgaan is. Iets dat
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we ook dit jaar hebben mogen ervaren en erg nauw aansluit bij onze kernwaarden ‘volharden’,
‘verbeteren = leuk’, ‘zelfrelativering’ en ‘kwetsbaarheid’.
Hoe werkt LCG innovatie BV ook alweer? Collega’s krijgen de kans hun idee voor een nieuw
product/dienst te pitchen aan Paul, Eppo en Martijn (PEM). Tijdens de pitch worden de volgende
elementen beoordeeld:
 Er is een duidelijke link met het 50-jaren doel van LCG. Daar zijn we per slot van rekening met
z’n allen mee bezig.
 Het onderscheidend vermogen van het idee. De kans van slagen is een stuk groter bij een
product/dienst met unieke kenmerken.
 Er is een duidelijke link met een urgente behoefte van de klantgroep. Om het te laten slagen
moet er vraag bij de klant zijn.
 Hoe gaat het verdienmodel eruit zien? En hoe groot is de potentie van dit initiatief? PEM stelt
immers kapitaal beschikbaar en wil natuurlijk dat er rendement gemaakt wordt.
 Er is groot enthousiasme en geloof bij de pitchers. Je moet er wel echt voor willen gaan, anders
denken we dat het niet gaat werken.
Als de uitkomst positief is krijgen de betrokken LCG’ers een gewenst aantal dagen om hun propositie
in de praktijk te bewijzen. En afhankelijk van het succes en snelheid van dit nieuwe initiatief kan dat
ertoe leiden dat er een nieuwe BV opgericht wordt die door de LCG’ers gerund wordt. Startkapitaal en
begeleiding is beschikbaar. En er is de mogelijkheid hier (op termijn) aandelen voor te verwerven.
Hieronder volgen een groot aantal voorbeelden van ondernemerschap binnen LCG in 2019:

Innovaties

De LCG Connector
In twee eerdere Culture Audits© beschreven we al het initiatief ‘de LCG Connector’. Ondernemend
werken aan een online leeromgeving was een ambitie en behoefte van Crispijn, onder andere omdat
hij voelde dat hij de training- en advieswerkzaamheden te veel op routine uit ging voeren. Elke training
was goed en van het perfectioneren van de laatste procentjes kreeg Crispijn weinig energie. Dus werkt
hij sinds 2018 fulltime aan de LCG Connector en dat heeft hij geweten ook!
De LCG Connector is ‘alive and kicking’. Het product wordt beter, klanten worden enthousiaster en
Crispijn: die blijft voorlopig heel veel leren! Over strategische keuzes maken, over een extra
werknemer aannemen in zijn BV en over zichzelf: wie is hij als ondernemer en hoe kan Crispijn
bijdragen aan het levensgeluk, aan LCG, haar klanten en aan zijn eigen geluk?
LCG België
Al jaren spelen we met het idee om LCG uit te breiden naar één van onze buurlanden. Voor ons ligt
België het meest voor de hand omdat we nu al regelmatig vragen van onze zuiderburen krijgen, de taal
(in grote delen van het land) geen obstakel is én we merken dat er een culture fit is (bijvoorbeeld bij
een grote Belgische klant was duidelijk dat LCG DNA goed past en iets extra’s brengt). We denken dat
nu het moment daar is om met dit initiatief aan de slag te gaan. Wij hebben daar in ieder geval veel
energie voor. Een dergelijke uitbreiding vraagt dat de LCG way vanuit een LCG-er overgebracht wordt
én dat er lokale kennis/netwerk beschikbaar is. Daarom hebben we een lokale, Belgische collega
gezocht, Mark. Mark gaat in de het komend half jaar aan de slag om BeLCG van de grond te brengen.
LCG Lost ’t op
Collega Bart vroeg zich voor de zomer af of het LCG werk precies past bij wat hij wil. Hij krijgt namelijk
vooral veel energie van zelf verantwoordelijk zijn voor het oplossen van problemen, in plaats van
bijvoorbeeld management te adviseren hoe problemen op te lossen. Na hierover gesprekken te
hebben gevoerd in bila’s en met PEM, heeft hij enkele maanden de tijd gekregen om een nieuwe
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propositie te ontwikkelen, die goed past bij opdrachten die hij graag vervult. Daaruit volgde de
propositie ‘LCG lost ’t op’. Bart heeft in het ontwikkelproces collega’s betrokken en de propositie bij
klanten getoetst. En inmiddels is de propositie volop in gebruik genomen. Er komen veel klantvragen
binnen waar deze propositie bij past: wij zijn een organisatie die helpt problemen op te lossen. En dat
doen we als eindverantwoordelijke voor het resultaat.
Zonnestroom
Bij Zonnestroom Nederland bouwen we samen aan een bedrijf. Als investeerder zijn we naast medeeigenaar van het bedrijf ook actief om het bedrijf in te richten. Zo bepalen we samen de strategie,
richten we het proces in en helpen we om doelen te behalen. De reden dat we in Zonnestroom
Nederland investeren is enerzijds omdat we op deze manier bijdragen aan een prachtige missie,
namelijk Nederland helpen in de energie transitie. Anderzijds hebben we op deze manier de kans om
meer Great Places to Work te creëren in Nederland.
RPA - Robotic Proces Automation
Haal de robot uit de mens! Dat is zo maar iets wat collega Alexander zou kunnen zeggen bij een klant.
Door middel van het innovatieproces heeft Alexander een aantal dagen voor zichzelf gecreëerd waarop
hij de kansen en bedreigingen van robotisering onderzoekt. Zijn overtuiging is: ‘Wij vormen de
toekomst. Dus laten we robotisering zo inzetten dat het levensgeluk vergroot.’ Robotisering betekent
dat de monotone taak van de medewerker, door de software robot wordt gedaan. Dit is in te zetten
op processen waarbij altijd dezelfde stappen worden gevolgd. Alexander merkt in zijn zoektocht dat
nieuwe technologie soms met argusogen bekeken wordt, dus onze ervaring met impact zichtbaar
maken is hierbij van belang. Alexander is op zoek naar processen bij onze klanten waar RPA impactvol
kan zijn. Hij is hierover met enkele grotere klanten van LCG in gesprek.
Joinn!
In 2019 hebben we een potentiele samenwerkingscombinatie tussen LCG & Joinn! onderzocht. Joinn!
is een ‘hotspot for meet, lounge and short stay’. Als LCG willen wij groeien zodat we meer impact op
het levensgeluk hebben én omdat we dan meer kansen voor onze collega’s kunnen creëren. Wat ons
betreft kon een samenwerking daar weer een mooi voorbeeld van zijn. Dit geeft ons namelijk de
mogelijkheid in weer een nieuwe sector een voorbeeldorganisatie neer te zetten waarbij klant zijn een
feestje is, werk inspiratie is en prima financiële resultaten worden behaald.
We zijn een proefperiode aangegaan om te ontdekken of er echt synergie mogelijk is. Parallel aan deze
proefperiode hebben we ons beziggehouden met een waardebepalingsproces om te zien hoeveel en
hoe er geïnvesteerd zou moeten worden. Het antwoord van deze proefperiode is dat het voor LCG niet
interessant is om aandeelhouder te worden van het concept Joinn!. We doen het dus niet. We hebben
gemerkt dat de samenwerking met de mede-eigenaren een te grote uitdaging zou worden. Dit zat, wat
ons betreft, met name in zelfreflectie en elkaar echt kunnen begrijpen. Wat ons betreft was dit
onvoldoende aanwezig om tot een goede samenwerking te komen. Jammer, maar het was een mooie
leerervaring voor ons.
Ontwikkelen op basis van klantfeedback
We leren graag van directe klantfeedback. Een NPS (Net Promotor Score) en bijbehorende tips & tops
meten we zowel op product- en dienstenniveau als op individueel niveau. Persoonlijke NPS scores voor
een collega als consultant of trainer analyseert de collega dan ook zelf. Daarbij zoeken we samen naar
mogelijkheden om de NPS te verhogen. NPS scores op onze diensten en producten worden periodiek
geanalyseerd door een aantal collega’s. Zij gebruiken de output bijvoorbeeld om er Consult de
Consultant dagen over te organiseren.
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Feedback
en
ontwikkelen

