
OCAI Pro Voor teams en organisaties: de resultaten van alle 
invullers worden gecombineerd in een rapport met collectieve 
profielen van de huidige en gewenste cultuur, uitgesplitst naar 
de zes deelfactoren van cultuur. U beheert uw online meting 
zelf, snel, vertrouwd en makkelijk.
Kies OCAI Pro voor uw team of organisatie; het startpunt voor 
duurzame cultuurverandering met draagvlak.
U ontvangt de rapportage van uw team of organisatie, de voor-
bereidingskit, een doe-het-zelf werkkit voor een cultuurwork-
shop, inclusief PowerPoint, om met de resultaten aan de slag te 

OCAI beschikbaar in 11 talen
De OCAI tool is naast het Nederlands beschikbaar in het Chi-
nees, Russisch, Arabisch, Engels, Frans, Duits, Spaans, Itali-
aans, Portugees en Zweeds als u OCAI Pro of Enterprise ge-
bruikt. Invullers kunnen zelf hun moedertaal kiezen. Deze optie 
verloopt via de Engelstalige OCAI site. Wilt u meer weten, mail 
ons dan.

Kies OCAI Pro voor uw organisatie; het startpunt voor duurza-
me cultuurverandering met draagvlak.

In de OCAI-rapportage vindt u:
• Het collectieve profiel met huidige en gewenste cultuur 

met een beschrijving
• Analyse van het verschil tussen huidige-gewenste cultuur
• Het profiel uitgesplitst in 6 deelfactoren van cultuur:

1. dominante kenmerken of uitstraling
2. de leiding van de organisatie
3. personeelsmanagement
4. het bindmiddel van de organisatie
5. strategische accenten
6. succescriteria

• Een beoordeling van de congruentie: als de 6 deelfacto-
ren alle dezelfde dominante cultuur hebben, is het profiel 
congruent. Incongruente profielen kunnen een uiting zijn 
van conflicten, tegenstrijdigheden en kunnen veel tijd, 
geld en energie kosten.

Bij OCAI Pro ontvangt u bovendien deze bonussen:
• De OCAI-voorbereidingskit bestaande uit:
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◦ een praktische handleiding om de cultuurmeting te 
beginnen en te begeleiden binnen teams en orga-
nisaties

◦ Een voorlichtingstekst voor personeel of collega's
◦ Een powerpoint presentatie met algemene uitleg 

over de OCAI-cultuurmeting voor in uw (manage-
ment)team.

• De OCAI-werkkit bestaande uit een een praktische hand-
leiding en draaiboek om een 1- of 2-daagse OCAI-work-
shop te houden met uw (management)team of hele orga-
nisatie; het startpunt voor duurzame cultuurverandering 
met draagvlak. De kit bevat daarnaast eenvoudig te ge-
bruiken powerpoint presentaties en invulschema's.

• Een podcast met een interview vol uitleg van professor 
Kim Cameron zelf! (Engels). 

• het essay Personeelsbehoud en organisatiecultuur; actu-
eler dan ooit...

• het essay Energizers om de veranderaars in uw organisa-
tie te vinden en in te zetten bij cultuurverandering.

Ook handig voor externe adviseurs bij hun opdrachten!

Kies OCAI Pro!
Uw kunt volledig automatisch de OCAI Pro bij ons afnemen. U 
begint met de gegevens, u betaalt via credit card of iDeal, ont-
vangt per email een factuur en krijgt daarna een link naar een 
inlogpagina. Hier kunt u:

• voor een betere herkenning uw logo uploaden
• het assessment starten
• waarna u de link ziet die u aan invullers doormailt
• zien hoeveel mensen het assessment al hebben gedaan
• werk- en voorbereidingskit downloaden, plus bonussen
• het assessment sluiten en daarna het rapport met de col-

lectieve profielen downloaden (Let op: u kunt de test 
slechts eenmaal sluiten!)

