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meegewerkt aan dit onderzoek. Zonder hen was het een totaal ander onderzoek geworden. Ik heb
hun openheid en hartelijkheid enorm gewaardeerd in de gesprekken, aangezien het vaak om toch
best gevoelige informatie ging.
Daarnaast wil ik nog mijn dank uitspreken naar mijn begeleider vanuit de Universiteit, dr. Rik
van Berkel. Hij heeft mijn Worddocument meerdere keren opgesierd met heldere feedback in de
kantlijn, waarmee ik weer aan de slag kon. Buiten dat kon ik altijd bij hem terecht voor advies.
Ook wil ik Cornelis bedanken die me enkele keren heeft geholpen met een gedeelte waar ik
zelf veel moeite mee had.
Mijn vader bedank ik voor zijn advies, tijd en feedback in vooral de laatste periode van het
schrijven.
De laatste dank gaat uit naar de vrouw die de gehele tijd naast me heeft gestaan en mij
vooral gesteund heeft met geduld, vriendschap en liefde. Dank je, Elly.
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Samenvatting
In dit onderzoek wordt gekeken naar welke factoren hebben geleid tot onvrijwillig verloop bij een
christelijke jeugdzorginstelling. Met onvrijwillig verloop wordt verloop bedoeld waarbij medewerkers
zijn ontslagen, contracten niet zijn verlengd of waarbij medewerkers zelf ontslag hebben genomen
op basis van onvrede. De organisatie heeft te maken met een gegroeid aantal gevallen van
onvrijwillig verloop en ziet dit als onwenselijk. Het management wil graag weten wat hieraan ten
grondslag ligt, zodat eventueel actie kan worden ondernomen om dit te verminderen.
De hoofdvraag van het onderzoek luidt: “Welke factoren liggen volgens betrokkenen ten
grondslag aan het onvrijwillig verloop bij de christelijke jeugdzorginstelling, en wat kan het
management van de organisatie eraan doen om dit onvrijwillig verloop te verminderen?”
Om deze vraag te beantwoorden is allereerst een literatuurstudie gedaan naar de PersonEnvironment fit . Deze fit is onderzocht in relatie tot onvrijwillig verloop. Het blijkt dat verschillende
studies verbanden aantonen tussen de mate van fit van een individu met zijn werkomgeving en
variabelen als werktevredenheid, werkprestaties en intentie om bij een organisatie te stoppen. Een
lage fit heeft negatieve invloed op werktevredenheid op werkprestaties, en verhoogt de intentie van
een individu om een organisatie te verlaten. Hieruit kan enerzijds onvrijwillig verloop op initiatief van
de werknemer door onvrede ontstaan. Waar een lage fit invloed heeft op de werkprestaties kan
anderzijds sprake zijn van disfunctioneren en zo onvrijwillig verloop op initiatief van de werkgever
veroorzaken. Binnen het kader van de Person-Environment fit is onderzocht welke rol Public Service
Motivation en New Public Management spelen.
Op basis van de literatuurstudie is een topiclijst opgesteld waarmee uiteindelijk zestien
interviews zijn afgenomen onder veertien ex-medewerkers en twee huidige leidinggevenden.
Analyse van de interviews van de ex-medewerkers heeft een indeling opgeleverd in drie
hoofdfactoren op basis waarvan het resultatenhoofdstuk is ingedeeld. Dit betreffen communicatie,
verwachtingen en betrokkenheid of steun. Per hoofdfactor zijn gebeurtenissen en ervaringen van
respondenten weergegeven die weergeven waar respondenten moeite mee hebben gehad en die in
hun ogen hebben bijgedragen aan het onvrijwillige verloop waarmee men te maken heeft gehad.
Onder de hoofdfactor communicatie is als weerslag uit de interviews weergegeven dat
respondenten 1) de communicatie met leidinggevenden als eenzijdig hebben beleefd, 2) dat zij zich
niet gehoord hebben gevoeld en 3) dat zij communicatie gemist hebben, terwijl dit in hun ogen wel
nodig was.
Onder de hoofdfactor verwachtingen worden uit de interviews blijkende ervaringen van
respondenten weergegeven die te maken kregen met te hoge of onduidelijke verwachtingen vanuit
de organisatie. Doordat respondenten niet aan de verwachtingen konden voldoen volgde in sommige
© 2011, J. Pos, Strategisch Human Resource Management, Universiteit Utrecht | Samenvatting
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gevallen ontslag en in andere gevallen maakten respondenten zelf de keuze om de organisatie te
verlaten. Naast verwachtingen vanuit de organisatie, hadden respondenten ook te maken met eigen
verwachtingen op verschillende gebieden die niet uit bleken te komen. Hierdoor raakten
respondenten teleurgesteld en ontevreden. In sommige gevallen maakte dit het voor hen moeilijker
om te functioneren volgens de normen van de organisatie. Dit leidde uiteindelijk, vaak in combinatie
met andere factoren, tot onvrijwillig verloop
Onder de hoofdfactor betrokkenheid of steun wordt stilgestaan bij ervaringen van
respondenten die betrokkenheid en/of steun hebben gemist vanuit de organisatie. Respondenten
misten aandacht en voelden zich vaak niet serieus genomen. Men kreeg geen luisterend oor terwijl
men hier wel behoefte aan had. In veel gevallen hebben respondenten aangegeven dat het gebrek
aan steun niet zozeer direct onvrijwillig verloop als gevolg heeft, maar betogen zij dat onvrijwillig
verloop niet had hoeven plaatsvinden wanneer er vanuit de organisatie meer betrokkenheid of steun
voor hen zou zijn geweest.
Vrijwel alle respondenten hebben hun onvrede geuit met de wijze waarop hun onvrijwillige
verloop tot stand is gekomen. In de helft van de gevallen was sprake van onvrijwillig verloop op
initiatief van de werkgever op basis van disfunctioneren, de andere helft betrof verloop op initiatief
van de werknemer uit onvrede.
Disfunctioneren is een begrip gebleken waar veel achter kan zitten. In een aantal gevallen
waarbij disfunctioneren uiteindelijk is aangegrepen als reden voor onvrijwillig verloop op initiatief
van de werkgever, blijkt dat respondenten op zich zelf inzagen dat dat ze niet voldeden aan de
functie-eisen. Wel zat er dan volgens respondenten veel meer achter dit disfunctioneren. Daarom is
meer gefocust op de onvrede die bij die respondenten leefde. Bijvoorbeeld doordat zij ervan
overtuigd waren te kunnen verbeteren in hun functioneren, als ze maar te horen hadden gekregen
hoe.
Uiteindelijk wordt geconcludeerd dat met name gemis aan steun en betrokkenheid in de
ogen van de respondenten een belangrijk aandeel heeft gehad in de processen richting onvrijwillig
verloop.
In de discussie worden de beperkingen van dit onderzoek belicht en worden aanbevelingen
gedaan voor eventueel vervolgonderzoek. Het relatief eenzijdige perspectief van het onderzoek
wordt besproken, en er wordt stilgestaan bij de complexiteit van de term disfunctioneren. Als
mogelijkheden voor vervolgonderzoek worden twee opties aangereikt. 1) Een onderzoek onder
huidige medewerkers waarin onderzocht wordt wat hen aan de organisatie bindt en boeit, en 2) een
onderzoek onder huidige leidinggevenden waarin de gegevens uit dit onderzoek als basis worden
gebruikt om te onderzoeken of leidinggevenden het beeld dat uit dit onderzoek naar voren komt
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herkennen en hoe zij hiermee omgaan. Met de resultaten daarvan zou een advies kunnen worden
opgesteld om nog beter onvrijwillig verloop tegen te gaan.
Ten slotte worden enkele aanbevelingen gepresenteerd om onvrijwillig verloop te
verminderen. Ten eerste wordt geadviseerd om, duidelijker dan thans het geval is, als organisatie
betrokkenheid bij de medewerkers te tonen. Hierbij worden enkele concrete handvatten gegeven.
Ten tweede wordt geadviseerd te zorgen dat medewerkers die niet goed functioneren in elk geval te
horen krijgen wat ze niet goed doen en hoe ze moeten verbeteren. Als laatste wordt geadviseerd het
aannamebeleid strenger te maken, ook bij interne verschuivingen van personeel. Nu blijkt de
organisatie onvoldoende kritisch bij het selecteren of herplaatsen van personeel, waardoor
verkeerde mensen op de verkeerde plek komen te zitten, met alle negatieve gevolgen van dien.
In Bijlage 1 is de topiclijst te vinden met daarin de belangrijkste vragen die in de interviews
gesteld zijn, en Bijlage 2 is een paper van de onderzoeker dat tijdens de master geschreven is over de
relatie tussen Strategisch Human Resource Management en het Publieke domein.
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1. Inleiding
1.1 Aanleiding
Een jeugdzorginstelling heeft te maken met onvrijwillig personeelsverloop. Er worden medewerkers
ontslagen en contracten niet verlengd, en er zijn medewerkers vertrokken waar vanuit de organisatie
van gedacht wordt dat de keuze hiervoor ontstaan is uit een zekere onvrede.1 Het onvrijwillige
personeelsverloop valt uiteen in twee hoofdcategorieën.
Aan de ene kant gaat het om verloop op initiatief van de werkgever op basis van
disfunctioneren in brede zin. Hieronder vallen ontslagen en niet verlengde contracten. Het gaat
daarbij niet over noodgedwongen ontslagen en niet verlengde contracten doordat de organisatie
moet krimpen of omdat functies zijn vervallen. Dit onvrijwillig verloop vindt plaats op basis van in de
ogen van de organisatie onvoldoende functionerende medewerkers in de functie of breder in de
organisatie. Het is mogelijk dat medewerkers hun functie op zichzelf correct uitoefenen, maar dat
bijvoorbeeld de manier waarop zij verder binnen de organisatie opereren als contraproductief wordt
beschouwd.
Aan de andere kant zijn medewerkers vertrokken, maar lijkt hun motief niet een carrièrestap,
maar vanuit het perspectief van de organisatie gezien, gedaan te zijn vanuit een zekere onvrede. Dit
kan bijvoorbeeld onvrede zijn met de wijze waarop organisatieonderdelen zijn vormgegeven,
onvrede door de wijze waarop beleid wordt uitgevoerd of onvrede met het beleid zelf, onvrede door
een slechte relatie met een leidinggevende of onvrede met de wijze waarop vanuit de organisatie is
omgegaan met een medewerker. Het is voor de organisatie niet duidelijk op welke gebieden het
spaak loopt. Wat wel duidelijk is, is dat de organisatie zoveel mogelijk wil voorkomen dat deze
vormen van personeelsverloop zich voordoen, omdat dit in wezen als onwenselijk wordt beschouwd.
Genoemde situaties komen niet uit de lucht vallen, daar gaat een traject aan vooraf waarbij
(al dan niet gedwongen) uitstroom het eindpunt is. De organisatie meent dat er in sommige situaties
te laat gehandeld is. Ze wil dat in een zo vroeg mogelijk stadium wordt ontdekt dat iets mis dreigt te
gaan. Het liefst natuurlijk al bij de werving en selectie, met als doel het te kunnen voorkomen. In
sommige gevallen is dit uiteraard niet mogelijk, omdat onvrede of disfunctioneren pas na verloop
van tijd kunnen ontstaan. Wel is het voor de organisatie het meest wenselijk dat indien mogelijk dit
al bij werving en selectie wordt ontdekt. Wordt het niet reeds bij de werving en selectie ontdekt,
maar pas later, dan zijn er nog maatregelen te nemen ter voorkoming van onvrijwillig verloop. Als het
gaat om disfunctioneren van een medewerker bijvoorbeeld, kan intensieve begeleiding worden
1

Hier lijkt enigszins sprake van een tegenstelling, aangezien onvrijwillig niet impliceert dat medewerkers
zelf weg zijn gegaan. In de literatuurstudie wordt verder ingegaan op de definitie van onvrijwillig verloop die in
dit onderzoek wordt gehanteerd.
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geboden of kunnen cursussen worden aangeboden. Als het gaat om ontstane onvrede, is het van
belang met medewerkers te zoeken naar waar de onvrede vandaan komt en te kijken naar
mogelijkheden om deze onvrede te verminderen of weg te nemen. Dat begint met goede
communicatie.
Onvrijwillig verloop heeft als nadelen dat er opnieuw moet worden geworven en
geselecteerd, waarna er opnieuw moet worden ingewerkt. Een nieuwe medewerker moet aan de
organisatie wennen, leden van de organisatie moeten aan de nieuwe medewerker wennen. Voor
medewerkers is het daarnaast onwenselijk om zonder werk te komen zitten, omdat dit bijvoorbeeld
problemen kan opleveren in de privésfeer.
Bij de christelijke jeugdzorginstelling werken ongeveer 280 mensen. Hiervan hebben in de
afgelopen twee jaar ten minste 25 medewerkers te maken gehad met een van de eerder genoemde
vormen van verloop.
De doelstelling van dit onderzoek is inzicht te verschaffen in de processen waaruit onvrijwillig
verloop is voortgekomen, om zo factoren zichtbaar te maken die er invloed op uitoefenen. Aan de
hand van de uitkomsten kunnen aanbevelingen worden gedaan om onvrijwillig verloop te
verminderen.

1.2 Onderzoeksvraag:
In overleg met het hoofd Personeelszaken is tot de volgende hoofdvraag gekomen:

“Welke factoren liggen volgens betrokkenen ten grondslag aan het onvrijwillig verloop bij de
christelijke jeugdzorginstelling, en wat kan het management van de organisatie eraan doen
om dit onvrijwillig verloop te verminderen?”

Om die vraag te beantwoorden is dit onderzoek met name gericht op ex-medewerkers van de
organisatie die in 2009, 2010 en 2011 te maken hebben gehad met onvrijwillig verloop, om helder te
krijgen wat volgens hen aan het verloop ten grondslag ligt. Daarnaast zijn twee huidige
leidinggevenden geïnterviewd die met onvrijwillig verloop te maken hebben gehad. De
leidinggevenden zijn geïnterviewd om naast het perspectief van ex-medewerkers dit onderwerp ook
te bezien vanuit het perspectief van leidinggevenden. Dit geeft een completer beeld en draagt bij aan
de betrouwbaarheid van de onderzoeksgegevens, doordat enkele gegevens zo van meerdere kanten
worden bekeken.
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1.3 Wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie
In de wetenschap wordt veel geschreven over verloop, maar weinig specifiek over onvrijwillig
verloop. Daarbij is er nog geen onderzoek gedaan naar onvrijwillig verloop binnen een
jeugdzorginstelling. In de wetenschap wordt met name geschreven over verloop vanuit het
perspectief van organisaties. In dit onderzoek ligt de focus juist op de ervaringen van exmedewerkers. De organisatie wil zo onderzocht hebben of er vanuit de organisatie dingen gedaan
kunnen worden om het verloop in de toekomst te voorkomen of te verminderen. Door deze focus
vult het de huidige wetenschappelijke literatuur aan.
Binnen dit onderzoek wordt onvrijwillig verloop geoperationaliseerd als 1) ontslag of geen
contractverlenging en 2) onvrede die tot vertrek leidt. Hierbij spelen zaken als werkprestaties,
werktevredenheid, psychologisch en fysiek welzijn, en intentie om te stoppen een rol. Men wordt
ontslagen of contracten worden niet verlengd door verminderde prestaties of disfunctioneren, en
men kiest ervoor om een organisatie te verlaten omdat men in zekere mate ontevreden is. Kortom,
er is sprake van misfit. Daarom wordt literatuur over de Person-Environment fit besproken, omdat
verschillende studies verbanden aantonen tussen de mate van fit en zaken als werkprestaties,
werktevredenheid, psychologisch en fysiek welzijn, en de intentie om bij een organisatie te stoppen
(Edwards, 1991; Judge &Kristof-Brown, 2004; Kristof, 1996; Spokane, Meir&Catalano, 2000; Verquer,
Beehr& Wagner, 2003; Werbel&Gilliland, 1999, in: Edwards et al., 2006). Dit onderzoek levert zo een
aanvulling op de bestaande literatuur door een weergave te doen van factoren die zorgen voor
verminderde werkprestaties, werkontevredenheid en verhoogde intentie om te stoppen.
De maatschappelijke relevantie van het onderzoek is er eigenlijk vooral op gericht om een
bijdrage te leveren aan de oplossing van het probleem. Dus helpen met het voorkomen of
verminderen van de mate waarin onvrijwillig verloop plaatsvindt binnen de christelijke
jeugdzorginstelling. Dit verloop kost de organisatie geld, maar kan bijvoorbeeld ook schade in de
beeldvorming opleveren. Daarbij is het voor de medewerker in veel gevallen onplezierig of
ongelukkig. Zo kan worden gesteld dat het onderzoek een (bescheiden) bijdrage levert aan mogelijke
verbetering van een onderdeel van het maatschappelijk verkeer, voor zover het gaat om effectief en
efficiënt personeelsbeleid.

1.4 Opbouw van het rapport
Via wetenschappelijke artikelen en cursusmateriaal is theorie verzameld over personeelsverloop en
over de thematiek van Person-Environment fit in relatie tot onvrijwillig verloop. Hiervan wordt
verslag gedaan in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 wordt uitgebreid stilgestaan bij de binnen dit
onderzoek gehanteerde methodiek. Aansluitend behandelt hoofdstuk 4 de analyse van de via
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interviews verzamelde gegevens. Dan wordt in hoofdstuk 5 een reflectie gegeven op de theorie,
waarna een conclusie en een discussie volgen. Tot slot worden aanbevelingen gedaan richting de
organisatie waarmee het tweede deel van de hoofdvraag wordt behandeld.
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2. Literatuurstudie
In dit gedeelte wordt literatuur besproken over verschillende onderwerpen die in verband gebracht
worden met het vraagstuk van onvrijwillig personeelsverloop. In het eerste gedeelte volgt een
beschouwing van welke vormen van verloop worden onderscheiden binnen de wetenschappelijke
literatuur. Dit zijn vrijwillig en onvrijwillig verloop, en de focus ligt daarbij op onvrijwillig verloop. In
dit gedeelte wordt ook ingegaan op verschillende mogelijke oorzaken van onvrijwillig
personeelsverloop. In het daaropvolgende gedeelte worden aan de hand van de literatuur vijf
elementen van het concept Person-Environment fit besproken, achtereenvolgens:
-

Person-Job fit (PJ fit),

-

Person-Vocation fit (PV fit),

-

Person-Organization fit (PO fit),

-

Person-Group fit (PG fit),

-

Person-Supervisor fit (PS fit).

Het huidige onderzoek is gericht op een publieke organisatie. Binnen het kader van de
Person-Environment fit is het daarom zinvol om stil te staan bij het concept Public Service
Motivation. Dit wordt besproken tussen Person-Vocation fit en Person-Organization fit om erachter
te komen welke rol deze vorm van motivatie speelt bij het bestaan of ontstaan van een misfit
doordat iemand bijvoorbeeld vooral werkt vanuit een motivatie om een maatschappelijk doel te
dienen, maar hiervoor wellicht niet de vereiste professionaliteit in huis heeft. Daaropvolgend wordt
ingezoomd op het werken als jeugdwerker.
Na Person-Organization fit wordt informatie gegeven over de term New Public Management
(NPM). NPM betreft een veranderende manier van publiek organiseren. Het gaat hierbij om een
toenemende verzakelijking, en er wordt onderzocht of er een verband bestaat tussen deze
veranderingen en mogelijk ontstane misfits. Er wordt gekeken welke veranderingen dit zijn en welke
invloed deze kunnen hebben (gehad) op de mate van fit en daardoor op het onvrijwillige verloop.
Vanuit de meer algemene kijk op het publieke veld, wordt kort gekeken naar de zorg in het algemeen
en specifieker naar de jeugdzorg. Er wordt afgesloten met een conclusie.
Deze literatuurstudie heeft in eerste instantie met name gediend als middel om vragen op te
stellen voor de topiclijst, en om inzicht te krijgen in de centrale thematiek van het onderzoek. Met de
literatuurstudie in het achterhoofd zijn de interviews geanalyseerd, maar de theorie is niet leidend
geweest om het resultatenhoofdstuk mee vorm te geven; de gegevens uit de interviews zijn hierin
bepalend geweest. Na het resultatenhoofdstuk wordt gereflecteerd op de hier behandelde theorie.
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2.1 Verloop
In de theorie bestaat een onderscheid tussen twee vormen van verloop. Shaw et al. (1998) schrijven
over vrijwillig en onvrijwillig verloop. Vrijwillig verloop houdt in dat de medewerker zelf het initiatief
neemt om weg te gaan bij de organisatie vanwege bijvoorbeeld carrièrekansen of
privéaangelegenheden. Bij onvrijwillig verloop wordt vanuit de organisatie het initiatief genomen de
verbinding met een persoon te verbreken. Dit kan door middel van ontslag of door het niet verlengen
van een bepaalde tijdcontract (vanaf nu BT-contract) (Stumpf en Dawly, 1981; Dalton en Todor,
1993;Barrick, Mount en Strauss, 1994; Wright en Bonett, 2007). Verloop kost organisaties veel geld,
denk aan kosten voor werving en selectie van nieuwe medewerkers, evenals het inwerken van
medewerkers. Onvrijwillig verloop is de kern van dit onderzoek, maar er is ook sprake van vrijwillig
verloop in de definitie van het verlaten van een organisatie op initiatief van een medewerker uit
onvrede. Het is de vraag in hoeverre dit vrijwillige verloop daadwerkelijk ‘vrijwillig’ is, aangezien de
keuze toch vanuit een zekere onvrede is gemaakt. Het dekt in die zin dus niet al het vrijwillige
verloop, maar slechts het vrijwillige verloop dat plaatsvindt door onvrede vanuit medewerkers.
Vanwege praktische redenen is in dit onderzoek de keuze gemaakt om het onderzochte verloop in
zijn totaliteit als onvrijwillig te bestempelen. Zo bezien is er dus een onderscheid gecreëerd tussen
praktisch en theoretisch onvrijwillig verloop. Theoretisch gezien is onvrijwillig verloop alleen dat
verloop waarbij de organisatie de initiator is, terwijl in dit onderzoek de keuze is gemaakt onvrijwillig
verloop praktisch te specificeren in enerzijds door de organisatie geïnitieerd verloop en anderzijds
door de medewerker geïnitieerd verloop uit onvrede. Hieronder wordt dit nader uitgewerkt.

2.1.1 Onvrijwillig verloop
Onvrijwillig verloop zoals beschreven in de literatuur duidt op verloop waarbij niet de medewerker
maar de organisatie het initiatief neemt tot het beëindigen van het dienstverband. Andere vormen
van onvrijwillig verloop, bijvoorbeeld door pensionering of overlijden zijn in essentie niet
beheersbaar (Shaw et al., 1998), en voor dit onderzoek niet relevant. Deze vormen worden hier dan
ook niet meegenomen.
Onvrijwillig verloop wordt door McElroy, Morrow en Rude (2001) in twee categorieën
ingedeeld. De eerste is onvrijwillig verloop doordat een organisatie moet krimpen. Dit gebeurt
meestal door de economische conditie van de organisatie of vanwege een wijziging in de strategische
planning, zoals het leggen van een hernieuwde focus op de kerncompetenties van het bedrijf of
veranderingen in de organisatiestructuur. Uiteindelijk is het doel van deze wijzigingen vrijwel altijd
om de financiële prestaties van de organisatie te verbeteren. Deze vorm van verloop is voor een
medewerker doorgaans onontkoombaar en onvrijwillig. Voor de organisatie is het mogelijk te
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voorkomen door bijvoorbeeld dure machines te verkopen, of genoegen te nemen met minder winst.
Het verloop kan voor de organisatie zowel functioneel als disfunctioneel zijn afhankelijk van de
individuen waarmee het dienstverband wordt beëindigd (McElroy, Morrow & Rude, 2001). Het is
functioneel wanneer het gaat om personeel dat niet goed functioneert of personeel dat overbodig
wordt, disfunctioneel als er noodgedwongen kwaliteit moet worden afgestoten.
De tweede categorie die de auteurs onderscheiden betreft onvrijwillig verloop door ontslag
dat meestal2 voorkomt vanwege slechte prestaties of disfunctioneren van medewerkers. Dit sluit niet
uit dat deze vorm van verloop ook veroorzaakt kan zijn door een of meerdere fouten van de
organisatie. Deze tweede categorie is vooral van belang voor het huidige onderzoek. Er is geen
sprake van snijden in het personeelsbestand door bezuinigingen of iets dergelijks. Functies zijn niet
komen te vervallen. De werkgever heeft besloten tot het onvrijwillig verloop, doordat het
functioneren, in brede zin, van de betrokken medewerkers niet meer gelijk aan of boven de gestelde
norm was.
Shaw et al., 1998 duiden onvrijwillig verloop, zoals ontslag, als het corrigeren van een
verkeerde aannamebeslissing (Shaw et al., 1998). Ik vraag me af of het uiteindelijke ontslag altijd te
wijten is aan de aannamebeslissing. Op het moment dat de aannamebeslissing wordt genomen, zal
niet altijd kunnen worden voorzien dat het in wezen een verkeerde beslissing is, vanwege de
dynamische en ambigue context waarin een organisatie opereert. Soms kan iemand jarenlang goed
functioneren, maar vanwege veranderingen in de bedrijfsvoering vervallen in ondermaatse prestaties
omdat diegene bijvoorbeeld niet mee verandert. Concluderend beschouw ik deze aanduiding van
Shaw et al., 1998, waar verloop wordt gezien als het corrigeren van een verkeerde
aannamebeslissing, als een te smalle benadering.
Duidelijk is dat onvrijwillig verloop organisaties en mensen een hoop kan kosten, zowel
financieel als emotioneel, en het is goed voor te stellen dat organisaties door nauwgezette, kritische
werving en selectie veel kunnen voorkomen (Shaw et al., 1998), maar lang niet alles.
In de theoretische definitie valt onvrijwillig verloop vanuit het perspectief van organisaties
uiteen in twee categorieën. Aan de ene kant is organisatiekrimp of organisatieverandering debet, aan
de andere kant zijn de prestaties van het personeel de oorzaak. In het huidige onderzoek wordt
slechts gekeken naar die tweede categorie, prestaties van het personeel, waarbinnen twee varianten
van onvrijwillig verloop worden onderscheiden. De twee varianten betreffen personeel dat wordt
ontslagen en personeel waarvan het contract niet wordt verlengd. Naast deze categorie wordt een
nieuwe categorie toegevoegd, hierbij gaat het om personeel dat vanuit onvrede de keuze maakt om
de organisatie te verlaten.

2

Dit wordt ondersteund door Shaw et al., (1998).
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Er worden dus twee processen onderscheiden die tot onvrijwillig verloop leiden. Dit is hier
schematisch weergegeven:

Onvrijwillig verloop
1. disfunctioneren  ontslag of geen contractverlenging
2. onvrede  vertrek

2.2 Person-Environment fit
Om de processen van verloop beter te begrijpen wordt hier de Person-Environment fit (PE fit)
behandeld in relatie tot het onvrijwillige verloop. Wanneer die relatie in het eerdere schema
weergegeven wordt, ziet dit er als volgt uit:

Onvrijwillig verloop
1. Person-Environment misfit  disfunctioneren  ontslag of geen contractverlenging
2. Person-Environment misfit  onvrede  vertrek

Een misfit op het gebied van Person-Environment kan disfunctioneren tot gevolg hebben, waar
ontslag of geen contractverlenging uit voortvloeit. Daarnaast kan een misfit op het gebied van
Person-Environment ook onvrede tot gevolg hebben op basis waarvan iemand de organisatie verlaat.
De verschillende vormen van PE fit worden hier behandeld. Eerst wordt het concept PE fit
uiteengezet. Dan wordt de eerste vorm behandeld, de Person-Job fit (PJ fit). Hier gaat het om in
hoeverre iemand geschikt is voor het werk en de taken; in hoeverre iemands kennis, vaardigheden
en mogelijkheden overeenkomen met dat wat het werk vraagt en in hoeverre het werk biedt wat
iemand vraagt. Na PJ fit wordt Person Vocation fit (PV fit) behandeld. Deze vorm van fit richt op de
match tussen persoon en het beroep als zodanig. Als vierde wordt Person Organization fit (PO fit)
behandeld, waarbij het vooral gaat om de mate van overeenkomst tussen het individu en de
organisatie. Hierbij is aansluiting tussen doelen, waarden, persoonlijkheid en ideeën van individu en
organisatie van belang. De vierde vorm, Person Group fit (PG fit), gaat om de congruentie van een
individu met het team waarin deze opereert. Hierbij wordt onderscheid aangebracht tussen het
diepte- en het oppervlakteniveau, waarbij het diepteniveau het minst zichtbaar is maar het meest
invloed heeft op de mate van fit. De laatste vorm is Person Supervisor fit (PS fit), waarin de mate van
overeenkomst tussen medewerker en leidinggevende wordt behandeld. Bij deze verschillende
elementen van het concept PE fit wordt inzichtelijk gemaakt hoe problemen op het niveau van fit
kunnen zorgen voor disfunctioneren met als resultaat ontslag of geen contractverlenging, of voor
onvrede als gevolg waarvan ontslag genomen wordt.
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2.2.1 De verschillende vormen van fit
Het concept PE fit wordt in de literatuur breed gedefinieerd als de mate waarin een individu past bij
zijn werkomgeving doordat karakteristieken van individu en werkomgeving met elkaar
overeenkomen (Kristof-Brown et al. 2005). Het gaat dus om de mate van afstemming van de persoon
met de werkomgeving. Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende niveaus binnen PE fit
(Kristof-Brown et al. 2005; Vogel & Feldman, 2009; Sekiguchi, 2004), namelijk:
-

Person-Job fit,

-

Person-Vocation fit,

-

Person-Organization fit,

-

-

o

Fundamentele karakteristieken

o

Doelen

o

Voorkeuren individu t.o.v. organisatiestructuren en -systemen

o

Karakter

Person-Group fit en
o

Oppervlakteniveau

o

Diepteniveau

Person-Supervisor fit.
o

Waarden

o

Persoonlijkheid

o

Doelen

Er zijn verschillende studies die een relatie suggereren van deze vormen van fit met werving en
selectie, beroepskeuze, werktevredenheid, werkprestaties, mate van betrokkenheid bij de
organisatie, verloop, en psychologisch en fysiek welzijn. Daarin wordt aannemelijk gemaakt dat een
lage fit bijvoorbeeld verminderde werktevredenheid, verminderde werkprestaties en verminderd
psychologisch en fysiek welzijn tot gevolg kan hebben (Edwards, 1991; Judge &Kristof-Brown, 2004;
Kristof, 1996; Spokane, Meir&Catalano, 2000; Verquer, Beehr& Wagner, 2003; Werbel&Gilliland,
1999, in: Edwards et al., 2006). Verminderde werktevredenheid en verminderd psychologisch en
fysiek welzijn veroorzaakt door een lage fit, zouden tot gevolg kunnen hebben dat iemand de keuze
maakt om te stoppen bij de organisatie uit onvrede. Daarnaast zijn verminderde werkprestaties voor
een organisatie vaak de reden om over te gaan tot het beëindigen van het dienstverband met
medewerkers. Het werkt elkaar ook in de hand, ontevredenheid kan bijvoorbeeld zorgen voor
verminderde prestaties. Als iemand niet tevreden is over zijn werk of de organisatie waar hij
werkzaam is, zou het kunnen dat hij minder moeite doet, of door ontbrekende motivatie kan doen
om te presteren. Aan de andere kant, als iemand niet goed presteert, en diegene heeft dit zelf in de
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gaten, kan dit invloed uitoefenen op de werktevredenheid. Zoals gezegd, wordt ook gesuggereerd
dat een lage fit verminderd psychologisch en fysiek welzijn tot gevolg kan hebben. Het is voor te
stellen dat medewerkers ziek of bijvoorbeeld overspannen raken doordat er sprake is van een lage
fit, terwijl dit kan ook weer kan worden versterkt door iets als ontevredenheid.
Het bovenvermelde schema zou daardoor als volgt kunnen worden verfijnd:

Onvrijwillig verloop
1.

a.

Person-Environment misfit  disfunctioneren  ontslag of geen

contractverlenging

2.

b.

Person-Environment misfit  disfunctioneren  onvrede  vertrek

a.

Person-Environment misfit  onvrede  vertrek

b.

Person-Environment misfit  onvrede  disfunctioneren  ontslag of geen

contractverlenging

Enerzijds kan een misfit op het gebied van Person-Environment zorgen voor onvrede waardoor
iemand gaat disfunctioneren (met als gevolg ontslag of geen contractverlenging en dus onvrijwillig
verloop), maar hetzelfde geldt voor de situatie dat iemand kan disfunctioneren waardoor onvrede
ontstaat (met als gevolg vertrek en dus onvrijwillig verloop). Zo bezien bestaan er dus relaties tussen
onvrede en disfunctioneren.

Supplementaire versus complementaire fit
In de literatuur wordt onderscheid gemaakt in supplementaire en complementaire fit (Sekiguchi,
2004). Supplementaire fit houdt in dat een persoon met zijn karakter, denkwijzen, waarden en
normen lijkt op de andere individuen in een (werk)omgeving. Het gaat hierbij om de mate waarin
iemand ervaart overeen te komen met de karakteristieken van anderen, dus de waargenomen of
ervaren fit door het individu zelf. Complementaire fit bestaat wanneer een individu met zijn
karakteristieken een aanvulling levert of het geheel compleet maakt binnen een werkomgeving. Deze
vorm van fit wordt niet vanuit ervaring van het individu gemeten, maar van buitenaf. Kort gezegd:
supplementaire fit wordt gemeten door ervaringen van individuen, complementaire fit wordt
gemeten door metingen van de context en het individu vanuit een positie buiten de context. In dit
onderzoek gaat het om ervaringen van individuen, er worden geen metingen verricht van een positie
buiten de context.
Edwards (1991, in: Kristof-Brown et al., 2005) en Sekiguchi (2004) maken een aanvullend
onderscheid in de hiervoor genoemde complementaire fit, dat ook goed binnen een supplementaire
fitbenadering bruikbaar is. Het eerste concept is demands-abilities fit, waarbij het erom gaat in welke
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mate kennis, vaardigheden en mogelijkheden van medewerkers overeenkomen met wat de
werkomgeving van ze vraagt. De werkomgeving kan bijvoorbeeld tijd, betrokkenheid en
vaardigheden vragen, die een individu kan bieden. Bij het tweede concept needs-supplies fit of
values-supplies fit gaat het erom in hoeverre de waarden, verlangens en voorkeuren van de
medewerkers worden vervuld vanuit de werkomgeving, waarin bijvoorbeeld financiële middelen
worden geboden en mogelijkheden tot ontwikkeling (Edwards 1991, in: Kristof-Brown et al., 2005;
Sekiguchi, 2004). Kort gezegd gaat het bij beide concepten om het opvullen van een gat tussen wat
het individu nodig heeft en wat werk biedt, en andersom. Dit onderscheid wordt door Sekiguchi
(2004) als aanvulling gegeven op complementaire fit, dus op een vorm van fit die niet kan worden
gemeten vanuit een individu, maar die van buitenaf moet worden gemeten op verschillende niveaus,
bijvoorbeeld op het niveau van het individu en het niveau van de functie. In het huidige onderzoek
zal het onderscheid tussen demands-abilities fit en needs-supplies fit gebruikt worden binnen de
kaders van ervaringen en waarnemingen van individuen zelf om de mate van beleefde fit te bepalen
en de relatie ervan met onvrijwillig verloop. Als zodanig krijgt dit onderscheid dat afkomstig is uit de
complementaire fit dus een plek in binnen de supplementaire fitbenadering in dit onderzoek.
Een laatste belangrijk onderscheid bestaat in de manieren waarop de mate van fit gemeten
kan worden. Kristof-Brown et al. (2005) onderscheiden subjectieve, gepercipieerde, en objectieve fit.
Met subjectieve fit bedoelen ze fit tussen een persoon en omgeving gemeten door waarnemingen
van één persoon. Hierbij moet voorgesteld worden dat een persoon als het ware van een afstandje
waarnemingen en metingen doet van een individu in zijn omgeving en aan de hand van de gegevens
de mate van fit bepaalt. Het gaat hierbij dus om het meten van de mate waarin iemand een
aanvulling levert aan een organisatie, de complementaire fit. Gepercipieerde fit wordt gedefinieerd
als de mate van fit met de omgeving zoals deze door de persoon in kwestie wordt beleefd. Hierbij
gaat het dus om de subjectieve beleving van een persoon en de relatie van dezelfde persoon met zijn
omgeving. Omdat het hier gaat om de subjectieve beleving van een individu in zijn context, is er
alleen sprake van meetbaarheid van supplementaire fit. Objectieve fit wordt gedefinieerd als het
meten van fit door gebruikmaking van verschillende bronnen die zowel over de persoon als de
omgeving rapporteren. Deze vorm onderscheidt zich van subjectieve fit doordat het niet de
rapportages betreffen van slechts één persoon, waarbij die persoon ook zelf de mate van fit bepaalt,
maar doordat aan de hand van allerlei verschillende bronnen de mate van fit wordt bepaald. Dit
kunnen rapportages van verschillende mensen zijn, maar ook functieprofielen of bijvoorbeeld
jaarverslagen van de organisatie. In feite is het onmogelijk om werkelijk objectief te meten, omdat
iemand altijd vanuit een bepaald perspectief kijkt. Deze vorm is wel het meest objectief, omdat er
veel verschillende bronnen worden gebruikt. Het dekt zowel supplementaire fit als complementaire
fit, omdat het enerzijds richt op persoonlijke ervaringen van individuen in de context en anderzijds
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omdat het verschillende bronnen beschouwt en vanuit een positie buiten de context, de context en
de individuen analyseert.
Samengevat kan er op verschillende manieren naar het concept PE fit gekeken worden.
Allereerst bestaat er onderscheid in supplementaire en complementaire fit, waarbij binnen
complementaire fit onderscheid wordt gemaakt tussen demands-abilities fit en needs-supplies fit. In
dit onderzoek gaat het met name om de supplementaire fit en wordt het onderscheid tussen
demands-abilities fit en needs-supplies fit daarbinnen meegenomen. Fit kan gemeten worden op drie
manieren, subjectief, gepercipieerd en objectief. In het huidige onderzoek wordt met name gericht
op de gepercipieerde fit, dus de beleving van een persoon en de relatie van die persoon met zijn
omgeving.