Feedback in de dagelijkse praktijk
Niet nieuw bij LCG, maar toch niet eerder expliciet benoemd onder het thema ‘Ontwikkelen’ is de
feedback die wij elkaar dagelijks vragen en geven na sessies bij onze klanten. Zowel per e-mail,
WhatsApp als op LCG-dagen vragen en geven collega’s elkaar actief feedback. Het zit zo in de natuur
van een LCG’er om te reflecteren op een situatie en te willen ontwikkelen, dat we soms zelf niet meer
beseffen hoe automatisch dit bij ons gaat. Uiteraard draagt deze manier waarop we elkaar uitdagen
bij aan het vergroten van onze persoonlijke groei.
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8. ZORGEN
Op welke onderscheidende manieren helpt de organisatie medewerkers een balans te
vinden in hun werkende en persoonlijke leven? Omschrijf kort het unieke beleid met
betrekking tot de mogelijkheden om vrij te nemen, gezondheid, services op de
werkplek, etc.
Introductie: Balans als blijvend thema binnen LCG
Het werken als consultant en trainer vraagt vaak om lange dagen en flexibiliteit. Omdat wij werkzaam
zijn bij diverse klanten door heel Nederland (en soms ook in het buitenland) kan de klantvraag en
reistijd per opdracht en individu sterk verschillen. Inmiddels hebben veel LCG’ers kinderen, wat maakt
dat onze aanwezigheid en flexibiliteit op diverse vlakken gevraagd wordt.
Als organisatie die streeft naar werkgeluk en hoge mate van betrokkenheid bij alle collega’s,
besteedden wij in 2018 veel aandacht aan het aanbrengen van een gezonde werk-privé balans. Dit
deden wij mede doordat een hoog aantal collega’s dat jaar uit de running raakte. Hoewel we door
maatregelen zoals hieronder benoemd dit aantal hebben verminderd blijft het een aandachtspunt. We
geloven sterk dat we altijd voor elkaar moeten blijven zorgen. Ook als het relatief ‘goed’ met iedereen
gaat. Preventie voor interventie.
MPS analyse
Binnen LCG delen we onze medewerkerstevredenheidsscore van de week met elkaar. De score
noemen wij de MPS (Medewerker Promotor Score). De score geeft aan in hoeverre je op een schaal
van 1-10 het gevoel bij deze werkweek zou aanbevelen aan anderen. Hier geven we een korte
motivatie bij. In veel organisaties wordt de medewerkertevredenheid één keer per jaar of zelfs één
keer per twee jaar gemeten. Voor ons is dat onbegrijpelijk. Wij vinden de werknemers in een
organisatie zo belangrijk, dat we daar continu actief mee bezig zijn. Het blijkt een prettige reflectie om
de eigen MPS en Succes & Fout bewust te noteren. Dit noteren doen we op het gezamenlijke
SharePoint. Dit vinden wij extra handig omdat je hiermee de openheid creëert om ieders situatie te
kunnen lezen en zoveel mogelijk begrijpen. Wat ons betreft zit hier ook een belangrijk element in dat
we onder het thema ‘Luisteren’ scharen.
Sinds de zomer van 2018 maakt Paul maandelijks een inventarisatie over hoe het met ons gaat, hoe
we collectief in ons vel zitten; de ‘MPS-Maandcijfers’. Zowel ons collectief welzijn als de
uitzonderingen worden gezien. Bij uitschieters aan de negatieve kant zoekt Paul contact met de collega
die de uitschieter ervaart, meestal door middel van een belletje. Bij een magere 6 kun je er zeker van
zijn dat Paul contact met je zoekt. En bij twee keer op rij een 7 volgt ook de vraag of er een mogelijkheid
is om de situatie te verbeteren. Wekelijks wordt op deze manier naar iedereen écht geluisterd en actief
gezocht naar manieren om te zorgen voor een betere situatie. Dit kan, bijvoorbeeld, betekenen dat
een training of opdracht overgedragen wordt aan een collega. Of de reistijd wordt eens onder de loep
genomen. Heel af en toe leidt het tot rigoureus snoeien in de agenda. Het besef groeit onderling dat
dit een manier is om trends in het collectief welzijn te bewaken.
Hoe proberen wij verder te zorgen voor een goede balans?
De analyse van de MPS is één manier om inzicht te krijgen in hoe het alle medewerkers vergaat. Binnen
onze organisatie zijn er ook andere manieren waarmee we proberen te zorgen voor een juiste balans
in het werk- en privéleven van collega’s. Hieronder nog een aantal voorbeelden:

Balans in
bila

1. Balans als onderwerp in de bila’s: iedereen binnen de LCG heeft een wekelijkse bila met één
van de collega’s (hier is meer over te lezen in hoofdstuk 7, onder het thema ‘Ontwikkelen’).
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2. Interne coaching: Binnen LCG is een aantal trainers en consultants ook gecertificeerd coach.
Deze coaches zijn, nog iets meer dan de andere collega’s, betrokken bij het wel en wee van
collega’s en pakken signalen op waar zij eventueel wat mee kunnen doen in hun coaching
gesprekken.
3. Werkvloeren in de agenda’s: Op LCG-dagen hebben collega’s een aantal keer elkaars agenda
onderzocht om te achterhalen hoe collega’s hun werk planden. Is er voldoende uitwerk- en
reflectietijd gepland? Hoe zijn je reistijden? Hoeveel opdrachten heb je lopen? Er ontstonden
hierover goede gesprekken waar veel van elkaar werd geleerd over het maken van keuzes.
Collega’s noemden de ervaring zeer positief.
4. Tetrissen: Het kan uitdagend zijn om verschillende opdrachten te combineren. Een tweedaags
trainingsblok, dan weer een dag adviseren bij een klant, later in de week een workshop van
een halve dag en niet vergeten hierop voor te bereiden samen met collega’s. Als iemand zelf
of met hulp van een collega tijdens het werkvloeren in de agenda tot de conclusie komt dat
het even niet goed past allemaal, dan gaan we tetrissen: kijken hoe we blokken werk slim
kunnen schuiven, verplaatsen, ruilen met andere collega’s of hele opdrachten overdragen aan
iemand anders. We hebben in 2019 een paar keer op LCG-dagen samen gewerkvloerd in
agenda’s en getetrist en sindsdien is dit een veelgebruikt begrip: kunnen we dat even uit je
agenda tetrissen?
5. Gesprekken over vroeg signalering: We zijn ons dit jaar nog meer gaan verdiepen in hoe
herken je disbalans bij collega’s? Hoe kunnen we elkaar helpen om eventuele burn-out
signalen te herkennen en bespreekbaar te maken? Zo leerden we bijvoorbeeld dat je niet
alleen moet vragen of iemand goed slaapt, maar beter specifiek kunt vragen hoeveel uur
iemand slaapt per nacht. Omdat slaap een heel belangrijk onderdeel is van balans maar snel
in het geding komt bij disbalans. Collega’s letten nog beter op elkaar en durven elkaar aan te
spreken op hun balans. Zo is er een collega preventief naar de bedrijfsarts gestuurd door
andere collega’s en sturen we ook collega’s naar huis tijdens LCG-dagen of zelfs bij de klant als
we het gevoel hebben dat iemand over zijn of haar grenzen gaat.
Goed voorbeeld doet goed volgen
Een goede balans tussen werk en privé wordt ook door de partners voorgeleefd. Het is tekenend dat
de partners van LCG zelden ’s avonds laat of in het weekend mailen of bellen. En ook als collega’s
vertellen dat ze een avond of in het weekend hebben gewerkt, wordt daar altijd door anderen met
zorg naar gevraagd. Soms met een grapje en een knipoog die zegt ‘ik heb het gezien, pas je op jezelf?’,
soms wat strenger.
Vakantiedagen
Wij geloven dat LCG’ers zelf beter kunnen inschatten hoeveel vakantiedagen ze nodig hebben dan dat
de werkgever dat doet. Het zou wel heel toevallig zijn als iedereen elk jaar precies dezelfde behoefte
heeft. Daarnaast willen we ondernemerschap en zelfstandigheid stimuleren. Elke regel die het
tegenovergestelde daarvan stimuleert, halen we het liefst weg. Zelfstandig keuzes maken verhoogt de
mate van betrokkenheid. In trajecten maken LCG’ers bij klanten ook keuzes die vaak grote impact
hebben, dus waarom zouden ze dan niet de verantwoordelijkheid kunnen dragen voor iets simpels als
het aantal vakantiedagen? Vandaar dat wij geen maximum aantal dagen hebben. We hebben wél een
minimum: 25 dagen. We geloven namelijk dat de kracht van inspanning wordt bepaald door de kracht
van ontspanning. We willen dat iedereen voldoende rustdagen neemt, vandaar het minimum.
Zwangerschap en geboorte
Ook dit jaar heeft een flink aantal vrouwelijke collega’s een kind gekregen of is in verwachting
(daarnaast doet onze office-koningin Maart sinds kort ook de was voor twee pubers sinds ze bij haar
grote liefde is ingetrokken). Het is natuurlijk een flinke uitdaging om een baan als trainer en consultant
uit te voeren tijdens een zwangerschap, zeker in de laatste periode vóór en de eerste periode ná het
zwangerschapsverlof. We geven dan ook alle vrijheid aan de collega in kwestie om zelf te bepalen wat
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voor werk ze willen doen en hoeveel. Dat heeft er bijvoorbeeld toe geleid dan één van onze collega’s
wel trainingen wil blijven geven, maar afstemt met co-trainers dat ze dat halve dagen of een paar uur
op een trainingsdag invult. Een andere collega heeft met een klant afgesproken dat ze kortere dagen
ging werken. Zo kon ze toch bij de klant actief blijven (wat ze graag wilde) en tegelijkertijd voldoende
rust nemen.
Dan hebben we uiteraard ook nog onze mannelijke collega’s die net vader zijn geworden. De collega’s
die net vader of moeder zijn, worden hiervoor uitgebreid in het zonnetje gezet. Naast een cadeau van
LCG en een bos bloemen met een knuffel, krijgen ze van elke collega een kaartje met lieve wensen.
Hoewel vaderschapsverlof in 2018 nog steeds maar 2 dagen is, helpt onze ‘onbeperkte vakantiedagen’
regeling jonge papa’s om ‘de tijd die zij nodig hebben’ bij hun jonge gezin te zijn.

