
TUDELFT Graduation Opportunity – Peak4   
 

Cultuuranalyse  II  Creativiteit  II  Change Management  II  Transitie 
 
Ben jij een teamspeler, resultaatgericht en heb jij een goed ontwikkeld EQ? Met jouw 
kennis en ervaring op het gebied van creativiteit, veranderprocessen en/of 
cultuuranalyses gaan wij samen op zoek naar de formulering van een 
onderzoeksopdracht die past bij jouw interesse en onderzoeksopdracht en bij de 
ambitie en behoefte van Peak4. 
 
Aanleiding  
 
Op basis van 15 jaar ervaring hebben wij een methode ontworpen die gebaseerd is op 
de manier waarop mensen tot een bewustzijnsverschuiving komen en zich in staat 
voelen om het systeem fundamenteel te vernieuwen. Om met deze methode 
daadwerkelijk een diepe en blijvende impact te maken is een scherpe diagnose en 
valide analyse van een organisatiecultuur vereist. Momenteel zijn wij op zoek naar: 

1. Een ‘tool’ of aanpak waarmee wij de huidige cultuur van een organisatie of 
bedrijf in kaart kunnen brengen. 70% Van de cultuurveranderingstrajecten 
slaagt niet in het behalen van de doelstellingen. Voor een groot deel is dat te 
wijten aan het niet goed in kaart brengen van de cultuur alvorens wordt gestart 
met interventies.  

2. Manieren om de creativiteit van alle betrokken tijdens een veranderproces te 
vergroten en om die zo constructief mogelijk in te kunnen zetten. Weerstand is 
een van de grootste blokkades van creativiteit. Maar mensen zijn meestal niet 
tegen het nieuwe maar voor behoud van wat ze waardevol vinden in de huidige 
cultuur.  

3. Marktonderzoek naar cultuuranalyses 
4. Gamification van (onderdelen) van een cultuuranalyse. Gamification van diepte-

interviews, focusgroepen, of veldwerk.  
5. In overleg te bepalen.  

 

 
 

Contact 
 
Jan Moolenaar  II  Peak4  II  jan.moolenaar@peak4.nl  II  www.peak4.nl 
Katrina Heijne  II  TUDELFT  II  K.G.Heijne@TUDELFT.nl   
 

#connected people #transitions #culture scan #creativity #experiment #change #innovation 

 

 

WE MAKE CHANGE HAPPEN BY CREATING  
MOVEMENTS WITH TRUE IMPACT  

 

Connected people who dare 
to make a difference 

A narrative that provides 
energy and a clear purpose.  

A way of working that 
inspires ownership and 
experimentation  
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