2.2.2 Person-Job fit
De PJ fit behelst de mate waarin de eigenschappen of kwaliteiten van een individu zijn afgestemd op
de baan, of de taken die worden uitgevoerd op het werk. Het onderscheid tussen demands-abilities
fit en needs-supplies fit bestaat binnen dit onderdeel hierin dat demands-abilities fit gaat om de
vraag of de kennis, vaardigheden en mogelijkheden die het werk vraagt, worden vervuld door de
medewerker. Needs-supplies fit gaat om de verlangens van individuen die moeten worden vervuld
door de kenmerken van het werk. De supplies die werk levert bestaan bijvoorbeeld uit algemene
kenmerken van het beroep en loon. Levert het werk niet wat een medewerker nodig heeft, dan
oefent dit direct invloed uit op de intentie om te stoppen (Sekiguchi, 2004).
Boselie (2010) geeft aan dat de mate van fit tussen het individu en het werk bepalend is voor
de prestaties van een medewerker. Een hogere mate van fit zorgt voor betere werkprestaties. Een
mindere fit kan aldus zorgen voor verminderde werkprestaties, waardoor een organisatie uiteindelijk
kan besluiten tot het beëindigen van het dienstverband met een medewerker op basis van
disfunctioneren.
Aan de andere kant kan een medewerker het gevoel hebben dat zijn vaardigheden en
kwaliteiten niet goed passen bij het werk dat diegene verricht. Indien de medewerker geen
mogelijkheden krijgt of ziet om een betere aansluiting te vinden, kan deze uiteindelijk beslissen om
de organisatie te verlaten. Onvrede is dan aanwezig omdat de benodigde kwaliteiten en
vaardigheden niet toereikend blijken om te voldoen aan de eisen van het werk.
In de literatuur wordt het meest geschreven over een verband tussen misfit en de keuze van
een medewerker om de organisatie te verlaten. Zo wordt er geschreven over PJ fit dat er een goede
fit bestaat wanneer een medewerker de juiste kennis, vaardigheden en mogelijkheden bezit om het
werk uit te voeren. Indien op een of meerdere van deze gebieden een misfit bestaat, heeft dit direct
invloed op de intentie van een medewerker om weg te gaan bij een organisatie (bijv. Mitchell et al.,
© 2011, J. Pos, Strategisch Human Resource Management, Universiteit Utrecht | Literatuurstudie

18

19

Literatuurstudie

Onderzoeksrapport

2001; Kristof-Brown et al., 2005). Het verband tussen misfit van een persoon en het werk en de
keuze van een organisatie om het contract met een medewerker op te zeggen, is aanwezig doordat
verminderde prestaties gezien kunnen worden als disfunctioneren. Het is voorstelbaar dat een
medewerker zelf overtuigd is van een fit met het werk, maar dat de organisatie wel een misfit
constateert doordat bijvoorbeeld verminderde prestaties zichtbaar worden. Deze vanuit de
organisatie gepercipieerde misfit kan resulteren in onvrijwillig verloop.

2.2.3 Person-Vocation fit
PV fit gaat over de congruentie van de kwaliteiten en interesses van een individu met de
karakteristieken van het beroep en de eisen die eraan gesteld worden. Deze vorm lijkt overeen te
komen met de Person-Job fit, maar onderscheidt zich toch in bepaald opzicht. Bij PJ fit gaat het om
de fit tussen persoon en het werken in een specifieke positie, in een specifieke functie, bij PV fit gaat
het om de fit tussen persoon en het beroep in de zin van roeping (Vogel & Feldman, 2009), dat wil
volgens Van Dale zeggen, datgene waartoe men zich geroepen of bestemd voelt. Een individu heeft
bijvoorbeeld de benodigde vaardigheden om jongeren te begeleiden en voelt zich daardoor voldaan,
dus is er sprake van een hoge PV fit. Aan de andere kant kan datzelfde individu bijvoorbeeld een lage
fit ervaren bij het uitvoeren van een specifiek door de organisatie opgelegde taak om de jongeren op
een bepaalde manier te begeleiden, een lage PJ fit (Vogel & Feldman, 2009). PV fit gaat eigenlijk over
overstijgende waarden in een beroep. Er kan sprake zijn van een hoge PJ fit op het gebied van de
demands-abilities, iemand is goed in het werk dat moet worden gedaan, maar als men het gevoel
heeft dat het werk dat gedaan wordt niet bijdraagt aan het overstijgende doel van het werk, dus dat
er sprake is van een lage PV fit, dan zal dat negatieve invloed hebben op zowel de PJ fit als de PO fit
(Vogel & Feldman, 2009). De auteurs tonen in hun onderzoek aan dat PV fit vooral indirect, dat wil
zeggen via PJ fit en PO fit invloed uitoefent op variabelen als werktevredenheid, werkprestaties en
intentie om bij de organisatie weg te gaan. Enkele andere onderzoekers geven weer dat er een lage
of zelfs geen (directe) relatie bestaat tussen PV fit en werktevredenheid (Tranberg et al., 1993;
Assouline & Meir, 1987). De lage relatie die ze al aantonen blijkt niet significant (Tranberg et al.,
1993). De PV fit heeft dus geen directe invloed op het onvrijwillige verloop. De PV fit oefent invloed
uit op de PO en de PJ fit, en daarmee indirect op het onvrijwillige verloop.

2.2.3.1 Public Service Motivation
In het licht van het voorgaande, de PJ en PV fit, de mate waarin iemand past bij het werk of het
beroep, wil ik het niet alleen maar hebben over de abstracte mate van fit, maar wil ik ook inzoomen
op het begrip Public Service Motivation (PSM). PSM gaat over de motivatie waarom iemand bij een
organisatie met een maatschappelijk doel wil werken. Dit is van belang omdat iemand bijvoorbeeld
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heel gemotiveerd kan zijn om zorg te verlenen, maar daarbij kan vanuit de organisatie ook een mate
van professionaliteit worden verwacht die de medewerker mogelijk niet in huis heeft. Het is voor de
organisatie belangrijk dat dit gegeven wordt onderkend, zodat er tijdens werving en selectie
aandacht aan kan worden besteed. Sollicitanten kunnen heel gemotiveerd zijn om zorg te verlenen,
en op basis van die motivatie door een selectiegesprek heen komen, terwijl van professionaliteit
mogelijk onvoldoende sprake is. Iemand kan dus heel PSM zijn, maar tegelijkertijd niet professioneel.
Of, zoals een artikel in Trouw kopt: Jeugdzorg / Bevlogen maar niet professioneel (Salm, 2006). Aan
de andere kant kan een medewerker erg PSM zijn, en dus graag willen dat het werk dat ze doen, of
de organisatie waar ze werken in zekere mate bijdraagt aan een groter geheel. Indien voor hen blijkt
dat hun werk of de organisatie dit niet biedt, is er sprake van een verminderde PV fit of PO fit.
PSM is een vorm van intrinsieke motivatie, het gaat om een interne drijfveer bij mensen om
zich in te zetten voor publiek belang, wat het eigenbelang overschrijdt. Vandenabeele (2008)
omschrijft PSM als: “the belief, values and attitudes that go beyond self-interest and organizational
interest, that concern the interest of a larger political entity and that motivates individuals to act
accordingly whenever appropriate”. Het is dus meer dan motivatie alleen. Het overstijgt eigenbelang
en organisatiebelang. Hierin zit de crux wat betreft de relatie tussen PSM en onvrijwillig verloop.
Wanneer niet het organisatiebelang, maar een overstijgend belang wordt gediend, kan er sprake zijn
van een vanuit de organisatie gepercipieerde misfit tussen de persoon en zijn werkomgeving. Iemand
kan dus zeer gemotiveerd zijn om het hogere doel te dienen binnen zijn werk, bijvoorbeeld hulp
verlenen aan jeugd, waardoor dit op een eigen wijze gebeurt, terwijl de organisatie een andere
manier eist. Wanneer deze karakteristieken, ideeën en waarden van de organisatie en de persoon
wel overeenkomen maar de manier waarop eraan wordt vormgegeven niet, is er sprake van een
misfit op het niveau van Person Job, Person Vocation of Person Organization. De organisatie of de
medewerker kan dan uiteindelijk besluiten tot het beëindigen van het dienstverband.
Leisink en Steijn (2009) betogen dat PSM alleen goed tot zijn recht komt wanneer het
individu ook de juiste mogelijkheden heeft om er gebruik van te maken. Anders gezegd, een
medewerker met een hoge mate van PSM presteert alleen dan beter wanneer er ook sprake is van
voldoende mogelijkheden binnen het werk dat diegene verricht om PSM in kwijt te kunnen. Daarbij is
enkel PSM niet voldoende om goede prestaties te leveren, er is ook professionaliteit nodig. Kortom,
er is eerst een fit nodig tussen persoon en werkomgeving, alvorens de invloed van PSM verschil
maakt. De auteurs tonen in het onderzoek wel een significante relatie aan tussen PSM en
werktevredenheid en tussen PSM en de intentie om bij de organisatie te blijven werken. Een lage
PSM fit zorgt voor verminderde werktevredenheid en kan zo meer indirect bijdragen aan de keuze
om bij de organisatie te stoppen.
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2.2.3.2 Het werken als jeugdwerker
Een baan als jeugdwerker wordt over het algemeen beschouwd als een van de moeilijkste en
emotioneel meest uitputtende banen in de dienstverlenende sector, aldus Krueger (2002). Jeugdzorg
wordt gezien als een laatste redmiddel voor ontspoorde jongeren of jongeren die in een onveilige
thuissituatie leven. Het gaat hierbij vaak om jongeren die weinig tot geen positieve support hebben
vanuit hun sociale omgeving en familie, en ze zijn vaak bang, voelen zich geïsoleerd en zijn
haatdragend (Frensch en Cameron, 2002, in: Barford en Whelton, 2010). Het is aan de jeugdwerker
om met deze jongeren de dagelijkse routine op te pakken en vorm te geven. Het is goed mogelijk dat
deze jongeren zowel psychisch als fysiek agressief worden, automutilatiegedrag vertonen en zich
seksueel misdragen. Ze kunnen zich verzetten tegen elke vorm van hulp van buitenaf (Ryan et al.
2008, in: Barford en Whelton, 2010). Hierdoor wordt het voor jeugdwerkers extra moeilijk ze te
bereiken en ze daadwerkelijk te helpen. Dit kan ervoor zorgen dat er door jeugdwerkers weinig tot
geen voldoening uit het werk wordt gehaald.
Door deze factoren is het belangrijk dat er een grote mate van fit bestaat tussen het individu
en het beroep. Het beroep moet echt op het lijf van de persoon geschreven staan, wil deze niet ten
onder gaan aan de weinige succeservaringen die worden meegemaakt. Het is de vraag in hoeverre er
een verband bestaat tussen de zwaarte van het werk en het verloop. Enerzijds kan het werk te zwaar
zijn voor een medewerker waardoor diegene besluit te stoppen, anderzijds kan er vanuit een
organisatie besloten worden tot beëindiging van het dienstverband omdat er aanwijzingen zijn dat
het werk te zwaar is voor een medewerker. Het is wel van belang om te realiseren dat de fit met het
werk niet het enige is dat belangrijk is in dit oogpunt. Een hoge mate van fit met de leidinggevende
en met de collega’s kan er voor zorgen dat een medewerker toch goed overeind blijft ook al bestaat
er misschien een lagere fit op het gebied van het werk.

2.2.4 Person-Organization fit
PO fit gaat over de mate van verenigbaarheid tussen de persoon en de organisatie (Kristof-Brown et
al., 2005; Sekiguchi, 2004). Deze vorm van fit wordt in de literatuur op vier manieren
geoperationaliseerd (Sekiguchi, 2004).
De eerste manier is meten van de mate van aansluiting tussen fundamentele karakteristieken
van zowel individu als organisatie. Het gaat hierbij om de congruentie van kernwaarden tussen
individu en organisatie.
De tweede manier meet congruentie tussen doelen van leiding en doelen van
ondergeschikten.
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De derde operationalisering gaat om de mate waarin de voorkeuren van een individu ten
aanzien van structuren en systemen van een organisatie aansluiten bij de werkelijk aanwezige
structuren en systemen van de organisatie; wat levert de organisatie en wat heeft het individu nodig,
needs-supplies fit.
De vierde toepassing die Sekiguchi (2004) benoemt, raakt zowel de needs-supplies fit als de
supplementaire fit. Hierbij gaat het om de match tussen de karakteristieken en de persoonlijkheid
van een individu en de karakteristieken, of de werkwijzen van de organisatie, bijvoorbeeld een
beloningssysteem of communicatiepatronen.
Bij het aannemen van nieuw personeel zal er vanuit de organisatie gekeken worden in welke
mate er een fit lijkt te zijn tussen een nieuwe medewerker en de organisatie. Op het moment van
onvoldoende fit, kan op basis daarvan besloten worden dat iemand niet bij de organisatie past. Op
het moment dat iemand reeds in een organisatie een plek heeft, kunnen veranderingen in de
organisatie of in het leven van het individu ervoor zorgen dat er een verminderde mate van fit
ontstaat tussen organisatie en individu, waardoor individu en organisatie uit elkaar groeien. Dit kan
uiteindelijk resulteren in onvrijwillig verloop, doordat de organisatie niet meer levert wat de
medewerker verlangt, of de medewerker niet meer kan of wil voldoen aan wat de organisatie eist.
Over deze vorm van fit wordt vooral geschreven vanuit het perspectief van het individu. Zo
wordt beschreven dat er een relatie bestaat tussen PO fit en werktevredenheid en een relatie tussen
werktevredenheid en de intentie om te stoppen bij een organisatie; een lagere PO fit zorgt voor een
lagere werktevredenheid en een lagere werktevredenheid zorgt voor een verhoogde intentie om te
stoppen (Wheeler et al., 2007).
Kristof Brown et al. (2005) tonen aan dat er een zwakke relatie bestaat tussen PO fit en
werkprestaties, maar een middelmatige relatie tussen PO fit en contextuele prestaties. Een
verminderde PO fit heeft niet of nauwelijks invloed op de bij een individu aanwezige vaardigheden of
kwaliteiten benodigd voor de uitoefening van de specifieke taken die bij het werk op zich horen
(werkprestaties). Een verminderde PO fit heeft wel enigszins invloed op de bijdrage die een individu
in een organisatieomgeving levert aan het sociale en psychologische klimaat ter ondersteuning van
het uitvoeren van de bij het werk horende taken (contextuele prestaties). Dit kan vanuit het
perspectief van de organisatie dusdanig laag worden gewaardeerd, of zelfs contraproductief werken,
waardoor overgegaan wordt tot beëindiging van het dienstverband (Kristof Brown et al., 2005).
Het huidige onderzoek is gericht op een publieke organisatie. Om de veranderende
maatschappelijke en politieke druk richting publieke organisaties weer te geven, wordt hier het
begrip New Public Management uiteengezet, omdat de toenemende verzakelijking invloed uitoefent
op de wijze van organiseren binnen publieke organisaties. Organisaties worden genoodzaakt
hierdoor te veranderen, en het is voor te stellen dat medewerkers deze veranderingen als
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belemmerend of demotiverend ervaren, waardoor er een misfit kan ontstaan die resulteert in
verloop.

2.2.4.1 New Public Management
In het voorgaande gedeelte ging het over PO fit, de mate waarin doelen van organisatiesystemen en
individu overeenkomen. In dit licht is het interessant om het fenomeen New Public Management
(NPM) te behandelen, omdat dit concept bepaalde maatschappelijke en politieke veranderingen
beschrijft die van invloed zijn op het organiseren in de publieke sector. Het is denkbaar dat door een
gewijzigde manier van organiseren, waartoe de organisatie genoodzaakt is, een misfit is ontstaan op
het gebied van PO fit.
NPM is eigenlijk een containerbegrip voor allerlei bedrijfseconomische middelen die
toegepast worden in de publieke sector. Managementinstrumenten die zich bewezen hebben in de
private sector worden gekopieerd in de publieke en non-profit sector. Eind jaren '70 ontstond er een
kritische houding ten opzichte van de overheid en het openbaar bestuur, omdat de besteding van
publieke middelen soms ondoelmatig was, en omdat doelstellingen vaak niet werden gehaald. Er
was dus een vraag naar een effectievere en efficiëntere wijze van opereren van de overheid en het
openbaar bestuur, waarbij de burger als klant centraal kwam te staan (’t Hart et al., 2007). Enkele
kenmerkende onderdelen van NPM zijn:
-

de nadruk die gelegd wordt op resultaatgerichtheid;

-

de aandacht voor bedrijfsmatig werken;

-

het publiek ondernemerschap;

-

competitie en concurrentie;

-

klantgerichtheid (’t Hart et al., 2007).

Deze onderdelen worden hier kort beschreven. Door het accent op resultaatgerichtheid in de
non-profit sector is de output van organisaties belangrijker geworden dan de input. Men wordt
afgerekend op wat er voor resultaten worden geboekt. Dit heeft invloed op organisaties zelf en op de
organisatie van de arbeid in de publieke sector omdat ook individuele medewerkers hier direct mee
in aanraking komen. Van hen wordt immers verwacht een bepaald resultaat neer te zetten.
Aansluitend op de resultaatgerichte manier van werken is de hang naar bedrijfsmatig
werken. Hierbij gaat het erom dat de resultaten zo efficiënt mogelijk worden behaald. Hiervoor is het
van belang dat inzicht wordt gecreëerd in wat alles kost en dat kritisch gekeken wordt of er
doeltreffend wordt gewerkt.
Publiek ondernemerschap is een onderdeel van NPM waarbij van medewerkers in de
publieke sector een meer actieve houding wordt gevraagd. Hierbij is het van belang dat er eigen
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initiatief wordt genomen. Niet lijdelijk afwachten, maar proactief gericht zijn op innovatie en
vernieuwing.
Concurrentie is een aspect van NPM waarbij er binnen de publieke sector, met name de
overheid, kan worden geconcurreerd. De gedachte hierbij is dat concurrentie de kwaliteit verhoogt
bij een relatief lage prijs.
Een laatste element van NPM dat hier behandeld wordt is de verandering naar een
klantgerichte publieke sector. Hierbij gaat het enerzijds om het verhogen van de kwaliteit van
dienstverlening, anderzijds is er vraag naar brede verantwoording van het handelen naar de
verschillende stakeholders (’t Hart et al., 2007).
De genoemde elementen van NPM hebben veel invloed op de wijze van organiseren binnen
de publieke sector. Vanuit de samenleving ontstaat een steeds hogere lat waaraan publieke
organisaties moeten voldoen. Hierdoor zijn organisaties genoodzaakt om anders te gaan organiseren.
Deze veranderingen zullen doorwerken in de werkzaamheden die binnen organisaties worden
verricht en kunnen dus ook invloed hebben op de Person Organization fit.
Foster en Hogget (1999) hebben het erover dat het doel van de veranderingen binnen de
publieke sector er vooral op gericht is dat medewerkers worden empowered als betere aanbieders
van service, maar dat deze veranderingen in de praktijk gepaard gaan met een verhoogde werkdruk
en wijdverspreide stress. Voor medewerkers die deze veranderingen hebben meegemaakt binnen
een organisatie, kan er daardoor een misfit zijn ontstaan.
Wat de praktijk laat zien is dat professionals opeens verantwoording moeten afleggen van
werkzaamheden die ze al jaren zonder problemen verrichten. Niet alle tijd kan meer aan jeugdigen
zelf worden besteed, maar er moeten rapportages komen, functioneringsgesprekken moeten
plaatsvinden en het werk moet volgens een vast protocol worden gedaan. Een eigen wijze van
optreden wordt niet gewaardeerd omdat de werkwijzen zijn gecertificeerd, en dat laat geen
afwijkingen toe. Dat druist soms in tegen de visie van de hulpverlener. Uit een recent onderzoek van
verzekeraar Menzis onder 4000 medewerkers in de zorg blijkt dat meer dan de helft van de
respondenten de werkdruk als te hoog beschouwt (De Gier, 2010). Deze groep vindt dat er te weinig
tijd is om het werk te verrichten, waarbij het uitvoerend zorgpersoneel met name de vele
administratieve taken aanwijst als bottleneck. Daarnaast is er een permanent streven van
zorgwerkgevers naar productiviteitsverhoging (De Gier, 2010). Hierdoor ontstaat er minder tijd voor
mensgerichte activiteiten. Het contact tussen cliënt en professional lijdt hieronder.
De doelen van de organisatie en de wijze waarop de doelen moeten worden gerealiseerd
vanuit de organisatie kunnen in het licht van NPM zijn veranderd in de loop der jaren. Daardoor kan
een verminderde PO fit zijn ontstaan. Dit kan zowel vanuit het perspectief van de organisatie als
vanuit het perspectief van de medewerker zijn. Bij een medewerker kan onvrede ontstaan omdat
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deze bijvoorbeeld meent dat de kwaliteit van het werk vermindert door deze nieuwe manieren van
werken, waardoor er fricties ontstaan die onvrijwillig verloop tot gevolg kunnen hebben. Vanuit de
organisatie bezien kan een medewerker zich weerbarstig opstellen tegen vernieuwingen in
werkwijzen, en op die wijze niet naar behoren functioneren, wat uiteindelijk kan resulteren in
onvrijwillig verloop.
Het concept NPM levert verschillende spanningen op, bijvoorbeeld dat er effectief en
efficiënt moet worden gewerkt, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. Verbeeten (2005)
plaatst daarom een aantal kanttekeningen bij NPM als middel in de publieke sector. Allereerst zijn
producten uit de publieke sector vaak niet homogeen en zijn ze lastig te typeren, waardoor het
moeilijk te kwantificeren is. Daarbij bestaat de kans dat organisaties vooral gaan sturen op datgene
waarop gemeten wordt, waardoor andere, wellicht belangrijkere zaken ondergesneeuwd raken
(Verbeeten, 2005).
Dit betekent voor de relatie tussen misfit en onvrijwillig verloop dat het mogelijk is dat een
organisatie spreekt van een misfit met bepaalde medewerkers, omdat medewerkers zich op andere
zaken richten dan op de punten waarop door de organisatie gemeten wordt.

2.2.5 Person-Group fit
Een ander onderdeel van PE fit is Person-Group fit (PG fit). Deze vorm van fit gaat over de mate
waarin een persoon verenigbaar is met de groep mensen of collega’s waarmee hij samenwerkt.
Milliken en Martins (1996, in: Kristof-Brown et al. 2005) en Harrison, Price en Bell (1998, in: KristofBrown et al. 2005) maken onderscheid in oppervlakte- en diepteniveau wat betreft variabelen om de
mate van fit tussen individu en groep of team te meten. Bij oppervlakteniveau gaat het om zichtbare
variabelen als leeftijd, ras en geslacht, bij het diepteniveau gaat het om onderliggende
karakteristieken zoals waarden en doelen. Dit kan te maken hebben met de levensovertuiging of
levensfilosofie en visies van individuen. Het diepteniveau heeft uiteindelijk de meeste impact op de
mate van fit (Milliken en Martins, 1996, in: Kristof-Brown et al. 2005; Harrison, Price en Bell, 1998, in
Kristof-Brown et al. 2005). Kristof-Brown et al. (2005) hebben geen significante, directe relatie
gevonden tussen deze vorm van fit en verloop, maar wijzen erop dat er wel een relatie bestaat
tussen PG fit en individuele en groepsprestaties. Wat betreft de intentie om weg te gaan bij de
organisatie, bleek er een zwakkere relatie te bestaan met PG fit dan met PO fit en PJ fit. Het lijkt erop
dat met name de prestaties worden beïnvloed door de mate van PG fit (Kristof-Brown et al. 2005).
Onvrijwillig verloop wordt het meest geïnitieerd op basis van slechte prestaties van een medewerker
(McElroy, Morrow&Rude, 2001; Wheeler et al., 2007), waardoor een slechte PG fit dus bepalend kan
zijn voor de keuze van een organisatie tot beëindiging van het dienstverband met een medewerker.
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2.2.6 Person-Supervisor fit
De laatste vorm van fit die hier beschreven wordt is de fit tussen een individu en zijn leidinggevende.
Kristof-Brown et al. (2005) markeren deze relatie als zeer bepalend voor wat het werk uiteindelijk
oplevert, de output, het resultaat. Het gaat bij PS fit om de mate van congruentie in waarden van
leider en volger, om persoonlijkheidsovereenkomsten en de mate van congruentie in doelen van
medewerker en leidinggevende (Kristof-Brown et al., 2005). Er is bekend dat de mate van fit tussen
superieur en ondergeschikte invloed heeft op de werkhouding van de ondergeschikte. Daarbij heeft
deze vorm van fit relatief veel invloed op werktevredenheid. Een lage fit zorgt voor ontevredenheid
en beïnvloedt daarmee de keuze om bij de organisatie weg te gaan. Aan de andere kant is vooral de
gepercipieerde, of ervaren mate van fit met de superieur bepalend voor de prestaties van de
ondergeschikte, waardoor een lage fit dus verminderde prestaties tot gevolg kan hebben (KristofBrown et al., 2005). Onvrijwillig verloop komt met name voor doordat iemand vanuit de organisatie
gezien ondermaats presteert (McElroy, Morrow&Rude, 2001; Wheeler et al., 2007), dus een lage fit
die verminderde prestaties tot gevolg heeft kan zo uitmonden in onvrijwillig verloop.
In de literatuur wordt ook geschreven over de relatie tussen PS fit en onvrijwillig verloop dat
wanneer er sprake is van insubordinatie er kan worden overgegaan tot onvrijwillig verloop. Hierbij
gaat het erom dat een ondergeschikte weigert te handelen in opdracht van de meerdere, waardoor
de relatie dusdanig verstoord wordt dat er wordt besloten tot onvrijwillig verloop (Wheeler et al.,
2007).

2.3 Conclusie
In de literatuur wordt onderscheid gemaakt in vrijwillig en onvrijwillig verloop. In het huidige
onderzoek wordt de term onvrijwillig verloop anders gebruikt dan in de literatuur. Het onderscheid
tussen vrijwillig en onvrijwillig komt er in de literatuur op neer dat vrijwillig verloop het eigen
initiatief van de werknemer betreft om weg te gaan en onvrijwillig verloop het initiatief van de
organisatie door middel van ontslag van een werknemer of het niet verlengen van een Bepaalde
Tijdcontract. In dit onderzoek wordt de term onvrijwillig verloop gebruikt om aan te duiden dat het
onderzochte verloop in wezen onvrijwillig is, ondanks dat in sommige gevallen de medewerker zelf
het initiatief heeft genomen. Immers, in sommige situaties waarin iemand zelf de keuze heeft
gemaakt om te stoppen bij de organisatie, lijkt het niet volledig vrijwillig omdat deze vanuit een
zekere onvrede is gemaakt. Onvrede kan veroorzaakt zijn door onvoldoende vaardigheden, wat duidt
op een misfit op Person Job, of bijvoorbeeld door een slechte relatie met de leidinggevende, een
misfit op het gebied van Person Supervisor. De vraag is of de organisatie eerder had kunnen
ontdekken dat er vanuit de organisatie gezien sprake was van een eventuele misfit met een
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medewerker. Via interviews met ex-medewerkers zal worden onderzocht in hoeverre het
onvrijwillige verloop door hen als gevolg van een misfit is gezien, en hoe zij het handelen van de
organisatie hebben ervaren. Er zal bij de ex-medewerkers onderzocht worden in hoeverre zij denken
dat de organisatie in een eerder stadium had kunnen optreden, waarmee onvrijwillig verloop wellicht
had kunnen worden voorkomen.
Uit de literatuur blijkt dat voor organisaties de prestaties van de medewerker de meest
bepalende factor is op basis waarvan iemand wordt ontslagen of bij wie het contract niet verlengd
wordt. Op welk gebied er sprake is van slechte prestaties, zal worden onderzocht aan de hand van de
vijf verschillende vormen van fit: Person-Job fit (PJ fit), Person-Vocation fit (PV fit), PersonOrganization fit (PO fit), Person-Group fit (PG fit) en Person-Supervisor fit (PS fit). In situaties waarin
medewerkers op eigen initiatief bij de organisatie weg zijn gegaan, zal getracht worden te lokaliseren
waar en hoe mogelijke onvrede een rol heeft gespeeld. Hieronder worden de verschillende vormen
toegespitst op het onderzoek en worden de concepten Public Service Motivation en New Public
Management meegenomen.

Person-Job fit
Onder PJ fit wordt onderzocht in welke mate er een gepercipieerde fit bestond tussen de
medewerker en het werk dat diegene verrichtte, om te bepalen of er een relatie bestaat tussen het
feit dat diegene niet meer bij de organisatie werkzaam is en het werk, of de werkzaamheden zelf.
Op basis van literatuuronderzoek zijn vragen opgesteld in de topiclijst, die specifiek gaan over
of de kennis, vaardigheden en mogelijkheden van het individu goed waren afgestemd op het werk
dat diegene moest verrichten, het demands-abilities concept. Hiermee wordt onderzocht hoe de
individuen de mate van fit tussen hun kwaliteiten en mogelijkheden kwalificeren in relatie tot het
werk en in hoeverre dit bepalend is geweest voor het verloop.
Een ander deel van de vragen richt zich op het concept needs-supplies, om te bepalen of er
een relatie is tussen het verloop en de fit tussen de verlangens en verwachtingen die het individu had
van het werk en wat er geboden werd in de vorm van werkzaamheden en salaris.

Person-Vocation fit
Bij PV fit wordt gefocust op overstijgende waarden van het beroep. Welk beeld hebben of
hadden medewerkers van het werk dat ze gingen doen, past het beroep bij wat ze willen en bij wie
ze zijn? Zijn de verwachtingen die ze van het beroep hadden waargemaakt, of niet?

Public Service Motivation
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Om licht te werpen op PSM en de relatie daarvan met PE-fit worden in dit onderzoek ook
vragen gesteld die betrekking hebben op de motivatie van ex-medewerkers om het werk te gaan
doen dat men deed. Hierbij wordt gekeken naar de vraag wat nu bepalende factoren zijn geweest om
voor het werk te kiezen. Heeft dit met name te maken met het hogere doel dat wordt nagestreefd, of
meer met de werkzaamheden an sich? Anders gezegd, was iemand vooral intrinsiek gemotiveerd om
de professie te gaan uitoefenen, maar ontbrak het wellicht aan de benodigde kwaliteiten en
vaardigheden? Er wordt onderzocht in hoeverre iemand de manier van werken hanteerde die vanuit
de organisatie gewenst was. Was het mogelijk om het hogere doel na te streven binnen de gestelde
kaders? Is de organisatie uiteindelijk overgegaan tot onvrijwillig verloop vanwege een verschil in
denken over de manier waarop het hogere doel moet worden bereikt?

Person-Organization fit
Om helder te krijgen in welke mate er een gepercipieerde fit bestond tussen persoon en
organisatie, wordt onder de noemer PO fit gezocht naar de mate van overeenkomst tussen de
persoonlijke kenmerken van een ex-medewerker en de organisatie. Hierbij wordt onderzocht in
welke mate individuen hebben ervaren dat hun kernwaarden overeenkwamen met de kernwaarden
van de organisatie. Ook wordt onderzocht in welke mate men heeft ervaren dat hun doelen
overeenkwamen met de doelen die door het hoger management van de organisatie zijn gesteld,
hierin gaat het dus niet om PS fit, omdat PS fit veel meer gaat over de relatie tussen de medewerker
en zijn direct leidinggevende. Daarnaast wordt gekeken in welke mate de voorkeuren van het
individu aansloten op de structuur en systemen van de organisatie. Als laatste wordt gefocust op de
overeenkomst in persoonlijkheid van individu en organisatie. Op basis van deze gegevens wordt
onderzocht welke rol deze vorm van fit heeft gehad in het feit dat de ex-medewerker niet meer bij de
organisatie werkzaam is.

New Public Management
In het kader van New Public Management wordt onderzocht welke rol de veranderende
maatschappelijke en politieke druk hebben op de PE-fit en langs die weg op het onvrijwillige verloop,
met andere woorden, of en hoe er een misfit kan zijn ontstaan door deze veranderingen die debet
zijn aan het verloop. Er zal in de interviews naar ervaringen van ex-medewerkers worden gevraagd
die betrekking hebben op de veranderende manier van publiek organiseren. Het is de vraag of en in
hoeverre de ex-medewerkers dit relateren aan het verloop waar zij mee te maken hebben gehad.
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Person-Supervisor fit
Onder PS fit wordt gefocust op de subjectieve ervaring van de respondent wat betreft de
relatie met de leidinggevende. Deelden respondent en zijn voormalig leidinggevende dezelfde
waarden, persoonlijkheid en doelen? Of was hier sprake van misfit waaruit voortvloeide dat
respondenten ontevreden raakten in hun werk en besloten weg te gaan, of dat respondenten
verminderd gingen functioneren en zijn ontslagen?