Boze
Boze stief
stief
moeders
moedersen
/
vaders
vaders

Experiment

Sabbatical
in 2019

Stiefmoeders en vaders; verenigt u!
Steeds meer collega’s krijgen te maken met samengestelde gezinnen: relaties waarin kinderen uit
eerdere gezinnen zijn. Net als moeder of vader worden, is stiefmoeder of -vader worden een flinke
verandering in het leven. Ook daarin helpen we elkaar ontwikkelen. Sinds zomer 2019 zoekt een
groepje ‘Bonus / liefs / stiefs’ elkaar elke 2 maanden op om ervaringen uit te wisselen, tips te delen en
stoom af te blazen. En eerlijk is eerlijk, we drinken er ook altijd wel een wijntje bij… Maar los van het
gezelligheidsaspect, is het fijn om elkaar te helpen met alle kennis en ervaring die we samen in huis
hebben.
Flexibel omgaan met contracturen
Collega’s kunnen ervoor kiezen om tussen de 4 en 5 dagen per week te werken. Op zich is dat niet heel
vernieuwend, maar wij zijn er trots op dat dit op elk moment gewijzigd kan worden, zo vaak als iemand
wil in een jaar. Verschillende collega’s hebben de keuze gemaakt minder te gaan werken nadat ze na
hun zwangerschapsperiode weer gingen werken. Ook hebben we geleerd dat er bijna altijd wel
afspraken met klanten te maken zijn over later beginnen of eerder stoppen om kinderen op te halen
of weg te brengen. We stimuleren dan ook om dit te doen en helpen waar nodig om dat voor elkaar
te krijgen. Daarbij proberen we stabiele opdrachten te ‘regelen’ voor kersverse ouders. Het is tenslotte
al een hele klus om de verzorging thuis goed te regelen en dan is het fijn wanneer je een stabiele
opdracht hebt met stabiele tijden op een stabiele locatie. In 2019 is de eerste test gestart met een
collega die 3,5 dag is gaan werken sinds ze moeder is. De collega is heel blij dat we op haar wens gaan
uitproberen of het ook voor de LCG goed kan werken om het beleid (minimaal 4 dagen) te verruimen.
Een andere collega heeft trouwens juist besloten tijdelijk meer te gaan werken in verband met de
aanschaf van een nieuwbouwwoning. De extra inkomsten zorgen voor een fijnere financiële balans in
deze periode van dubbele lasten.
Tijd voor een sabbatical
Een sabbatical, wanneer in je leven neem je die? En hoe vaak? Net als bij ons vakantiedagenbeleid ligt
de bal hier bij de medewerker. Iedereen mag in overleg op sabbatical voor een nader overeen te
komen periode. In 2019 hebben er diverse sabbaticals plaatsgevonden. Zo heeft een collega vijf
maanden verlof genomen om de ruimte te nemen te verhuizen en samen te gaan wonen in een
samengesteld gezin. Zo staat een collega te trappelen om voor de liefde voor een paar maanden naar
de andere kant van de wereld te vertrekken. Een andere collega was drie maanden ‘gewoon’ thuis; nu
zijn kinderen nog jong zijn, vond hij het heerlijk daar een paar maanden uitgebreider tijd aan te kunnen
besteden.
Wat wij als ‘typisch LCG’ beleven, is dat we dit beleid maken op het moment dat de behoefte ontstaat:
“Ik wil graag een paar maanden niet werken, kan dat?” Een vraag als deze is de aanleiding om kort na
te denken en dan vooral iets uit te proberen. De ervaring is positief en dus zetten we het beleid
voorlopig voort. Het is ook al onderdeel geworden van onze arbeidsvoorwaarden.
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Samen sportief zijn
Gezondheid door regelmatig te sporten en gezond te leven is kenmerkend voor de LCG’er. Op LCGdagen wordt er altijd gezorgd voor een gezonde en afwisselende lunch. En we doen altijd een
ludieke energizer om lichaam en geest even rust te geven. Denk daarbij aan korte spelletjes of
onderdelen van improvisatie-toneel. Maar ook trefbal op de LCG-dag, samen tennissen tijdens ons ATP
BoKAAL (zie hoofdstuk 9) en samen zaalvoetballen.
De verdrietige of vervelende situaties
Naast de vele leuke, vrolijke gebeurtenissen, hebben we binnen LCG ook te maken met zware of
heftige persoonlijke gebeurtenissen waarbij wij onze steun willen laten zien aan elkaar. In deze
moeilijke tijden geeft de LCG een steuntje in de rug door iets attents te bedenken voor de collega in
kwestie. Dit kan gaan om iets kleins als een beterschapskaart of een fruitmand. Toch gaan we ook
verder dan attente gebaren alleen en dragen we actief bij aan de ondersteuning van collega’s. Een
voorbeeld van een collega met een lastige thuissituatie is dat we de collega helpen met de zoektocht
naar een oplossing. We stimuleren, onder andere, het opzoeken van een therapeut. Wat LCG vanuit
dat oogpunt ook bijdraagt, is dat de collega alle ruimte krijgt om toch nog lastminute werk voor klanten
te verplaatsen of te annuleren, als het de collega écht helpt om op dat moment aan de lastige
thuissituatie te werken. Zo is het afgelopen periode voorgekomen dat andere collega’s op het laatste
moment een training overnamen van de collega. Natuurlijk doet dit ook wat met de werk-privé balans
van de helpende collega, dus hier letten wij ook op; wij hopen dat de verdeling van de last over
meerdere schouders toch de ondersteuning biedt die collega’s nodig hebben in moeilijke tijden. Zoals
eerder genoemd, mag iedereen zelf bepalen hoeveel vakantiedagen hij of zij nodig heeft. Dus ook bij
het overlijden van een familielid, bij ziekte of andere heftige gebeurtenissen kunnen collega’s zelf
bepalen of het nodig is om verlofdagen op te nemen.
Langdurig ziek zijn
De afgelopen twee jaar hebben we helaas meegemaakt dat een aantal collega’s (4 personen in 2018,
1 persoon in 2019) langdurig afwezig zijn geweest door burn-out verschijnselen. We hebben hiervoor
een bedrijfsarts beschikbaar die helpt met het stellen van de diagnose. We hebben gekozen voor een
aanpak waarbij één van de eigenaren periodiek (afhankelijk van de behoefte van de collega, maar