NB: Alle deelnemers moeten zich registreren met een geldig 
email adres en ontvangen daarop hun persoonlijke profiel. Dit 
garandeert dat mensen de test maar een keer invullen en be-
vestigt dat hun cultuurscores correct zijn opgeslagen in de data-
base. De email adressen worden verder NIET gebruikt, nooit 
doorgegeven en de privacy is gegarandeerd, zie ook de privacy 
policy onderaan. De collectieve rapportage geeft een anoniem, 
gemiddeld cultuurprofiel weer.
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PS: kunt u niet via creditcard of iDeal betalen voor uw team of 
organisatie? Vraag dan om een aparte vooruitbetalingsfactuur. 
Na betaling maken wij handmatig de test aan en ontvangt u de 
link naar de inlogpagina. De extra kosten voor de handmatige 
start bedragen € 50,-.

Wilt u uw OCAI-meting en workshop liever extern laten begelei-
den door een professionele trainer/adviseur van OCAI Online? 

OCAI Workshops
Met de bijgeleverde werkkits doet u de OCAI-workshops zelf. 
Maar soms is externe begeleiding makkelijker en of kan een bui-
tenstaander beter doorvragen dan een interne begeleider.
Als u kiest voor externe begeleiding, boek dan een OCAI-advi-
seur voor uw 1- of 2-daagse OCAI Workshop. De OCAI-adviseur 
begeleidt de workshop zoals die in de OCAI Werkkit is meegele-
verd. Ook kleine aanpassingen zijn mogelijk op verzoek.

OCAI Workshop 1
Telefonische intake van maximaal 1 uur,
Voorbereiding door de OCAI-adviseur (rapportage inlezen, Po-
werPoint op maat maken).
1 Workshopdag van maximaal 8 uur voor maximaal 10 deelne-
mers.
Totaal voor € 1497,- exclusief btw en reiskosten à € 0,28 per km.

OCAI Workshop 2
Telefonische intake van maximaal 1 uur,
Voorbereiding door de OCAI-adviseur (rapportage inlezen, Po-
werPoint op maat maken).
2 Workshopdagen van maximaal 8 uur per dag voor maximaal 
10 deelnemers.
Totaal voor € 2497,- exclusief btw en reiskosten à € 0,28 per km.

OCAI voorbereidingskit
De OCAI voorbereidingskit bestaat uit een praktische handlei-
ding om de cultuurmeting te beginnen en te begeleiden binnen 
teams en organisaties, een voorlichtingstekst voor personeel of 
collega's én een powerpoint presentatie met algemene uitleg 
over de OCAI-cultuurmeting voor in uw (management)team.

De OCAI voorbereidingskit behandelt:
1. Algemeen

• Commitment



• De meting als eerste interventie
• Timing: niet te veel tegelijk

2. Organisatie en praktische keuzes
• Projectgroep Cultuur
• Doel van de meting
• Keuze van doelgroep
• Definieer de begrippen
• Keuze van profielen
• Hele doelgroep of steekproef
• Planning van de meetperiode
• Uitnodigen van de deelnemers
• Vrijwillig of verplicht?
• Verloop van de meting
• De meting te moeilijk?
• Einde van de meting

3. Voorlichting en interne communicatie
• Communiceer continu
• Primen van cultuur, meting en verandering
• Intern communicatieplan
• Communicatiemiddelen voor, tijdens en na de meting

OCAI werkkit
De OCAI werkkit bestaat uit een een praktische handleiding en 
draaiboek voor een 1- of 2-daagse OCAI-workshop. De kit bevat 
daarnaast eenvoudig te gebruiken powerpointpresentaties en 
invulschema's.
De OCAI werkkit behandelt:
Inleiding

• Aanpak en aandachtspunten
• Wie zijn de deelnemers?
• Vrijwillige deelname
• Groepsgrootte
• De begeleiders
• OCAI-workshop: 1 of 2 dagen?

Programma OCAI-workshop 
• Spelregels en aandachtspunten
• Korte herhaling OCAI-model
• Aan de slag met eigen OCAI-resultaten
• Huidig collectief profiel: onderbouwen
• Toekomstverkenning
• Gewenst profiel: beoordelen (welke cultuur hebben we 

nodig i.v.m. toekomst, strategie en doelen?)
Vervolg korte workshop (1 dag)
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• Gewenst profiel: onderbouwen met concreet gedrag
• Aanzet tot actie

Vervolg lange workshop (2 dagen)
• Gewenst profiel: onderbouwen tbv veranderplan
• Uitwerken van de benodigde gewenste cultuur
• Veranderplan: hoe gaan we naar de gewenste cultuur?
• Acties, blokkades en oplossingen
• Implementatieplan: keuzes