Person-Group fit
Bij het concept PG fit wordt gekeken of respondenten ervaringen hebben waaruit naar voren
komt in welke mate de gepercipieerde fit met collega’s of het team waarin zij werkten, invloed heeft
gehad op hun functioneren of hun intentie om bij de organisatie weg te gaan.
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3. Methodologie
3.1 Methode en wetenschapsfilosofie
De onderzoeksgroep bestaande uit ex-medewerkers is vrij klein (ongeveer 30 personen), hierdoor ligt
het voor de hand om het onderzoek kwalitatief in te richten. Anderzijds ben ik op zoek gegaan naar
de betekenis die men zelf geeft aan situaties, vanuit de kwalitatieve wetenschapsfilosofische
opvatting dat betekenis niet in de wereld zit, maar dat mensen betekenis toekennen aan hun
omgeving en daarbij horende gebeurtenissen (Boeije, 2005). Zo ben ik in de analyse van de
interviews geïnteresseerd in het bijzondere, opvallende, en heb ik dominante thema’s aangewezen,
die in de interviews sterk naar voren zijn gekomen.
Vanuit de kwalitatieve onderzoeksopvatting heb ik het perspectief van de onderzochte leren
kennen. Om een eerste indruk te krijgen van de mogelijke factoren die hebben gespeeld bij het
onvrijwillig verloop, heb ik rapportages van exitgesprekken onder de loep genomen. Dit heeft tot
doel gehad om een eerste impressie te krijgen van de verschillende verhalen, waarmee inzicht is
verkregen in wat er verwacht kon worden. Met deze gegevens van de analyse is een eerste opzet
gemaakt voor de topiclijst met belangrijkste vragen voor de interviews. Via interviews met exmedewerkers heb ik het grootste deel van de informatie verzameld. Daarnaast heb ik twee huidige
leidinggevenden geïnterviewd om een indruk te krijgen van hoe zij tegen het vraagstuk van het
verloop aankijken. In de interviews was ruimte voor verschillende interpretaties van de
respondenten, waarbij ik niet op zoek was naar de juiste, maar aandacht had voor elke interpretatie.
De interviews heb ik gestructureerd aan de hand van een topiclijst met de belangrijkste vragen (te
vinden in bijlage I), waarin wel ruimte was voor eigen inbreng van de onderzochten. Deze manier van
interviewen wordt semigestructureerd genoemd (Boeije, 2005).
Binnen het kwalitatieve karakter dat mijn onderzoek heeft, heb ik de interpretatieve
opvatting gehanteerd. Ik was geïnteresseerd in het bijzondere, in de betekenisgeving van de leden
van de onderzoeksgroep aan bepaalde situaties, gevoelens. Ik ben niet op zoek geweest naar
wetmatigheden, maar wilde wel dominante thema’s aanwijzen. Daarbij heb ik gebruikgemaakt van
semigestructureerde interviews. De ruimte die hierin is om uit te weiden heeft in sommige gevallen
informatie opgeleverd die in een volgend interview is gebruikt. Dit onderzoek zou ook kwantitatief
van aard kunnen zijn geweest, maar vanwege de beperkte omvang van de onderzoeksgroep acht ik
dit met Boeije (2005) niet wenselijk. Daarnaast heeft kwantitatief onderzoek de beperking dat niet
kan worden doorgevraagd omdat er geen gesprekken plaatsvinden en de focus niet op
betekenisgeving ligt omdat er geen ruimte is voor de verhalen van de onderzochten. Zo kan er dus
belangrijke informatie blijven liggen, die in kwalitatief onderzoek wel naar voren kan worden
gehaald.
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3.2 Onderzoekseenheden
Van het management van de organisatie kwam de vraag om te onderzoeken welke oorzaken er zijn
voor het onvrijwillig verloop. De organisatie kampt met de in hoofdstuk 1 genoemde vormen van
onvrijwillig verloop op verschillende niveaus binnen de organisatie. Mensen in leidinggevende alsook
in uitvoerende functies zijn de afgelopen jaren subject geworden van onvrijwillig verloop. In dit
onderzoek heb ik mij op uitvoerende functies gericht, omdat deze groep in mijn beleving het best
onderling te vergelijken is en omdat dit de grootste groep is die subject is geworden van onvrijwillig
verloop (het gaat om slechts twee personen in leidinggevende functies). De onderzochte groep valt
uiteen in verschillende functies, namelijk Pedagogisch medewerker B, Jeugdbeschermer,
Medewerker werving en selectie (dit betreft geen staffunctie, maar een functie gericht op werving en
selectie van pleegouders), Begeleider pleegzorg, Gedragswetenschapper en Ambulant hulpverlener.
Medewerkers op deze functies hebben verschillende overeenkomsten. Zo is er bij elke functiegroep
sprake van werken in teamverband, waarbij overigens de ene groep wel groter is en meer met het
team te maken heeft dan de andere groep. Alle groepen hebben een teamleider of manager boven
zich. Het is de uitvoerende laag van de organisatie die gekenmerkt wordt door het rechtstreekse
contact met de cliënt. Hierop zijn achteraf enkele uitzonderingen aan te wijzen van functies die geen
rechtstreeks contact hebben met cliënten, maar wel dicht bij het proces betrokken waren door
bijvoorbeeld het lezen en controleren van indicaties over cliënten, of het begeleiden van
medewerkers.
Omdat dit onderzoek zich richt op ervaringen uit het verleden maar wel actualiteitswaarde
moet hebben is het van belang niet te ver terug in de tijd te gaan. Hierdoor heb ik mij wat betreft de
onderzoeksgroep beperkt tot het onvrijwillige personeelsverloop in de jaren 2009, 2010 en het
eerste deel van 2011. Het gaat hierbij om ongeveer 30 personen. Ik heb van het management een
lijst gekregen met al deze betrokkenen. Deze lijst is door het management samengesteld, waardoor
de vraag rijst of de lijst wel volledig was, of dat er misschien om welke reden dan ook voor gekozen
was bepaalde personen eruit te laten. Een respondent gaf mij na het interview drie namen van
personen die volgens de respondent ook erg interessant waren voor het onderzoek, maar het bleek
dat deze niet op de lijst stonden. Deze namen heb ik vervolgens aan het management getoond, om
te vragen waarom deze niet op de lijst stonden. Het bleek dat deze drie personen buiten de
onderzoeksgroep vielen, omdat het verloop bij hen in 2008 had plaatsgevonden. Het huidige
onderzoek is gericht op onvrijwillig verloop in de jaren 2009 tot 2011. Deze loop der gebeurtenissen
maakt het aannemelijk dat de lijst volledig is.
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Ik heb met iedereen getracht contact te zoeken. Dat is uiteindelijk gelukt met zestien exmedewerkers, waarvan er veertien mee hebben gewerkt aan het onderzoek. Zo is een willekeurige
selectie tot stand gekomen.
Naast ex-medewerkers op uitvoerende functies heb ik huidige leidinggevenden geïnterviewd
die te maken hebben gehad met dergelijk verloop. Van de vijf leidinggevenden die hiermee te maken
hebben gehad, zijn twee leidinggevenden bereid geweest mee te werken aan het onderzoek. De
functie van deze interviews was in enerzijds om een mogelijk verschil in perceptie weer te geven,
waardoor de betrouwbaarheid van het onderzoek is verhoogd. Op die wijze zijn problemen namelijk
van verschillende kanten belicht zodat mogelijke eenzijdigheid wordt beperkt. Anderzijds leek het mij
van belang vanuit leidinggevenden te horen wat volgens hen ten grondslag ligt aan het onvrijwillige
verloop, waar de knelpunten liggen en waar volgens hen kansen zitten met betrekking tot het
vraagstuk.
In het kader van de anonimiteit heb ik er in dit onderzoek voor gekozen om slechts in de
mannelijke vorm te schrijven over personen. Verwijzingen naar individuele personen worden aldus
aangeduid met hij, zijn en hem.

3.3 Analyse
De semigestructureerde interviews zijn opgenomen en geverbaliseerd. Ze zijn ontleed met behulp
van het programma Nvivo. Met dit programma zijn de verzamelde data geanalyseerd. Boeije (2005)
noemt dit het uiteenrafelen en structureren van de data. De data zijn ingedeeld in categorieën en
telkens wordt onderzocht welke relatie er is tussen de data en de probleemstelling. Deze indeling in
categorieën wordt wel coderen genoemd; volgens Boeije (2005) de belangrijkste activiteit in het
analyseren. In de ruwe data is gezocht naar onderwerpen, thema’s en categorieën waaraan codes
worden toegekend. Hierdoor is een codeboom van de gegevens ontstaan, waardoor de verschillende
data geordend zijn. Met de literatuurstudie in het achterhoofd zijn nieuwe ideeën ontwikkeld tijdens
de analyse.
De analyse is niet puur het beschrijven van categorieën en thema’s, maar is ook een
interpretatie door de onderzoeker, zoals Boeije (2005) weergeeft. Dit proces was niet klaar na het
aanbrengen van de eerste codering. In de tweede fase, het zogenoemde axiaal coderen is een
concentratie aangebracht in het gecodeerde materiaal. Dit is gedaan door de voor het onderzoek
meest relevante gegevens te selecteren, te hercoderen en te herschikken. De laatste fase betrof het
selectief coderen, waarbij gestreefd werd naar integratie van het geheel. In deze fase is gezocht naar
verbanden tussen uitspraken, verschijnselen, factoren en omstandigheden, om hiermee de
onderzoeksvraag te beantwoorden (Boeije, 2005).

© 2011, J. Pos, Strategisch Human Resource Management, Universiteit Utrecht | Methodologie

32

33

Methodologie

Onderzoeksrapport

3.4 Betrouwbaarheid en validiteit
Belangrijke indicatoren die gericht zijn op de kwaliteit van het onderzoek, zijn de mate van
betrouwbaarheid en de mate van validiteit (Boeije, 2005). Bij betrouwbaarheid gaat het om de
betrouwbaarheid van het onderzoek op zich, dus niet over de uitkomsten, maar over de wijze
waarop het onderzoek is verricht. Doordat er zestien semigestructureerde interviews zijn gehouden,
is de kans op een toevallige uitkomst van het onderzoek beperkt.
Validiteit gaat over systematische fouten (Boeije, 2005). Validiteit richt zich op de vraag of
ook daadwerkelijke gemeten wordt wat men wil meten. Validiteit is tweeledig, kan zowel betrekking
hebben op validiteit in de onderzoeksstrategie, specifiek de dataverzamelingsmethoden, als op de
geldigheid van de conclusies. Dit onderscheid wordt externe en interne validiteit genoemd. Externe
validiteit gaat over de generaliseerbaarheid van de onderzoeksconclusies. Interne validiteit heeft
betrekking op de validiteit van het onderzoek zelf, dat wil zeggen, de conclusies uit het onderzoek
moeten minstens kloppen voor de onderzochte groep. Een hoge mate van externe validiteit zou dus
het geval zijn wanneer de conclusies van het onderzoek geldig zijn voor een grotere populatie dan
slechts de onderzochte groep.
In het huidige onderzoek zijn met name ex-medewerkers geïnterviewd. Om interne validiteit
te bewerkstelligen zijn de interviews woord voor woord uitgetypt en ter beoordeling geretourneerd
aan de respondenten, om de betrouwbaarheid van de waarneming te toetsen. Hierbij heeft een
enkeling wijzigingen aangebracht en het teruggestuurd. Ook is van tevoren duidelijk naar de
respondenten gecommuniceerd dat de interviews vertrouwelijk behandeld zouden worden, om
sociaal wenselijke antwoorden te voorkomen. Hierop is wel vanuit de onderzoeksgroep enige kritiek
gekomen dat het nooit volledig anoniem kan worden behandeld omdat sommige uitspraken van
respondenten rechtstreeks op hen te herleiden zijn door medewerkers van de organisatie. Dit komt
doordat het om unieke, specifieke gevallen gaat waarbij er vanuit de organisatie weinig twijfel zal zijn
van wie sommige uitspraken afkomen. Wel was de conclusie van de respondenten aangaande dit
onderwerp dat ze ‘er nu toch al weg zijn, en wat dat aangaande niks meer te verliezen hebben en
hopen dat de organisatie er iets mee zal doen’. De conclusies zullen met name geldig zijn voor de
onderzoekspopulatie, de ex-medewerkers. Van de ongeveer 30 ex-medewerkers zijn veertien
personen geïnterviewd, dus bijna de helft. Hierdoor ontstaat een redelijk representatief beeld. De
conclusies naar aanleiding van de verhalen van de twee leidinggevenden zijn vanwege het kleine
aantal niet te generaliseren, maar dienen als aanvulling op het overige onderzoeksmateriaal.

© 2011, J. Pos, Strategisch Human Resource Management, Universiteit Utrecht | Methodologie

33

34

Methodologie

Onderzoeksrapport

3.5 Reflectie op de rol van onderzoeker
Gericht op de analyse en interpretatie is het van belang de rol als onderzoeker scherp te
verantwoorden (Boeije, 2005). In dit gedeelte wordt hierop ingegaan.
Het huidige onderzoek is gedaan door één onderzoeker. Ter vergroting van de validiteit
wordt in dit gedeelte op de rol van onderzoeker gereflecteerd. Het is lastig om precies aan te geven
welke karakteristieken, persoonlijke eigenschappen of opvattingen het onderzoek hebben beïnvloed
(Boeije, 2005), maar hier worden toch enkele volgens de onderzoeker van belang zijnde kenmerken
genoemd.
De onderzoeker heeft een christelijke achtergrond, net als alle respondenten. Binnen de
verschillende, in Nederland aanwezige christelijke stromingen staat de achtergrond van de
onderzoeker tussen gereformeerd en evangelisch in. De christelijke achtergrond betekent voor het
onderzoek dat de onderzoeker in interviews uitspraken over geloof en kerk snel begrijpt of denkt te
begrijpen. Dit heeft als voordeel dat dezelfde taal werd gesproken, maar als nadeel dat ook sommige,
religieus gekleurde punten mogelijk als vanzelfsprekend zijn aangenomen. De onderzoeker was zich
hiervan tijdens het onderzoek overigens wel bewust hetgeen de kans op foute interpretatie niet
wegneemt, maar wel verkleint.
Een ander kenmerk van de onderzoeker is dat deze tot op heden niet met jeugdzorg in
aanraking is gekomen, in welke vorm dan ook. Daarbij kende de onderzoeker de verschillende
functies binnen de jeugdzorg niet, waardoor veel informatie heel nieuw is en mogelijk minder snel
helemaal zal zijn begrepen. Dit probleem is enigszins ondervangen door foldermateriaal van de
verschillende functies te bestuderen plus enkele wetenschappelijke artikelen en krantenartikelen,
maar dit blijft beperkt. Dit heeft mogelijk als gevolg dat er verkeerde interpretaties kunnen zijn
gedaan wanneer er over vakinhoudelijke zaken wordt gesproken waar de onderzoeker nog niet van
op de hoogte is. Een voordeel hiervan is dat de onderzoeker zich gemakkelijk lerend op kan stellen bij
delen van het interview waar het specifiek over het werk of de werkzaamheden gaat.
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4. Bevindingen
4.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt een analyse gepresenteerd van de via interviews verzamelde gegevens.
Allereerst wordt in paragraaf 4.2 een beschrijving gegeven van de respondenten en worden de
respondenten ingedeeld in twee categorieën, te weten onvrijwillig verloop op initiatief van de
werkgever en onvrijwillig verloop op initiatief van de werknemer. Van meerdere verhalen wordt een
samenvatting gegeven om inzicht te krijgen in de diversiteit daarvan en de processen van verloop die
zich hebben afgespeeld. Daarmee worden de belangrijkste factoren onderscheiden die, vaak in
combinatie, verloop tot gevolg hebben gehad. Daarna worden in paragraaf 4.3 de belangrijkste
factoren uiteengezet, en wordt per factor een analyse gegeven van de bevindingen, om erachter te
komen in welke mate de factor bijgedragen heeft aan het verloop. Aansluitend wordt in paragraaf
4.4 stilgestaan bij factoren die volgens huidige teamleiders bijgedragen hebben aan het onvrijwillige
verloop. In paragraaf 4.5 volgt een conclusie.

4.2 Beschrijving van de respondenten
4.2.1 Inleiding
In de beschrijving van de respondenten wordt allereerst stilgestaan bij de kwantitatieve gegevens
van de respondenten. Daarna wordt een weergave gepresenteerd van de processen van het verloop
waar de respondenten mee te maken hebben gehad. Dit wordt weergegeven aan de hand van twee
categorieën. Eerder is aangegeven dat binnen dit onderzoek drie vormen van verloop zijn
onderscheiden, te weten:
-

ontslag op initiatief van de werkgever;

-

de werkgever verlengt het tijdelijke contract niet;

-

en beëindiging van het dienstverband door de medewerker in verband met onvrede.
De eerste twee vormen zijn dus door de organisatie geïnitieerd, bij de laatste vorm heeft de

medewerker zelf zijn baan opgezegd, maar is er sprake geweest van onvrede waardoor tot dit besluit
is gekomen. Omdat slechts één respondent valt onder de tweede categorie, geen verlenging tijdelijk
contract, is er voor gekozen om de gegevens niet in drie maar in twee categorieën in te delen. De
respondent die geen contractverlenging heeft gekregen, zal binnen de categorie ontslag op initiatief
van de werkgever worden behandeld, aangezien het niet krijgen van contractverlenging verwant is
aan ontslag; het is immers ook dan de werkgever die bepaalt dat de medewerker niet meer terug
hoeft te komen. Aldus blijven twee categorieën over, ontslag op initiatief van de werkgever en
ontslag op initiatief van de werknemer uit onvrede.
© 2011, J. Pos, Strategisch Human Resource Management, Universiteit Utrecht | Bevindingen

35

36

Bevindingen

Onderzoeksrapport

De twee genoemde vormen van verloop worden hier achtereenvolgens behandeld. Per
categorie worden respectievelijk drie en vier modelcases behandeld waarmee een beschrijving wordt
gegeven van de verschillende processen van verloop die zich hebben afgespeeld. De selectie is
gemaakt omdat deze verhalen relatief veel van elkaar verschillen. Samen kunnen ze gezien worden
als exemplarisch voor het geheel aan verhalen, omdat in de overige verhalen ook telkens sprake is
van vergelijkbare factoren die een rol hebben gespeeld in het onvrijwillige verloop waarmee men te
maken heeft gehad. De selectie van verhalen wordt weergegeven om inzicht te geven in de
diversiteit aan verhalen van respondenten en om inzichtelijk te krijgen welke factoren of combinaties
van factoren volgens hen verloop tot gevolg hebben gehad. Eerst wordt in 4.2.2 stilgestaan bij de
kwantitatieve gegevens van de respondenten. Hierbij komen geslacht, leeftijd, functie, dienstjaren en
contracturen (per week) aan bod. Dit wordt eerst schematisch weergegeven waarna beknopt wordt
stilgestaan bij de verschillende functies. Aansluitend wordt in 4.2.3 beëindiging van het
dienstverband op initiatief van de werkgever behandeld en in 4.2.4 beëindiging van het
dienstverband op initiatief van de werknemer.

4.2.2 Kwantitatieve gegevens onderzoekspopulatie
Om recht te doen aan de anonimiteit van de respondenten, maar evengoed voldoende relevante
gegevens te geven, wordt hier een overzicht gegeven van verschillende basiskenmerken van de
respondenten, zonder dat hieraan casenummers worden toegekend. Eerst wordt schematisch
weergegeven welke functies respondenten bekleedden, waarbij een indeling wordt gemaakt in
verloop op initiatief van de werkgever en verloop op initiatief van de werknemer vanuit onvrede.
Aansluitend wordt schematisch het aantal dienstjaren in beeld gebracht. Daaropvolgend wordt
stilgestaan bij de verschillende functies, die uitgelegd worden middels een beschrijvend deel en een
gedeelte waarin de medewerkers zelf vertellen over hun functie.
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4.2.2.1 schematisch overzicht functies en dienstjaren
Hieronder is een schematisch overzicht opgenomen van de respondenten onderscheiden naar
functie en wijze van verloop. Daarna volgt een uitleg van het schema.
Functie

Aantal

w.v. ontslag

respondenten

w.v.

geen w.v. eigen initiatief

verlenging

vanuit onvrede

Pedagogisch Medewerker B

4

ii

ii

Ambulant Hulpverlener B

2

i

i

Jeugdbeschermer of Voogd

2

i

Begeleider Pleegzorg

2

Gedragswetenschapper

2

i

Medewerker Toegang

1

i

Medewerker

Werving

en 1

i
ii
i

i

Selectie
Schema 1: Functies en wijze van verloop

De respondentengroep bestaat uit tien vrouwen en vier mannen variërend in leeftijd van 20 tot 55
jaar (op het moment van uitdiensttreding). Schema 1 toont dat de respondenten afkomstig zijn uit
zeven verschillende functies. De functiegroep Pedagogisch Medewerker B is hierbij de grootste, met
vier respondenten. De overige functiegroepen zijn kleiner, per functie respectievelijk één of twee
respondenten. Een belangrijke indeling in de groep respondenten is de vorm van verloop, op
initiatief van de werkgever of op initiatief van de werknemer vanuit onvrede. Beide vormen zijn
zeven keer voorgekomen. Zeven respondenten hebben te maken gehad met ontslag of hebben geen
contractverlenging gekregen, en de overige zeven respondenten hebben zelf het initiatief genomen
tot beëindiging van het dienstverband.

© 2011, J. Pos, Strategisch Human Resource Management, Universiteit Utrecht | Bevindingen

37

38

Bevindingen

Onderzoeksrapport

Hieronder is schematisch weergegeven het aantal jaren dat de respondenten bij de
organisatie in dienst zijn geweest. Het is zichtbaar dat slechts twee respondenten een half jaar of
minder in dienst zijn geweest, twee respondenten hebben tussen een en anderhalf jaar voor de
organisatie gewerkt, vier respondenten zijn twee jaar verbonden geweest aan de organisatie, twee
respondenten zijn drie tot vier jaar in dienst geweest en de laatste groep van vier respondenten
heeft er een dienstverband van vijf tot tien jaar op zitten.
5
4
< = 0,5 jaar
3

1 - 1,5 jaar
2 jaar

2

3 - 4 jaar
5-10 jaar

1
0
dienstjaren

y-as toont aantal personen, gekleurde balken3 het aantal jaren in dienst.
Schema 2: dienstjaren

4.2.2.2 Functiebeschrijvingen
Aangezien de onderzoekspopulatie uit zeven verschillende functies afkomstig is, wordt nu van elke
functie globaal aangegeven wat deze inhoudt. Eerst wordt een korte weergave gegeven van de kern
van de functie, aan de hand van foldermateriaal van de organisatie. Daarna zullen de respondenten
aan het woord gelaten worden aangaande hun voormalige functie. Ook in dit gedeelte zal geen
casenummer aan uitspraken worden gekoppeld in het kader van anonimiteit.

-

Medewerker Toegang

De Medewerker Toegang staat aan de ingang van de christelijke jeugdzorginstelling. Het is de taak
van de hulpverlener om een duidelijk beeld te krijgen van de hulpvraag en zodoende weloverwogen
te kunnen beslissen wat er verder moet gebeuren. De hulpverlener is adviseur en begeleider van het
proces.

“Dat houdt in dat je werkzaam bent bij de poort, zal ik maar zeggen. De secretaresse had eerst
contact met de cliënt en die inventariseerde gewoon de meeste vragen, of vier vragen en vervolgens
3

In de geprinte versie zijn dit grijstinten geworden
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aan de hand daarvan maakte ze een beoordeling of het toegelaten kon worden en dan werden ze
naar een van de toegangswerkers doorgesluisd. En die ging dan verder een gesprek met die persoon
in, meestal een ouder. En vervolgens werd er een uitnodiging gestuurd voor een gesprek. En dan was
het gewoon een intakeverslag, en vervolgens maakte je er een verslag van en bracht je het in op het
MDO, multidisciplinair overleg. En vervolgens werd er dan een vervolg ingezet, of afgesloten en
doorverwezen naar iets anders.”

-

Pedagogisch Medewerker B

De functie Pedagogisch Medewerker B is bij de christelijke jeugdzorginstelling gericht op
hulpverlening voor groepen jongeren in de leeftijd van 11-15 of van 16 jaar en ouder, die niet meer
thuis kunnen wonen om uiteenlopende redenen. Het doel van de hulpverlening is in de groep van
11-15-jarigen het vergroten van de competenties, en bij de groep vanaf 16 jaar gaat het om
zogenoemde gefaseerde zelfstandigheidsontwikkeling. Beide vormen van hulpverlening vinden
plaats op behandelgroepen.

“Je draait het dagelijks leven mee met de jongeren en je bent mentor van twee jongeren en daarmee
heb je begeleidingsgesprekken.”

“Het was een soort kamertraining. Het ging erom dat ze acties moesten uitvoeren waarmee ze
punten en uiteindelijk geld konden verdienen aan het einde van het traject. Het traject duurde
ongeveer twee jaar.”

“Jongeren worden uithuisgeplaatst, vanwege bijvoorbeeld dat ouders overbelast zijn, en dan heeft
ook vaak het kind meestal wel bepaalde gedragsproblemen, ADHD, pdd-NOS, lichte vorm van
autisme, maar wel met een gemiddeld IQ. Of het was een groot gezin en ouders konden het gewoon
echt niet aan als een kind net even wat meer vroeg. Dus, tijdelijk of voor langere tijd uit huis.”

“De jongeren hadden ook allemaal dagbesteding in de vorm van school, dus ja daar begeleidde je ze
in. 's Morgens zorgde je dat iedereen er op tijd eruit was, ontbijten naar school weg helpen. En op het
moment dat ze op school zijn, ben je druk bezig met behandelplannen schrijven, en opstellen en
andere zaken, contacten met school, of wie dan ook. En 's middags als ze weer terugkomen dan
begint het weer dat je ze opvangt, weer op tijd aan tafel, 's avonds weer op tijd op bed.”

-

Ambulant Hulpverlener B

© 2011, J. Pos, Strategisch Human Resource Management, Universiteit Utrecht | Bevindingen

39

40

Bevindingen

Onderzoeksrapport

De functie Ambulant Hulpverlener B komt voor bij twee deelgebieden binnen de christelijke
jeugdzorginstelling. Dit zijn Intensieve ambulante zorg (IAZ), dat is intensieve ondersteuning aan
ouders en/of kinderen in hun thuissituatie om vooraf vastgestelde doelen te halen, en Intensieve
ambulante kind- en gezinsbegeleiding en logeeropvang (LVG) licht verstandelijk gehandicapt. Dit
onderdeel is erop gericht intensieve ambulante kind- en gezinsbegeleiding te geven. Dit gebeurt door
ondersteuning en begeleiding te bieden in de thuissituatie om samen met ouders en kinderen te
werken

aan

een

oplossing

van

opvoedingsproblemen,

ontwikkelingsproblemen

en/of

gedragsproblemen, of het hanteerbaar maken hiervan. Dit komt eventueel in combinatie met
logeeropvang. Dit houdt in het kort in dat logeerouders en kinderen met elkaar gematcht worden en
in het proces worden begeleid door de ambulant hulpverlener.

Over functie Ambulant Hulpverlener B
“Ik ben in twee gezinnen geweest […] en ja, daar moest ik, ja, kinderen begeleiden. In het ene gezin
een kind en in het andere gezin vier kinderen.” “Dat gezin met vier kinderen, die hadden autisme, en
ehm, daar heb ik ze in begeleid van ehm: 'Wat zijn je gevoelens, en hoe ga je ermee om?' Eigenlijk een
beetje psycho-educatie.”

-

Jeugdbeschermer of Voogd

Binnen Gezinsvoogdij en Voogdij vindt de uitvoering van jeugdbeschermingsmaatregelen plaats. Dit
kan zijn (voorlopige) voogdij, (voorlopige) ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing. De
jeugdbeschermer werkt ambulant, aan de hand van vooraf opgestelde doelen.

“Je bent gezinsvoogd, contactpersoon naar de gezinnen toe. En ja, dan stel je dus met het gezin een
plan op om de opvoedingssituatie te verbeteren. Je werkt onder supervisie van de rechter. Er komt
een OTS, ondertoezichtstelling, die wordt uitgesproken door de kinderrechter, dat is een gedwongen
hulpmaatregel en die wordt ten uitvoer gelegd bij de gezinsvoogdijinstelling. En dan gaat de
gezinsvoogd op het gezin af en die gaat ermee aan het werk. […] Je werkt outreachend, dus je gaat
naar de gezinnen toe. Je komt in thuissituaties bij de mensen.”

“Kinderen zijn onder toezicht gesteld door de rechter, dus je komt echt in aanraking met zware
problematiek. Het is gedwongen hulpverlening, dus mensen moeten meewerken.”

-

Gedragswetenschapper

Gedragswetenschappers leveren een actieve bijdrage in de jeugdzorg bij het helpen van kinderen en
jeugdigen met opvoedingsproblematiek, direct en indirect via ondersteuning aan hulpverleners. De
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gedragswetenschapper werkt systematisch en methodisch op basis van de wetenschappelijke
disciplines orthopedagogiek en ontwikkelingspsychologie.

“De bedoeling was dat ik de rapporten, die geschreven werden, de verslagen, dat ik dat bekeek en dat
ik het team bij zou staan in hun hulpverlening in gezinnen.” “Ik ging niet zelf de gezinnen in maar ik
was meer bedoeld als deskundigheidstoevoeging binnen het team.” “Eigenlijk werd ik ingezet om het
team bij te staan in hun hulpverlening aan de gezinnen. En dan vanuit de gedragswetenschapper. Dus
het was het ondersteunen, het advies geven en het coachen, vragen stellen waardoor zij helder
kregen wat er speelde in gezinnen en tussen gezinnen en hun.”

“Ik was specifiek voor een taak aangenomen, voor de indicaties. […] Gezinsvoogden en de
toegangsmedewerkers [moeten] indicaties schrijven en die moeten dan worden afgewikkeld door
bureau jeugdzorg en ik moest de indicaties controleren voordat ze werden opgestuurd naar bureau
jeugdzorg. Om te kijken of wat op papier stond ook goed genoeg was. En dat moest ik dan met
feedback teruggeven aan de medewerkers en dan konden zij hem met een verbeterde versie weer
opsturen.”

-

Begeleider Pleegzorg

Pleegzorg is gericht op het arrangeren van een (tijdelijke) plek binnen een pleeggezin voor kinderen
die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen. Een Begeleider Pleegzorg begeleidt ouders en
pleegouders bij een plaatsing.

“Ik begeleidde pleeggezinnen bij wie een pleegkind was geplaatst. Als taak had ik ook dat ik
pleeggezinnen zocht voor kinderen die werden aangemeld. Daarnaast deed ik screenings bij gezinnen
die bijv. een neefje of broertje/zusje of kleinkind in hun gezin wilden opnemen of hadden opgenomen.
Het doel was dan om te kijken of deze gezinnen zich wilden laten begeleiden en of zij geschikt waren
om deze zorg te bieden. Ik heb ook trainingen gegeven voor mensen die meer wilden weten van
pleegzorg en pleegouders wilden worden. Tot slot heb ik avonden georganiseerd ter promotie van
pleegzorg met als doel het vergroten van het pleegouderbestand.”

-

Medewerker Werving en Selectie

Deze functie roept de schijn op dat het gaat om de personele activiteit werving en selectie; dit is niet
het geval, het gaat hier om de werving en selectie van Pleegouders.
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“Mijn taak was onder andere het geven van een training aan mensen die pleegouder willen worden
en gesprekken voeren met die mensen om in te schatten of ze geschikt zijn voor hun taak. Waarbij er
ongelooflijk veel persoonlijke informatie van die mensen over hun hele leven, hun opgroeien en
dergelijk aan bod komen en dat dan ook vastleggen in een verslag. Daarnaast ook informatieavonden
geven, maar ook wachtlijstbeheer. Jongeren die aangemeld werden via Bureau Jeugdzorg, die
kwamen op een wachtlijst die niet mag bestaan maar er wel is. Op een gegeven moment als ze aan
de beurt waren, dan moest je een geschikt gezin vinden, dat heet matchen, je zoekt een passend
gezin voor een kind. Dus dan ga je in je pleegouderbestand zoeken.”

Tot zover de beschrijving van de functies. Nu heeft de lezer enig inzicht in de aard van de
werkzaamheden van de onderzochte personen.

4.2.3 Beëindiging dienstverband initiatief werkgever
Hier wordt ingegaan op de eerste van de twee binnen dit onderzoek onderscheiden categorieën van
onvrijwillig verloop. Dit betreft de beëindiging van het dienstverband op initiatief van de werkgever.
Zeven van de veertien respondenten vallen binnen deze categorie. Deze personen zijn gemiddeld
2,71 jaar in dienst geweest.

Binnen deze paragraaf worden de verhalen van drie van zeven respondenten verteld waarvan het
contract is beëindigd op initiatief van de werkgever. Deze vier verhalen werpen enerzijds licht op de
processen die zich hebben afgespeeld in de loop naar het onvrijwillige verloop, anderzijds geven ze
een illustratie van de diversiteit aan verhalen. De weergave is niet letterlijk en niet ondersteund met
citaten, maar is opgeschreven in de woorden van de onderzoeker. Dit om te voorkomen dat vanuit
de verhalen te gemakkelijk een persoon te herleiden zou zijn.
Hieronder komen de verschillende cases aan bod. De respondenten krijgen letters die niet
overeenkomen met de casenummers die in de volgende paragraaf worden gebruikt, in verband met
de anonimiteit.

Respondent B
De eerste respondent waarvan de loop der gebeurtenissen wordt gepresenteerd, werkte vier uur per
week en bood ondersteuning aan een team van ambulante hulpverleners dat binnen gezinnen
hulpverlening bood door de ontstane problemen door de leden van de gezinnen zelf te laten
oplossen. De visie van de respondent op het bieden van ondersteuning aan het team, was dat de
respondent de hulpverleners op een coachende, vragende manier zelf liet nadenken over problemen
waarmee ze in de gezinnen te maken hadden. Dit was volgens de respondent dezelfde werkwijze als
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die de hulpverleners in de gezinnen behoorden te hanteren, gericht op het oproepen van de
probleemoplossende vermogens van de gezinnen. De respondent spreekt over de term empoweren.
De respondent ervoer een zekere weerstand tegen deze vorm van ondersteuning vanuit enkele
collega’s, maar kon niet direct de vinger op de zere plek leggen; de respondent wist niet precies waar
het nu echt verkeerd liep. Naast het werk volgde deze respondent de opleiding systeemtherapie,
waarvoor de respondent een paper moest schrijven. Deze gelegenheid greep de respondent aan om
een paper te schrijven over de eigen positie binnen de christelijke jeugdzorginstelling, welke
krachten ervoer de respondent en waarom. Deze paper wilde de respondent gebruiken als inzet voor
een gesprek met de leidinggevende. De respondent heeft toen het paper opgestuurd en een gesprek
aangevraagd. Eenmaal op gesprek gekomen, werd de respondent in zeer korte tijd verteld dat de
paper werd gezien als aanval op de organisatie, waarop hij is ontslagen. De respondent geeft aan dat
er eigenlijk geen gesprek heeft plaatsgevonden.

Respondent C
Toen deze respondent begon bij de organisatie bleek de werkdruk ontzettend hoog. De respondent
was onderdeel van een nieuw team. Binnen het team moest nog een groot aantal niet afgeronde
werkzaamheden worden opgepakt, en ondertussen ontstond nieuwe caseload. Van het nieuwe team
werd een fulltimer ernstig ziek, waardoor het aantal fte van 2,5 naar 1,5 terugging. Hier werd binnen
de organisatie wel hulp voor gezocht vanuit andere afdelingen, maar de werkdruk bleef hoog. Een
gevolg van deze start is dat de respondent slecht is ingewerkt, en op die wijze steun van de
organisatie heeft gemist. Op een gegeven moment, aldus de respondent, stagneerde het werk van de
respondent doordat deze de verslaglegging niet goed bleek te doen. De orthopedagoog en
werkbegeleider vonden de verslagen onvoldoende, dus de respondent kreeg ze telkens terug. De
respondent heeft ondanks herhaaldelijk vragen, geen duidelijke feedback gekregen. Hij heeft
daardoor veel steun gemist vanuit de organisatie. Daarnaast heeft de respondent het idee dat er een
communicatiestoornis bestond tussen een collega en de respondent. Daaruit volgend ontstond
miscommunicatie tussen leidinggevende en respondent. De leidinggevende keek met name op
inhoudsniveau (diagnostisch beeld, verslaglegging, dat ging niet goed), de respondent op
betrekkingsniveau (communicatie tussen orthopedagoog en respondent). Feedback bleef
onduidelijk. Uiteindelijk is de respondent ziek geworden, en de ziekteperiode is aangegrepen als
disfunctioneren. Op basis van disfunctioneren is de medewerker uiteindelijk ontslagen.

Respondent H
Deze persoon heeft jarenlang naar alle tevredenheid bij de organisatie gewerkt, op het gebied van
gedwongen hulpverlening. Op een gegeven ogenblik is bij de respondent een ziekte
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gediagnostiseerd, waardoor de respondent minder of soms zelfs helemaal niet meer kon werken. De
respondent geeft aan dat hij erg veel moeite heeft met de wijze waarop het management tijdens de
ziekteperiode met hem is omgegaan.
In de periode dat de medewerker ziek thuis kwam te zitten, werd ook een nieuwe teamleider
aangenomen bij de organisatie. De respondent kon moeilijk overweg met deze teamleider, het klikte
absoluut niet. De respondent toont met voorbeelden aan dat hij zich onbegrepen heeft gevoeld door
de teamleider, dat er geen wederzijds vertrouwen bestond. Hij spreekt over de term mobbing, die hij
illustratief gebruikt om uit te leggen dat hij het gevoel heeft eigenlijk weggepest te zijn. Hij heeft
evenmin steun ervaren van het management, maar kreeg het idee dat het management hem ook
weg wilde hebben. De respondent is op een gegeven moment voor 80-100% afgekeurd door het
UWV. Op basis van de stukken die het UWV van de organisatie onder ogen heeft gekregen is er
beslist dat de organisatie voldoende heeft gedaan voor de respondent. Op papier heeft de
organisatie juist gehandeld, maar de respondent geeft aan dat zijn ziekte niet de belangrijkste reden
is geweest waardoor hij niet meer bij de organisatie werkzaam is. De afwezigheid van vertrouwen en
betrokkenheid van de teamleider, en daarmee samenhangend de afwezigheid van steun van het
management heeft in zijn ogen een veel grotere rol gespeeld. Een voorbeeld waaruit duidelijk wordt
dat steun ontbrak vanuit de teamleider is dat meerdere keren voorgekomen is dat de teamleider
duidelijk partij trok voor ouders en niet achter zijn team ging staan. Hierdoor ontstond een zeer
onveilige situatie voor de respondent, omdat deze op het laatst voortdurend het gevoel heeft gehad
in een mijnenveld te staan, van het management of van de klanten.