minimaal 1 keer per week) contact heeft met de collega om te bespreken hoe het gaat. Dit is vaak
telefonisch, maar bij voorkeur ook live. Elke LCG-dag wordt een update gegeven van de situatie van de
langdurig zieken. Afhankelijk van de situatie helpen we verder bij wat nodig is. Dit kan voor elke collega
verschillen. Onze kernwaarde ‘begrip’ is duidelijk zichtbaar in deze lastige situaties. We geloven erin
dat deze collega’s alle tijd en vrijheid verdienen om zich weer goed te voelen. We hebben dan ook
liever dat de collega’s wat langer de tijd nemen voor hun herstel. Daarnaast willen we alle
ondersteuning bieden die nodig is om hun leven weer op de rit te krijgen en zich weer goed te voelen.
We hopen hiermee dat de collega’s de rest van hun leven profijt hebben van wat ze hebben
meegemaakt. Inmiddels zijn alle vier collega’s die in 2018 uitvielen weer lekker aan de slag, en is de
collega die in 2019 uitviel ook voor een groot gedeelte weer aan het werk.
Zorgen voor familieleden van LCG’ers
Om medewerkers te helpen een balans te vinden in hun werkende en persoonlijke leven, beperken
we onze manieren van zorgen niet alleen tot de medewerkers zelf. We proberen op verschillende
manieren aandacht te besteden aan het zorgen voor familieleden van LCG’ers. Iets dat we daarin
aanbieden is dat de levenspartner van LCG’ers gratis onze trainingen mogen volgen. We proberen op
deze manier bij te dragen aan de ontwikkeling en het levensgeluk van de partners van onze collega’s.
Daarnaast proberen we de partners van collega’s ook op andere manieren te helpen. Zo is de partner
van één van onze collega’s voor zichzelf begonnen als digitaal vormgever. We hebben geholpen in de
opstart en hem inmiddels als leverancier aan LCG verbonden. Dit geeft hem een snellere opstart van
zijn eigen bedrijf. Een andere partner die als cateraar voor zichzelf is begonnen is al meerdere keren
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ingehuurd om voor LCG te koken, een derde partner was de DJ op een Lean Event dat we
organiseerden.
In staat zijn voor medewerkers te blijven zorgen, ook in slechte jaren
We vinden het belangrijk om ook op financieel vlak goed te zorgen voor onze medewerkers. Dat zit
onder andere in financiële zekerheid. We hebben dan ook een financiële buffer opgebouwd waarmee
we alle collega’s nog een volledig jaarsalaris uit kunnen keren als er vanaf morgen helemaal geen
inkomsten meer binnenkomen. In onze sector kan de klantvraag fluctueren. Zeker met een
trendgevoelige filosofieën als Lean en Agile. Wij willen onszelf de ruimte geven daar relaxt mee om te
kunnen gaan, bijvoorbeeld als de markt in zou storten. Vandaar deze structurele financiële
buffer. Volgens onze accountant (BDO) is dit uniek, ongehoord en niet verstandig vanuit het oogpunt
van de eigenaren. Voor ons is dit normaal. De organisatie is er niet alleen voor de eigenaren, maar juist
ook voor de medewerkers.
Hoe zorgen jullie ervoor dat de organisatie een Great Place to Work is voor alle
medewerkers (ongeacht hun persoonlijke achtergrond of positie in de organisatie)?
Beschrijf jullie programma’s en/of beleid om diversiteit en inclusie te bevorderen op
basis van demografische kenmerken en functies. We ontvangen ook graag data (indien
beschikbaar) over hoe deze programma’s de demografische kenmerken en diversiteit
binnen management hebben veranderd.

Geen
specifiek
beleid

Geen specifiek beleid op dit vlak
Bij LCG staan we voor gelijke kansen. Gelijke gevallen willen we op gelijke manieren behandelen.
Voor ons is afkomst, etniciteit, geaardheid of bijvoorbeeld religie irrelevant in het vinden van nieuwe
collega’s. We beoordelen enkel op basis van een culture fit op persoonlijke eigenschappen en de
benodigde kwalificaties en competenties voor de functie.
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9. VIEREN
Hoe bevordert de organisatie plezier en vriendschap onder de medewerkers? Beschrijf
de manieren waarop de organisatie successen van individuen, teams en de organisatie
als geheel viert.
Introductie: Dingen leuk maken is waar we goed in zijn
Kameraadschap en samen (successen) vieren vormt een groot onderdeel van de LCG cultuur. Wij
vinden het heel belangrijk om successen te vieren met collega’s, met klanten maar ook met familie en
vrienden. Op veel terugkerende manieren viert LCG haar kameraadschap. Tijdens borrels na afloop
van trainingen en LCG-dagen, op feestelijke activiteiten zoals de viering van Sinterklaas, de kerstavond
en al onze verjaardagen. Het thuisfront wordt hierbij betrokken, vaak door de keuze van het cadeau.
Hoe LCG als organisatie structureel plezier en vriendschap bevordert is op veel plekken eerder in deze
Culture Audit besproken. Maar soms zijn er ook speciale éénmalige activiteiten. Juist die lichten we
eruit in dit hoofdstuk, lees lekker mee.
Het GPTW feestje!
Het bijwonen van het GPTW event is in de afgelopen 5 jaren een viering op zich geworden. We hebben
er een traditie van gemaakt om af te spreken vlakbij de locatie van de uitreiking. We kiezen ervoor om
steeds de nieuwste collega’s aan te laten schuiven voor het diner op de échte avond. Alle LCG collega’s
die niet op de gastenlijst staan, verzamelen zich in de buurt. Zodra de laatste certificaten zijn uitgereikt
en de deuren opengaan… is het party-crash! En daarna maken we – overigens vaak samen met een
aantal collega’s van GPTW – Amsterdam tot in de kleine uurtjes levendig. Het feest in 2018 werd
compleet gemaakt toen PEM, na het ontvangen van de vierde titel aan alle collega’s via een
videoboodschap ons uitnodigde om het 10-jarig bestaan gezamenlijk te vieren in Japan! In mei 2019
zijn we met álle collega’s op reis geweest naar Japan!

10 jaar
LCG in
Japan

Japanreis – het reisverslag met alle viermomenten
Woensdagmiddag 14:00 uur, Burger King, Schiphol. Het is verzameltijd. Vanuit alle hoeken kwamen
LCG’ers aanlopen. Soms alleen, soms in groepjes vanuit dezelfde trein, soms vergezeld van het
thuisfront. Iedereen was erbij en stond op tijd paraat. Iedereen behalve onze Alex, die rond deze dagen
een uitbreiding van het gezin verwachtte. En zelfs de vlucht was al bijzonder. Onze collega Leonie was
kort daarvoor getrouwd en werd tijdens de heenvlucht door de piloot in het zonnetje gezet. Wij waren
met ruim 50 passagiers goed vertegenwoordigd, maar toch mochten ook 300 medereizigers over de
intercom meegenieten van dit moment. En op diezelfde dag was onze Eppo ook nog eens jarig. Eppo
en Leonie mochten beide een kijkje nemen in de cockpit en de stuurknuppel vasthouden.
Het werd een reis om nooit meer te vergeten, één groot feest van 5 dagen lang. Hoewel er sprake was
van tijdsverschil was er geen sprake van een jetlag. Dag en nacht vloeiden vijf etmalen lang in elkaar
over. De vibe van de stad Tokyo, het weerzien met Tim, onze collega in Japan, het inspirerend betoog
van senator Eguchi (de geestelijk vader van ons 50-jaren doel en eigenlijk grondlegger voor de filosofie
achter de LCG als organisatie). En natuurlijk de rust van de Japanse tuin, de Shibuya Crossing, sushi
zoals je het nog nooit geproefd hebt, karaoke, en een klassieke theeceremonie.
En het hoogtepunt van de 5 dagen; de avond waarop we als collega’s een gezamenlijk eerbetoon
brachten aan Paul, Eppo en Martijn. We zaten allemaal samen in een klein en knus restaurant. Naar
Japans gebruik waren de schoenen uit en zaten we op de grond. In woord, beeld en geluid deden we
een terugblik op 10 jaar LCG. Wat was het mooi om hier met elkaar te zijn en dit met elkaar te beleven.
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Jubileum 5 jaar in dienst
LCG bestaat in 2019 “pas” 10 jaar. Dat betekent dat de gouden horloges die je krijgt na 25 jaar
dienstverband nog ontwikkeld moeten worden. Toch besteden we speciale aandacht aan de LCG’ers
die al lang LCG’er zijn. Lang is dan relatief, dus we vieren het eerste lustrum. En dat doen we steeds op
een andere, persoonlijke manier. De echte waarde van een viering zit hem namelijk in het verrassen
en het geven van persoonlijke aandacht. Zo geschiedde, ook in 2019. Dit jaar vieren we dat 5 collega’s
alweer 5 jaar samenwerken met LCG. Twee vieringen lichten we hier graag toe.
Na afloop van een LCG-dag in februari was jullie collega Nicky Suiker bij ons op bezoek. De borrel na
afloop was geen gewone, maar er was plotseling een complete wijnproeverij, georganiseerd door de
Portugese echtgenoot van onze collega Marjolein. Hij is sommelier en importeur van Portugese wijnen.
Collega’s Merel en Maart zijn toevallig 5 jaar geleden tegelijk met LCG gestart en zijn allebei enorme
wijnliefhebbers. Wat leuk om – behalve in het middelpunt te staan – samen met je collega’s je hobby
uit te oefenen!
In oktober was het de beurt aan Alissa, Bart en Karine. Alle drie tegelijk gestart bij LCG. Wat hen drieën
kenmerkt is de zorg voor anderen. Nadat zij op een LCG-dag in oktober in het zonnetje waren gezet
met mooie woorden van ons allen, staken we met alle collega’s de handen uit de mouwen om te zorgen
voor anderen. Eén van onze klanten is actief in de verzorging van dementerende ouderen. We hebben
die avond in Delft voor diverse woongroepen gekookt en hier een zowel lekker als verrassend als
gezellig diner van gemaakt. Er werd gekookt, maar er werden ook gedichten voorgelezen, verhalen
verteld, er is gezongen en zelfs gedanst. Begeleiders zeiden na afloop tegen ons dat ze sommige
bewoners nog nooit zo vrolijk hadden gezien.
Verjaardagen LCG collega’s
Het vieren van de verjaardagen van collega’s hadden wij ook kunnen benoemen in hoofdstuk 9 onder
het thema ‘Vieren’. Maar eerlijk is eerlijk, dit past ook heel goed bij het idee van elkaar ondersteunen
bij gedenkwaardige momenten en mijlpalen in het leven van onze collega’s. Ook dit jaar hebben de
drie partners veel moeite gedaan voor het verjaardagsfilmpje. Ieder jaar weer verzinnen zij een uniek
cadeau in lijn met de jaardoelen met een knipoog. In 2016 kregen alle medewerkers, inclusief de ZZPers, een gepersonaliseerde feeststoel. In 2017 kregen alle medewerkers een adoptie-appelboom van
Landgoed Olmenhorst. Daarmee konden de LCG’ers gratis appels plukken van hun eigen boom. In 2018
ontvingen we allemaal het spel Party & Co, speciaal door en voor LCG gemaakt. Voor 2019 is het cadeau
nog niet aan alle collega’s uitgedeeld, dus deze houden we nog even geheim. Wat wij ook een mooi
teken van kameraadschap vinden is dat collega’s elkaar vaak uitnodigen voor hun eigen
verjaardagsvieringen. Een verjaardagsborrel in het weekend waar we elkaar tegenkomen met andere
familieleden komt best regelmatig voor.
Wie
is
de mol?

Wie is de MOLCG
Het programma Wie Is De Mol wordt fanatiek gevolgd. Er is zelfs een appgroep van collega’s die dit
volgen. En creatief als we zijn…. in deze appgroep ontstond het idee dat we dit zelf ook kunnen
organiseren. 15 fanatieke collega’s stonden op een zonnige zondag in september klaar in Amersfoort
voor een hele dag “Wie Is De MoLCG”. Compleet met trainer, molboekjes, molgeld, bruine
enveloppen, houten jokers, bondgenootschappen, leugens, list, bedrog, verraad, DE test en dan de
gevreesde executies met rode en groene schermen. En ook nog de hele dag spellen doen in het
centrum van Amersfoort.
Quote van collega Arjen:
“Terugkijkend (als afvaller in de laatste executie voor de finale) was het niet zozeer een gezellige dag.
Dit kan overigens ook gelegen hebben aan mijn eigen spelstrategie – ik heb veel verwarring gezaaid
en in de soep laten lopen. Spanning, fanatisme en constant op je hoede zijn vormden de hoofdmoot.
Ik heb nog nooit zó onrustig geslapen de nachten erna. Het was wél een dag om nooit meer te
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vergeten. Nadat Crispijn-de-Mol zich had geopenbaard en Alissa-de-Winnaar de pot aan het tellen
was, vloeide alle spanning weg en de borrel na afloop op een Amersfoorts terrasje was één van de
fijnste ooit.”