4.2.4 Beëindiging dienstverband door medewerker
De tweede categorie van zeven respondenten is de groep respondenten die zelf het initiatief heeft
genomen om het dienstverband te beëindigen, zij het vanuit onvrede. In dit deel wordt van drie
respondenten het verhaal behandeld als illustratief voor de diversiteit aan processen die zich hebben
afgespeeld. Gemiddeld zijn de respondenten in deze categorie 4,21 jaar in dienst geweest bij de
organisatie. Dit is een stuk langer dan bij de vorige categorie, waar de respondenten gemiddeld een
dienstverband hebben genoten van 2,71 jaar.

Respondent E
Deze respondent is tussen de vijf en tien jaar in dienst geweest bij de organisatie. Een reden waarom
de respondent niet meer bij de organisatie werkzaam is, betreft verwachtingen die bij de respondent
zijn gewekt aangaande interne carrièremogelijkheden, maar niet zijn waargemaakt. De respondent
geeft aan dat deze een aantal keren intern gesolliciteerd heeft op andere functies, en dat bij de
respondent meerdere malen de indruk is gewekt dat het zou gaan gebeuren dat hij de nieuwe
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functie zou gaan bekleden, maar dat dit om onheldere redenen toch niet door ging. Het gaat hier om
gewekte, maar niet waargemaakte verwachtingen, waardoor de respondent steeds meer
teleurgesteld is geraakt in de organisatie. Een andere reden die de respondent aangeeft is een
combinatie van twee factoren. Het team waarvan de respondent deel uitmaakte, veranderde van
zelfsturend naar een hiërarchische constructie met een teamleider erboven, top-down. Van deze
top-downconstructie zag de respondent niet altijd de voordelen. De respondent heeft heldere,
transparante communicatie vanuit de organisatie gemist over deze verandering. Daarnaast klikte het
niet goed tussen de respondent en de teamleider. De respondent geeft aan dat dit vooral ging om de
manier waarop de teamleider communiceerde.

Respondent F
Deze medewerker werkte 4 uur per week, samen met een directe collega. De taak van de respondent
was het controleren van indicaties van hulpverleners. Deze taak bleek niet populair bij de
hulpverleners, en het leek niet goed gecommuniceerd dat de respondent aangenomen was sec voor
deze taak. De respondent voelde zich niet gewaardeerd door collega’s van wie hij de indicaties moest
controleren. Dit uitte zich op verschillende manieren, waaronder een boze e-mail van een
hulpverlener die weigerde de indicaties te laten controleren door de respondent, en het feit dat na
een halfjaar meerdere collega’s zijn naam nog niet kenden. De respondent geeft aan steun gemist te
hebben vanuit de organisatie, aangezien de respondent de leidinggevende na het sollicitatiegesprek
gesproken noch ontmoet heeft. De respondent had de mogelijkheid om ergens anders aan de slag te
gaan en heeft toen zelf ontslag genomen.

Respondent G
Deze respondent heeft enkele jaren bij de organisatie gewerkt en heeft in die periode meerdere
dingen meegemaakt waardoor hij uiteindelijk gestopt is bij de organisatie. In de eerste plaats heeft
de respondent een zeer hoge werkdruk ervaren. De respondent moest regelmatig emotioneel zware,
en daardoor vaak zeer intensieve gesprekken voeren met mensen in zeer kwetsbare situaties.
Daarnaast was de respondent verantwoordelijk voor een stuk wachtlijstbeheer. Mensen in de meest
precaire situaties stonden op de wachtlijst, waardoor ze nog niet konden worden geholpen. In de
ogen van de respondent had dit met name te maken met geld. Het frustreerde hem dat hij wel wilde
helpen, maar het niet kon door gebrek aan middelen. Een bijkomend probleem dat de respondent
aangeeft, is dat de organisatie soms cliënten aannam met zeer complexe problematieken waarvoor
in de ogen van de respondent niet de professionaliteit aanwezig was om de benodigde hulp te
verlenen. Dit liep dan later vaak uit de hand, wat bijdroeg aan de hoge werkdruk.
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In de tweede plaats verwachtte de respondent mee te kunnen denken over het beleid of de
werkwijzen van de organisatie, maar is hierin meerdere malen teleurgesteld. De respondent heeft
een aantal keren advies ingewonnen bij vergelijkbare organisaties over bepaalde werkwijzen die in
zijn ogen handiger konden, maar dit werd niet gewaardeerd binnen de eigen organisatie. Evenzo lijkt
het alsof de organisatie niets heeft gedaan met feedback van de respondent en zijn teamgenoten
over bestaande werkwijzen. Daarnaast werden vragen van de respondent over nieuw beleid niet
beantwoord en werd het beleid ingevoerd, zonder dat in de ogen van de respondent rekening
gehouden was met uitzonderingen. De respondent voelde zich niet serieus genomen en voelde zich
behandeld als een klein kind. Een voorbeeld: het team waarin de respondent werkte had te maken
met een slecht functionerende teamleider. Dit heeft het team meerdere keren aangegeven, maar
vanuit het management werd gezegd dat het team niet moest zeuren. Uiteindelijk is erkend dat de
teamleider niet goed functioneerde, aangezien deze uit de functie is gezet. Vreemd genoeg is de
teamleider toen als collega in het team geplaatst waaraan deze leiding heeft gegeven. Van de
respondent, het team en de voormalig teamleider werd verwacht dat dit goed zou verlopen. In de
ogen van de respondent is dit een zeer onhandige zet geweest.
Deze loop der gebeurtenissen heeft zijn uitwerking gehad in het functioneren van de
respondent waardoor deze uiteindelijk met een burn-out thuis is komen te zitten. In die periode
heeft de respondent uiteindelijk ontslag genomen.

4.2.5 Conclusie
Binnen dit gedeelte zijn verschillende verhalen van respondenten aan bod gekomen om erachter te
komen welke factoren of combinaties van factoren onvrijwillig verloop tot gevolg hebben gehad. Uit
het materiaal zijn meerdere factoren naar voren gekomen die van invloed zijn geweest op het
verloop. De voornaamste factoren die uit de verhalen spreken, verder hoofdfactoren genoemd, zijn
communicatie waaronder bijvoorbeeld miscommunicatie of afwezigheid van communicatie vallen,
verwachtingen vanuit zowel de werkgever als vanuit de medewerker. De medewerker kon of wilde
niet voldoen aan de verwachtingen vanuit de organisatie of de verwachtingen van de medewerker
kwamen niet uit, waardoor respondenten teleurgesteld raakten. De laatste hoofdfactor die in de
verhalen sterk naar voren komt, is de afwezigheid van steun of betrokkenheid vanuit de organisatie
die respondenten hebben ervaren in de vorm van aandacht, erkenning of begeleiding.

In vrijwel alle gevallen is het niet zozeer een van de hoofdfactoren die als enige bepalend is geweest
voor het verloop, maar betreft dit veelal combinaties van factoren waar uiteindelijk verloop uit is
voortgekomen, getuige onderstaande uitspraak van een respondent:
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“Ik werk niet meer bij [de christelijke jeugdzorginstelling] omdat er erg veel dingen gebeurd zijn, in elk
geval de laatste tijd en dat had met heel veel dingen te maken […] op allerlei niveaus binnen de
organisatie, en uiteindelijk heb ik zelf besloten om hier niet meer te werken want ik kon niet meer
achter de zorg staan die er geboden werd.” (Case 1)

Binnen de loop der gebeurtenissen spelen meerdere factoren een rol die van invloed zijn op
elkaar en zo in combinatie tot verloop hebben geleid. In de meeste gevallen is wel een zwaartepunt
aan te wijzen op één of twee factor(en). Een tweetal voorbeelden ter illustratie:
1: Aan de ene kant zijn verwachtingen vanuit de organisatie te hoog voor een medewerker,
de medewerker blijkt zijn capaciteiten onvoldoende te hebben ontwikkeld om aan de eisen van het
werk te voldoen. Aan de andere kant zou de medewerker door extra steun van de organisatie of door
collega’s zijn capaciteiten kunnen ontwikkelen om wel aan de eisen of verwachtingen gaan te gaan
voldoen. Indien deze steun afwezig is gebleven, heeft de medewerker niet kunnen ontwikkelen,
waardoor uiteindelijk verloop heeft plaatsgevonden doordat de medewerker niet kon voldoen aan de
eisen van het werk. De medewerker is ontslagen omdat hij niet functioneerde volgens de gestelde
eisen.
2: Doordat een medewerker communicatie met collega’s en leidinggevenden heeft gemist,
voelde deze zich niet op zijn plek. Naast communicatie miste de medewerker betrokkenheid vanuit de
organisatie in de vorm van interesse. Dit gemis aan communicatie en betrokkenheid heeft de
medewerker uiteindelijk doen beslissen om te stoppen bij de organisatie.
In 4.3 zal per hoofdfactoren een analyse worden gegeven van de resultaten uit de interviews
en de invloed die de factoren hebben gehad op het verloop. Het is mogelijk dat één respondent
onder meer dan één factor naar voren komt.

4.3 Analyse hoofdfactoren
4.3.1 Inleiding
In dit gedeelte wordt verslag gedaan van de door veertien ex-medewerkers als belangrijkst
aangemerkte factoren die hebben bijgedragen aan het onvrijwillige verloop. Deze paragraaf is
ingedeeld aan de hand van de drie hoofdthema’s die uit het voorgaande gedeelte naar voren zijn
gekomen, namelijk communicatie, verwachtingen en betrokkenheid of steun.

4.3.2 Communicatie
Door de respondenten zijn verschillende punten genoemd op het gebied van (mis)communicatie
tussen personen, die van invloed zijn geweest op het onvrijwillige verloop. Communicatie wordt hier
gezien als mondelinge interactie tussen personen. Problemen in de communicatie speelden zich met
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name af tussen ex-medewerkers en hun voormalig leidinggevende(n). De hoofdfactor communicatie
wordt uiteengezet in drie deelfactoren. Het eerste onderdeel gaat over de afwezigheid van
communicatie, het tweede behandelt eenzijdige communicatie en als laatste volgt een stuk over het
feit dat men zich niet altijd gehoord heeft gevoeld.

Afwezigheid van communicatie
Enkele respondenten hebben situaties meegemaakt waarin ze communicatie hebben gemist. Twee
respondenten noemden het gemis van communicatie van bovenaf. Een respondent kwam nieuw
binnen in de organisatie op een functie die ontstaan was vanuit de splitsing van een andere functie.
Een orthopedagoog had te veel werk, en kon op die manier een taak afstoten. Deze taak betrof het
controleren van indicaties die medewerkers moesten schrijven. Dit werd in de vernieuwde situatie
dus gedaan door de nieuwe medewerker. De mensen die er al werkten, leken niet op de hoogte van
deze verandering.
“En volgens mij is het niet goed gecommuniceerd, want toen ik daar kwam wisten veel mensen niet dat
ik daar werkte en die zijn er best boos over geworden.” (Case 5)

Deze respondent miste hierin communicatie van bovenaf. De medewerkers leken niet op de hoogte
van de nieuwe manier van werken, waardoor aannemelijk is dat het niet gecommuniceerd is. De
respondent geeft aan dat hij dit vervelend vond, en dat het mede daardoor moeilijk werd om goed
contact op te bouwen met zijn collega’s waarvoor hij de indicaties controleerde. Samen met andere
factoren heeft dit bijgedragen aan het onvrijwillige verloop, omdat de respondent het vervelend
vond dat er weinig communicatie kwam van bovenaf, waardoor problemen konden blijven bestaan.
Een andere respondent geeft aan dat hij communicatie heeft gemist in de laatste, erg
hectische periode waarin hij bij de organisatie werkzaam was. Een aantal collega’s was ontslagen, en
de respondent had weinig energie over. Met twee van de vier overgebleven medewerkers werd toen
door de leidinggevende een gesprek gevoerd, waar de respondent niet bij was, en niet over was
ingelicht:
“…er was niks over gecommuniceerd of iets…” (Case 1)

Dit riep bij de respondent vragen op, waarop hij zelf actie ondernam door contact te zoeken. Het was
voor de respondent niet duidelijk waarom met zijn collega’s wel een gesprek werd gearrangeerd,
maar met de respondent zelf niet. Dit gaf de respondent onbegrip en werkte mee aan de beslissing
om te stoppen bij de organisatie. Het was hem niet duidelijk waarom dit soort keuzes gemaakt
werden.
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Weer een andere respondent geeft ook aan dat hij de communicatie van bovenaf gemist
heeft. De motivering achter keuzes en beslissingen was hem niet altijd duidelijk en hij vond dat de
medewerkers te weinig op de hoogte werden gehouden van de stand van huidige zaken:
Respondent:

“Ze communiceren heel slecht, besluiten die genomen worden en waarom.”

Interviewer:

“En kun je daar een voorbeeld van geven?”

Respondent:

“Het kan echt alles zijn. Beslissingen van bovenaf die doorgevoerd worden zonder dat
het gecommuniceerd is. Bijvoorbeeld hoe er dan dingen geregeld worden als er wel of
geen leidinggevende is. Je wordt niet goed op de hoogte gehouden. Hoe de procedure
is, hoe de stand van zaken is, of er al iemand gevonden is of niet...” (Case 13)

Dit illustreert dat deze respondent dit miste in zijn werk. Hij wilde wel goed op de hoogte gehouden
worden, maar werd dit niet. Onvrede ontstond en groeide op deze wijze. Deze respondent is
uiteindelijk zelf weggegaan in een burn-out, de onvrede veroorzaakt door de afwezigheid van
communicatie heeft hieraan bijgedragen.
Dat communicatie soms afwezig bleef, blijkt ook uit de ervaring van respondenten die
aangeven dat ze geen of nauwelijks contact hebben gehad met hun begeleider of met hun
leidinggevende in de periode dat ze er werkzaam zijn geweest:
“Hij was mijn directe leidinggevende... Vind ik ook wel heel raar dat ik hem nooit ontmoet, nooit
gesproken heb. Ik heb twee keer een mail van hem gehad en dat was het...” (Case 5)

“ik heb hem [de direct leidinggevende] bij de sollicitatie gezien en bij het exitgesprek, zeg maar... En
4

voor de rest merkte ik wel dat hij de teamleider sprak die zijn nood klaagde over de onrust in het team.
En dan dacht ik: 'Vraag dan op zijn minst ook mij eens.' Maar dat is dus niet gebeurd...” (Case 6)

Uit deze voorbeelden is geen rechtstreeks causaal verband aan te wijzen met betrekking tot de
redenen die ten grondslag liggen aan het onvrijwillige verloop, althans de respondenten leggen die
relatie niet direct. Wel spreekt uit de voorbeelden onvrede met de gang van zaken. Zoals in paragraaf
4.2 duidelijk is geworden gaat het in veel gevallen om combinaties van factoren die ten grondslag
liggen aan het onvrijwillige verloop. Afwezigheid van communicatie heeft hieraan een bijdrage
geleverd. Enerzijds is onvrede gegroeid door de afwezigheid van communicatie, anderzijds heeft de
afwezigheid van communicatie mede gezorgd dat medewerker en leidinggevende elkaar niet hebben
begrepen in de loop der gebeurtenissen die nog zou volgen waar uiteindelijk verloop uit is
voortgekomen.

4

Deze respondent stond hiërarchisch gezien op dezelfde hoogte als de teamleider, en had daardoor de
sectormanager als direct leidinggevende.
© 2011, J. Pos, Strategisch Human Resource Management, Universiteit Utrecht | Bevindingen

49

50

Bevindingen

Onderzoeksrapport

Respondent 8 geeft ter vergelijking aan dat hij in de laatste periode, toen hij al besloten had
weg te gaan, een heel andere sfeer ervaren heeft:
“Dat was dus wel het laatste gedeelte van de periode, dat je gewoon echt een over en weer had... En
dat mensen zeiden van 'je moet eens op die site kijken' en ik vertelde dan weer welke site ik dan leuk
vind.. Of dat je weer eentje had van 'he, dit is zo'n goed boek over hoe met kinderen om te gaan' En zo
ging dat over en weer. En dan had je respect ook voor elkaar, en al pratend kwam je dan tot leuke
dingen gewoon om met kinderen te doen.. En je nam boeken mee, je nam spellen mee om te laten zien,
dat was gewoon heel prettig...” (Case 8)

Deze respondent vertelt dat hij in de laatste periode een over en weer had, ofwel er was sprake van
communicatie, van hoor en wederhoor. Dit levert een contrast op met eerdere ervaringen, waar hij
dit niet had. De onvrede, in grote mate veroorzaakt door de afwezigheid van communicatie, heeft de
respondent doen besluiten te stoppen bij de organisatie.
Een respondent, die op het moment dat hij bij de christelijke jeugdzorginstelling werkte ook
een andere baan had, geeft een contrast weer met zijn leidinggevende bij zijn andere werk. Hiermee
laat hij zien dat hij zich minder gehoord en gewaardeerd heeft gevoeld door zijn manager bij de
christelijke jeugdzorginstelling:
“Bij [de christelijke jeugdzorginstelling] had (en heb) ik een heel fijne manager bij wie ik met alles
terecht kan. Niet dat hij dan altijd doet wat ik zou willen, maar ik voel me wel meer gehoord en
gewaardeerd door hem. Dat maakte het contrast met [de manager en directe leidinggevende bij de
christelijke jeugdzorginstelling] best groot.” (Case 5)

Deze respondent gaf daarbij aan dat hij contact heeft gemist met de manager, waardoor deze niet op
de hoogte leek van wat er op de werkvloer speelde. De respondent vertelt dat er sprake was van een
zekere onvrede over de manier waarop gewerkt werd. Met zijn collega sprak de respondent hierover,
maar de drempel bleek te hoog om naar de leidinggevende toe te stappen. De respondent zegt wel
te denken dat wanneer de leidinggevende bijvoorbeeld langs zou komen, deze onvrede sneller zou
zijn uitgesproken en er misschien wat aan gedaan had kunnen worden. Dat contact met de
leidinggevende uitbleef was voor de respondent mede reden om te stoppen bij de organisatie en bij
zijn andere werk meer uren te gaan werken.
Als dus gekeken wordt naar welke redenen ten grondslag liggen aan het onvrijwillige verloop
bij de organisatie, dan is de afwezigheid van communicatie vanuit de lagen hoger in de hiërarchie iets
dat hieraan meegewerkt heeft. In vier gevallen werkte het mee in de keuze om te stoppen bij de
organisatie en in een geval werkte het mee aan onbegrip en indirect aan het ontslag dat plaatsvond.

Eenzijdige communicatie
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Naast de afwezigheid van communicatie, hebben sommige respondenten ook menigmaal eenzijdige
communicatie ondervonden, waarbij vanuit een hogere laag keuzes werden gemaakt of beslissingen
werden genomen die aan de respondent slechts meegedeeld werden. Dit duid ik als eenzijdige
communicatie of met andere woorden, de afwezigheid van overleg.
Een respondent geeft aan dat de leeftijdsgrenzen voor het toelaten van een jongere op een
groep soms opgerekt werden, zonder dat dit met de medewerkers werd overlegd:
Respondent:

“…dit werd meestal gewoon medegedeeld. Het werd wel eens in een vergadering
verteld maar dan was het eigenlijk al besloten.”

Interviewer:

“En hoe vond jij dit dan?”

Respondent:

“Niet oké, natuurlijk, want wij moeten er mee gaan werken. In eerste instantie denk
je, ach misschien past deze jongen toch wel in de groep, ook al valt hij er qua leeftijd
wat buiten, maar ja, ik vind dan dat ze na een week of twee weken een soort
evaluatie moeten vragen, zodat we alsnog kunnen zeggen of het wel of niet gaat,
maar dit gebeurde niet.” (Case 1)

Veel ruimte voor overleg bleek er niet te zijn. Bij deze respondent groeide mede door deze vorm van
communiceren steeds meer onvrede over de wijze waarop hulp wordt verleend, waardoor de
respondent uiteindelijk ontslag heeft genomen.
Bij een andere respondent bleek ook weinig ruimte voor overleg. Deze respondent geeft aan
dat hij graag meedenkt over de wijze waarop gewerkt wordt, maar dat dit niet gewaardeerd werd
door zijn leidinggevende(n). Sterker nog, hij kreeg te horen dat het niet zijn taak was om mee te
denken over het beleid. Hij wil als het ware overleggen over de werkwijze, maar wordt hierin
ontmoedigd. Op die manier heeft hij geen ruimte gezien voor wederzijds overleg. De communicatie
vanuit de leidinggevenden is voor hem erg eenzijdig gebleken.
Respondent:

“En wat ik ook moeilijk vond, ik ben graag iemand die samenwerkt, ook met andere
organisaties, ik ben niet vies van regionale voorzieningen. Dus als ik dingen had van:
'Gunst, wat loopt het hier toch knullig.’ Dan ging ik bellen naar regionale
voorzieningen, van: 'Hey, hoe doen jullie dit eigenlijk?' En dan verzamelde ik
informatie, en zei ik tegen mijn leidinggevende: 'Joh, moet je eens luisteren, ik heb
wat info ingewonnen, het kan ook zus en zo...' Nou dit was not done. Dit konden ze
niet handelen.”

Interviewer:

“Waar komt dit door?”

Respondent:

“Te veel eigen initiatief, zo van, dan kreeg ik reacties in de trant van: 'Ja dat is je taak
niet.’ Dan schuif je wat naar het beleidsmatige want dan ga je dingen aangeven hè,
zo van: 'Hé, dat zou mogelijk anders kunnen.' Nou dat ben ik niet die dat moet
bepalen, dat zijn hun, hun moeten de lijnen uitzetten. En dat vond ik heel ingewikkeld.
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Ik ben niet zo goed in alleen maar domweg doen wat er gezegd wordt, ik denk ook
zelf na. Daar kan de [de christelijke jeugdzorginstelling] niet goed mee omgaan.”
(Case 13)

Deze eenzijdige communicatie heeft in zijn geval bijgedragen aan een groeiende onvrede over de
gang van zaken binnen de organisatie in het contact met zijn leidinggevende(n), en is
medeveroorzaker geweest voor hoge stress die uiteindelijk heeft geleid tot burn-outverschijnselen
die de respondent noodzaakten thuis te blijven. Uiteindelijk heeft de respondent zelf ontslag
genomen.
“Het komt erop neer dat ik zelf heb besloten om weg te gaan. Ik ben ziek geworden, burn-out,
overspannen. Dat soort rottigheid heb ik gekregen. Ik heb heel veel last gekregen van de werkdruk en
de cultuur.” (Case 13)

Eenzijdige communicatie is een van de redenen die aan deze keuze ten grondslag lijkt te liggen.
Een ander voorbeeld van een bijdrage van eenzijdige communicatie door leidinggevenden
aan het onvrijwillige verloop, is terug te zien bij het verhaal van een ex-medewerker die vertelt dat
de situatie op de groep jongeren waar hij werkte steeds meer uit de hand begon te lopen. De
groepswerkers verloren steeds meer het gezag over de groep, de situatie werd steeds onveiliger. Op
een gegeven moment is de sectormanager langsgekomen om een poging te doen orde op zaken te
stellen. De respondent geeft aan dat de sectormanager vroeg wie de grootste raddraaier was, en dit
bleek een jongere te zijn die de respondent persoonlijk begeleidde, van wie hij mentor was. De
sectormanager wilde deze jongere schorsen en ging het gesprek aan, samen met de teamleider van
de groepswerkers. De respondent, de mentor, mocht niet aan het gesprek deelnemen. Het
opvallende was dat nadat het gesprek had plaatsgevonden tussen de jongere en de sectormanager
plus de teamleider, waarin besloten was de jongere te schorsen, de teamleider aan de respondent
vroeg of hij even een rapportage wilde schrijven van het gesprek. Hierin toont zich de eenzijdige
communicatie:
“En toen komt later die teamleidster naar me toe: 'Wil jij even de papieren in orde maken over de
schorsing en even rapporteren?' Ik zei: 'Ja, dat wil ik met alle liefde doen, maar ik weet toch niet wat
jullie besproken hebben?' Weet je? zulk soort dingen, ik hoop even... begrijp je wat ik bedoel wat er dan
gebeurt op zo'n moment, dan is er toch totaal geen samenspraak? (Case 14)

Ruimte voor overleg blijft afwezig, waardoor de respondent zich totaal niet gehoord heeft gevoeld.
Deze manier van communiceren werkte mee aan een steeds groter wordende blokkade tussen hem
en zijn meerderen. Er werd niet samen gezocht naar oplossingen, noch werkelijk geluisterd naar de
respondent. Uiteindelijk is deze respondent ontslagen met als opgegeven reden dat hij niet bij de
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organisatie paste, maar hij geeft de indruk dat eenzijdige communicatie hieraan voor een groot deel
debet was.
In een aantal gevallen is er dus sprake geweest van zeer eenzijdige communicatie, waarin er
geen ruimte leek voor overleg. Dit veroorzaakte voor enkelen toenemende onvrede, en vormde zo
mede een aanleiding om de organisatie te verlaten. Bij een ander leidde het in combinatie met
andere factoren tot onvrijwillig verloop op initiatief van de werkgever.
Respondenten hebben in sommige gevallen wel de mogelijkheid gehad voor communicatie
met hun leidinggevenden, er was sprake van overleg. Helaas hebben respondenten ook in die
situaties meegemaakt dat ze niet gehoord werden, dat er niks werd gedaan met hun inbreng. Hier
wordt in het volgende stukje bij stilgestaan.

Niet gehoord voelen
Dit onderdeel gaat over ervaringen van respondenten waarin er wel sprake was van communicatie,
waarin overleg was tussen de leidinggevenden of begeleiders en de respondenten, maar waarin de
respondenten zich toch niet gehoord hebben gevoeld. Er was in deze situatie dus wel tweezijdige
communicatie, maar leek er niets of nauwelijks iets met de inbreng van de respondenten te
gebeuren.
Een respondent geeft aan dat zijn leidinggevende niet goed naar hem leek te luisteren. De
medewerker was een periode ziek thuis geweest en kwam in een gesprek met zijn leidinggevende
overeen dat hij weer een aantal uren zou werken, en dan geen randzaken maar cliëntzaken. Het
onderscheid tussen rand- en cliëntzaken is in het interview verder niet uitgelegd, maar de term
randzaken geeft de indruk dat het meer om administratieve taken gaat al dan niet voor collega’s,
terwijl cliëntzaken contact met cliënten suggereert. Na het gesprek liet deze leidinggevende het team
weten dat de respondent weer wat uren zou gaan werken, maar niet aan cliëntzaken, terwijl
overeengekomen was dat hij juist wel cliëntzaken zou gaan doen:
“Op een gegeven moment zou ik in overleg weer wat dingen gaan doen, geen randzaken maar
gewoon weer cliëntzaken... En waar [de teamleider] dus gewoon niet.... Dat heb ik gewoon met [de
teamleider] afgesproken in een gesprek, en vervolgens stuurt hij een mailtje rond dat ik inderdaad
weer voor een aantal uren ga werken, maar geen cliëntzaken... '[Teamleider], dat klopt niet!'” (Case 3)

De communicatie tussen deze respondent en zijn leidinggevende lijkt langs elkaar heen te zijn
gelopen. De respondent voelde zich niet gehoord, wat voor veel onbegrip en onvrede zorgde. De
respondent geeft aan het gevoel te hebben gehad dat hij als het ware weggepest is bij de organisatie.
Er leek niet goed naar hem te worden geluisterd, hij voelde zich niet gesteund. De respondent is in de
ziektewet gekomen en op een gegeven moment voor 100% afgekeurd. De manier waarop vanuit de
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organisatie met hem als zieke medewerker is omgegaan, ziet hij als onbarmhartig. Zijn ziekte is in zijn
ogen niet het zwaartepunt geweest waarom hij er niet meer werkt, maar dit is de manier waarop
met hem is omgesprongen vanuit de organisatie. Niet gehoord voelen, of niet luisteren is hiervan een
onderdeel. Dit was ook het geval bij een andere respondent, die aangeeft dat er sprake was van een
communicatiestoornis tussen de directe collega en hem, waar de leidinggevende onvoldoende zicht
op had en niet voor open stond.
“En daar lag gewoon een communicatiestoornis tussen de orthopedagoog en mij, waardoor ik aan de
ene kant wel ervoer van: 'De leidinggevende heeft er zicht op,' maar aan de andere kant werd er wel
heel erg gefocust op een aspect. En als ik dan aangaf van: 'Ik denk dat ik, vanuit een stukje ervaring als
leidinggevende elders, gewoon zie dat het hier te maken heeft met een stukje betrekking…' Dan werd
het gewoon van tafel geveegd...” (Case 7)

De respondent voelde zich niet gehoord door zijn leidinggevende. Disfunctioneren is uiteindelijk
genoemd als reden voor ontslag, maar onder andere doordat de respondent niet gehoord werd,
heeft de respondent in zijn functioneren niet de mogelijkheid gehad om te verbeteren. Meerdere
andere respondenten hebben aangegeven dat ze het gevoel kregen dat er in hun ogen slecht
geluisterd werd en dat ze zich niet serieus genomen voelden. Ze misten een open houding en begrip:
“Ik voelde me echt in de hoek gezet en niet serieus genomen.” (Case 13)

“We kregen nogmaals nog steeds niet dat luisterende oor.” (Case 14)

Deze respondenten voelden zich niet gehoord wat bijdroeg aan oplopende frustraties. Bij de ene
respondent zorgden de oplopende frustraties uiteindelijk voor burn-outverschijnselen en werkten als
zodanig mee aan de keuze om te stoppen bij de organisatie. Bij de andere respondent is het stukje
zich niet gehoord voelen vooral illustrerend voor de sfeer die de respondent ervoer in de laatste
periode bij zijn voormalige werkgever. Hij is uiteindelijk ontslagen, waarbij als reden aangegeven
werd dat de respondent niet bij de organisatie paste, althans dat suggereert de mededeling waarmee
hem werd gemaand ander werk te gaan zoeken:
“De redenen... Nou, er werd letterlijk gezegd: 'Jij voetbalt in een Feyenoordshirt bij Ajax, en dat was
voor jou geen liefde op het eerste gezicht, bij [de christelijke jeugdzorginstelling].' En dat waren
redenen dat ik maar iets anders moest gaan zoeken...” (Case 13)

De respondent geeft aan dat hij denkt dat het nooit zover had hoeven komen:
“Ja, maar achteraf denk ik van, en dat heb ik altijd steeds geroepen, in mijn beleving had het nooit zo
ver hoeven komen als het nu geweest is, als we gewoon als mensen om de tafel waren gaan zitten, en
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gelijkwaardig gezegd: 'Jongens, we hebben een probleem, en hoe gaan we dit met elkaar oplossen?’”
(Case 13)

Dat er niet werkelijk geluisterd is vanuit de leidinggevenden, heeft in dit geval een bijdrage geleverd
aan het onvrijwillige verloop.
Van miscommunicatie was sprake tussen een respondent die functioneerde in de rol van
gedragswetenschapper, en zijn direct leidinggevende. Binnen zijn werk ervoer hij een soort
weerstand tegen zijn aanpak in het ondersteunen van hulpverleners. Hij ervoer verschillende
krachten en kon niet goed de vinger op de zere plek leggen; hij wist niet waar het precies mis liep.
Tegelijkertijd volgde de respondent een opleiding waarvoor op dat moment als opdracht een paper
moest worden geschreven. De respondent greep deze kans aan om een paper te schrijven waarin de
respondent uit ging zoeken welke krachten hij nu ervoer op zijn werkplek en waarom. In deze paper
schreef de respondent een uiteenzetting van verschillende visies op organiseren in het algemeen,
toewerkend naar de visie op de vorm van hulpverlening waarbinnen hij werkzaam was. De
respondent kwam tot de conclusie een heel andere visie voor te staan dan de visie die leek te
heersen binnen de organisatie. Deze paper wilde de respondent gebruiken om een gesprek te voeren
met zijn leidinggevende, de sectormanager. De miscommunicatie bestond hierin dat de respondent
een open gesprek wilde voeren over de visie van de organisatie, om samen te kijken of dingen
misschien anders konden. De sectormanager vatte de paper echter op als een aanval op de
organisatie waarna de medewerker zijn ontslag is aangezegd:
“Dus ik heb daar een paper over geschreven.. Ik dacht 'dit kan een mooie inzet zijn voor een gesprek
met mijn leidinggevende hierover'. Dus ik had het paper toegestuurd aan hem en een gesprek
aangevraagd, en dat is op de een of andere manier zo ontzettend in het verkeerde keelgat geschoten,
dat die man na twee minuten meedeelde dat hij er niet van gediend was en dat ik kon vertrekken.”
(Case 6)

Deze respondent heeft zich totaal niet gehoord gevoeld, aangezien de intentie van de paper volledig
verkeerd is opgevat. De intentie is niet gehoord, waardoor de paper opgevat is als aanval richting de
organisatie en het onvrijwillige verloop is geïnitieerd.

Conclusie
In dit gedeelte is een beeld geschetst van de verschillende problemen die zich hebben afgespeeld op
het gebied van communicatie tussen respondent en zijn voormalig leidinggevende. Daarbij is
stilgestaan bij de communicatie tussen personen en de communicatie stichting breed. Bij sommige
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respondenten is dat onderdeel geweest van frustratie en heeft daardoor bijgedragen aan het
onvrijwillige verloop.
Het eerste onderdeel dat beschreven is, betreft afwezigheid van communicatie. Doordat
respondenten te maken hebben gehad met momenten of periodes waarin ze geen communicatie
hebben ervaren vanuit lagen hoger in de hiërarchie, wanneer ze dit wel wensten of waarin dit wel
nodig was, is frustratie ontstaan door onbegrip voor gemaakte keuzes. Dit onbegrip werkte in een
aantal gevallen mee aan de beslissing om te stoppen bij de organisatie en in één geval zorgde het
onbegrip voor ontslag op staande voet. Bij dit ontslag ging het om onbegrip tussen de respondent en
zijn leidinggevende. De leidinggevende begreep de bedoelingen van de respondent volledig verkeerd,
waarop het ontslag is aangezegd.
Het tweede onderdeel is eenzijdige communicatie, waarbij sprake was van communicatie
vanuit leidinggevenden, maar waarin dit op respondenten als zeer eenzijdig overkwam.
Communicatie ging niet over en weer, maar berustte met name op mededelingen. Deze stijl van
communiceren zorgden voor groeiende onvrede bij respondenten, wat bijdroeg aan de keuze voor
respondenten om te stoppen bij de organisatie. Respondenten die zijn ontslagen hebben dit niet als
factor genoemd.
In het derde onderdeel is aangetoond dat enkele respondenten zich niet gehoord hebben
gevoeld in de periode dat ze bij de organisatie werkzaam zijn geweest. Ze voelden zich niet serieus
genomen. Dit werkte eveneens mee aan verhoogde frustratie en/of onvrede bij respondenten, en
werkte daardoor mee aan keuzes om te stoppen bij de organisatie. Enkele ontslagen respondenten
geven aan dat ze zich niet gehoord hebben gevoeld, en dat dit meer indirect bijgedragen heeft aan
hun ontslag. Indirect, omdat dit vooral zichtbaar wordt waar respondenten de redenering omdraaien
en het woord als gebruiken. Als er naar de respondenten geluisterd zou zijn geweest, als ze serieus
zouden zijn genomen, zouden ze er hoogstwaarschijnlijk nog werkzaam zijn. Dit geeft dus niet zozeer
aan dat het niet gehoord voelen ontslag tot gevolg heeft gehad, maar toont wel aan dat
respondenten ervan overtuigd zijn dat het bijgedragen heeft aan hun ontslag.

4.3.3 Verwachtingen
In de periode dat de respondenten bij de organisatie werkzaam waren, is uiteraard sprake geweest
van gepercipieerde, wederzijdse verwachtingen. Aan de ene kant heeft de voormalig medewerker
verwachtingen gevoeld vanuit de organisatie, aan de andere kant had de voormalig medewerker
bepaalde verwachtingen richting de organisatie. Binnen dit gedeelte wordt stilgestaan bij
verwachtingen die niet waargemaakt werden of konden worden, en hoe dat van invloed is geweest
op het verloop.
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4.3.3.1 Verwachtingen vanuit organisatie richting medewerker
Enkele respondenten hebben in de periode dat ze bij de organisatie werkzaam zijn geweest, te
maken gehad met enerzijds te hoge en anderzijds onduidelijke verwachtingen. In dit gedeelte wordt
eerst een weergave gegeven van de bevindingen van respondenten omtrent te hoge verwachtingen
vanuit de organisatie richting de medewerker. Verwachtingen kunnen op meerdere niveaus, op
diverse vlakken te hoog zijn. Functie-eisen kunnen bijvoorbeeld te hoog zijn voor een medewerker,
omdat deze niet de juiste capaciteiten bezit om eraan te voldoen. Naast te hoge verwachtingen
kunnen verwachtingen aangaande het uitoefenen van de functie onduidelijk zijn, omdat een
medewerker niet helder krijgt hoe hij eraan kan voldoen. Ook kunnen er verwachtingen worden
gesteld die de functie-eisen overschrijden. In sommige gevallen is sprake geweest van verwachtingen
binnen sociale relaties die niet werden waargemaakt. Hieronder wordt dat nader uitgewerkt.

Functie-eisen
Een respondent gaf aan dat hij niet in staat bleek om te voldoen aan wat er van hem gevraagd werd.
Deze respondent functioneerde als groepswerker op een groep jongeren en merkte dat hij het
moeilijk vond om de regie te verkrijgen over de groep. Hij kwam erachter dat hier op dat moment
niet zijn kwaliteit lag. Hij kon niet voldoen aan de gestelde verwachtingen ten aanzien van de functie:
“Dan voel je wel dat de lat gewoon te hoog ligt en dat het dus niet haalbaar was voor mij.” (Case 2)

De respondent geeft aan ervaring te hebben op het gebied van hulpverlening aan jongeren met een
licht verstandelijke handicap. Bij deze jongeren ervoer de respondent bijvoorbeeld dankbaarheid
voor de geboden hulp, wat bij zijn baan bij de christelijke jeugdzorginstelling niet gebeurde. Dit had
de respondent niet voorzien. De respondent vertelt dat hij de verwachtingen die hem gesteld
werden, wel reëel vond, in het kader van de functie-eisen, maar kon het niet waarmaken, ofwel de
verwachtingen waren voor hem te hoog. In die zin was de respondent het eens met de
leidinggevende die hem vertelde dat hij niet goed functioneerde en dat de verbetering te langzaam
ging. De respondent voldeed niet aan de verwachtingen vanuit de organisatie, waardoor de
organisatie overgegaan is tot het initiëren van onvrijwillig verloop. De respondent geeft daarbij aan
dat hij wellicht wel aan de verwachtingen had kunnen gaan voldoen als hij meer steun had ervaren
vanuit het team.

Onduidelijk
Voor sommige respondenten was het niet duidelijk wat er precies van hen werd verwacht. De
voormalig medewerkers kregen wel te horen dat hun manier van werken niet de juiste resultaten
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opleverde, maar het is hen niet volledig duidelijk gemaakt hoe ze dit wel voor elkaar zouden kunnen
krijgen. De medewerkers voelden dus bepaalde verwachtingen, maar het was niet duidelijk hoe ze
eraan konden voldoen.
Respondent:

“Dan is het zo dat je het verslag probeert te maken binnen een a twee weken […] Een
keer heb ik meegemaakt dat het tot vijf keer toe is afgewezen.”

Interviewer:

“En waarom werd het dan afgekeurd?”

Respondent:

“Ja, voor mij nog steeds een beetje onheldere redenen. Hij was het niet eens met mijn
diagnostisch beeld, en als ik dan vroeg van: 'Geef dan aan van hoe moet ik het dan
echt doen?' Dan zei de werkbegeleider: 'Het is mijn taak niet', en zei de
orthopedagoog: 'Ik heb er geen tijd voor.’ Dus er was geen mogelijkheid voor mij om
er iets aan te leren. (Case 7)

“Ik begreep ook helemaal niet wat er van me werd verwacht. Weet je, [ik had veel ervaring op een
5

ander gebied] . Misschien dat ze dan op een of andere manier bedachten van ehm: 'Ja, die moeten we
niet begeleiden,' Of zo. Ik weet het niet. Ik voelde me echt heel onhandig.” (Case 8)

Aangezien niet duidelijk was welke werkwijze werd verwacht van deze respondenten, konden ze hier
niet aan voldoen. Dit is in beide gevallen de basis voor het onvrijwillig verloop. De eerste respondent
heeft uiteindelijk ontslag gekregen omdat hij niet in de functie paste volgens zijn leidinggevende:
“Nou ik was amper in het gesprek, of hij zegt: 'Ik kom tot de constatering dat je de competentie
probleemanalyse niet bezit, dus ik vind dat je niet past in deze functie.” (Case 7)

Het contract is beëindigd met deze medewerker, omdat herplaatsing binnen de organisatie niet
mogelijk bleek. Bij de andere respondent droegen voor hem de onduidelijke verwachtingen bij aan
de keuze om bij de organisatie te stoppen, het werkte demotiverend. De feedback die hij op zijn
verslaglegging kreeg, bestond uit rode strepen, terwijl niet duidelijk werd hoe het nu beter moest.
“Als ik iets opstuurde waarvan ik dacht van: 'Nou, misschien is dat okay.' Ik was er ook echt niet goed
in hoor, maar dat kreeg ik terug met allemaal rode strepen. Dat werkt in ieder geval niet motiverend,
hoor...” (Case 8)

Van onduidelijke verwachtingen was ook sprake bij een andere respondent. Deze respondent kreeg
als begeleiding slechts het dossier onder ogen, waarna hij een gezin mocht gaan begeleiden:
“Ja, het ging van: 'Dit is het dossier, vier kinderen,' behoorlijk dikke dossiers waren het, en dus: 'Nou, ga
je gang.’” (Case 12)

5

Hier spreekt de respondent over zijn leeftijd en vorige functie. In het kader van de anonimiteit is dit
abstract gemaakt.
© 2011, J. Pos, Strategisch Human Resource Management, Universiteit Utrecht | Bevindingen

58

59

Bevindingen

Onderzoeksrapport

De respondent geeft aan dat het hem helemaal niet duidelijk was wat er van hem werd verwacht.
Pas toen hij later een opleiding had gevolgd, leerde hij hoe hij de zaken het beste aan kon pakken.
Uiteindelijk is het contract van deze respondent niet verlengd omdat in de ogen van de
leidinggevende zijn ontwikkeling te traag ging. Deze mening deelde hij niet, waardoor het extra
vervelend voor hem was.
“Ik had zelf zoiets van… en met name omdat ik een doorzetter ben en omdat ik het goed wil doen, dan
denk ik: 'Ik kom er liever zelf achter.' Want als ik uiteindelijk zie van: 'Joh, dit lukt me gewoon niet.’ Dan
stop ik zelf wel. Weet je wel? Ik ga echt niet door tot ik overspannen raak of zo... Dus dit was gewoon
heel heftig.” (Case 12)

De respondent had daarvoor zelf nog het idee dat het nog wel goed kon komen, dat hij zou
ontwikkelen naar het gewenste niveau. De leidinggevende vond de ontwikkeling te langzaam gaan.
De respondent had verwacht meer tijd te krijgen om te mogen ontwikkelen, maar dit blijkt anders
dan verwacht. Hij ontwikkelt te langzaam en wordt daarop ontslag aangezegd op basis van
disfunctioneren.

Te hoog
Meerdere personeelsmutaties binnen het team waarin een andere respondent werkzaam is geweest,
waren de oorzaak voor de snelle ontwikkeling van een startende medewerker naar de meest ervaren
medewerker binnen een periode van een jaar. De lijn der verwachtingen liep te stijl. Hierdoor
ontstonden in hoog tempo verwachtingen die hoger waren dan waaraan de respondent aangeeft te
kunnen en willen voldoen. Hij stond niet meer achter de hulpverlening zoals die geboden werd door
het te weinig ervaren team. De energie was op, maar vanuit het management werd wel extra inzet
verwacht:
“Maar het energieniveau was beneden 0. Dus dan kan je mooi zeggen van: ‘Als je nog energie hebt,’
maar er was geen energie meer. Dat zag hij niet. Dus er werd eigenlijk nog een stapje meer verwacht
terwijl dit niet kon. Dat was wel vervelend om te horen.” (Case 1)

Deze verwachtingen waren te hoog voor de respondent, hij heeft zich uiteindelijk ziek gemeld en
heeft in die periode na verloop van tijd zijn contract beëindigd.

Functie-eis overschrijdend
Uit twee andere interviews komt naar voren dat bepaalde verwachtingen vanuit de organisatie ook
te hoog waren. Deze verwachtingen waren geen verwachtingen ten aanzien van de functie-eisen,
maar functie-eis overschrijdende verwachtingen. Een respondent geeft hiervan een aantal
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voorbeelden. Hij heeft te maken gehad met een slecht functionerende teamleider, die (uiteindelijk)
uit de functie van teamleider is gezet en geplaatst is als collega in het team waaraan deze eerder
leiding heeft gegeven. Van het team werd verwacht hieraan mee te werken. De respondent geeft aan
dat ze hier hun best voor hebben gedaan maar dat dit ‘natuurlijk’ niet werkte; de teamleider is op
een gegeven moment met een burn-out thuis komen te zitten. Er werd van het team waar de
respondent deel van uitmaakte verwacht dat men de voormalig teamleider zou accepteren als
volwaardige collega, en dat dit dus goed zou gaan. Deze verwachtingen bleken te hoog. Dit heeft
bijgedragen aan de onvrede, teleurstelling en negatieve stress die bij de respondent uiteindelijk tot
een burn-out hebben geleid, en daardoor hebben bijgedragen in de keuze om te stoppen bij de
organisatie.
“Ja, mijn probleem was gewoon volledig oververmoeid. Gewoon volledig uitgeput. Dat ik echt na een
dag werken dacht: 'Nu moet ik nog naar huis rijden en dat kan ik eigenlijk niet meer'.” (Case 13)

Van soortgelijke functie-eis overschrijdende verwachtingen was ook sprake bij een andere
respondent. In een periode met veel hectiek en zeer moeilijk beheersbare problemen in het team en
op de groep jongeren, werd op deze respondent een beroep gedaan om een beetje op de teamleider
te letten, omdat het daar niet goed mee bleek te gaan. De hectiek was daarvoor veel te groot, aldus
de respondent, maar toch werd dit gevraagd vanuit de sectormanager:
“Toen gaat die sectormanager, die komt naar me toe, voordat hij wegging zegt hij: 'Wil je wel even de
teamleidster in de gaten houden, hij loopt op z’n tenen en heeft het moeilijk.' Ik zeg: 'Pardon? Er loopt
hier een heel team dat bijna naar zijn mallemoer gaat, en dan moet ik op hem letten, terwijl wij die
steun nu hard nodig hebben.' Dus daar gingen al allerlei dingen mis en scheef...” (Case 14)

Dit zijn verwachtingen die voor hem niet meer reëel waren in de context of gang van zaken die zich
afspeelde. Deze respondent is uiteindelijk ontslagen waarbij als reden werd gegeven dat hij niet bij
de organisatie paste. Uit zijn verhaal lijken onder andere dit soort irreële verwachtingen hier aan
bijgedragen te hebben.

Conclusie
Verwachtingen vanuit de organisatie richting de medewerker zijn in sommige gevallen te hoog
gebleken voor respondenten om aan te voldoen, waardoor onvrijwillig verloop heeft
plaatsgevonden.
Enerzijds hebben respondenten te hoge verwachtingen ervaren vanuit de organisatie
aangaande de functie-eisen. De functie-eisen bleken te hoog voor een respondent om aan te

© 2011, J. Pos, Strategisch Human Resource Management, Universiteit Utrecht | Bevindingen

60

61

Bevindingen

Onderzoeksrapport

voldoen, waardoor deze niet meer bij de organisatie paste. Disfunctioneren is hierin de basis voor
het beëindigen van het dienstverband.
Aan de andere kant is sprake geweest van onduidelijk verwachtingen voor respondenten,
waardoor het voor sommigen onmogelijk was hieraan te voldoen, met als gevolg onvrijwillig verloop.
Onvrijwillig verloop op eigen initiatief vond plaats omdat de respondent gefrustreerd raakte doordat
het niet duidelijk werd hoe hij moest verbeteren in het functioneren. Onvrijwillig verloop op initiatief
van de werkgever vond plaats omdat de respondent niet voldeed aan de gestelde eisen omtrent het
functioneren.
Tot slot hebben enkele respondenten te maken gehad met verwachtingen die de functieeisen overschreden. Deze verwachtingen bleken niet reëel voor respondenten om nog aan te
voldoen en droegen bij aan de motivatie om te stoppen bij de organisatie, of illustreren de sfeer
waarin een respondent gemaand werd ander werk te gaan zoeken, dus onvrijwillig verloop op
initiatief van de werkgever.
In het volgende gedeelte wordt stilgestaan bij verwachtingen die de medewerker had ten
aanzien van de organisatie en haar leden. Ook hier komen alleen conflicten op het gebied van
verwachtingen aan bod, dus verwachtingen waarin de medewerker iets verwachtte wat niet
waargemaakt bleek te worden.

4.3.3.2 Verwachtingen vanuit de medewerker
In het vorige gedeelte kwamen ervaringen van ex-medewerkers aan bod gericht op verwachtingen
vanuit de organisatie die ze niet waar konden maken. In het huidige gedeelte gaat het ook om
verwachtingen, maar dan gericht op niet uitgekomen verwachtingen van respondenten.
Respondenten zijn door niet uitgekomen verwachtingen in meer of mindere mate teleurgesteld
geraakt, waardoor ze in sommige gevallen vertrokken zijn bij de organisatie. Bij andere respondenten
is het dienstverband beëindigd op initiatief van de werkgever. Daarbij hebben niet uitgekomen
verwachtingen vanuit de medewerker richting de organisatie een andere bijdrage geleverd.
Kortgezegd komt dat hierop neer: Respondenten hadden verwachtingen, die kwamen niet uit.
Hierdoor gingen respondenten disfunctioneren, en zijn ze ontslagen. Disfunctioneren kan ook
betekenen dat ze bijvoorbeeld niet meer konden samenwerken met collega’s, of leidinggevenden.
Dat het in plaats van met elkaar, tegenover elkaar werd. Disfunctioneren is daarin veelal een gevolg
van verschillende factoren, waarbij disfunctioneren ook kan veranderen in naar behoren
functioneren. Het is daarom interessant om te kijken wat het mogelijke disfunctioneren heeft
veroorzaakt en/of wat ervoor heeft gezorgd dat het disfunctioneren bleef bestaan.
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In dit gedeelte komen achtereenvolgens verwachtingen richting de professie, richting
collega’s, richting de eigen ontwikkeling binnen de organisatie, richting de leidinggevende en richting
de organisatie aan bod.

Verwachtingen richting de professie
Twee respondenten geven aan dat ze hadden verwacht dat hun hulp door hun cliënten op prijs zou
worden gesteld; dat ze als het ware een soort dankbaarheid zouden ontvangen van de cliënt voor
hun inzet. Deze verwachtingen kwamen niet uit, waardoor de respondenten tegen onvoorziene
moeilijkheden aanliepen die invloed uitoefenden op hun functioneren. De ene respondent geeft ter
vergelijking zijn ervaringen van werken met jongeren met een verstandelijke beperking weer. Hij legt
uit dat hij voor deze gehandicapte jongeren een positief persoon was, dat zijn hulp erg gewaardeerd
werd. Hij verwachtte dat dit bij de jeugdzorg ook zo zou zijn:
Respondent:

“In de gehandicaptenzorg was je als jonge vent juist voor de jongens die moeilijk
meekomen in de samenleving is er iemand die wat makkelijker meekomt in de
samenleving en je daarin meeneemt, die is dan een positief iemand, iemand waar je
tegenop kijkt. En als je begeleidt met dat perspectief, dat je automatisch regie krijgt,
en ze het super leuk vinden als je hen meeneemt om even een keer de stad in te gaan
of zo.”

Interviewer:

“En was dat ook een beetje jouw idee van tevoren? Dat je dacht: ‘Ik ga die jongeren
helpen.’”

Respondent:

“Ja, ik had een heel positief gevoel erbij.” (Case 2)

Het bleek anders te gaan dan verwacht. Hij ervoer geen dankbaarheid van de jongeren die hij
begeleidde, en merkte dat hij het erg lastig vond hiermee om te gaan. Doordat hij er moeite mee
had, wenste hij steun vanuit zijn collega’s, maar ervoer dit te weinig om zich goed te ontwikkelen.
Doordat hij zich onvoldoende ontwikkelde is uiteindelijk zijn contract beëindigd.
Een andere respondent had ook een soort dankbaarheid verwacht vanuit de cliënt maar
merkte dat dit niet vanzelfsprekend was in de vorm van hulpverlening die hij bood. Hij liep erg aan
tegen de weerstand die hij ervoer bij de cliënt, wat hem belemmerde in zijn functioneren.
“Je komt om te helpen, maar het wordt gewoon niet geaccepteerd, en gewaardeerd, terwijl je dat
eigenlijk verwacht.” (Case 12)

Door deze weerstand raakte de respondent onzeker en is uiteindelijk disfunctioneren aangegrepen
als argument om het contract te beëindigen. Het is moeilijk te zeggen in welke mate deze niet
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uitgekomen verwachtingen een bijdrage hebben geleverd aan het onvrijwillige verloop, maar ze
hebben een zekere invloed gehad op het functioneren; het droeg bij aan de onzekerheid van de
respondent. De oorzaak van het verloop is een opeenstapeling geweest van verschillende factoren,
waarbij dit onderdeel een grote plaats heeft ingenomen.
Een andere respondent gaf aan dat hij idealistische verwachtingen had over het christelijke
aspect van de organisatie. Hij werd groepswerker, en had het beeld dat de jongeren ook met elkaar
in gesprek zouden gaan over geloofszaken, bijvoorbeeld. Toen hij bij de organisatie kwam te werken,
merkte hij dat er onder de jongeren juist veel weerstand bestond tegen onder andere religie. Zoals
opgroeiende jongeren vaak tegen de gevestigde normen aanschoppen, bleek dit onder deze
christelijke jongeren niet anders, het geloof werd daarbij niet ontzien.
“[bij deze jeugdzorginstelling heb je dat jongeren] zich juist in de puberteit gaan afzetten tegen ouders,
maar ook tegen normen en waarden maar ook tegen religie zeg maar. Dus zo gaaf als het mij leek, was
het in de praktijk helemaal vaak niet zo. Er werd juist wel vaak tegenaan geschopt door de jongeren.”
(Case 14)

Deze niet uitgekomen verwachtingen zijn niet direct als oorzaak aan te wijzen van het uiteindelijke
verloop, maar hebben hieraan wel een zekere bijdrage geleverd. De respondent had een heel wat
mooier beeld van het werk dan het uiteindelijk bleek te zijn. De verwachtingen waren anders dan de
uitkomsten, waarbij de uitkomsten voor de respondent minder positief waren. Deze niet uitgekomen
verwachtingen stelden de respondent teleur. Dit is het begin geweest van groeiende teleurstelling bij
deze respondent. Op meerdere fronten is de respondent teleurgesteld geraakt over aspecten binnen
de organisatie. Uiteindelijk heeft het meegewerkt aan onvrijwillig verloop. Het is mede oorzaak voor
het uiteengroeien van de respondent en de organisatie, met als uiteindelijk gevolg onvrijwillig
verloop op initiatief van de werkgever.

Verwachtingen richting collega’s
Een respondent gaf aan teleurgesteld te zijn geweest in de wijze waarop een collega met zijn
feedback omging. De respondent noemde dat de relatie tussen zijn collega en hem wat stroef liep.
De respondent was het niet altijd eens met de wijze waarop de collega werkte. De collega had meer
taken, werkte meer uur en had daardoor meer invloed op de gang van zaken, maar de collega deed
dingen waar de respondent het niet mee eens was. De respondent gaf hierop feedback, maar zag
geen verandering.
“Nou, ja, hij deed gewoon dingen waar ik het niet mee eens was. En hij bleef dit ook doen. Snap je? Dus
je kunt wel ergens eens iets van zeggen, en de volgende keer gebeurt het gewoon weer, dat is gewoon
niet leuk.” (Case 9)
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Dit begon de respondent steeds meer te storen, waardoor hij meer en meer onvrede ontwikkelde in
zijn werk bij de organisatie, waarop hij uiteindelijk het dienstverband heeft opgezegd. De respondent
geeft aan dat deze stroeve relatie met de collega een van de redenen is waarom de respondent niet
meer bij de organisatie werkzaam is.
“Eigenlijk is hij ook een van de redenen waarom ik er weg ben.” (Case 9)

De respondent verwachtte dat de samenwerking tussen zijn collega en hem zou verbeteren, maar dit
bleek niet te gebeuren.

Verwachtingen aangaande de eigen ontwikkeling binnen de organisatie
Enkele respondenten zijn teleurgesteld geraakt in de organisatie doordat verwachtingen die ze
hadden ten aanzien van de eigen ontwikkeling niet zijn uitgekomen. Bij een respondent uitte dit zich
doordat hij meerdere keren intern heeft gesolliciteerd, en dat bij hem meerdere keren de
verwachting is gewekt dat hij de aangewezen persoon was voor de functie, en dat het waarschijnlijk
goed zou komen. Helaas bleek telkens weer dat het om voor de respondent nog steeds enigszins
onheldere redenen niet doorging.
“Nou in de loop van de jaren dat ik bij [de christelijke jeugdzorginstelling] heb gewerkt, heb ik diverse
keren intern gesolliciteerd. Ik heb gesolliciteerd bij [verschillende afdelingen en functies]. En al die
keren is bij mij de indruk gewekt: 'Dit zit wel goed, die baan is voor jou'. En bijna al die keren kwam er
iets tussen, was de functie komen te vervallen of werden op een andere manier de beloftes niet
helemaal waargemaakt. Dit heb ik meerdere malen meegemaakt, waardoor ik, laat ik maar zeggen,
teleurgesteld was en boos, en noem het maar op.” (Case 4)

De respondent noemt dit een van de redenen waarom hij niet meer bij de organisatie werkt. Het
gaat er hier om dat bij de respondent verwachtingen zijn gewekt die niet uitkwamen, met als gevolg
teleurstelling die de basis vormde voor de keuze om niet meer bij de organisatie verder te kijken, dus
om het dienstverband te beëindigen.
In het gedeelte over communicatie zijn enkele respondenten aan bod geweest die feedback
kregen waarmee ze niet uit de voeten konden, het was voor hen dermate onduidelijk dat ze niet
wisten hoe ze zich moesten ontwikkelen. Of het werd ervaren als niet opbouwend, wat de
ontwikkeling evenzo in de weg stond. Ook hier was sprake van niet uitgekomen verwachtingen van
de medewerker, zij het op basis van de eigen ontwikkeling binnen de functie. De respondenten
verwachtten te kunnen groeien in hun ontwikkeling om de functie naar behoren uit te oefenen, maar
het werd hen niet duidelijk hoe, waardoor disfunctioneren bleef bestaan op basis waarvan de ene de
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keuze maakte om te stoppen bij de organisatie. De andere medewerker is op basis van
disfunctioneren ontslagen.

Verwachtingen richting de leidinggevende
Verschillende respondenten gaven van teleurstelling blijk aangaande hun voormalig leidinggevende.
Deze teleurstelling heeft bijgedragen aan het onvrijwillige verloop, omdat opgehoopte teleurstelling
frustratie verhogende invloed uitoefende. Het gevolg van oplopende frustratie was negatieve stress
met burn-outverschijnselen. Het droeg in meerdere gevallen bij om te stoppen bij de organisatie.
Een respondent geeft aan dat zijn leidinggevende mooie woorden sprak, aansprekende plannen had,
en op die wijze verwachtingen wekte bij de respondent, maar dat deze plannen en verwachtingen
niet waargemaakt werden:
“Ehm, ik had meer van hem verwacht. De plannen klonken allemaal heel veelbelovend, maar toen na
een halfjaar bleek dat er weinig van terecht kwam, en dat hij, ik vond het zeurderig worden. Ik had het
wel een beetje gehad met hem. Ik dacht 'Je hebt hier niks aan.'” (Case 9)

Deze respondent geeft aan dat zijn leidinggevende de oorzaak telkens in externe factoren zocht, wat
de respondent vervelend vond. De leidinggevende was in de ogen van de respondent niet voldoende
kritisch naar zichzelf. De respondent geeft te kennen dat dit naast andere factoren bijgedragen heeft
aan zijn keuze om te stoppen bij de organisatie.
Een andere respondent geeft door middel van het schetsen van een contrast met een nieuwe
leidinggevende weer wat hij verwachtte van een leidinggevende, maar wat hij niet ervoer bij zijn
voormalig leidinggevende, onder wie hij een burn-out kreeg.
“De nieuwe leidinggevende, de huidige, die durfde ook gewoon kwetsbaar te zijn, die durfde te zeggen:
'Ik snap dit niet, leg dit eens uit,' terwijl de ander altijd deed alsof hij wist hoe het moest en wat het
beste zou zijn, maar er de ballen verstand niet van had, maar de autoriteit was dus moest je naar hem
luisteren. Wat voor onzin hij ook verkondigde. En niet invoelend was hij.” (Case 13)

De voormalig leidinggevende handelde dus veelal vanuit autoriteit, stelde zich moeilijk kwetsbaar op
en kwam over als niet invoelend. De respondent is door een burn-out thuis komen te zitten, en heeft
in die periode besloten te stoppen bij de organisatie. De teleurstelling in de leidinggevende door niet
uitgekomen verwachtingen heeft in die zin bijgedragen aan zijn keuze.
Een andere respondent geeft weer dat de keuze van hem om te stoppen bij de organisatie
mede is ingegeven door het gedrag van een nieuw aangestelde leidinggevende. Zijn verwachtingen
van een leidinggevende waren duidelijk anders dan deze leidinggevende aan hem liet zien.
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“Ik ben met hem regelmatig gebotst, ik vond het moeilijk om hem als leidinggevende te accepteren. Ik
vond hem als persoon best aardig, maar als leidinggevende vond ik niet dat hij de juiste persoon was.
Ik vond dat de toon, waarop hij dingen bracht en sprak, niet goed. Het is de toon die de muziek maakt.
Daar liep ik vaak tegenaan. Maar ook, soms kun je dat niet helemaal onder woorden brengen, maar is
het een gevoel. Je sluit niet helemaal aan bij het team of bij de medewerker. Het klikte niet. Ook
persoonlijk klikte het niet.” (Case 4)

Hij kon hem moeilijk als leidinggevende accepteren. In de praktijk leidde dat tot confrontaties, en
werkte het mee aan zijn keuze om de organisatie te verlaten.

Verwachtingen richting de organisatie
Naast niet uitgekomen verwachtingen richting de leidinggevende, hebben meerdere respondenten
een beeld geschetst van niet uitgekomen verwachtingen richting de organisatie waardoor menig
respondent teleurgesteld of boos en/of gefrustreerd is geraakt, waardoor de keuze om bij de
organisatie te stoppen zich steeds meer opdrong. Veelal in combinatie met andere factoren is dit uit
de interviews af te leiden als iets dat bijgedragen heeft aan het onvrijwillige verloop dat
respondenten hebben geïnitieerd. Bij andere respondenten is het contract beëindigd op initiatief van
de werkgever, omdat medewerkers handelden vanuit verkeerde verwachtingen richting de
organisatie. De discrepantie tussen verwachtingen vanuit de organisatie en medewerkers is in die
gevallen opgevat als reden waarop het ontslag is toegezegd. In dit gedeelte gaat het met name om
verwachtingen aangaande het gevoerde beleid binnen de organisatie, althans de perceptie van het
gevoerde beleid vanuit het perspectief van de respondenten.
In twee gevallen bestonden er verschillen tussen opvattingen van de respondent en het
gevoerde beleid van de organisatie. Deze respondenten vertellen dat dit verschil in visie hen opriep
tot actie. Ze verwachtten mee te kunnen denken over het beleid, maar bleken hierin bedrogen uit te
komen. Een respondent verstond de visie op de wijze van hulpverlenen waar hij werkzaam was,
anders dan de visie die daar op dat moment leek te heersen. De respondent verwachtte middels een
paper mee te kunnen denken over het beleid omtrent die vorm van hulpverlening, maar deze paper
werd opgevat als een aanval op de organisatie. Dit is in zekere zin een vorm van miscommunicatie,
omdat de bedoelingen verkeerd opgevat werden, maar heeft ook te maken met bij de respondent
aanwezige verwachtingen. Bij de respondent leefde de verwachting dat meedenken over het beleid
van de organisatie geaccepteerd en in zeker opzicht gewaardeerd zou worden, maar niets bleek
minder waar. De respondent werd op staande voet ontslagen.
“Voor mij kwam dit volkomen onverwacht. Er heeft geen gesprek plaatsgevonden over de inhoud [van
de paper], de visie, ondanks mijn vraag ernaar. Gezegd werd dat dit meedenken, zo was het nota bene,
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niet tot mijn takenpakket hoorde... Dat men hiervoor een beleidsmedewerker aanneemt. En niet mij.
Terwijl ik in mijn functieomschrijving lees dat tot de hoofdactiviteiten hoort: ´Het leveren van bijdragen
aan de beleidsontwikkeling van het hulpverleningsbeleid van de organisatie.´ Maar dit werd niet op
prijs gesteld.” (Case 6)

In dit geval lijkt sprake van een groot verschil in de functieomschrijving en het beleid zoals het wordt
uitgevoerd in de organisatie. De respondent verwachtte te kunnen meedenken over het beleid, maar
werd hierin slechts op papier gesteund door de organisatie, niet in de uitvoering door de mensen. De
verwachtingen van de respondent zijn niet uitgekomen, met als voornaamste oorzaak de
geconstateerde onduidelijkheid door het verschil in het geschreven en het gevoerde beleid.
Een andere respondent geeft ook aan ertegen aangelopen te zijn dat meedenken over het
beleid niet gewaardeerd of geaccepteerd werd. De respondent geeft als voorbeeld dat de organisatie
met een digitaal handtekeningensysteem wilde starten, en dat hij hierover kritische vragen stelde
aangaande de veiligheid van een dergelijk systeem.
Toen dacht ik: 'Ja leuk en aardig, handtekening digitaliseren, dat wordt een plaatje wat je kan knippen
en plakken en ik weet wel hoe het gaat bij ons, we hebben gewoon Word-bestandjes, geen PDF, dus
mijn verslag gaat naar iemand toe met mijn handtekening, die plukken ze eruit, die kunnen ze overal
onder plakken waar ze willen.' Dus daar ging ik vragen over stellen... Ik zeg van: 'Ik weiger mijn
handtekening te geven tot ik antwoord heb op veiligheidsvragen die ik daarover heb en of het juridisch
wel goed is afgedicht. Wat gebeurt er als iemand mijn handtekening gebruikt en ik daardoor schade
oploop?' Dat soort vragen stel ik dan. Daar waren ze gewoon boos over. Ze zeiden van: 'Dit is door het
management besloten en wie denk jij dat je het beter weet dan het management, die weten het heus
wel...' (Case 13)

Kritische vragen werden niet op prijs gesteld, en de respondent werd gemaand er gewoon in mee te
gaan. Kritisch meedenken werd in deze vorm niet geaccepteerd. De respondent zegt het gevoel te
hebben gehad behandeld te zijn als een klein kind. Deze persoon verwachtte mee te kunnen denken
over het beleid, en is hier meerdere malen in teleurgesteld, waardoor frustratie en negatieve stress
opliepen. Samen met onder andere een gepercipieerde hoge werkdruk, heeft dit onvrijwillig verloop
tot gevolg gehad, omdat de respondent via een burn-out thuis is komen te zitten en in die periode
heeft besloten te stoppen bij de organisatie.
Meerdere respondenten hebben onvrede uitgesproken over de bedrijfsvoering van de
christelijke jeugdzorginstelling in meer algemene zin. Ze misten transparantie en openheid, en een
meer bottom-up in plaats van top-down benadering. In wezen gaat het hier om niet uitgekomen
verwachtingen ten aanzien van de cultuur van de organisatie. Een respondent noemt het een
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doofpotcultuur. Hij vond bijvoorbeeld dat van seksueel misbruik dat had plaatsgevonden aangifte
moest worden gedaan, maar dit leek niet te gebeuren.
“En ik vind het kwalijk dat een organisatie, dan in mijn beleving, want dat is het gewoon, het onder de
pet wil houden, en niet... Zoiets moet je gewoon onmiddellijk aangifte bij de politie van doen. En
gewoon de jongeren zeg maar voor hun daden laten opdraaien. En dat gebeurde in mijn beleving niet.
Het was gewoon een ordinaire doofpotcultuur in mijn beleving...” (Case 14)

Bij deze respondent zijn meerdere verwachtingen niet uitgekomen en dit heeft bijgedragen aan het
onvrijwillige verloop doordat de respondent steeds minder bij de organisatie bleek te passen dan hij
had verwacht. De manier waarop georganiseerd werd binnen de organisatie bracht hem veel
onvrede. Hij onderbouwt zijn beleving van de gesloten cultuur nog met een ander voorbeeld. Veel
dingen zijn misgelopen bij het organisatieonderdeel waarbij de respondent werkzaam was, en
uiteindelijk is daar ook een onderzoek gedaan door een externe organisatie, maar de resultaten van
dit onderzoek zijn de respondent noch zijn collega’s kenbaar gemaakt, ondanks herhaaldelijk
verzoeken.
“Als je het hebt over dingen onder de pet houden, er is toen een extern onderzoek, door een extern
bedrijf geweest. En dat blijft me het meeste steken dat dat niet boven water is gekomen, van wat er uit
dat onderzoek is gekomen.” (Case 14)

De respondent geeft aan dat hij dit erg vervelend vond. Hij vertelt dat deze cultuur hem stoorde, en
dat het in zijn beleving veel gezonder is om een open, transparante cultuur te creëren, waarin ruimte
is voor wederzijdse feedback.
“Alleen dat zeg ik van wat me wel gestoord heeft, dat het een soort gesloten cultuur is... Ehm, ja...
waardoor je niet een gezonde open, gewoon open en transparantie, en met elkaar gewoon dingen kunt
doen, mekaar aanspreken en feedback kunt geven, dat is veel gezonder.” (Case 14)

Voordat de respondent bij de organisatie kwam te werken, had hij andere verwachtingen aangaande
de bedrijfsvoering binnen de christelijke jeugdzorginstelling. Uiteindelijk is verloop geïnitieerd met
deze respondent, mede omdat de visie op de bedrijfsvoering van deze respondent anders bleek dan
die binnen de organisatie heerste. Er werd hem opgedragen ander werk te gaan zoeken omdat hij
niet bij de organisatie paste.

Conclusie
Niet uitgekomen verwachtingen vanuit respondenten, hebben in meerdere gevallen een bijdrage
geleverd aan het onvrijwillige verloop waarvan sprake is geweest. Doordat de verwachtingen van
respondenten soms meerdere keren niet zijn uitgekomen, zijn respondenten teleurgesteld geraakt in
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de organisatie, of een deel van de organisatie. Soms waren de verwachtingen wellicht wat
idealistisch te noemen, in andere gevallen waren de verwachtingen gewekt door de organisatie. In
alle gevallen is sprake geweest van teleurstelling. Teleurstelling doordat de verwachtingen niet
uitkwamen. Deze teleurstelling zorgde in veel gevallen voor de onvrede op basis waarvan uiteindelijk
de keuze is gemaakt te stoppen bij de organisatie. Bij de respondenten waarbij onvrijwillig verloop
door de organisatie is geïnitieerd, zijn verwachtingen ook vaak niet uitgekomen. Door de niet
uitgekomen verwachtingen is voor de medewerker en/of de organisatie helder geworden dat de
medewerker niet bij de organisatie bleek te passen, of zorgden de verwachtingen ervoor dat
medewerkers werkwijzen hanteerden waarvan hen later pas bleek dat de organisatie dit niet op prijs
stelde. De organisatie kon dan in zeker opzicht disfunctioneren in brede zin aangrijpen als reden voor
ontslag.