Tennissen

ATP TennisboKAAL
ATP staat in dit geval voor Altijd gezellige Tennistoernooi Paulhendriks. Sinds kort spelen we ééns per
jaar met collega’s een tennistoernooi. Daarbij worden koppels gemaakt van de mensen in
verschillende categorieën:
 Kan heel goed tennissen
 Kan een beetje tennissen
 Kan niet zo goed tennissen
 Nog nooit gedaan, dus geen idee eigenlijk
Met echte loting, een speelschema en een wedstrijdleiding spelen we tie-breaks tegen elkaar. Dit
levert hilarische taferelen op. Het plezier gaat boven de kwaliteit van het spel. En elk jaar wint Paul
Hendriks de bokaal. Hij behoorde in zijn jonge jaren immers tot de top van Nederland.
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10. DELEN
Hoe bevordert de organisatie een gevoel van eerlijkheid in de organisatie. We zijn met
name op zoek naar: Methodes om medewerkers te compenseren met een focus op
programma’s die medewerkers uniek of speciaal vinden (bijv. winstdeling, bonussen,
het verwerven van aandelen, of anderszins etc.). Beleid dat een gevoel van gelijkheid
bevordert tussen medewerkers en managers.
Introductie: onze organisatievorm draait op basis van eerlijkheid en gelijkwaardigheid
Bij LCG zit een gevoel van gelijk(waardig)heid in de basis van de organisatie. Wij hebben een platte
organisatiecultuur, zoals besproken in hoofdstuk 1. Het gevoel van gelijkheid wordt gevoed doordat
iedereen bij LCG (partner, office manager of consultant) meedoet aan ontwikkelworkshops, zijn of haar
succes en fout wekelijks deelt, om feedback vraagt en hulpvragen stelt. Dus ongeacht iemands rol
binnen LCG staat ontwikkelen centraal. Het gevoel van gelijkheid wordt ook bevorderd doordat wij
openlijk alle bedrijfsinformatie met elkaar delen en genieten van dezelfde arbeidsvoorwaarden op alle
vlakken.
Ontbreken van prestatiedoelen en prestatiebonus
Het niet stellen van individuele prestatiedoelen bevordert ook gelijkheid. Een prestatiedoel bevordert
namelijk altijd ongelijkheid doordat het een vorm van ‘concurrentie’ in de hand werkt. Bovendien zijn
prestatiedoelen vaak gekoppeld aan ervaring en rol en daarmee ongelijk. De enige individuele
prestatie-indicatoren die wij hebben zijn onze eigen medewerkerstevredenheid en klanttevredenheid.
Dit zijn echter indicatoren en geen doelen. We streven naar een hoge tevredenheid van klanten en
medewerkers en gebruiken de indicatoren om continu in de gewenste richting te verbeteren.
Onze beloningsstructuur
Eén van de laagste scores in een eerder onderzoek van GPTW behaalden we op de stelling ‘bij LCG
word je eerlijk beloond voor het werk dat je doet’. Dit rijmde met het toenemend aantal individuele
signalen dat er op gebied van beloning iets niet goed zat. De (relatief) lage score in het GPTW
onderzoek en de signalen samen maakten dat we in 2017 met de Kaizen ‘salaris’ gestart zijn. In de
Culture Audit© van vorige jaren hebben we dit verbeterproces uitgebreid beschreven, dus dat doen we
hier niet meer. Het resultaat - onze huidige beloningsstructuur - is nu volledig ingebed en iets waar we
ook in 2019 nog steeds ontzettend trots op zijn. We zijn er ook van overtuigd dat we hiermee gelijkheid
bevorderd hebben. Zo ziet onze beloningsstructuur eruit:
De drie uitgangspunten bij onze beloningsstructuur:
 “Bij LCG werken alleen intrinsiek gemotiveerde mensen en die nemen we ook aan.”
 “We willen alleen objectieve criteria gebruiken om salaris(groei) te bepalen.”
 “We willen ‘peers’ precies gelijk belonen.”
De beloningsstructuur zelf: iedereen met dezelfde hoeveelheid werkervaring krijgt hetzelfde salaris
Op basis van deze uitgangspunten hebben we een systeem ontworpen waarbij er geen grotere
salarisstijging is als je harder je best doet. Immers, harder je best doen is subjectief en we geloven niet
dat zo’n prikkel überhaupt tot betere prestaties leidt. We hebben één salariscurve voor iedereen
waarbij precies te zien is (op basis van met punten vastgestelde werkervaring) wat je wanneer
verdient. Jaarlijks houden we dan ook nog rekening met eventuele inflatie (zie de tekst over
Prinsjesdag). De salariscurve is ook nog eens de basis voor het aannemen van nieuwe medewerkers.
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Een ander onderdeel van onze beloningsstructuur: wijziging in het delen van onze winst
Naast ons vast salariscomponent delen wij een deel van de winst met elkaar. Het is een manier om
gelijkheid in het onderling delen te bevorderen. Op de volgende manier staat dit in onze
arbeidsovereenkomst:
Bij LCG vinden we het leuk om pieken en dalen gezamenlijk te ervaren. Daarom hebben we een
winstuitkering vastgesteld. Wat betekent dit? Per kwartaal krijg je een uitkering die is gebaseerd
op 19% van de winst van dat kwartaal. Dit wordt verdeeld over alle medewerkers van
LCG. Iedereen ontvangt dezelfde uitkering naar rato van het dienstverband: 15% daarvan is een
individuele uitkering die wordt uitbetaald, 1% is collectief. Voor het collectieve
deel bepalen we gezamenlijk welke bestemming dit bedrag gaat hebben. De winst fluctueert per
jaar. Pieken en dalen…
Zoals vorig jaar beschreven, heeft PEM in 2018 besloten het percentage van de winst dat beschikbaar
wordt gesteld voor de bonus te verhogen naar 19% in plaats van de 16% van voorheen. De redenering
van PEM is dat door goede en slechte jaren de bonus zelf weliswaar kan stijgen of dalen, maar dat de
daling van de bonus in de afgelopen periode deels door de groei van LCG is veroorzaakt. Dit is een
bedrijfskeuze geweest waar niet alle medewerkers invloed op hebben gehad en waar geen rekening
mee is gehouden. Het voelde dus goed voor PEM om met terugwerkende kracht per begin 2018 van
het jaar de bonus in percentage te verhogen.

Kaizen
bonus

Kaizen bonus
In 2019 hebben we wel geleerd dat er nog een aantal discussies rondom de gezamenlijke bonus niet
volledig gevoerd zijn: wanneer deel je wel en wanneer deel je niet mee in de bonus? Deel je mee met
de bonus als consultant in opleiding? Als je met zwangerschapsverlof bent? Als je langdurig ziek bent?
Op dit moment loopt een kaizen om de onduidelijkheid en – bij sommige collega’s – onvrede op dit
vlak aan te pakken. We delen graag volgend jaar de uitkomst van deze kaizen, maar noemen hem
expliciet in dit hoofdstuk omdat het gevoel ‘er niet bij te horen’ direct aanleiding is geweest om deze
kaizen te starten. Als collega’s ongelijkheid voelen, nemen we dat serieus en gaan we dat probleem
oplossen.
Prinsjesdag
De salariscurve staat vast en houdt geen rekening met ontwikkelingen binnen of buiten LCG. Bij het
introduceren van de curve is afgesproken dat jaarlijks een Prinsjesdag gepland wordt om de voortgang
van de curve te bespreken, zoals te lezen in de vorige versie van de Culture Audit©. Prinsjesdag wordt
in de zomer (want dan is er minder klantvraag) gehouden. Dit jaar met de partners (PEM) én 3
consultants samen. De belangrijkste vraag op Prinsjesdag: “Op welke manier ontwikkelt de
salariscurve: omhoog, omlaag of blijft deze gelijk?”
Op geheel eigen wijze hebben we deze dag vormgegeven door als eerste uitgebreid stil te staan bij
gezamenlijke overtuigingen die wij hebben m.b.t. salarisontwikkeling. Uitkomsten hierbij:
 We streven naar win-win, goed voor LCG én LCG’ers
 Gezond voor de lange termijn
 We streven naar groei van koopkracht
Criteria:
 Van binnenuit – de winst van het afgelopen jaar
 Van buitenaf – de ontwikkeling van inflatie & verwachtingen van toekomst
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Timing van
prinsjes
dag

De 6 ‘prinsjes’ hebben in 2019 besloten om de timing van LCG Prinsjesdag te veranderen: in plaats van
in de zomerperiode zal LCG Prinsjesdag voortaan plaatsvinden in het eerste kwartaal van het nieuwe
jaar. Dit omdat informatie over de inflatie en over de financiële prestaties van de LCG dan completer
inzichtelijk is. In 2019 is er dus geen LCG Prinsjesdag geweest. Eventuele gevolgen van LCG Prinsjesdag
in het eerste kwartaal van 2020 zullen met terugwerkende kracht gelden vanaf zomer 2019. Indien
nodig zullen de financiële gevolgen van de uitkomst van LCG Prinsjesdag voor die maanden
gecompenseerd worden.
Secundaire arbeidsvoorwaarden
Graag geven wij een inkijk in onze arbeidsvoorwaarden. Wij plaatsten deze voor de eerste keer in de
vorige versie van de Culture Audit©. Op de hieronder genoemde ‘winstuitkering’ na hebben er zich
verder geen wijzigingen voorgedaan.










LCG
deelauto

Pensioenregeling - We voelen ons verantwoordelijk voor alle LCG’ers. Nu, maar ook in de
toekomst. Het spreekt dan ook voor zich dat we een goede pensioenregeling hebben geregeld.
Elke LCG’er neemt deel aan onze collectieve pensioenregeling. Daarnaast is voor de
nabestaanden een levenslange uitkering verzekerd in het partnerpensioen. Indien een LCG’er
overlijdt, wordt er tot de 18-jarige leeftijd van een kind uitkering gedaan vanuit het
wezenpensioen.
Arbeidsongeschiktheid - In het onfortuinlijke geval dat iemand arbeidsongeschikt raakt heeft
LCG een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten. In het eerste jaar wordt het
volledige salaris doorbetaald. Daarna nog een jaar 70% van het salaris. Tevens is er een
arbodienst van toepassing voor eventuele ziekmeldingen. Zij zorgen er voor dat alles gaat
conform wetgeving (zoals Wet Poortwachter).
Winstuitkering - Zoals hierboven beschreven is er een winstuitkering.
Vakantiedagen en sabbaticals - Zoals beschreven in hoofdstuk 8, hebben wij geen maximum
aantal vakantiedagen. We hebben wél een minimum: 25 dagen. Daarnaast heeft iedereen bij
LCG de mogelijkheid om een sabbatical te nemen. Ook hierover lees je meer in hoofdstuk 8.
Onkostenvergoeding en vervoerskosten- Elke medewerker ontvangt een bijdrage voor
onkostenvergoeding van €100. Hiervoor kun je versnaperingen onderweg nuttigen, je auto
wassen of klanten een cadeau geven. Daarnaast krijg je voor elke zakelijke kilometer een
vergoeding van €0,19 per kilometer, voor reizen per Openbaar Vervoer stellen we een NSBusiness Card (1e klas) ter beschikking. Nieuw sinds 2018 is dat ook de zakelijke kilometers
afgelegd op de fiets worden vergoed op dezelfde manier, zoals dit gebeurt bij de auto.
Beschikbaar gestelde middelen - We vinden het niet alleen belangrijk dat iedereen beschikt
over de juiste middelen om zijn of haar werk goed te doen (telefoon, laptop, de beste
trainingsspullen). We stimuleren ook het creëren van een goede werkplek. Kosten hiervoor
draagt LCG.

LCG deelauto
Sinds 1 november 2019 hebben we onze eerste LCG deelauto. Dit is de uitkomst van een kaizen op
vervoer. In deze kaizen gaan we twee uitdagingen te lijf:
1) Met €0,19 per kilometer kom je als medewerker niet uit als je veel zakelijke kilometers met je
eigen auto maakt. Vooral de kosten voor onderhoud en reparaties zijn te hoog om met de
standaard kilometervergoeding te dekken.
2) Het besparen op de flinke post aan vervoerskosten voor de LCG: jaarlijks zo’n €225.000.
Eén van de oplossingen uit deze kaizen: we verlagen de kosten voor Green Wheels ritjes door in plaats
van de Green Wheels de LCG deelauto in te zetten. Een deel van de besparing met de deelauto zetten
we in om de kilometer vergoeding te verhogen: per 1 november is deze €0,25 per kilometer (aan
belastingtechnische gevolgen is uiteraard gedacht). We testen deze oplossing 3 maanden. Maar
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aangezien de auto al bij meer dan vier ritjes per maand zorgt voor besparing, verwachten we dat de
deelauto blijft (en na de drie maanden natuurlijk met LCG logo! Hij is nu nog een beetje saai…).

Beschrijf kort filantropische, milieubewuste of andere initiatieven op het gebied van
social responsibility. Focus hierbij op hoe medewerkers kunnen deelnemen/bijdragen
en hoe ze waarde kunnen ontlenen aan deze inspanningen.
Collectieve besteding van 1% van de winst
Eén van de onderdelen van onze beloningsstructuur is dat we 1% van de winst van de organisatie
inzetten voor een doel dat we gezamenlijk bepalen. Elk kwartaal wordt de winst bekend gemaakt en
wordt bepaald wat de invulling van de 1% wordt. Hiervoor hebben we de CoBoCo ingericht. Dit staat
voor de Collectieve Bonus Commissie (CoBoCo). Iedereen kan ideeën opgooien voor de besteding van
de CoBoCo pot. Een goede motivatie, kosteninschatting en vooral impact op levensgeluk zijn de
criteria.

Nieuwe
CoBoCo
procedure

Met een groeiende groep collega’s groeit ook het aantal ingebrachte ideeën om geld uit de CoBoCopot aan te besteden. In 2019 hebben we geëxperimenteerd met verschillende manieren van
besluitvorming voor het besteden van ons gezamenlijke CoBoCo-geld. In de meest recente ronde
hebben we ons eigen online platform de LCG Connector gebruikt om ideeën in te brengen en om te
stemmen. Uitgangspunt is: we honoreren een idee als minimaal 75% van de collega’s heeft gestemd
en als minimaal 90% fan is van het idee. Zo weten we zeker dat we als LCG samen trots blijven op wat
we met de CoBoCo doen.
Eerdere initiatieven: In 2015 was het winnende idee een donatie aan de Sinterklaasbank. In 2016
hebben we onze grijze kilometers voor gecompenseerd door een donatie te doen aan Greenseat.nl. Er
was toen nog geld over en dus boden we (verbeter)hulp aan bij het inrichten en bevoorraden van een
boot van Stichting Bootvluchteling. Ook een donatie aan Giro 555 en een knuffelmuur aan een
gehandicapteninstelling konden gegeven worden dankzij de CoBoCo. In 2018 hebben we vanuit de
CoBoCo diverse kleinere doelen ‘gediend’: het gaat dan, onder andere, om het bestellen van laptops
voor de administratie van de Voedselbank, een financiële bijdrage aan Nino’s de Guatemala (voor een
betere toekomst van Guatemalteekse kinderen en hun familie) en een bijdrage aan Make-A-Wish
Nederland (om hartenwensen van zieke kinderen uit te laten komen). Daarnaast compenseerden we
in 2018 financieel onze vervuilende zakelijke kilometers van 2016 tot 2018.
In 2019 compenseerden we de CO2 uitstoot van onze Japan-reis, we doneerden een tweepersoons
bed aan een hospice, zodat stellen ook in de laatste fase van hun leven bij elkaar kunnen slapen, we
gaven twee skelters aan de Verkeerstuin in Amersfoort, compenseerden de helft van onze grijze
kilometers van 2018 en planten voor elke 2 LCG-ers 1 boom om onze kleine bijdrage tegen de
wereldwijde ontbossing te doen. Verder hebben we besloten een Havendiner te organiseren voor en
met asielzoekers.