4.3.4 Betrokkenheid/steun
Gemis aan steun vanuit organisatie
Meerdere respondenten hebben aangegeven betrokkenheid vanuit de organisatie te hebben gemist
in de periode dat ze bij de organisatie werkzaam zijn geweest. Dit gaat dan met name om
betrokkenheid vanuit de lagen in de organisatie hiërarchisch gezien boven de voormalig
medewerker, dus betrokkenheid vanuit de direct leidinggevende of vanuit het management. Op
verschillende manieren hebben ex-medewerkers betrokkenheid gemist, maar het komt vooral neer
op een gemis aan aandacht, gevoel van steun of interesse vanuit de organisatielagen boven hen. In
een enkel geval was sprake van gebrek aan steun vanuit collega’s. Dit komt aan het einde van dit
gedeelte aan bod.
Een respondent geeft aan dat zijn leidinggevende niet betrokken was bij de situatie waarin
de medewerker verkeerde.
“Hij was niet op de hoogte. Hij was helemaal niet betrokken, hij was gewoon niet betrokken. Dat
merkte ik aan alles.” (Case 3)

Deze voormalig medewerker was ziek, waardoor hij regelmatig contact had met zijn leidinggevende,
maar heeft van deze leidinggevende geen steun ervaren. Zijn ziekte is uiteindelijk aangegrepen als
reden dat hij er niet meer werkt, maar zelf is hij er van overtuigd dat dit niet het zwaartepunt is
geweest.
“Het zwaartepunt van dat ik niet meer bij de organisatie werk is zeker niet mijn ziekte. Dit had absoluut
niet gehoeven. En ik denk zelfs, de onbarmhartigheid die de instelling heeft naar de medewerker, juist
die met een gezondheidsbeperking zitten, dan denk ik van: 'Ik ben geen rechter, maar ergens hoop ik
gewoon dat ze die boemerang terugkrijgen.'” (Case 3)
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De medewerker is op een gegeven moment voor 100% afgekeurd. Sec gezien is zijn ziekte dus de
oorzaak dat hij niet meer bij de organisatie werkzaam is, dus de factor op basis waarvan onvrijwillig
verloop heeft plaatsgevonden. De respondent geeft zelf aan dat zijn ziekte niet het zwaartepunt is
geweest in het onvrijwillige verloop, maar dat dit meer zit op het vlak van de afwezigheid van
betrokkenheid. Er was geen basis van vertrouwen vanuit de leidinggevende, getuige het volgende
voorbeeld.
“Maar ik werkte 50% en ik kreeg commentaar van hier uit huis, ik werk wel 50% maar als ik thuis was
dan was ik niet meer beschikbaar. Zo moet het ook niet zijn, want ik heb ook vier kinderen. Dus ik
dacht: 'Dat moet anders.’ Dus ik heb toen begin januari mij weer 100% ziek gemeld. Waarop de
leidinggevende reageerde van: 'Nou, dapper.' 'Dapper? Ik baal ervan!'” (Case 3)

De reactie van de leidinggevende wijst op een soort wantrouwen, deze respondent leek niet serieus
te worden genomen door hem. In die zin heeft deze respondent betrokkenheid gemist, wat
bijgedragen heeft aan het onvrijwillig verloop waarmee de respondent te maken heeft gehad. Het is
niet hard te maken, maar de respondent krijgt echt het gevoel weggepest te zijn bij de organisatie.
Indien vanuit de organisatie meer betrokkenheid zou zijn geweest bij zijn situatie, zou hij er wellicht
nog werkzaam zijn.
“Uiteindelijk heeft het UWV erin beslist dat [de christelijke jeugdzorginstelling] er genoeg in gedaan
heeft.. Puur op basis van de stukken die ze gekregen hebben, dus het feit dat ze een re-integratietraject
hebben aangeboden, dus daarin laten ze gewoon zien dat ze er iets aan gedaan hebben. Dat zijn
meetbare dingen. Maar dat er ook een arbeidsconflict ook eigenlijk ook was vanaf 2009 eigenlijk al. En
daar hebben ze dus gewoon altijd van, dan creëer ik dat zeg maar. Maar zij hebben het gecreëerd. En
omdat ze dat gewoon steeds op hun manier buiten de papieren hebben weten te houden. Dat het
inderdaad mijn gezondheidsbeperking was.” (Case 3)

“En goed als je aan de zieke kant zit, dan hoef je als manager dat gewoon maar niet te coachen, dat
gewoon los te laten, ik bedoel dan krijg je toch ook geen energie, dan loop je toch leeg als werknemer.
Door gewoon niks te doen, hij deed gewoon niks. Ook actief niks, maar gewoon door niks te doen, dat
was al voldoende voor mij om mij weg te krijgen.” (Case 3)

Vanuit de organisatie is een re-integratietraject aangeboden, maar de respondent gaat het vooral om
de wijze waarop met hem is omgesprongen. Dat de leidinggevende actief en passief niks deed, was
genoeg om de respondent weg te krijgen. Hier is het duidelijk dat het gebrek aan betrokkenheid
vanuit de organisatie en de leidinggevende in de ogen van de respondent een groot aandeel heeft
gehad in proces naar het verloop.
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Een ander voorbeeld van een gemis aan betrokkenheid is het voorbeeld dat een respondent
aangeeft over de invoering van een digitaal handtekeningensysteem. Handtekeningen zouden
worden gedigitaliseerd en van de respondent werd verwacht hieraan mee te werken. Deze
respondent geeft aan dat hij hier veiligheidsvragen over had, maar dat hij hierin niet serieus werd
genomen. Er werd in die zin van hem verwacht dat hij hieraan meewerkte en geen kritische vragen
meer stelde, de respondent voelde zich hierdoor niet serieus genomen:
Respondent:

Dus daar ging ik vragen over stellen... Ik zeg van: 'Ik weiger mijn handtekening te
geven tot ik antwoord heb op veiligheidsvragen die ik daarover heb en of het juridisch
wel goed is afgedicht. Wat gebeurt er als iemand mijn handtekening gebruikt en ik
daardoor schade oploop?' Dat soort vragen stel ik dan. Daar waren ze gewoon boos
over. Ze zeiden van: 'Dit is door het management besloten en wie denk jij dat je het
beter weet dan het management, die weten heus wel...'

Interviewer:

Dat werd dan door je leidinggevende tegen je gezegd?

Respondent:

Ja, en die zei: 'Je moet je handtekening inleveren en je moet erover ophouden.' (Case
13)

Bij deze respondent was het een onderdeel dat bijdroeg aan de burn-outverschijnselen waarmee hij
later te maken kreeg en vervolgens droeg het bij aan zijn keuze om te stoppen bij de organisatie.
Andere respondenten geven ook aan geen steun te hebben ervaren van het management. Bij
een respondent uitte dit zich in het feit dat hij vrijwel geen contact heeft gehad met zijn
leidinggevende, in de tijd dat hij bij de organisatie werkzaam is geweest. De respondent gaf aan een
klein contract te hebben waardoor hij slechts een dag per week aanwezig was, maar hij miste wel
een leidinggevende boven hem.
“[Collega X] en ik hadden het er ook wel regelmatig over, over dingen die niet lekker liepen, maar je
kunt er dan vervolgens weinig mee. Je hebt het er met elkaar over en vervolgens... Ik had natuurlijk ook
[de leidinggevende] kunnen gaan bellen, maar je maakt toch makkelijker contact als iemand gewoon
eventjes langskomt, of na een paar weken jou informeert van: 'Joh, hoe gaat het met je, heb je het een
beetje naar je zin?' Maar die man was totaal onzichtbaar voor me...” (Case 5)

De medewerker ervoer geen betrokkenheid van de leidinggevende door zijn afwezigheid, terwijl hij
hier wel behoefte aan had. De leidinggevende leek niet op de hoogte van wat er zich op de werkvloer
afspeelde, waarvan de respondent aangeeft dat het niet lekker liep. Doordat de manager niet
betrokken leek, werd het voor de respondent gemakkelijker om niet verder te gaan bij de
organisatie. De respondent besloot om bij de organisatie te stoppen.
Twee andere respondenten misten ook betrokkenheid vanuit het management. Een
respondent heeft veel vervelende dingen meegemaakt in de periode dat hij bij de organisatie
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werkzaam is geweest, zowel in de privésfeer als in de werkomgeving. Hij heeft in die tijd sterk
betrokkenheid gemist vanuit de organisatie in de vorm van aandacht voor de gebeurtenissen die zich
in zijn leven, zowel privé als op het werk afspeelden, maar hij heeft nooit iets van erkenning
vernomen.
“Van hun kant eigenlijk ook nooit niks van: ‘Joh wat vervelend dat je in die situatie zit, of…' Helemaal
niks...” (Case 13)

Het gaat om gebeurtenissen die veel invloed kunnen hebben op een mensenleven, onder andere in
de privésfeer de dood van zijn moeder en later zijn vader, waarvan hij de executeur was. In de
werksfeer was de situatie op een groep jongeren die hij met een team begeleidde en die niet meer in
de hand te houden was. Er was sprake van zeer onveilige situaties voor de jongeren, maar ook voor
de begeleiders. De respondent geeft aan dat het een erg zwart hoofdstuk is in zijn leven. Hij voelde in
die periode totaal geen steun vanuit het management. Op een gegeven moment is hij vanwege de
onveiligheid op de groep, waarbij het team de regie aan het verliezen was, zelf naar het
hoofdkantoor gegaan, en heeft toen gesprekken met de sectormanager erg vervelend ervaren. Hij
kreeg niet het gevoel dat er geluisterd werd, maar juist dat er een mes op zijn keel werd gezet.
“Ik kreeg het gevoel als ik die gesprekken in ging, dat er gewoon het mes op mijn keel werd gezet, en
dan werd er gezegd van: 'Jij als ervaren…, we hadden meer van je verwacht... en we hebben hun
aangenomen en ze hebben hun diploma's,' zeg ik het even in mijn eigen woorden hoor: 'Ze hebben hun
diploma's dus ze moeten het gewoon kunnen, punt.'” (Case 14)

Dit had in zijn ogen niet zo uit de hand hoeven lopen, als men maar met elkaar om de tafel zou zijn
gaan zitten. Als de organisatie maar achter haar mensen was gaan staan, en steun had geboden in
deze situatie. De respondent heeft het gevoel dat er niet samen naar oplossingen werd gezocht,
maar dat er een sfeer heerste waarin schuldigen werden aangewezen.
“Nee, er werd echt gewoon met de vinger gewezen, bij wijze van spreken, van: 'Jullie maken de fouten.'
Dat was een beetje hoe het op mij overgekomen is...” (Case 14)

In gesprekken met de sectormanager kreeg hij geen erkenning of een luisterend oor, maar er werd
gezegd dat hij niet bij de organisatie paste, en werd hem gesommeerd zijn blik buiten de organisatie
te richten.
“Ik werd ontboden, bij die sectormanager, die zei: 'Jij voetbalt bij Feyenoord in een Ajaxshirt,’ en: 'Het
was geen liefde op het eerste gezicht, jij moet ander werk gaan zoeken, en ik draag je nu over aan
hoofd Personeelszaken, en daar ga je verder mee praten.’ En mijn gesprekken zijn daarna alleen maar
met Personeelszaken geweest. En dat was alleen maar van: 'Hoe zit het met je sollicitaties, hoe...'”
(Case 14)
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Deze respondent heeft in sterke mate betrokkenheid gemist vanuit de organisatie, zowel bij zijn
privésituatie als bij de situatie op de groep waarop hij werkzaam was. Hier lijkt de afwezigheid van
betrokkenheid en steun vanuit de organisatie een groot aandeel te hebben gehad in het onvrijwillige
verloop waarmee de respondent te maken heeft gehad. Het verloop op zichzelf is geïnitieerd
vanwege de verschillen van inzicht tussen de respondent en de organisatie en daarbinnen de
leidinggevenden. De onvrede bij de respondent bestaat voor een groot gedeelte hierin dat hij steun
en betrokkenheid heeft gemist. Het was in de ogen van de respondent met meer steun en/of
betrokkenheid vanuit de organisatie het niet zover gekomen dat het dienstverband had moeten
worden beëindigd.
Bij een andere respondent heeft de afwezigheid van steun en betrokkenheid vanuit het
management bijgedragen aan de negatieve stress waarmee deze respondent te maken heeft gehad
en waaruit uiteindelijk een burn-out voortgekomen is. Het verhaal van deze respondent is bij
verwachtingen al aan bod gekomen, waarbij geschreven is over het feit dat de slecht functionerende
teamleider uiteindelijk in het team is geplaatst waaraan deze eerder leiding had gegeven. Voordat de
teamleider uit de functie was gezet, was vanuit het team al meerdere keren aangegeven dat de
teamleider niet goed functioneerde. Hier leek niets mee te worden gedaan, de bal werd
teruggekaatst. Het team moest niet moeilijk doen.
“We hebben een heel slechte leidinggevende gehad. Die is ook weggegaan, overspannen geraakt, die
zat niet op zijn plek. Nou dat wisten we al lang. Dat hebben we als team ook aangegeven, gesprekken
over gehad. Maar we moesten het proberen, niet zeuren, niet negatief praten, maar het liep voor geen
meter. Dus dan hou je allemaal weer braaf een poosje je mond, en je loopt er weer tegenaan. Je gaat
weer zeuren, weer praten...” (Case 13)

Uit dit voorbeeld spreekt afwezigheid van betrokkenheid, omdat niet naar het team geluisterd werd
en daardoor het team niet serieus werd genomen. De frustratie liep op bij de respondent, en ligt op
die wijze ten grondslag aan het onvrijwillige verloop wat uiteindelijk heeft plaatsgevonden. Deze
respondent is op een gegeven moment met een burn-out thuis komen te zitten en heeft toen
besloten te stoppen bij de organisatie.
Enkele respondenten hebben in de periode dat ze bij de organisatie werkzaam zijn geweest,
te maken gehad met een gebrek aan steun in hun functioneren. Deze respondenten kregen wel te
horen dat ze onderdelen van hun werk niet goed verrichtten, maar het werd hen niet duidelijk
gemaakt hoe ze dit dan beter konden doen. Deze situatie werd voor een respondent steeds
vervelender, en ook toen hij vroeg naar supervisie, of een second opinion, om te leren hoe hij zijn
werk nu kon verbeteren, werd hij niet gesteund.
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“Ik heb op een gegeven moment supervisie gevraagd, ik heb op advies van anderen een
vertrouwenspersoon ingeschakeld, een bedrijfsadministrator gevraagd om coaching of een second
opinion, maar daar gingen ze niet op in.” (Case 7)

Bij deze respondenten ging het om begeleiding bij de wijze waarop zij hun verslaglegging of
rapportages schreven. De respondenten gaven aan dat ze wel te horen of te zien kregen dat hun
manier van rapporteren niet de juiste was, maar dat gerichte, opbouwende feedback hierin ontbrak:
“…de rapportage, hoe je dat moest doen, daar ben ik ook totaal niet in begeleid, alleen maar als ik iets
opstuurde waarvan ik dacht van: 'Nou misschien is dat oké.' Ik was er ook echt niet goed in hoor, maar
dat kreeg ik terug met allemaal rode strepen, dat werkt in ieder geval niet motiverend, hoor...” (Case 8)

Respondent:

“Een keer heb ik meegemaakt dat het tot vijf keer toe is afgewezen. En dan kun je dus
nagaan dat het gewoon geen zes weken duurt voordat iets ......

Interviewer:

“En waarom werd het dan afgekeurd?”

Respondent:

“Ja, voor mij nog steeds een beetje onheldere redenen. Hijwas het niet eens met mijn
diagnostisch beeld, en als ik dan vroeg van: ‘Geef dan aan,’ van: ‘hoe moet ik het dan
echt doen?' Dan zei de werkbegeleider: 'Het is mijn taak niet.' en zei de
orthopedagoog: 'Ik heb er geen tijd voor.’ (Case 7)

Case 7 illustreert dat de respondent eigenlijk nog steeds niet weet wat hij nu precies verkeerd heeft
gedaan. De respondent heeft niet de begeleiding ervaren die hij nodig had om te verbeteren in zijn
werkzaamheden. De andere respondent noemt dat hij zich niet gesteund heeft gevoeld door de
organisatie, doordat er in zijn beleving veel te veel aandacht ging naar de verslaglegging en te weinig
naar hoe hij werkte.
“[Ze hebben] nooit echt gezegd van: 'O, wat leuk,' of: 'Nou, dat kunnen we ook wel eens gebruiken,’ of:
'Nou, dat kun je eens dat van ons gebruiken.’ Nee dat was er niet. Het enige waar ze naar konden
kijken was het stukje verslaglegging, dat was niet goed. En hoe ik dan verder werkte, dat leek wel of
het niet telde…” (Case 8)

Beide respondenten hebben de ervaring onvoldoende te zijn begeleid om te kunnen verbeteren in
hun functioneren. Bij een respondent heeft dit uiteindelijk geleid tot ontslag met wederzijds
goedvinden, bij de andere respondent is de onvrede gegroeid die de keuze mede heeft doen maken
om bij de organisatie weg te gaan.
Een andere respondent heeft begeleiding gemist omdat in relatief korte tijd een groot deel
van het team werd vernieuwd, waardoor de respondent snel degene werd met ‘veel’ ervaring.
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“En in een halfjaar werd zo ongeveer het halve team vernieuwd en in een jaar werd ik
dus heel snel de ervaren kracht.”

Interviewer:

“Terwijl je nog niet heel ervaren was…”

Respondent:

“Nee, eigenlijk niet. Ik had nog veel meer op sleeptouw moeten worden genomen.”
(Case 1)

Deze respondent miste begeleiding vanuit de organisatie, doordat de collega’s met ervaring in korte
tijd geen onderdeel meer uitmaakten van het team. De verwachtingen werden omvangrijker, raakten
onduidelijker en kwamen daardoor te hoog te liggen voor de respondent om aan te willen voldoen.
Mede doordat de respondent niet de benodigde begeleiding kreeg, heeft de respondent uiteindelijk
de keuze gemaakt om te stoppen bij de organisatie. De respondent voelde te weinig steun vanuit de
organisatie om op een goede manier om te gaan met onevenredig snel gegroeide
verantwoordelijkheden, waardoor stoppen in zijn ogen de enige mogelijkheid was.

Steun van collega’s
In 4.3.3 is het verhaal van een respondent aan bod gekomen die niet kon voldoen aan de
verwachtingen vanuit de organisatie, maar als factor hierbij aangaf dat hij steun heeft gemist vanuit
het team waarin hij werkzaam was, en van daaruit ook van de organisatie. Deze afwezigheid van
steun heeft in zijn ogen bijgedragen aan het niet kunnen voldoen aan de gestelde eisen. Hij vertelt
dat het team waarin hij werkte eigenlijk niet sterk genoeg was om hem als beginnende werknemer
een omgeving te bieden waarin voldoende ruimte was om te ontwikkelen.
“En dat heeft te maken met hoe je je gesteund voelt door een organisatie en een team. Dat is cruciaal.
Dus ja, wat ik me wel afvraag, ik zou als aanbeveling aan [de christelijke jeugdzorginstelling] willen
geven: ‘Kijk eens op de woongroepen.’ Dat het handig is om oog te hebben voor een stukje: ‘Hoe coach
je het team, hoe maak je het team sterker om elkaar te ondersteunen?’ Zeker een beginnende
medewerker, dat die beter gecoacht wordt van: ‘Hé, je komt voor een groep te staan, de jongeren zijn
goed gebekt, maar hebben een glazen wand, je kunt ze niet zo maar benaderen, je moet ergens
doorheen breken.’” (Case 2)

Doordat deze respondent naar zijn gevoel te weinig gesteund is, heeft hij zich onvoldoende kunnen
ontwikkelen en is zijn functioneren onvoldoende gebleken voor de organisatie om met hem verder te
gaan. In de ogen van de respondent ligt deze afwezigheid van steun ten grondslag aan het verloop
waarmee hij te maken heeft gehad.

Conclusie
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Verschillende respondenten misten steun en betrokkenheid vanuit de organisatie, waardoor ze
steeds meer teleurgesteld zijn geraakt, of waardoor men niet kon voldoen aan de gestelde eisen
vanuit de organisatie. De steun of betrokkenheid komt met name neer op begrippen als aandacht,
interesse en erkenning voor de persoonlijke- en werksituatie waarin respondenten verkeerden in de
periode waarin ze bij de organisatie in dienst waren. Daarnaast is in enkele gevallen ook sprake
geweest van afwezigheid van steun in de vorm van begeleiding. Respondenten hebben door de
afwezigheid van begeleiding te maken gehad met onduidelijke verwachtingen of te hoge
verwachtingen, waaraan ze niet konden of uiteindelijk wilden voldoen.
De afwezigheid van steun en betrokkenheid heeft bijgedragen aan het onvrijwillige verloop
op initiatief van de werknemer, doordat steun en betrokkenheid ervoor hadden kunnen zorgen dat
respondenten beter gingen functioneren, of waardoor de motivatie om te blijven werken voor de
organisatie groter zou blijven.
In de gevallen dat de respondenten ontslagen zijn, lijkt de afwezigheid van steun en
betrokkenheid ook invloed te hebben gehad, zij het minder duidelijk zichtbaar. Meerdere ontslagen
respondenten geven te kennen dat het door meer steun en betrokkenheid vanuit de organisatie niet
tot ontslag had hoeven komen. In de eerste plaats omdat het functioneren geen kans kreeg te
verbeteren, in de tweede plaats doordat het gebrek aan steun erg veel energie kostte en
demotiverend werkte en in de derde plaats omdat het zorgde voor onoverbrugbare verschillen in
inzicht en denkwijze tussen organisatie en respondent.

4.3.5 Overige factoren volgens ex-medewerkers
Naast de drie hoofdfactoren is bij enkele respondenten sprake geweest van andere oorzaken met
verloop als gevolg. Deze oorzaken zijn letterlijk genoemd door de respondenten en vallen buiten de
eerdere indeling in de drie hoofdfactoren. In dit gedeelte wordt verslag gedaan van deze overige
factoren. Bij deze factoren lijkt het verloop in enkele gevallen meer vrijwillig dan onvrijwillig, omdat
van onvrede of disfunctioneren weinig sprake is. In een geval is de onvrede pas gekomen na het
onvrijwillige verloop. Door deze factoren toch te benoemen, wordt geïllustreerd dat het verloop
waarmee de respondenten te maken hebben gehad, niet sec is voortgekomen uit onvrede of
disfunctioneren.

Werk
Twee respondenten hebben aangegeven dat ze mede gestopt zijn bij de organisatie omdat het werk
dat ze daar deden niet (meer) voldeed aan hun wensen. De ene respondent gaf aan dat hij geen
uitdaging meer in het werk vond, omdat het werk in zijn ogen eentonig werd. Het was voor hem
steeds dezelfde gang van zaken.
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“Je hebt altijd met dezelfde problematiek te maken, altijd opvoedingsproblematiek, ouders die het niet
aankunnen, pleegouders die overbezorgd zijn en de opvoeding overnemen, het is altijd hetzelfde. Daar
gaat het altijd over. Het is een groot thema. Op zich niet erg, maar ik merkte aan mezelf dat ik iets
anders wilde doen.” (Case 9)

Dit droeg bij aan zijn keuze om te stoppen bij de organisatie. Het werk leverde niet meer wat de
respondent erin zocht.
De andere respondent gaf ook aan dat het werk hem niet meer bood wat hij op dat moment
nodig had. Bij deze respondent ging het niet zozeer om uitdaging die hij miste. Het ging hem meer
om de hoge werkdruk. Waar de respondent het werk graag deed, zorgde de werkdruk er mede voor
dat de respondent op een gegeven moment wilde stoppen.
“Het is me goed bevallen, maar na zoveel jaar merk je ook wel dat je het ook wel leuk vindt om weer
eens wat anders te doen. Het is best wel, je zit constant op 200% zeg maar.” (Case 10)

De intensiviteit van het werk heeft de respondent mede doen beslissen om te stoppen bij de
organisatie.

Rapporteren
Verschillende respondenten hebben aangegeven dat ze rapporteren enigszins beperkend vonden.
Enerzijds had men niet altijd de overtuiging dat het vele rapporteren zorgde voor betere
hulpverlening, dat het soms zelfs contraproductief werkte, anderzijds vond een respondent het
belang van formulieren te hoog gewaardeerd.
“Eigenlijk had je er gewoon niks aan. Nog meer rapporteren, het hielp niet om je werk beter te doen.”
(Case 9)

Respondent:

“Dat was ook in die tijd toen zouden ze ook, ja hoe heet dat, dan krijgen ze een
bepaalde certificatie dat ze goed zijn of zo. En dat was toen ook wel heel belangrijk,
en ik snap dat ook wel, want dan werden de verslagen natuurlijk ook bekeken door de
inspectie en zo. En ze kunnen niet zien van hoe je werkt, ze kunnen alleen maar die
verslagen zien, en dan snap ik ook echt...”

Interviewer:

“Ze moeten het echt uit de verslagen halen.”

Respondent:

“Waardeloos. Ik denk echt dat jeugdzorg, en of het nu christelijk is of niet, daar aan
ten onder gaat hoor. Je loopt vast.” (Case 8)

“Denk je dat je door het invullen van een veiligheidschecklist de veiligheid van een gezin te kunnen
garanderen? Soms ook over de mail, en zoals jij ook zei het aankruisen van ja en nee. Dat je denkt: 'Dit
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is bizar.' Er moeten daar vaker mensen over de voer komen en kijken en luisteren, en in gesprek gaan in
plaats van een formuliertje invullen. En als je dan denkt dat met zo'n papiertje in het dossier de
veiligheid gegarandeerd is, dan denk ik van: 'Kom op jongens, waar zijn jullie mee bezig?
Nepvertoning.’” (Case 13)

Deze hoge aandacht voor papier werkte bij deze respondenten mee aan de keuze om de organisatie
te verlaten. Het droeg bij aan onvrede en frustratie omdat men de voordelen van het vele
rapporteren niet zag, en het niet bijdroeg aan goede hulpverlening.

Financiën
Een respondent geeft aan ontslagen te zijn in zijn proeftijd omdat de financiën binnen de organisatie
niet toereikend bleken te zijn om de respondent in dienst te houden.
“In mijn proeftijd ben ik al weer ontslagen. Het lag niet aan mijn functioneren, maar de financiële
middelen waren op. Ze konden me niet meer betalen.” (Case 11)

De respondent geeft aan gereageerd te hebben op een vacature, dus bij de organisatie leek in eerste
instantie wel voldoende geld beschikbaar om iemand in te huren, maar werd na korte tijd duidelijk
dat het een verkeerde inschatting bleek. Vanuit het perspectief van de medewerker is het onvrijwillig
verloop dus veroorzaakt door een gebrek aan financiële middelen. Hierin zit wel een groot deel
onvrede van de respondent, want deze had dit uiteraard niet voorzien. Deze respondent valt in feite
grotendeels buiten de onderzoeksgroep, dus op deze vorm van ontslag zal verder niet worden
ingegaan.

Reistijd
Een andere respondent gaf als reden aan voor beëindiging van zijn dienstverband onder andere de
reistijd. Aan het begin vond de respondent dit niet zo bepalend, maar wegens een gegroeide mate
van verbinding met de woonplaats, werd de reistijd voor een groot deel bepalend voor de keuze om
te stoppen.
“Tegen die tijd dacht ik: 'Ik ga gewoon stoppen, en tegen die tijd zoek ik dan wel iets in de omgeving
van [de woonplaats], voor wat minder uren per week.’ Dus dat is echt een reden dat ik ook gestopt
ben. Ik zag het niet zitten om zoals nu 50 minuten heen en weer, dat vond ik echt niet prettig.” (Case
10)

Dit is een externe factor en deze respondent lijkt hierdoor wat buiten de in het begin gecreëerde
categorieën te vallen, omdat hier eigenlijk geen sprake lijkt van onvrede. Naast de reistijd noemt de
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respondent nog dat hij de hectiek van het werk wat minder leuk was gaan vinden, waardoor de
keuze om te stoppen gemakkelijker werd.
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4.4 Factoren volgens leidinggevenden
Naast de voormalig medewerkers zijn ook huidige leidinggevenden geïnterviewd die met onvrijwillig
verloop te maken hebben gehad. Deze leidinggevenden hebben zelf de organisatie niet verlaten,
maar hebben wel met onvrijwillig verloop te maken gehad. Van de vijf leidinggevenden die over
2009, 2010 en een gedeelte van 2011 te maken hebben gehad met onvrijwillig verloop hebben er
twee meegewerkt aan dit onderzoek. De ene leidinggevende is teamleider op een behandelgroep
voor jongeren. Hij geeft leiding aan het team van Pedagogisch Medewerkers dat daar arbeid verricht.
De andere teamleider is leidinggevende van een team Ambulant Begeleiders en een team
Pleegzorgwerkers. Hij is verantwoordelijk voor de personele, organisatorische en financiële kant. De
leidinggevenden zijn geïnterviewd om te onderzoeken hoe zij tegen het onvrijwillig verloop aankijken
vanuit hun perspectief. Dit zowel vanuit een smal als een breed perspectief. Smal in de zin van
concrete gebeurtenissen waarmee zij te maken hebben gehad, en breed in de zin van ideeën en
denkwijzen over het vraagstuk in meer algemene zin. Waar ligt volgens hen het zwaartepunt, wat zijn
de knelpunten en waar liggen oplossingen? In dit deel volgt een analyse van de interviews.

Smal perspectief
De ene teamleider heeft de maken gehad met een werknemer die niet goed functioneerde, wat met
name zichtbaar werd doordat het team zijn beklag erover deed bij de teamleider.
“Toen was er iemand die door mijn voorganger is aangenomen, en die functioneerde zo verschrikkelijk
slecht, dat ik na een aantal maanden besloten heb om zijn contract te beëindigen. Het probleem was
dat hij vond dat hij helemaal niet slecht functioneerde, en dat hij heel veel kwaliteiten had.” (Case 15)

De medewerker percipieerde in dit geval blijkbaar een fit met het werk, terwijl de teamleider hier
een ander beeld van had. De teamleider heeft de medewerker uiteindelijk een ultimatum gesteld:
“Ik heb gezegd: 'Vanaf 1 mei heb je bij mij geen baan meer, dus ik raad je sterk aan te zorgen dat je 1
mei ander werk gevonden hebt. Dan heb je nog een uitlooptijd van een aantal weken.' Dat heb ik hem
een maand of twee van tevoren echt uitdrukkelijk definitief meegedeeld.” (Case 15)

De teamleider heeft de maanden ervoor wel geprobeerd de medewerker beter te laten functioneren,
maar het leek geen vruchten af te werpen, waardoor uiteindelijk dit ultimatum werd gesteld. In dit
geval ligt disfunctioneren aan het verloop ten grondslag. Deze medewerker is zelf ook geïnterviewd,
en hij gaf te kennen dat hij ook voor een groot deel steun heeft gemist vanuit het team waarin hij
werkte. Dit wordt in wezen beaamd door de woorden van de teamleider, waaruit duidelijk wordt dat
het team totaal niet achter de medewerker stond, maar vooral aan de teamleider liet weten dat ze
de medewerker liever niet meer in het team hadden.
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Weet je, het team, zijn collega's die legden ook veel druk op mij, van: 'nu moet er wat gedaan worden'.
Die waren ook heel blij toen ik besloot dat 1 mei de uiterste datum was... Van het team kreeg ik eerst
wel de indruk van: 'kom op, aarzel niet te lang, praat niet te lang, neem actie'. (Case 15)

De teamleider is eerst een dossier gaan vormen en uiteindelijk heeft hij het ultimatum toegezegd.
Disfunctioneren is hierbij door de teamleider aangegeven als hoofdreden voor het onvrijwillige
verloop.
De andere teamleider heeft twee keer te maken gehad met een medewerker die de
organisatie verlaten heeft vanuit onvrede.
“Vorig jaar is iemand uit Werving en Selectie, die heeft zijn contract beëindigd. Dat had te maken met
overspannenheid en onvrede, of weinig hoop hebben dat een aantal dingen in de organisatie zouden
gaan veranderen waardoor hij wel goed zou gaan functioneren. En ik heb net weer zo'n gesprek
gevoerd met een tweede collega binnen dat team, die om dezelfde redenen heeft besloten om bij [de
christelijke jeugdzorginstelling] weg te gaan.” (Case 16)

De onvrede is in de ogen van de teamleider vooral ontstaan vanuit een hoge werkdrukbeleving en
een sombere toekomstverwachting op het gebied van mogelijke verbeteringen, naast dat
medewerkers zich niet gehoord hebben gevoeld.
“Weinig perspectief op verandering, verbetering, het niet gehoord worden...” (Case 16)

Deze elementen zorgden voor oplopende onvrede bij medewerkers waardoor hij uiteindelijk de
keuze hebben gemaakt de organisatie te verlaten.

Breed perspectief
Interne verschuivingen
Beide teamleiders geven aan dat bij de christelijke jeugdzorginstelling in hoge mate sprake is van
interne verschuivingen met personeel. Dit heeft verschillende oorzaken, waaronder bijvoorbeeld het
saneren van een organisatieonderdeel en het herplaatsen van niet goed functionerende
medewerkers of leidinggevenden. De teamleiders zetten vraagtekens bij verschuivingen van
personeel. Ze vragen zich af of er wel echt kritisch wordt gekeken of iemand wel op de nieuwe plek
zal passen.
“Mensen die binnen [de christelijke jeugdzorginstelling] een andere functie krijgen, dikwijls moeten
krijgen, ik denk dat daar veel mis gaat. Mensen werken al lang bij [de christelijke jeugdzorginstelling],
die moeten toch herplaatst worden, die moeten toch een nieuwe functie hebben en dan kun je wel van
de een naar het andere gaan, zonder dat iemand daar nu echt geschikt voor is, of de juiste opleiding
heeft gehad.” (Case 15)
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“Dat vind ik wel een punt dat ik meer om me heen heb gezien, dat teamleiders niet goed functioneren,
dat daar allerlei oplossingen voor worden gezocht, qua werk, die uiteindelijk niet echt effectief zijn.
Voor geen van de partijen zeg maar. Niet goed uitpakken. Dan denk ik van: 'Dan kun je beter iemand
naar buiten begeleiden.' Dus de [de christelijke jeugdzorginstelling] is soms in die zin, en dat is
misschien wel het christelijke van de organisatie, heel aardig. Maar uiteindelijk dus niet aardig voor de
mensen. Het is een beetje pappen en nathouden, en iemand dan weer ergens anders een kans geven,
maar eigenlijk al wel weten: 'Dat gaat niet werken.' Hopen dat het gaat werken, maar het gaat niet
werken...” (Case 16)

Dit duidt op onvoldoende kritische selectie in de ogen van de teamleiders, met name bij interne
verschuivingen van personeel, waardoor onhandige situaties ontstaan en uiteindelijk vaak alsnog
onvrijwillig verloop noodzakelijk wordt.

Werkdruk
Een andere oorzaak voor onvrijwillig verloop Binnen de organisatieonderdeel is sprake van een hoge
werkdrukbeleving onder (een deel van) het personeel. Dit wordt ondersteund door de teamleider.
“De werkdruk, het opstapelen van allerlei werkzaamheden die bij een bepaalde functie horen, en daar
niet zeg maar extra tijd voor krijgen.” (Case 16)

De aanhoudende hoge werkdruk zorgt voor oplopende onvrede op basis waarvan medewerkers de
organisatie verlaten. De teamleider constateert dat de organisatie te weinig verandert om de
werkdruk voldoende te verlagen voor medewerkers.
“Het is een gesprek dat voortdurend wordt gevoerd, met name binnen pleegzorg. Het is een heel lastig
gesprek omdat je, als je de organisatie wilt veranderen, je kunt op kleine onderdelen wel dingen
aanpassen, maar dat levert niet de lucht op die mensen graag willen.” (Case 16)

De middelen sluiten niet aan bij wat er van de medewerkers gevraagd wordt, waardoor de lat te
hoog blijft liggen voor medewerkers. Het karakter van een medewerker is ook bepalend voor hoe er
met de hoge werkdruk wordt omgegaan.
“Als voor jezelf de lat hoog legt en de organisatie legt de lat ook hoog, en je zit langdurig in zo'n
situatie, en er is weinig perspectief op dat dingen anders gaan lopen met een aantal maanden, of een
halfjaar, dan op een gegeven moment kun je dan aardig kapot draaien.” (Case 16)

Langdurig boven je mogelijkheden werken kan op een gegeven moment voor burn-outverschijnselen
zorgen. De energie raakt dan een keer op. Een continue hoge werkdrukbeleving voor medewerkers,
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zonder perspectief op verandering heeft in de ogen van de teamleider op die wijze onvrijwillig
verloop tot gevolg.
“Wel signalen afgeven, het onvoldoende gehoord worden door de leidinggevenden, of wel gehoord
worden maar dat er onvoldoende mogelijkheden zijn om op korte termijn wat te veranderen...” (Case
16)

De oplossing ligt volgens hem niet in kleine veranderingen.
“Ik denk dat we nu op een punt staan als organisatie dat we vrij fundamentele beslissingen moeten
gaan nemen, dat met een kaasschaafmethode zeg maar dit soort problemen niet oplost. Dat we echt
anders moeten organiseren.” (Case 16)

Een deel van het probleem wordt veroorzaakt doordat er veel wordt opgestart, waaronder nieuwe
initiatieven om een plek in de markt te behouden. Ondertussen wordt bijvoorbeeld een onderzoek
naar de werkdrukbeleving bij het personeel gedaan, waarbij eigenlijk verzaakt wordt de zaken
werkelijk af te ronden of een vervolg te geven.
“Bijvoorbeeld een onderzoek naar de werkdrukbeleving bij W&S’ers, dat loopt al een jaar, maar daar
hebben we nog nooit iets van teruggezien. Er zitten vast wel goede elementen in, mensen die al een
jaar geleden hebben aangegeven dat er wat moet veranderen en daar ook wel ideeën voor hebben
aangedragen... Als het tot aan de lippen is gestegen, dan hou je het niet nog een jaar vol, zeg maar. Ik
bedoel, daar zijn we niet goed in. Afmaken van zoiets...” (Case 16)

Te veel wordt tegelijk gedaan, waardoor niet de rust aanwezig is om bestaande problemen aan te
pakken en werkelijk op te lossen.
“En dat maakt dat je onvoldoende tijd en rust hebt om de knelpunten binnen de organisatie de
aandacht te geven die ze nodig hebben. Iedereen is druk, op alle niveaus, het zijn allemaal parallelle
processen...” (Case 16)

De oplossing komt in de ogen van de teamleider met name neer op het herzien van de inrichting van
de processen qua effectiviteit en efficiëntie. Voorts op duidelijker prioriteiten stellen en
besluitvaardiger zijn als het gaat om het schrappen van werkzaamheden die onmogelijk goed af te
ronden zijn met de beperkte middelen.
“Dus dat zal denk ik ook betekenen dat mensen ook gewoon weggaan. En anderzijds, denk ik, dat qua
faciliteiten van hoeveel uur je krijgt voor de dingen die je moet doen, dat we daar gewoon echt weer
naar moeten kijken en wat dieper moeten duiken in wat de mensen nu precies doen in die uren, en wat
is wel en niet nodig. en ook dat het management daar voor hen, ook om ze in bescherming te nemen,
besluiten in moet nemen. Ook ik als leidinggevende van oke, we hebben een hoog ambitieniveau, maar

© 2011, J. Pos, Strategisch Human Resource Management, Universiteit Utrecht | Bevindingen

83

84

Bevindingen

Onderzoeksrapport

het is gezien de beperkte faciliteiten niet mogelijk om alles te doen. Dan maar bewust kiezen om een
aantal dingen niet te doen. En wij willen nu nog te veel, toch alles blijven doen. Ook al zijn we een
kleinere organisatie. Dat we daarin besluitvaardiger moeten zijn. Gewoon bewust dingen niet doen.”
(Case 16)

Daarbinnen stipt de teamleider nog een moeilijkheid aan dat de kaders die vanuit het management
worden gegeven aan de medewerkers niet altijd door hen geaccepteerd worden, waardoor ze dus
over, onder andere tot behoud van voor henzelf gecreëerde, grenzen gaan. Hierdoor wordt het risico
op burn-outverschijnselen groter.
“Dus aan de ene kant hebben ze heel veel regelmogelijkheid in hun eigen functie, en als er kaders
worden gesteld, ook ter bescherming van henzelf wordt het niet altijd geaccepteerd. Om daar keuzes in
te maken vinden ze zelf heel lastig en vinden ze het ook lastig als het door anderen wordt gedaan. Dus
dat maakt wel, dit soort beroepen vind ik wel een hoog risico hebben van overspannenheid.” (Case 16)

In de twee gevallen van onvrijwillig verloop waarmee de teamleider te maken heeft gehad, was
overspannenheid een deel van de oorzaak. Dit blijft een lastig punt. Medewerkers hebben zelf ook
een aandeel in het gebruiken van hun energie, het is niet slechts te wijten aan de organisatie of het
werk.