Omloop
Doorn

Fietsen Door’n Festival
Wij zijn trots op onze jarenlange samenwerking met Make-a-Wish Nederland. Zoals bekend uit de
vorige versies van de Culture Audit© hebben wij de afgelopen jaren met veel plezier de ‘OudeHolle40’
en het Fietsen Door’n Festival georganiseerd. In 6 jaar tijd hebben we daarmee bijna €80.000 bij elkaar
gefietst voor Make-A-Wish Nederland. Kijk maar op fietsendoornfestival.nl voor uniek foto en
beeldmateriaal. In de afgelopen jaren hebben we van deelnemers en collega’s die betrokken waren bij
de organisatie dat september eigenlijk een te drukke maand is voor dit evenement. Daarom geen
Fietsen Door’n Festival in 2019, maar de voorbereiding voor de volgende editie in juni 2020 is wel al in
volle gang. Het festival zal dan een nieuwe naam krijgen: Omloop Doorn. Waarom? We hebben naast
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fanatieke fietsers ook veel enthousiaste hardlopers bij de LCG. Zonde om die niet te laten zweten voor
het goede doel…
Groene kilometers en milieubewustzijn
Levensgeluk betekent voor ons ook dat we ons bewust zijn van kosten en impact op het milieu. Daarom
hebben we de volgende uitgangspunten met betrekking tot woon-werkverkeer:
 Kort: zo kort mogelijke reisafstanden. We proberen in de matching tussen opdrachten en
medewerkers de reisafstanden zo kort mogelijk te houden. Een niet gereisde kilometer is nog
altijd de allergroenste kilometer. En dit is natuurlijk ook heel belangrijk voor ons eigen
werkgeluk.
 Groen: zo groen mogelijk reizen. We gebruiken het OV, de fiets of we carpoolen waar het kan.
 Voordelig: financieel zoeken we voor de beste vervoersoplossing, zowel voor de medewerkers
als voor de organisatie.
 Comfortabel: we reizen zo comfortabel mogelijk, zodat reistijd effectieve werktijd of fijne
ontspanning kan zijn.
 Vrij en flexibel: iedereen is vrij om op basis van bovengenoemde criteria – die soms op
gespannen voet met elkaar staan – de verstandige keuze te maken.

Steeds
een beetje
groener

Om bovenstaande mogelijk te maken zijn alle medewerkers uitgerust met een NS-business card (1ste
klas), waarmee we niet alleen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer, maar waarmee we
ook OV-fietsen en Greenwheels auto’s kunnen huren. We streven naar 50% groene kilometers ten
opzichte van ons totaal gereisde kilometers. Uniek voor onze branche! In het eerste half jaar van 2019
is dit doel ruim gehaald: van de ruim 320.000 reiskilometers waren er 63% groen! Hiermee hebben we
meer dan 26.000 kg CO2 uitstoot bespaard, ruim drie gemiddelde Nederlandse huishoudens in CO2uitstoot. Daarnaast beslisten we, zoals hierboven te lezen valt, om onze niet-groene kilometers vanaf
2016 financieel te compenseren met een deel van onze winst. In 2019 noemen we daarbij nog extra
onze Japan studiereis: ook van de vliegkilometers hebben we de CO2 uitstoot gecompenseerd (zie
tekst over CoBoCo). Verder is hierboven te lezen dat we sinds dit jaar de ‘woon-werk verkeer
fietskilometers’ vergoeden. Dit stimuleert wellicht nog meer om de fiets te pakken in plaats van de
auto. Bovendien is het heel gezond! Leaseauto’s verstrekken wij liever niet, want dit bevordert het
rijden met de auto. Als een medewerker een auto nodig heeft, huurt hij of zij een deelauto, van
Greenwheels of zoals hierboven beschreven onze nieuwe eigen LCG deelauto.
Een spannende keuze bij dit onderwerp is dat we sinds de zomer van 2019 de groene / grijze kilometers
niet meer administreren. Steeds meer collega’s hebben aangegeven last te hebben van toenemende
administratie druk. Daarom hebben we scherp gekeken naar alle administratieve handelingen en
besloten deze registratie te stoppen. We zijn ervan overtuigd dat het groene denken zodanig in ons
DNA zit verweven dat we deze administratie niet meer nodig hebben om daarin verstandige keuzes te
maken.
We proberen voor wat betreft het gebruik van papier hier zo bewust mogelijk mee om te gaan.
Facturen sturen wij bij voorkeur digitaal. Een deel van ons trainingsmateriaal is geplastificeerd, zodat
het jaren mee kan. Het papier dat gebruikt wordt voor onze trainingen is milieuvriendelijk (cradle to
cradle). Wel merkten wij en klanten op dat we nóg bewuster mogen omgaan met de hoeveelheden
papier die wij gebruiken voor oefeningen bij onze trainingen. We proberen uiteraard veel flips te
recyclen.

Heel LCG
aan de
AED

Heel LCG aan de AED
In mei kwam er een filmpje met een emotionele oproep van Sas, één van onze office heldinnen. Sas
had met haar reanimatievaardigheden het leven van een buurman gered. Als dat geen levensgeluk is…
Haar oproep na deze ervaring was: heel LCG aan de AED! Haar voorstel werd enorm enthousiast
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ontvangen en vrijwel iedereen heeft inmiddels reanimatie training gehad of heeft het binnenkort in de
agenda staan. De trainingen vinden voor de helft onder werktijd en voor de helft in eigen tijd plaats op
kosten van de LCG. Tijdens een LCG-dag vertelde één van onze collega’s tijdens de check-in hoe ze
deze nieuwe vaardigheid helaas al een keer moest toepassen. Ze was nog onder de indruk van de
situatie waarin een man gereanimeerd moest worden en ze was heel dankbaar dat ze in dat heftige
moment wist wat ze moest doen.

Koken in
verzorgingstehuis

Delen tijdens de DDDD en andere evenementen
Ook in sociaal opzicht dragen wij graag bij aan het levensgeluk in Nederland. De eerder genoemde
DDDD is ontstaan als dag waarop LCG haar medewerkers bedankt. Sinds 2015 heeft deze dag ook een
sociaal component als vast onderdeel op de agenda. Het experiment startte toen we met een groep
Zonnebloem leden naar een museum in Antwerpen gingen; twee op twee begeleidden de LCG’ers de
gasten, die veelal in rolstoel zaten, door het museum. In 2016 besteedden we een ochtend van de
DDDD aan klussen bij hulpbehoevenden in de regio Utrecht. In september 2017 knapten we bij een
middelbare school voor kansarme kinderen in Dublin een schoolplein op en in 2018 ontwierpen we
drie wensdagen voor drie Make-a-Wish kinderen. Hard werken doen we dan graag, zeker als we zien
dat ons werk een lach tovert op het gezicht van onze klant. We zijn trots om te vertellen dat het sociale
aspect ook steeds meer op andere LCG evenementen terugkomt: tijdens het 5 jarig jubileum van Alissa,
Karine en Bart – alle drie vijf jaar geleden tegelijk gestart bij de LCG – hebben we samen met 24
collega’s op een vrijdagavond gekookt in een verzorgingshuis. We konden voor deze drie collega’s met
elk een groot maatschappelijk hart geen beter idee bedenken om hun jubileum te vieren dan met een
feestje voor een sociaal kwetsbare groep in onze samenleving. Eerlijk is eerlijk: onze kookkunsten
werden wisselend gewaardeerd, maar het feestje wat we ervan maakten, zorgde voor een bijzondere
avond. Het mooiste compliment kregen we van een verzorgende. Zij zei over één van de bewoonsters:
‘Ik heb haar in maanden niet zo vrolijk gezien.’
De DDDD, jubilea en andere vergelijkbare evenementen vallen weliswaar niet onder één van onze
kernactiviteiten, maar onze kernactiviteiten maken wel mogelijk dat er bijvoorbeeld een budget is om
dagen zoals deze in te kunnen vullen. Met het deelaspect in onze evenementen zien wij het vergroten
van het levensgeluk eventjes terug in de meeste primaire vorm. Het doen voor anderen voedt
uiteraard ons eigen levensgeluk op dat moment. Nog meer willen wij hiermee echt invulling geven aan
ons doel, het vergoten van het levensgeluk. Dat lijkt nu al aardig te gaan, maar met nog minder dan 44
van de totale 50 jaar van ons doel op de klok, kijken we er nu al naar uit om nog véél meer te doen op
dit vlak!

Pagina 51 van 51