Conclusie
Beide teamleiders hebben te maken met in elk geval één respondent die heeft meegewerkt aan dit
onderzoek, en de verhalen komen sterk overeen. Er is uiteraard sprake van een verschil in
perspectief. Voor een teamleider was overduidelijk disfunctioneren de oorzaak voor het onvrijwillige
verloop dat hij had geïnitieerd, waarbij hij verder niet sprak over de oorzaken van het
disfunctioneren. De geïnterviewde respondent liet weten dat in zijn ogen het team waarin hij
fungeerde ook een bijdrage heeft geleverd doordat hij te weinig steun heeft ervaren. De oorzaak
voor het onvrijwillige verloop ligt in de ogen van de teamleider met name bij het aannamebeleid van
de organisatie, specifiek gericht op interne verschuivingen van het personeel. De oplossing ligt
volgens hem in het kritischer selecteren van personeel. De andere teamleider had te maken met
medewerkers die zelf zijn gestopt bij de organisatie, waarbij vooral onvrede was ontstaan door de
hoge werkdruk en het sombere toekomstperspectief als het gaat om vermindering ervan. De
teamleider is op de hoogte van de werkdruk, en deelt de mening dat het niet snel zal veranderen.
Het probleem van onvrijwillig verloop wordt in zijn ogen met name veroorzaakt doordat de
organisatie een hoog ambitieniveau heeft, maar onvoldoende middelen om de ambitie waar te
maken. De hoge ambitie zorgt ervoor dat de organisatie blijft vernieuwen en veranderen, zonder dat
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zaken helemaal worden afgerond. Dit draagt bij aan de hoge werkdrukbeleving en sombere
toekomstverwachting van medewerkers. Het karakter van de medewerkers heeft ook invloed op het
onvrijwillige verloop. Medewerkers met een hoog ambitieniveau willen mee met het hoge
ambitieniveau van de organisatie, waardoor de kans op burn-outverschijnselen hoog is. De
organisatie moet besluitvaardiger zijn en soms ook zaken afstoten waar geen middelen voor bestaan.
Aan de andere kant nemen medewerkers niet altijd genoegen met de gestelde kaders, waardoor ze
over grenzen gaan die vaak juist geschapen zijn vanuit de organisatie ter bescherming van henzelf.
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5. Conclusie
Op basis van de bevindingen wordt in dit hoofdstuk het eerste deel van de hoofdvraag beantwoord.
Het eerste deel van de hoofdvraag is:

“Welke factoren liggen volgens betrokkenen ten grondslag aan het onvrijwillige verloop bij de
christelijke jeugdzorginstelling?”

Naast beantwoording van het eerste deel van de hoofdvraag worden suggesties van respondenten
gegeven als het gaat om vermindering van onvrijwillig verloop.

Ex-medewerkers
Onvrede
Het onvrijwillige verloop waarmee ex-medewerkers van de christelijke jeugdzorginstelling te maken
hebben gehad, is ingedeeld in twee categorieën. Enerzijds betreft het verloop op initiatief van de
werkgever, anderzijds verloop op initiatief van de werknemer uit onvrede.
Ontslag of het niet geven van een contractverlenging lijkt met name geïnitieerd omdat vanuit
de organisatie bezien een medewerker niet goed functioneerde. Uit de resultaten is meerdere keren
naar voren gekomen dat respondenten aangaven dat ze zijn ontslagen met de reden dat ze niet goed
functioneerden. Disfunctioneren is een breed begrip; het is duidelijk geworden dat er meer achter zit
dan alleen het niet naar behoren uitvoeren van de bij de functie horende taken of verminderd
functioneren in de sociale context. Veel respondenten menen bijvoorbeeld dat mogelijk
disfunctioneren had kunnen veranderen in functioneren wanneer er op een andere manier met de
situatie was omgegaan vanuit de organisatie. Enkele respondenten gaven aan dat ze op sommige
punten inderdaad niet konden voldoen aan wat er door de functie van hen geëist werd, dus
erkenden in bepaalde mate disfunctioneren. De meeste respondenten dachten hierin wel te kunnen
verbeteren, door bijvoorbeeld steun van hun collega’s of steun vanuit de organisatie. De meeste
respondenten die ontslagen zijn, hebben toch een gevoel van onvrede overgehouden aan de periode
bij de organisatie, evenals als respondenten die zelf bij de organisatie zijn weggegaan.
Om inzicht te creëren in wat ten grondslag ligt aan het onvrijwillige verloop bij de organisatie
is in dit onderzoek gefocust op het beschrijven van deze onvrede. De relatie tussen onvrede en
onvrijwillig verloop is niet altijd even duidelijk te rangschikken onder een bepaalde factor. Meerdere
respondenten gaven aan dat onvrede is ontstaan vanuit verschillende, met elkaar samenhangende
gebeurtenissen en factoren. Bij de analyse van de interviews zijn nochtans drie hoofdfactoren
onderscheiden die verloop tot gevolg hebben gehad. Dit betreffen communicatie, verwachtingen en
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betrokkenheid of steun. Per factor is geanalyseerd wat respondenten hebben ervaren dat onvrede
heeft veroorzaakt. In de helft van de onderzochte cases heeft (voornamelijk) onvrede de
respondenten doen besluiten te stoppen bij de organisatie. Per hoofdfactor is getracht te beschrijven
waar de onvrede uit is ontstaan. In de andere helft van de cases heeft onvrede eveneens een rol
gespeeld, maar meer op de achtergrond. Respondenten zijn bijvoorbeeld ontslagen op basis van
disfunctioneren, terwijl zij ervoeren dat ze geen mogelijkheid kregen om te verbeteren in het
functioneren. Hierin is hun onvrede zichtbaar. Deze onvrede is dan niet de directe oorzaak voor het
verloop. In de ogen van de respondenten was er aan het disfunctioneren nog wat te doen, waardoor
onvrijwillig verloop niet noodzakelijk werd.
Via de analyse van de interviews is gekomen tot drie hoofdfactoren die volgens
respondenten ten grondslag liggen aan het onvrijwillige verloop waarmee zij te maken hebben
gehad. Dit betreffen communicatie, verwachtingen en betrokkenheid of steun.

Communicatie
Uit de bevindingen komt naar voren dat respondenten problemen hebben ervaren op het gebied van
communicatie met de leidinggevende. Communicatie was afwezig, werd ervaren als eenzijdig of als
betuttelend, in die zin dat respondenten zich niet serieus genomen hebben gevoeld. De problemen
gaven onvrede onder respondenten die zelf uiteindelijk de keuze maakten om de organisatie te
verlaten. Respondenten die ontslagen zijn, menen dat de stijl van communiceren of het gebrek aan
communicatie afbreuk heeft gedaan aan de mogelijkheid om te verbeteren in het functioneren en
opereren in de organisatie, dan wel deze mogelijkheid heeft uitgesloten. Zodanig dat ontslag niet
nodig was geweest.

Verwachtingen
Bij meerdere respondenten is sprake geweest van te hoge verwachtingen vanuit de organisatie en
van niet uitgekomen verwachtingen van henzelf wat bijgedragen heeft aan het onvrijwillige verloop.
De verwachtingen vanuit de organisatie richting de medewerker waren voor enkele
medewerkers te hoog om aan te voldoen. Enkele respondenten zijn ontslagen of zelf weggegaan
doordat zij niet konden voldoen aan de functie-eisen. Enerzijds kwam dit door onvoldoende
ontwikkelde vaardigheden bij een respondent, anderzijds doordat het voor respondenten niet
duidelijk was hoe ze konden voldoen aan de eisen. In sommige gevallen bleken de functie-eisen op
papier anders dan in de werkelijkheid. Dit leidde in meerdere gevallen tot frustratie, waardoor in
sommige gevallen de keuze werd gemaakt om te stoppen bij de organisatie. In de overige gevallen
werden respondenten ontslagen op basis van disfunctioneren. Daar lagen eveneens onduidelijke
verwachtingen aan ten grondslag.
© 2011, J. Pos, Strategisch Human Resource Management, Universiteit Utrecht | Conclusie

87

88

Conclusie

Onderzoeksrapport

Naast voor respondenten te hoge verwachtingen, hebben respondenten ook te maken gehad
met eigen, niet uitgekomen verwachtingen. Die zorgden voor groeiende onvrede op basis waarvan
men de organisatie verliet. Ook kwam het voor dat eigen niet uitgekomen verwachtingen
meespeelden in de onvrede en teleurstelling die bij respondenten achtergebleven is na hun ontslag.
Respondenten verwachtten bijvoorbeeld te kunnen ontwikkelen in hun functie, maar kregen hier
geen mogelijkheid voor. Daardoor raakte men teleurgesteld waarop uiteindelijk ontslag volgde.

Betrokkenheid/steun
Meerdere respondenten hebben dan nog aangegeven dat zij steun of betrokkenheid misten vanuit
de organisatie. Zij geven aan dat het met meer steun of betrokkenheid vanuit de organisatie niet zo
ver had hoeven komen dat onvrijwillig verloop het resultaat zou zijn geweest. Dit geldt voor zowel
verloop op initiatief van de werknemer vanuit onvrede als verloop op initiatief van de werkgever.
Enerzijds werkte de perceptie van afwezigheid van steun en/of betrokkenheid vanuit de organisatie
mee aan groeiende teleurstelling en onvrede waardoor de keuze om te stoppen bij de organisatie bij
respondenten werd opgedrongen. Anderzijds bemoeilijkte dit verbetering in het functioneren van
respondenten waardoor uiteindelijk ontslag is gegeven op basis van disfunctioneren.
In zeker opzicht kan gezegd worden dat de factor communicatie veel raakvlakken heeft met
de factor betrokkenheid/steun. Het gebrek aan communicatie of de eenzijdige communicatie die
medewerkers ervaren hebben, kan ook opgevat worden als gemis aan betrokkenheid vanuit de
werkgever. Dit geldt ook voor medewerkers die zich niet gehoord hebben gevoeld. De perceptie van
betrokkenheid vanuit de werkgever blijkt zeer belangrijk voor medewerkers. Dit heeft invloed op hun
werktevredenheid, functioneren en intentie om te stoppen.
Te hoge of onduidelijke verwachtingen vanuit de organisatie zijn in enkele gevallen ook te
zien als een gemis aan betrokkenheid en/of steun vanuit de organisatie, omdat te hoge
verwachtingen in die gevallen wellicht met meer steun hadden kunnen veranderen in haalbare
verwachtingen. Dit zou eveneens het geval kunnen zijn met onduidelijke verwachtingen. Meer
betrokkenheid en/of steun zou ervoor kunnen zorgen dat onduidelijke verwachtingen duidelijk
worden, met mogelijk positieve gevolgen.
Bij verwachtingen vanuit de medewerker zou meer betrokkenheid en/of steun kunnen
bijdragen aan verminderde teleurstelling onder medewerkers, waardoor onvrijwillig verloop wellicht
uit zou kunnen blijven.
Zo bezien lijkt betrokkenheid/steun de belangrijkste factor te zijn met de meeste invloed op
het onvrijwillige verloop. Het gros aan gegevens is te herleiden naar de ervaring van respondenten
die betrokkenheid en/of steun hebben gemist vanuit de organisatie. In het ene geval werd de keus
om te stoppen steeds meer opgedrongen bij respondenten, in het andere geval zorgde het voor
© 2011, J. Pos, Strategisch Human Resource Management, Universiteit Utrecht | Conclusie

88

89

Conclusie

Onderzoeksrapport

blijvend disfunctioneren in de functie of in de organisatie, waardoor overgegaan werd tot onvrijwillig
verloop op initiatief van de werkgever.

Individuele factoren
Naast bovengenoemde factoren is er bij respondenten sprake van individuele factoren die wellicht
mede bijgedragen hebben aan het onvrijwillige verloop waarmee zij te maken hebben gehad. Dit is in
de resultaten in mindere mate aan bod gekomen, aangezien deze factoren voor de organisatie niet of
nauwelijks beïnvloedbaar zijn. Het gaat dan om persoonskenmerken als emotionele instabiliteit,
perfectionisme en ambities, gewetensvolheid en meegaandheid.6 Deze kenmerken zorgen in
combinatie met de externe factoren sneller of minder snel voor verhoogde stressbeleving en
daarmee beïnvloeden ze de kans op onvrijwillig verloop. Deze factoren zijn door de organisatie niet
of nauwelijks beïnvloedbaar, dus het is in die zin ook niet altijd mogelijk om onvrijwillig verloop te
voorkomen. Wel kan hier, indien het de organisatie bekend wordt rekening mee worden gehouden.

Suggesties voor verbetering vanuit ex-medewerkers
Door verschillende respondenten is advies gegeven richting de organisatie. Hierbij gaat het om
suggesties voor verbeteringen waardoor in de ogen van respondenten onvrijwillig verloop minder
voor zal komen.
Respondenten pleiten voor het creëren of behouden van goede verticale communicatie. Dat
wil zeggen dat er communicatie plaatsvindt, ook over hiërarchische drempels. Een teamleider moet
geen communicatieve ‘bottleneck’ zijn. Respondenten willen dat er naar hen geluisterd wordt, dat
men ze serieus neemt. Respondenten adviseren in dit kader het management zich meer te richten op
het creëren van een open cultuur waarin gefocust wordt op samenwerken tussen de verschillende
hiërarchische lagen. Een cultuur waarin men elkaar mag aanspreken op tekortkomingen en waarin
men elkaar complimenteert op wat er goed gaat.
Respondenten verlangen bottom-up communicatie. Men bedoelt daarmee dat men vroeg wil
worden meegenomen in veranderingsprocessen en daardoor ook meer kunnen meedenken.

Leidinggevenden
Vanuit het perspectief van de twee geïnterviewde leidinggevenden zijn de factoren waar onvrijwillig
verloop aan ten grondslag ligt, grofweg in te delen in twee categorieën.
Enerzijds komt onvrijwillig verloop voort uit het aannamebeleid, dat dus als onvoldoende
kritisch wordt ervaren. Dit komt met name voor bij interne verschuivingen van personeel. De

6

Dit rijtje kenmerken komt uit de scheurkalender Psychologie Magazine, 29 mei 2012.
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organisatie is soms te vriendelijk voor bijvoorbeeld slecht functionerend personeel, waardoor dit te
lang in dienst wordt gehouden, of om de kool en de geit te sparen op een andere functie wordt gezet
zonder de geschiktheid goed na te gaan.
Anderzijds lijkt de organisatie een hoog ambitieniveau te hebben waar onvoldoende
middelen tegenover staan. Dit draagt in de ogen van de leidinggevenden bij aan hoge
werkdrukbeleving onder het personeel, wat uiteindelijk onvrijwillig verloop tot gevolg kan hebben.
Personeel dat zelf ook een hoog ambitieniveau heeft, en moeilijk haar eigen grenzen kan bewaken, is
vatbaar voor burn-outverschijnselen.
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6. Reflectie op de theorie
6.1 Inleiding
In hoofdstuk 3 is een theoretisch kader geschetst in dienst van dit onderzoek. De focus lag hierbij op
het thema Person-Environment fit. In hoofdstuk 4 zijn de bevindingen op basis van de interviews met
respondenten gepresenteerd. In het huidige hoofdstuk wordt de literatuurstudie geconfronteerd
met de bevindingen. Per onderdeel van de Person-Environment fit wordt een korte weergave
gegeven van wat in de theorie naar voren kwam waarna uiteengezet wordt hoe de bevindingen
hierbij passen. Binnen de onderdelen van het Person-Environment fitkader komen de thema’s Public
Service Motivation, New Public Management en het werken als jeugdwerker aan bod.
Vrijwel alle bevindingen op basis van de interviews zijn terug te brengen onder het kader van
de Person-Environment fit, met uitzondering van twee onderdelen binnen paragraaf 4.5.3 Overige
factoren, te weten financiën en reistijd. Dat de financiën ontoereikend waren om een medewerker in
dienst te houden heeft niet te maken met hoe een persoon past in een werkomgeving. De reistijd als
bepalende variabele op basis waarvan verloop plaatsvindt evenmin.

6.2 Person-Environment fit
Verschillende studies tonen een verband aan tussen de mate van fit van een individu met zijn
werkomgeving en variabelen als werktevredenheid en werkprestaties, en daarmee op verloop
(Edwards, 1991; Judge &Kristof-Brown, 2004; Kristof, 1996; Spokane, Meir&Catalano, 2000; Verquer,
Beehr& Wagner, 2003; Werbel&Gilliland, 1999, in: Edwards et al., 2006). Hieronder zal per
deelgebied een korte reflectie worden gegeven op de theorie op basis van de bevindingen.

6.2.1 Person-Job fit
De Person-Job fit wordt in de theorie gesplitst in demands-abilities en needs-supplies. Demandsabilities richt zich op de eisen die het werk stelt en de vaardigheden, mogelijkheden en kennis die
daarbij nodig zijn. Needs-supplies gaat meer om de wensen van een individu aangaande het werk
(Sekiguchi, 2004).

Demands-abilities
Uit het onderzoek komt naar voren dat in enkele gevallen respondenten niet konden voldoen aan de
eisen van het werk, vanwege gebrek aan voldoende vaardigheden en kennis. Ofwel er bestond geen
fit op dit gebied. Kristof-Brown et al. (2005) stellen dat een misfit op dit niveau tot gevolg heeft dat
iemand verminderd functioneert, op basis waarvan kan worden overgegaan tot ontslag. Dit wordt
ondersteund door de bevindingen in dit onderzoek. Enkele mensen zijn ontslagen op basis van
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disfunctioneren afgezet tegen de functie-eisen. Uit de bevindingen komt wel naar voren dat in enkele
gevallen medewerkers aangaven onvoldoende mogelijkheden te hebben gekregen om te verbeteren
in hun functioneren. Daarmee zou een verhoogde fit kunnen worden gecreëerd en daarmee verloop
wellicht zijn voorkomen.
Mitchell et al. (2001) en Kristof-Brown et al. (2005) stellen daarnaast dat een misfit op dit
niveau kan zorgen voor verhoogde intentie om te stoppen bij een organisatie. Dit is in het onderzoek
in beperkte mate zichtbaar geworden. Een respondent is gestopt bij de organisatie omdat hij geen
mogelijkheid zag om te verbeteren in zijn functioneren. Zijn vaardigheden pasten dus onvoldoende
bij de eisen van het werk waardoor hij de keuze maakte om te stoppen bij de organisatie.

Needs-supplies
Op het gebied van needs-supplies is sprake van een misfit wanneer het werk een individu niet biedt
wat diegene ervan verlangt (Sekiguchi, 2004). Een misfit kan zorgen voor verminderde motivatie en
daardoor verminderde prestaties op basis waarvan ontslag kan volgen, of voor verminderde
werktevredenheid en daarmee verhoogde intentie om te stoppen (Boselie, 2010). Uit de bevindingen
wordt duidelijk dat in enkele gevallen het werk aan medewerkers niet bood wat ze nodig hadden.
Enkele respondenten vonden het werk te druk of misten uitdaging. Hierdoor werd de intentie om te
stoppen bij de organisatie verhoogd. Op dit onderdeel wordt de theorie eveneens ondersteund.
Uit de bevindingen komt niet naar voren dat respondenten ontslagen zijn op basis van
disfunctioneren omdat het werk hen niet leverde wat ze nodig hadden. Dit kan komen doordat alleen
vanuit de medewerker is gekeken. Een medewerker die op basis van disfunctioneren is ontslagen,
zou mogelijk slecht gefunctioneerd kunnen hebben doordat het werk niet leverde wat hij nodig had.
Deze relatie hebben respondenten zelf niet gelegd, waardoor hier de theorie wordt ondersteund
noch tegengesproken.

6.2.2 Person-Vocation fit
Op het gebied van de Person-Vocation fit is met uitzondering van enkele personen bij vrijwel alle
respondenten een goede fit waargenomen. De Person-Vocation fit heeft vooral indirect, via PersonJob fit of Person-Organization fit invloed op variabelen als werkprestaties, werktevredenheid en
intentie om te stoppen bij een organisatie (Vogel & Feldman, 2009). Negatieve invloed is
geconstateerd bij respondenten die teleurgesteld raakten in de jeugdzorg omdat ze het jammer
vonden dat de jeugd geen dankbaarheid uitte voor de geboden hulp. Dit maakte het voor hen
moeilijker om naar behoren te functioneren. Zo wordt een relatie zichtbaar met Person-Job fit.
Hiermee wordt bevestigd dat Person-Vocation fit indirect, via Person-Job fit invloed uitoefent op
werkprestaties en daarmee op onvrijwillig verloop.
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Van positieve invloed is mogelijk sprake geweest dat respondenten in sommige gevallen
aangaven dat hun hart bij jeugd lag, dat ze ‘voor de jeugd gingen’.

6.2.2.1 Public Service Motivation
Aansluitend op het onderdeel Person-Vocation fit, blijkt eveneens dat het gros van de respondenten
gemotiveerd bleek om een hoger doel te dienen, in dit geval zorg te verlenen voor jeugd in
moeilijkheden. Leisink en Steijn (2009) stellen dat er geen directe relatie bestaat tussen de mate van
Public Service Motivation en werkprestaties op basis waarvan iemand kan worden ontslagen. Er is
eerst een fit nodig tussen een individu en zijn werkomgeving voordat de invloed van Public Service
Motivation verschil maakt. Als gekeken wordt naar de mate van Public Service Motivation in relatie
tot de werktevredenheid en de intentie om te stoppen bij een organisatie, blijkt er wel een relatie te
bestaan. Een lage Public Service Motivation kan zorgen voor verminderde werktevredenheid en
verhoogde intentie om te stoppen bij een organisatie.
Uit de bevindingen is niet naar voren gekomen of en in welke mate Public Service Motivation
verschil heeft gemaakt. Wel is uit het gros van de interviews gebleken dat respondenten het werk
deden vanuit een soort interne, eigenbelang overstijgende drijfveer. Deze drijfveer kan zijn versterkt
door de christelijke levensovertuiging van de respondenten. Een hoofdthema van de christelijke
levensovertuiging is immers zorg voor de naaste. Maar of en in welke mate dit invloed heeft gehad
op het onvrijwillige verloop is niet zichtbaar geworden. Mogelijk komt dit doordat medewerkers zijn
bevraagd op de oorzaak van het onvrijwillig verloop en niet op de intentie om te blijven werken. Dat
lijkt ook niet logisch, aangezien het om ex-medewerkers ging. De christelijke jeugdzorginstelling dient
als zodanig een hoger doel. Public Service Motivation zou hooguit van invloed kunnen zijn op de
intentie om bij een organisatie te blijven. Om dat nader te onderzoeken, zouden medewerkers
moeten worden bevraagd die nog bij de organisatie werken.

6.2.2.2 Het werken als jeugdwerker
Dat het werken in de jeugdzorg als zwaar en emotioneel uitputtend kan worden beschouwd
(Krueger, 2002), blijkt ook uit de resultaten van dit onderzoek. Enkele respondenten gaven aan
idealistische verwachtingen te hebben aangaande dankbaarheid vanuit cliënten voor de geleverde
zorg. Die verwachtingen kwamen niet uit. Dit hebben zij als zwaar ervaren. Daarnaast hebben andere
respondenten ook genoemd dat het jeugdwerk voor hen emotioneel vrij zwaar was. Geen van hen
heeft echter sec de zwaarte van het werk genoemd als hoofdreden voor het onvrijwillige verloop.
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6.2.3 Person-Organization fit
Bij enkele respondenten is een verminderde fit geconstateerd op het gebied van de PersonOrganization. Men was het niet altijd eens met de vanuit de organisatie ingezette wijzigingen in de
organisatiestructuur, of met de wijze waarop de organisatie vorm gaf aan werkprocessen. In de
theorie komt naar voren dat een verminderde fit op het gebied van Person-Organization
verminderde werktevredenheid en verhoogde intentie om te stoppen als gevolg heeft. Uit de
bevindingen van dit onderzoek blijkt inderdaad een relatie te bestaan tussen de Person-Organization
fit en het onvrijwillige verloop waarmee respondenten te maken hebben gehad. Verschillende
respondenten die aangaven het niet eens te zijn met de wijze van organiseren, of hier vraagtekens bij
zetten, bleken minder tevreden te raken in hun werk en hebben uiteindelijk de keuze gemaakt om te
stoppen bij de organisatie. Daarnaast is in sommige gevallen een verminderde fit waargenomen op
het onderdeel Person-Organization die door de organisatie opgevat lijkt als disfunctioneren op het
gebied van contextuele prestaties. Dit werd beoordeeld als contraproductief. Het gaat dan dus niet
om verminderde prestaties binnen de functie, die werd voldoende vervuld. De wijze waarop door de
medewerkers werd gehandeld binnen de context van de organisatie werd als contraproductief
beoordeeld. Op basis hiervan zijn enkele medewerkers ontslagen. Als voorbeeld kan dienen de
medewerker die een paper schreef met daarin zijn visie op een bepaalde beleidsrichting van de
organisatie die door de organisatie als aanval werd opgevat, hetgeen uiteindelijk onvrijwillig verloop
tot gevolg had.

6.2.3.1 New Public Management
Enkele respondenten hebben aangegeven moeite te hebben gehad met de rapportages die vanuit de
organisatie van hen werden geëist. Men heeft in enkele gevallen genoemd het niet eens te zijn
geweest met die wijze van organiseren, omdat je niet alles op papier kunt zetten. De hulpverlening
wordt niet beter wanneer je een checklist afvinkt over de veiligheid van een kind, zo gaven ze aan.
Papier wordt dan belangrijker dan het kind. Deze in de ogen van respondenten te hoge aandacht
voor, of te grote nadruk op rapportages kan op die manier een vorm van misfit worden op het gebied
van Person-Organization of Person-Job. Men is het niet eens met de wijze waarop georganiseerd
wordt, men denkt dat het niet bijdraagt aan de kwaliteit van de zorg, maar hier in sommige gevallen
zelfs aan afdoet. Onvrede ontstaat en de keuze om de organisatie te verlaten, wordt opgedrongen.
Aan de andere kant is gebleken dat respondenten disfunctioneren is aangerekend omdat hun
rapportages onvoldoende bleken.
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6.2.4 Person-Group fit
De Person-Group fit gaat over de overeenkomst tussen het individu en de collega’s waarmee hij
samenwerkt (Kristof-Brown et al., 2005). De auteurs stellen dat met name de prestaties van de
medewerker worden beïnvloed door de mate van fit, waardoor op basis van disfunctioneren ontslag
kan volgen. Milliken en Martins (1996, in: Kristof-Brown et al. 2005) en Harrison, Price en Bell (1998,
in: Kristof-Brown et al. 2005) maken onderscheid tussen oppervlakte- en diepteniveau, waarbij het
diepteniveau (waarden en doelen) de meeste invloed heeft op het functioneren. Uit de interviews is
geen materiaal naar voren gekomen waaruit gebleken is dat respondenten zich heel anders hebben
gevoeld in hun levensovertuiging dan collega’s. Een respondent gaf aan dat zijn
levensbeschouwelijke visie mogelijk iets strenger was dan die van zijn collega’s, maar dit werd niet
als belemmerend ervaren. Aangezien het onderzoek plaatsvond in een christelijke jeugdzorginstelling
kwamen vrijwel alle individuen met hun collega’s op het diepteniveau relatief veel met elkaar
overeen. Daar waar verschillen waren, werd dit geaccepteerd en werd er gebruik van gemaakt door
specifieke gezinnen bijvoorbeeld een hulpverlener te bieden met vergelijkbare christelijke
geloofsachtergrond.
Bij twee respondenten lijkt sprake te zijn geweest van een zekere misfit met enkele collega’s
op het niveau van verwachtingen. Bij een respondent uitte dit zich doordat collega’s het niet eens
waren met de werkwijze die binnen de organisatie gehanteerd werd aangaande het controleren van
indicaties. Deze taak werd laag gewaardeerd, waardoor degene die hem uitvoerde zich niet
geaccepteerd voelde. Het heeft daarbij een bescheiden bijdrage geleverd aan het onvrijwillige
verloop, doordat het invloed had op de werktevredenheid en de intentie om te stoppen bij de
organisatie. De andere respondent verwachtte van zijn collega’s opbouwende feedback om
prestaties te verbeteren, maar kreeg dit niet, waardoor prestaties ondermaats bleven. Op basis van
disfunctioneren is deze respondent ontslagen.
De theorie stelt dat een verminderde PG fit invloed uitoefent op het functioneren en
daarmee op onvrijwillig verloop. In twee cases is dit naar voren gekomen, waarmee de theorie wordt
bevestigd.

6.2.5 Person-Supervisor fit
In de literatuur worden drie vormen van fit met de Supervisor onderscheiden, namelijk op het gebied
van overeenkomende waarden, overeenkomende doelen en overeenkomende persoonlijkheid
(Kristof-Brown et al., 2005). De bevindingen in hoofdstuk 4 laten zien dat meerdere respondenten op
dit niveau een zekere misfit hebben ervaren. De waarden van het individu stemden vaak niet
overeen met de waarden van de leidinggevende. Kristof-Brown et al. stellen dat een misfit op het
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niveau van Person-Supervisor relatief veel invloed uitoefent op variabelen als werktevredenheid en
werkprestaties en daarmee op onvrijwillig verloop. Dit wordt ondersteund door de gegevens uit de
interviews.
Respondenten gaven aan communicatie met hun leidinggevende als eenzijdig te hebben
ervaren, ze voelden zich vaak niet gehoord. Respondenten geven aan dat dit iets is dat ze echt gemist
hebben, waaruit afgeleid kan worden dat respondenten hierin verschilden van hun leidinggevende.
Ze vinden dit belangrijk, hechten hier meer waarde aan dan hun leidinggevende.
Op het gebied van verwachtingen leken in een enkel geval de doelen van de leidinggevende
overeen te komen met de doelen van de respondent, maar maakte de leidinggevende niet waar wat
hij zei. Hierdoor werd er geleidelijk een verminderde fit met de leidinggevende zichtbaar, wat
bijdroeg aan verminderde werktevredenheid bij de respondent. Dit was de basis waarop de
respondent bij de organisatie gestopt is.
Meerdere respondenten gaven te kennen dat het niet klikte met hun leidinggevende. Veelal
was dit te wijten aan een misfit op het gebied van persoonlijkheid. Dit heeft veel invloed gehad op de
werktevredenheid en de intentie om te stoppen. Het zwaartepunt lag in veel gevallen weliswaar op
het gebied van persoonlijkheid, maar daaruit volgde een misfit op het gebied van de waarden en
doelen. Deze worden vaak mede gevormd door de persoonlijkheid. Alles bij elkaar zorgde dit voor
een misfit tussen de respondent en de leidinggevende, waardoor verminderde werktevredenheid
optrad en de intentie om de organisatie te verlaten vergrootte. Een respondent laat weten dat de
misfit met zijn leidinggevende waarschijnlijk de belangrijkste invloed heeft gehad op het onvrijwillige
verloop, omdat een andere benadering in zijn ogen hoogstwaarschijnlijk had geholpen hem in dienst
te houden.
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7. Discussie
In dit hoofdstuk wordt het onderzoek tegen het licht gehouden en wordt gekeken naar de
beperkingen en daaruit kan advies volgen voor eventueel vervolgonderzoek.

Eenzijdig belicht
Dit onderzoek is in hoofdzaak verricht onder ex-medewerkers van de christelijke jeugdzorginstelling
die of ontslagen zijn, of geen contractverlenging hebben gehad, of vertrokken zijn uit onvrede. Dit
heeft als beperking dat ex-medewerkers gekleurd kunnen zijn door hun negatieve ervaringen. Zij
hebben vrijwel allemaal te maken gehad met een voor hen vervelende kant van de organisatie.
Ontslag komt niet zomaar en vertrekken uit onvrede doe je ook niet voor je plezier. Het onderzoek
belicht daardoor in grote mate slechts één kant van het verhaal. Dit is enigszins opgevangen door de
verhalen van de twee leidinggevenden, maar het onderzoek blijft relatief eenzijdig. Niettemin is het
van belang dat de verhalen van de ex-medewerkers serieus worden genomen, aangezien de
ervaringen vanuit hun perspectief niet per definitie minder waard zijn dan ervaringen vanuit het
perspectief van de organisatie.

Disfunctioneren
Een volgend punt dat ik hier ter discussie wil stellen is de wijze van verloop op initiatief van de
werkgever. Uit de bevindingen is naar voren gekomen dat dit in de meeste gevallen is gebeurd op
basis van disfunctioneren. Meerdere respondenten hebben aangegeven dat dit als reden werd
gegeven voor hun ontslag of voor het feit dat zij geen contractverlenging kregen. Het materiaal toont
dat de respondenten zich bewust waren van het feit dat zij niet voldeden aan wat er van hen geëist
werd in hun functie. Echter, uit de resultaten is naar voren gekomen dat dit door hen niet sec als
oorzaak werd gezien voor het verloop op initiatief van de werkgever. Het is gebleken dat achter
disfunctioneren vaak veel andere zaken speelden. Ook hier blijkt onvrede regelmatig mee te spelen
in de weg naar onvrijwillig verloop. In dit onderzoek is telkens getracht de onvrede te beschrijven en
van daaraf de weg naar verloop te beschrijven, maar dit is in sommige gevallen zeer lastig gebleken.
De oorzaak-gevolgrelatie is niet altijd even rechtstreeks zichtbaar geworden, waardoor het in
sommige gevallen zelfs moeilijk te zeggen is of onvrede met bepaalde gebeurtenissen werkelijk
invloed heeft gehad op het uiteindelijke verloop. Het is altijd het complete plaatje geweest, de
volledige reeks der gebeurtenissen waarop uiteindelijk verloop volgde. Of het verloop uiteindelijk op
initiatief van de werkgever of initiatief van de werknemer plaatshad, is dan niet eens meer heel
relevant. Het gaat dan veel meer om wat ertoe geleid heeft dat iemand niet meer bij de organisatie
werkzaam is.
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Vervolgonderzoek
Bovengenoemde punten leiden tot enkele adviezen voor eventueel vervolgonderzoek. Een
vervolgonderzoek zou zich ook kunnen richten op het huidige personeel, waarin wordt onderzocht
wat de medewerkers binnen de organisatie bindt en boeit. Zo wordt in kaart gebracht op welke
punten de organisatie mogelijk tekortschiet in de ogen van huidige medewerkers, dus medewerkers
waarbij indien al sprake is van enige onvrede dit nog niet heeft geleid tot verloop. Door dit in kaart te
brengen is directer te zien waar knelpunten liggen binnen de organisatie omdat het meer om de
huidige situatie gaat en minder om het verleden waarvan sprake is in het huidige onderzoek.
Op basis van dit onderzoek zou een onderzoek kunnen worden opgezet onder
leidinggevenden van de organisatie, waarbij getoetst wordt in hoeverre zij de uitkomsten van het
onderzoek herkennen en waarin onderzocht wordt hoe de leidinggevenden omgaan met de drie
hoofdfactoren die in dit onderzoek naar voren zijn gekomen. Zo wordt inzichtelijk gemaakt waar de
knelpunten liggen. Hier kunnen leidinggevenden hun voordeel mee doen om zo onvrijwillig verloop
te verminderen.
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8. Aanbevelingen
Op basis van de bevindingen zijn er een aantal aanbevelingen te doen om onvrijwillig verloop in de
toekomst te verminderen, hiermee wordt het tweede deel van de hoofdvraag beantwoord:

“Welke factoren liggen volgens betrokkenen ten grondslag aan het onvrijwillige verloop bij de
christelijke jeugdzorginstelling, en wat kan het management van de organisatie eraan doen
om dit onvrijwillig verloop te verminderen?”

Een manier om tot aanbevelingen te komen is het weghalen of verkleinen van het effect van
negatieve factoren, of de factor zelf verkleinen of weghalen. De bevindingen gaan over factoren die
in bepaald opzicht bijgedragen hebben aan het onvrijwillige verloop. Als zodanig zijn dat negatieve
factoren. Sommige factoren kunnen bijvoorbeeld worden weggehaald, omgedraaid, afgevlakt of
anderszins worden aangepast om te spreken over wat de organisatie kan doen om het onvrijwillige
verloop te verminderen.

Werkgeversbetrokkenheid
Respondenten hebben aangegeven dat ze moeite ervoeren met de wijze waarop door voormalig
leidinggevenden met hen is omgegaan. Dit uitte zich in de perceptie van gebrek aan communicatie,
eenzijdige communicatie en het gebrek aan een luisterend oor. Daardoor ervoeren respondenten
weinig betrokkenheid en voelden zij zich niet serieus genomen door hun leidinggevenden.
Om meer betrokkenheid te realiseren vanuit de werkgever, zou kunnen worden gestart met
regelmatig bezoek vanuit de leidinggevenden op kantoor aan de werknemers op locatie, waarbij
persoonlijke interesse in de werknemers hoog in het vaandel wordt gehouden. Persoonlijke interesse
vanuit leidinggevenden zorgt voor een hogere perceptie van betrokkenheid van de werkgever.
Naast persoonlijke interesse hebben medewerkers het nodig dat er voor hun gevoel werkelijk
naar hen geluisterd wordt, dat er iets gedaan wordt met hun inbreng, dat men serieus genomen
wordt. Mensen roepen meestal niet zomaar iets, hier zit vrijwel altijd wat achter. Het gaat er dan niet
om dat de inbreng van de medewerker heilig is, maar dat er op zijn minst een terugkoppeling
plaatsvindt waarin met argumenten wordt aangegeven waarom welke keuzes worden gemaakt op
basis van de inbreng van de medewerker. Dit zorgt ervoor dat medewerkers zich serieus genomen
voelen en het kan begrip creëren zodat de neuzen meer dezelfde kant op komen te staan. Een wijze
om hier vorm aan te geven zou periodiek overleg kunnen zijn met teams en leidinggevenden waarin
ruimte is voor het bespreken van ideeën en suggesties die bij teamleden leven. Of het zou een vast
onderdeel op de agenda van het werkoverleg kunnen worden.
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Dat leiding van achter het bureau ook eens komt kijken in de teams, heeft als toegevoegde
waarde dat een teamleider op een groep medewerkers ook een soort extra controle krijgt. Er is
gebleken dat in enkele gevallen de teamleider voor langere tijd slecht bleek te functioneren; hier
werd pas laat doeltreffende actie op genomen. Een teamleider kan zo een bottleneck vormen
waardoor van hoger in de organisatie lijkt of alles prima loopt, terwijl er ondertussen veel mis gaat.
Een leidinggevende kan door fysieke aanwezigheid op locaties de sfeer voelen en door met
medewerkers in gesprek te gaan erachter komen hoe het werkelijk gaat, en eventueel noodzakelijke
actie ondernemen.
Ook een punt als onvrede met de werkzaamheden aangaande het rapporteren wordt met
meer betrokkenheid vanuit de werkgever voor zover mogelijk verminderd. Er bestaat een grote kans
dat de onvrede met deze werkzaamheden ook in het periodiek overleg aan bod komt, maar dit kan je
ook organiseren. Zo ontstaat er meer wederzijds begrip en kan samen gekeken worden naar hoe dit
het beste kan worden vormgegeven. Het belang vanuit het perspectief van de organisatie wordt zo
duidelijker voor de medewerker, waardoor deze zich gemakkelijker kan voegen naar wat er gevraagd
wordt.

Opbouwende feedback
Enkele respondenten functioneerden niet naar behoren, maar het is hen in een aantal gevallen niet
duidelijk geworden hoe ze zich hierin moesten verbeteren. Ze voldeden niet aan wat gevraagd werd,
maar kregen niet uitgelegd hoe ze hier wel aan konden voldoen. Dit heeft de respondenten somber
gestemd. Het had niet tot verloop hoeven komen als zij konden verbeteren in hun functioneren.
Hiervan kan geleerd worden dat medewerkers behoefte hebben aan opbouwende feedback, waarin
duidelijk aangegeven wordt wat er verkeerd gaat en hoe dit verbeterd kan worden. Niet slechts
meedelen dat het niet goed gaat, maar de medewerker de juiste richting op helpen. Dit kan
geschieden door zowel collega’s als door leidinggevenden. Het is wel zaak dat de leidinggevende dit
signaleert en hierop actie onderneemt om in werking te stellen dat een slecht functionerende
medewerker de mogelijkheid krijgt om te verbeteren.

Aannamebeleid
Uit de verhalen van de leidinggevenden kwam naar voren dat het aannamebeleid aangaande interne
herplaatsingen in hun ogen momenteel onvoldoende kritisch is. Ten tijde van het de interviews was
sprake van veel interne verschuivingen van personeel, waarbij het voor de organisatie soms moeilijk
bleek om slecht functionerend of niet in de functie passend personeel te laten uittreden.
Herplaatsing of anderszins in dienst houden blijkt meer dan eens slechts uitstel van executie, met alle
negatieve gevolgen van dien. Uiteindelijk wordt de schade alleen maar groter en wordt iemand
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alsnog noodgedwongen naar buiten geleid. Het is daarom van belang het aannamebeleid voor
interne herplaatsingen aan te scherpen en kritischer te selecteren.
Om idealistische verwachtingen van nieuwe medewerkers te voorkomen is het zaak bij de
selectiegesprekken ook aan te stippen dat het werk dankbaar is, maar dat men geen dankbaarheid
moet verwachten. Dit is uiteraard met name bedoeld voor functies waarin medewerkers werken in
een gedwongen setting, zoals de ondertoezichtstelling. Ouders hebben dan vaak al allerlei vormen
van hulpverlening gezien en/of te maken met door de rechter opgelegde verplichtingen. Niet zelden
ervaren zij de geboden hulp als dwang. Aan de andere kant blijken kinderen op groepsniveau vaak
juist ook te schoppen tegen de geloofsidentiteit waarmee de organisatie is vormgegeven. Bij
kinderen in de puberleeftijd kan dat effect nog worden versterkt. Het is van belang nieuwe
medewerkers hiervan bewust te maken om verkeerde verwachtingen te voorkomen die later wellicht
als belemmerend of demotiverend kunnen worden ervaren bij het uitoefenen van de functie.
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Bijlage I Topiclijst interviews
Aan ex-medewerker

Wat was je functie en kun je daar iets over vertellen?
Hoeveel uren?
Hoe vond je het werk?
Was het een bewuste keuze, kwaliteiten, vraag aanbod, kwaliteiten benodigdheden,
verwachtingen uitkomsten, werkdruk, wat werd er van je verwacht?

Waarom deze organisatie?
Hoe ben je hier terecht gekomen?
Hoe verliep de selectieprocedure?
Organisatiewaarden, overtuigingen, verwachtingen uitkomsten, cultuur, publieke organisatie

Waarom werk je niet meer bij de organisatie?

Hoe heb je het samenwerken met collega’s ervaren?
Sfeer qua waarden en normen, ideeën, verwachtingen uitkomsten

Hoe was je relatie met de leidinggevende?
Begeleiding in het begin, aandacht, verwachtingen uitkomsten

Hoe heb je de tijd die je bij de organisatie werkzaam was ervaren? Voorbeelden

Kun je iets vertellen over de laatste periode dat je bij de organisatie werkzaam was?
Waar ging het mis?
Hoe ben je die periode begeleid?
Wat deed de leidinggevende goed, wat had beter kunnen worden gedaan?

Wat had er vanuit de organisatie kunnen worden gedaan om te zorgen dat je nog wel bij de
organisatie werkzaam zou zijn?
Wat zou de organisatie er volgens jou aan kunnen doen om te zorgen dat dit soort dingen minder
voor hoeven komen?
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Had het in een eerder stadium kunnen worden gelokaliseerd waardoor het minder ver strekkende
gevolgen zou hebben?

Kun je iets vertellen over de periode voordat je bent gestopt?
Waarom ben je gestopt?
Wat zou de organisatie er volgens jou aan kunnen doen om je te behouden?

Heb je momenteel ander werk?
Zo ja, waar en in welke functie?
Als je je huidige situatie vergelijkt met de tijd dat je bij de jeugdzorginstelling werkte, wat kun je daar
dan over zeggen?

Zijn er nog punten die jij wilt benoemen?

Aan leidinggevende
Kun je kort iets vertellen over je huidige functie?

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in en rondom de organisatie in de laatste 5 a 10 jaar?

Hoe verloopt de selectieprocedure voor nieuwe medewerkers?

Hoe verloopt de inwerkperiode?

Wat betekent disfunctioneren voor jou?

Waarop baseer je of iemand disfunctioneert?

Kun je wat vertellen over je ervaring met onvrijwillig verloop?

Wat zijn de oorzaken voor onvrijwillig verloop volgens jou?

Had het voorkomen kunnen worden?

Wat zou er moeten gebeuren om te zorgen dat er minder sprake is van onvrijwillig verloop?

© 2011, J. Pos, Strategisch Human Resource Management, Universiteit Utrecht | Bijlage I Topiclijst interviews

106

107

Bijlage2 II Paper Publieke dimensie

Onderzoeksrapport

Bijlage2 II Paper Publieke dimensie

© 2011, J. Pos, 3285472, Master Strategisch Human Resource Management,
Universiteit Utrecht

Publiek

domein

zkt
SHRM
Over de relatie tussen Strategisch HRM en het publieke domein

© 2011, J. Pos, Strategisch Human Resource Management, Universiteit Utrecht | Bijlage2 II Paper Publieke

dimensie

107

108

Bijlage2 II Paper Publieke dimensie

Onderzoeksrapport

Inleiding
In deze paper zal ik mijn visie geven op de relatie tussen Strategisch Human Resource Management
(SHRM) en het publieke domein. Deze relatie poog ik te illustreren vanuit het maatschappelijke
vraagstuk van de vergrijzing en vanuit andere maatschappelijke ontwikkelingen. In het eerste
gedeelte zal ik uitleggen waarom de vergrijzing in mijn ogen een maatschappelijk vraagstuk is.
Daarna behandel ik drie thema's aangaande de relatie tussen SHRM en het publieke domein. Het
eerste thema heet SHRM in het publieke domein, het tweede thema SHRM, maatschappelijke
vraagstukken en overheidsbeleid en het derde thema heet SHRM en Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen of Corporate Social Responsibility. In het eerste thema bekijk vanuit een aantal
maatschappelijke ontwikkelingen naar de relatie tussen SHRM en het publieke domein. In het
tweede thema behandel ik de mate waarin de overheid als wetgever invloed uitoefent op publieke
organisaties wat maatschappelijke vraagstukken betreft. Het derde thema gaat vooral over de relatie
tussen SHRM en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. In dit laatste thema heb ik me minder
op de publieke sector gericht, omdat het me interessant leek om te kijken welke motieven op winst
gerichte organisaties hebben om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

© 2011, J. Pos, Strategisch Human Resource Management, Universiteit Utrecht | Bijlage2 II Paper Publieke

dimensie

108

109

Bijlage2 II Paper Publieke dimensie

Onderzoeksrapport

Vergrijzing
Om duidelijk te krijgen wat een maatschappelijk vraagstuk is, ben ik oriënterend langs verschillende
websites gegaan waar allerlei kenmerken te vinden waren. Uit deze kenmerken heb ik gepoogd vier
kernkenmerken te destilleren. Een maatschappelijk probleem is aldus:
1. een probleem, dat wil zeggen een discrepantie tussen de huidige en gewenste situatie,
waarbij een zeer groot deel van de maatschappij betrokken is;
2. een probleem dat veroorzaakt wordt door maatschappelijke ontwikkelingen;
3. een probleem waarbij verschillende belangen spelen;
4. een probleem waarbij overheidsingrijpen is gewenst.

Wanneer ik met deze kenmerken naar de vergrijzing kijk, kan ik concluderen dat voldoet aan de
kenmerken van een maatschappelijk vraagstuk. Hieronder zet ik kort uiteen wat de vergrijzing
precies is en toon ik aan dat het een maatschappelijk vraagstuk is.
De vergrijzing is een term die gebruikt wordt om te illustreren dat de verhouding tussen het
aantal personen boven de pensioengerechtigde leeftijd en de zogenoemde productieve
leeftijdsgroep in de komende 10-15 jaren sterk gaat veranderen. Er zijn straks betrekkelijk minder
arbeidsproductieve dan gepensioneerde mensen. Er ontstaat door de grotere groep ouderen een
stijgende vraag naar zorg, terwijl er aan de andere kant veel arbeidsplaatsen ontstaan waar niet
voldoende mensen voor te vinden zijn. Het productieve deel van de bevolking krimpt, waardoor de
belasting met minder mensen moet worden betaald. Organisaties hebben ook met dit vraagstuk te
maken, omdat de arbeidsmarkt sterk zal veranderen. De overheid als wetgever kan op verschillende
manieren bijdragen aan het oplossen van dit probleem en dit is ook gewenst. Er spelen verschillende
belangen mee.7 Hierdoor kan ik concluderen dat de vergrijzing een maatschappelijk vraagstuk is.
Hoe wordt er in de samenleving met de vergrijzing omgegaan? Eigenlijk zijn er een paar
verschillende, maar onderling samenhangende problemen te onderscheiden die veroorzaakt worden
door de vergrijzing. Voor het overzicht zet ik ze hier nog even op een rijtje. Eén: er ontstaat een
grotere vraag naar zorg, want er komen meer ouderen. Door de hogere levensverwachting is er
langer zorg nodig voor de mensen, door de vergrijzing komen er meer ouderen die gebruik moeten
maken van de zorg. De maatschappij zal daar dus op moeten worden ingericht. Twee: door de
vergrijzing krimpt de beroepsbevolking. Hetzelfde werk, in de zorg zelfs meer werk, zal dus met
minder mensen moeten worden gedaan. Drie: de belasting zal straks met minder mensen moeten

7

Centraal Bureau voor de Statistiek (2010) De vergrijzing. Geraadpleegd via http://www.cbs.nl/nlNL/menu/themas/dossiers/vergrijzing/beschrijving/thema-vergrijzing.htm (1 november 2010)
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worden betaald. Vier: er verdwijnt met de vergrijzing een hoop kennis en ervaring uit organisaties.
Het is de vraag hoe het overblijvende deel van de beroepsbevolking hiermee om zal gaan.
Wat betekenen deze problemen voor SHRM in publieke organisaties? Om duidelijkheid te
creëren behandel ik drie thema's, waarbij ik verschillende ideeën uit de literatuur uiteenzet. Hierop
zal ik telkens mijn eigen visie geven.

SHRM in het publieke domein
Het eerste thema gaat over ontwikkelingen in de samenleving die van invloed zijn op het
functioneren van publieke organisaties. Hierbij kan gedacht worden aan globalisering,
individualisering, differentiatie, maar ook demografische ontwikkelingen als de vergrijzing. Complexe
vraagstukken waarbij de veeleisende burger verwacht dat er snel een oplossing voor wordt geboden.
Het gebeurt steeds meer dat publieke organisaties tactieken of strategieën kopiëren van de private
sector. Oplossingen die men in de private sector gebruikt voor complexe problemen, worden
overgenomen door de publieke sector. De term New Public Management (NPM) is hier een
voorbeeld van. Dit is een containerbegrip voor allerlei bedrijfseconomische middelen die toegepast
worden in de publieke sector. Er zijn verschillende theorieën over NPM, maar ik sluit me voor de
overzichtelijkheid aan bij Ulker en Karakoc (2009):


De overheid is een sturende in plaats van een roeiende kracht, het is een regisseur in plaats
van een acteur.



Publieke taken moeten worden gereduceerd.



De overheid moet zorgen dat er naar de verschillende belangengroepen wordt geluisterd,
alvorens beslissingen te nemen.



De burger moet worden gezien als klant en deze moet tevreden worden gehouden.



De overheid moet gedecentraliseerd worden, er komt een scheiding tussen beleid en
uitvoering.



Het openbaar bestuur moet transparant, berekenbaar, effectief en efficiënt zijn.8
Historisch gezien is NPM eigenlijk een antwoord op de verzorgingsstaat waarin de overheid

als een soort moeder over zijn burgers waakte. Eind jaren '70 ontstond er een kritische houding ten
opzichte van de overheid en het openbaar bestuur, omdat de besteding van publieke middelen soms
ondoelmatig was, en omdat doelstellingen vaak niet werden gehaald. Er was dus een vraag naar een
effectievere en efficiëntere wijze van opereren van de overheid en het openbaar bestuur, waarbij de

8

Karakoc, G., Ulker, H.I. (2009). The understanding of New Public Administration. Lex et scienta 16(1), 424.
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burger als klant centraal kwam te staan.9 Dit levert verschillende spanningen op, bijvoorbeeld dat er
effectief en efficiënt moet worden gewerkt, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. Wat
betekende dit nu voor het HR-beleid van de publieke organisaties? Om hier niet al te uitgebreid op in
te gaan focus ik hier op het onderdeel dat de burger moet worden gezien als klant. Dit vereiste een
heel andere manier van werken dan men gewend was binnen de overheid. Eerder keek men niet
naar de burger als klant met een mening, maar nu moest daar toch ineens rekening mee worden
gehouden. Bij het schrijven en uitvoeren van het beleid was het niet meer de overheid en het
openbaar bestuur waardoor werd bepaald wat er gebeurde, maar moest er ineens naar de burger
worden geluisterd. Men moest trainingen gaan volgen in klantgerichtheid en de bureaucratie moest
erop worden ingericht dat de klant onderdeel werd van de besluitvorming.
Dernhardt en Dernhardt (2000) hebben enige kritiek op NPM omdat het een vrij normatief
begrip is geworden voor de publieke sector waarbij het gaat om bedrijfseconomische technieken die
ingezet worden in de publieke sector. Zij denken dat het daar niet bij blijft en dat
bedrijfseconomische waarden ook overgenomen worden in de publieke sector.10 Dit gaat hen iets te
ver en zij stellen een andere wijze van publiek management voor, namelijk New Public Service (NPS).
De kern van hun artikel is dat de overheid en het openbaar bestuur niet moeten roeien
(verzorgingsstaat) of moeten sturen (NPM), maar dat ze in dienst moeten staan van de samenleving
door aan de burgers middelen beschikbaar te stellen waarmee zij zichzelf kunnen ontwikkelen. Ze
gebruiken hiervoor de term empowering. De waarden als productiviteit en efficiëntie moeten niet
aan de kant geschoven worden, maar moeten bestaan binnen de context van democratie,
gemeenschap en openbaar belang.11 De burger is de burger en niet de klant. Een mooie gedachte,
maar het is de vraag of het haalbaar is om de publieke sector daarin mee te nemen. Nu eenmaal
klantgerichtheid, marktwerking, efficiëntie en productiviteit heersende begrippen zijn in de publieke
sector, is het moeilijk om de focus te verleggen naar het empoweren van burgers.
Als ik nu kijk naar het thema van de vergrijzing, heeft dit eigenlijk niet zoveel van doen met
NPM of NPS, anders dan dat de vergrijzende laag van de bevolking de verandering van government
(roeien) naar governance (sturen) heeft meegemaakt. Daardoor heeft deze bevolkingsgroep
gevarieerde kennis in zich, omdat de groep beide manieren van werken heeft meegemaakt. Zo'n
verandering van werken brengt overigens ook problemen met zich mee. Niet iedereen is even blij
met de wijzigingen die in de publieke sector zijn doorgevoerd. Berg (2006) schrijft daarover dat
9

Bovens, M., 't Hart, P., & Twist, M. van (2007). Openbaar bestuur: Beleid, organisatie en
politiek. Alpen aan den Rijn: Kluwer, p. 74,75.
10

Dernhardt, R.B., Dernhardt, J.V. (2000). The New Public Service: Serving Rather than Steering. Public
Administration Review 60(6), 549-559.
11
Dernhardt, R.B., Dernhardt, J.V. (2000). The New Public Service: Serving Rather than Steering. Public
Administration Review 60(6), 549-559.
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belangrijke waarden die de werknemers binnen de publieke sector hebben, worden bedreigd. Ze
benadrukt het feit dat de transformatie van een procedurele bureaucratie naar een marktgerichte
bureaucratie ook een transformatie inhoudt van de banden tussen de organisatie en hun
werknemers. De publieke werknemers moeten een geheel nieuwe mindset creëren en dit gaat niet
vanzelf. Daar moet, aldus Berg, dus niet te lichtzinnig over worden gedacht.12 In deze zin betekent
het veel voor het personeelsbeleid. Mensen veranderen niet van de een op andere dag. Er zijn
nieuwe strategieën nodig wat betreft selectiebeleid. Welke competenties moeten de mensen
bezitten voor de veranderende functies? Hoe wordt omgegaan met het huidige personeel? Welke
begeleiding heeft het nodig? Allemaal vragen die betrekking hebben op HR-beleid in het
veranderende publieke domein. Daarbij denk ik dat het voor een groot deel van het vergrijzende deel
van de bevolking moeilijk is om alle nieuwe ontwikkelingen bij te houden. Er wordt misschien wel
zoveel verwacht van de medewerkers binnen de organisatie, wat betreft het omgaan met
technologische vernieuwingen en gewijzigde beleidsvormen, dat het voor de oudere werknemer
wellicht zelfs onhaalbaar wordt om nog promotie te behalen. De jongere werknemer is meer
ingesteld op zulke veranderingen, waardoor deze de oudere werknemer overtroeft.
De vergrijzing is van grote invloed op het HR-beleid van organisaties. Het wordt voor
organisaties steeds sterker van belang om leeftijdsbewust personeelsbeleid te voeren. Organisaties
zijn hier nog niet altijd mee bezig. Iller (2007) schrijft daarover dat het thema van de vergrijzing
steeds belangrijker wordt, maar voor veel managers nog te abstract is en te weinig zichtbaar binnen
de organisatie. Om effectief leeftijdsbewust personeelsbeleid te voeren, moet gefocust worden op
het opheffen van de inconsistentie tussen de huidige manier van werken en de
langetermijnbenodigdheden. Vanwege de complexiteit hiervan raadt ze aan om leeftijdsbewust
personeelsbeleid in te voeren met hulp van buitenaf, door bijvoorbeeld een consultatiebureau in te
huren.13 Het is in mijn ogen wel ontzettend belangrijk dat organisaties hier een actieve rol gaan
spelen. Om goed voorbereid te zijn op de naderende uitstroom van oudere werknemers, moeten
organisaties zeer bewust personeelsbeleid gaan voeren dat hierop inspeelt. Om niet te concreet
oplossingen te gaan verzinnen voor van de vergrijzing, laat ik het hierbij wat betreft het eerste
thema. In dit gedeelte heb ik gepoogd de relatie tussen SHRM en het publieke domein te belichten
vanuit enkele maatschappelijke ontwikkelingen. Het is duidelijk dat SHRM reageert op
maatschappelijke ontwikkelingen en mijns inziens ook noodzakelijk. Wat me opvalt is dat er
vooralsnog vooral gereageerd wordt op ontwikkelingen, en dat er niet proactief wordt gehandeld. Nu

12

Berg, A.M. (2008). Transforming public services - transforming the public servant? International Journal
of Public Sector Management, 19(6), 556-568.
13
Iller, C. (2007). Attitudes to ageing-appropriate personnel policy of personnel managers, working paper
for the small group meeting on aging and work. Tilburg, Netherlands.
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komt de vergrijzing eraan maar er is nog steeds veel onduidelijkheid binnen organisaties hoe ze
ervoor staan, waardoor ze niet weten of ze er klaar voor zijn.

SHRM, maatschappelijke vraagstukken en overheidsbeleid
In dit tweede thema richt ik me op de vraag in welke mate het HR-beleid van publieke organisaties
wordt gestuurd door de overheid via wetgeving of ander overheidsbeleid. Ik probeer uiteen te zetten
wat er in de literatuur over gezegd wordt en zal ik als illustratie gebruik maken van het
maatschappelijke vraagstuk vergrijzing.
Op het moment dat er een nieuw kabinet is, worden de overheidsgelden meestal op een
andere manier verdeeld over publieke organisaties. Deze organisaties zijn dus afhankelijk van de
beslissingen die gemaakt worden in het kabinet. Wanneer een organisatie ineens minder geld krijgt
voor het uitvoeren van bepaalde taken, zal het beleid van de organisatie hier ook op moeten worden
ingericht. Dit kan grote gevolgen hebben voor het HR-beleid van de organisaties. Wanneer de
overheid bezuinigt, zullen deze bezuinigingen worden doorgevoerd in de publieke organisaties.
Veelal betekent dit dat er met minder geld evenveel werk moet worden verricht. Publieke
organisaties moeten dus anders worden ingericht, maar het lastige is dat ze gemiddeld na vier jaar
weer kunnen veranderen, omdat er dan weer een nieuw kabinet zit, met nieuwe eisen en een
veranderde verdeling van het geld.
Met het oog op de vergrijzing heeft de overheid als wetgever verschillende middelen in
handen om het personeelsbeleid van organisaties te sturen. Leisink (2005)14 beschrijft bijvoorbeeld
een gedeelte van de ontwikkeling van overheidsbeleid gericht op de veranderende arbeidsmarkt. De
overheid reageert in de jaren '70 op de hoge jeugdwerkloosheid door het voor oudere werknemers
mogelijk te maken om eerder van de arbeidsmarkt af te treden. Dit doet ze bijvoorbeeld door
regelingen in te voeren als de VUT en het prepensioen, zodat men eerder geneigd is om te stoppen
met werken. De jeugd krijgt daardoor meer kans op de arbeidsmarkt, omdat er meer plaatsen
ontstaan. In 2005 roept Balkenende op tot verantwoord ondernemerschap, omdat van hoge
jeugdwerkloosheid geen sprake meer is. Een andere uitdaging staat voor de deur, namelijk de
vergrijzing. Eerst wordt alleen het fiscale voordeel afgeschaft bij de VUT en de prepensioenregeling
om het onaantrekkelijk te maken voor oudere werknemers om eerder te stoppen met werken.
Kritiek hierop is dat bij fysiek zware beroepen de kans groter is dat de oudere werknemers in de
WAO of de WW belanden, waardoor het beoogde effect wellicht 'slechts' deels zal worden
gerealiseerd. Later roept het kabinet arbeidsorganisaties op om langer doorwerken te stimuleren
door leeftijdsbewust personeelsbeleid in te voeren en ontwikkeling van oudere werknemers te
14

Leisink, P. (2005). Organisaties en het maatschappelijke belang van personeelsbeleid (rede).
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stimuleren.15 Leisink besluit met een opmerking over de summiere wijze waarop de overheid
maatregelen inzet ter bevordering van de arbeidsparticipatie van de ouderen. Stimulansen om
ontwikkeling van ouderen te bevorderen zijn vrijwel niet aanwezig in het overheidsbeleid, terwijl dit
nu juist de vorm is met het meeste effect. Het lijkt er dus op dat de overheid hier meer kan doen dan
ze doet om het vraagstuk van de vergrijzing aan te pakken. Maar ze wil de werkgevers en
werknemers wellicht meer eigen verantwoordelijkheid geven. Organisaties krijgen zelf te maken met
maatschappelijke problemen, en misschien is het een gevolg van NPM en NPS dat de overheid
minder bepaalt hoe organisaties moeten organiseren. Er wordt van organisaties verwacht dat ze zelf
maatregelen nemen in het kader van maatschappelijke vraagstukken als de vergrijzing. Elke
organisatie krijgt er mee te maken en het is voor het voortbestaan van de organisatie van belang dat
de organisatie reageert op de vraagstukken in de samenleving.
Maar bemoeit de overheid zich dan helemaal niet meer met organisaties? Er is uiteraard een
nuance in aan te brengen. Als ik kijk naar de ontwikkeling vanaf de verzorgingsstaat tot nu, zie ik dat
er een afname is van overheidsingrijpen en overheidsbeleid gericht op sturing van organisaties in de
maatschappij. De overheid kon de verwachtingen uit de maatschappij niet waarmaken, waardoor
een deel van de overheidstaken weer werd overgelaten aan de private sector. Trampusch (2007)
schrijft dat er inderdaad voortdurend meer marktwerking is en privatisering van organisaties. Er is
discussie over het verdwijnen van de verzorgingsstaat. Je zou kunnen denken dat de collectieve
voorzieningen verdwijnen en individualiseren, maar dit gebeurt niet. Vakbonden sluiten met
bedrijven collectieve arbeidsovereenkomsten af.16 Dit is vooral geredeneerd vanuit de werknemer.
Een maatschappelijk vraagstuk als de vergrijzing wordt ook door de overheid met werkgeversbonden
besproken en er worden collectieve afspraken gemaakt over bijvoorbeeld loonmatiging en langer
doorwerken om economische groei te stimuleren.17
In een nieuwsbericht van 25 mei 2010 op de website www.binnenlandsbestuur.nl is te lezen
dat men vindt dat de overheid als werkgever te weinig doet aan het thema vergrijzing. Een artikel
bericht over de uitkomsten van de verkiezingsmonitor 2010 dat het blijkt dat er vooral op de korte
termijn wordt gefocust en geen rekening gehouden wordt met de vergrijzingproblematiek. 'De
overheid steekt haar kop in het zand', kopt het artikel.18 SHRM zit wat dit aangaat in een spagaat.
Aan de ene kant moeten organisaties innovatief en strategisch reageren op de vergrijzing, en aan de
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Leisink, P. (2005). Organisaties en het maatschappelijke belang van personeelsbeleid (rede).
Trampusch, C. (2007). Industrial Relations as a Source of Social Policy: A Typology of the Institutional
Conditions for Industrial Agreements on Social Benefits. Social Policy & Administration, 44(3), 251-270.
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Leisink, P. (2005). Organisaties en het maatschappelijke belang van personeelsbeleid (rede).
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Binnenlands Bestuur (2010, 25 mei). Overheid steekt kop in zand voor vergrijzing. Geraadpleegd via
http://www.binnenlandsbestuur.nl/overheid-steekt-kop-in-zand-voor-vergrijzing.167686.lynkx (2010, 5
november)
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andere kant hebben ze genoeg werk aan de problemen van alledag. Daarbij is de problematiek van
de vergrijzing bij overheidsorganisaties het grootst en wordt er het minst aan gedaan.19 Hier zou de
overheid als wetgever in kunnen ondersteunen door te sturen op de aanpak van de vergrijzing. Het is
dan wel belangrijk dat de vergrijzing niet als los item wordt gezien, maar dat in elk geval het thema
ontgroening wordt meegenomen. Met ontgroening bedoel ik het feit dat er steeds minder grote
gezinnen ontstaan, dat er dus steeds minder kinderen worden geboren in vergelijking met dertig jaar
eerder. Het is duidelijk dat de overheid door bepaalde stimuleringsmaatregelen zou kunnen zorgen
dat het voor gezinnen aantrekkelijker wordt om meer kinderen te krijgen. Het belangrijkste punt is
mijns inziens dat de maatschappelijke vraagstukken in samenhang met elkaar moeten worden
bekeken.
De inrichting van het HR-beleid is van wezenlijk belang bij het aanpakken van
maatschappelijke vraagstukken. Van publieke organisaties wordt verwacht dat ze hier actief een rol
in spelen. Eigenlijk kunnen publieke organisaties hun taak nooit goed doen. Aan de ene zijde staat de
overheid met al haar eisen en aan de andere zijde staan de veeleisende burgers en de klanten. De
vergrijzing vereist overheidsingrijpen, omdat ze de arbeidsparticipatie kan bevorderen van oudere
werknemers door wetgeving. De consequenties zijn dat het HR-beleid zo moet worden ingericht dat
er zowel ruimte is voor oudere werknemers dan voor jongere werknemers door een vorm van
leeftijdsbewust personeelsbeleid. Brooke en Taylor (2005) schrijven daarover dat leeftijdsbewust
personeelsbeleid voorbij gaat aan individuele verschillen van werknemers. Zij pleiten voor meer
onderzoek naar verschil in individuen zonder te veel uit te gaan van het leeftijdsverschil tussen
medewerkers. De ene oudere werknemer is de andere niet. Er moet rekening worden gehouden met
de individuele kwaliteiten die verschillen per werknemer. Ideaaltypisch, aldus Brooke en Taylor, zou
het beleid zo moeten worden ingericht dat werknemers op die plekken worden ingezet die volledig
aansluiten bij hun capaciteiten.20 Als wetgever moet de overheid mijns inziens een grotere rol hierin
spelen omdat het blijkt dat organisaties hier nauwelijks rekening mee houden. Zoals eerder
opgemerkt is het voor veel managers niet eens duidelijk hoe hun personeelsbestand eruitziet en of
de organisatie klaar is voor de toekomst. De overheid zou hier een actievere rol in kunnen spelen
door organisaties te verplichten dit te onderzoeken. Zo ontstaat er meer inzicht in de status van de
organisaties en kan er adequaat op worden gereageerd. Ik denk dat wanneer organisaties dit inzicht
19

Binnenlands Bestuur (2010, 25 mei). Overheid steekt kop in zand voor vergrijzing. Geraadpleegd via
http://www.binnenlandsbestuur.nl/overheid-steekt-kop-in-zand-voor-vergrijzing.167686.lynkx (2010, 5
november)
InOverheid (2010, 11 januari). Hoeveel ambtenaren telt ons land? Geraadpleegd via
http://www.inoverheid.nl/artikel/artikelen/1172711/hoeveel-ambtenaren-telt-ons-land.html (2010, 5
november)
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hebben, wanneer ze dus zien in welke mate hun status levensbedreigend is voor de organisatie, dat
er dan vanuit de organisatietop sneller initiatief genomen wordt om het probleem van de vergrijzing
binnen de organisatie aan te pakken. Daarbij ligt er ook verantwoordelijkheid bij de overheid als
werkgever, want die moet het goede voorbeeld geven voor alle organisaties. Helaas is hier sprake
van struisvogelpolitiek: de overheid als werkgever steekt haar kop in het zand en richt zich absoluut
niet voldoende op de problematiek van de vergrijzing. Hierdoor staat ze onderaan wat betreft de
aanpak van het probleem.
Een ander punt is de wijze waarop overheidsbeleid wordt geïnterpreteerd en uitgevoerd
door organisaties. Van Gestel en Nyberg (2007)21 schrijven daarover dat er eigenlijk drie
intergerelateerde dimensies zijn waardoor nationaal beleid wordt omgevormd naar HR-maatregelen.
Beleid wordt nooit precies zo uitgevoerd als het is geschreven. Er gaat altijd een interpretatie van het
geschreven beleid aan vooraf. Dat is de eerste dimensie. De tweede dimensie behelst de strategische
reframing van het beleid. Hierbij gaat het om de perceptie van de realiteit. Het is afhankelijk van hoe
een uitvoerder van het beleid de realiteit ziet. Met zijn perceptie van de werkelijkheid, past een
uitvoerder het beleid toe binnen de eigen werkelijkheidskaders op de volgens hem best passende
manier. De derde dimensie gaat over de institutionalisering van het beleid. Hier spreken de
onderzoekers van 'local grounding', waaronder routines verstaan worden die versmolten zijn met de
werkwijze en de context van de organisatie.22 Uit dit artikel maak ik op dat met het uitgeven van een
goed beleid vanuit de overheid nog lang niet alles is gezegd. Er gaat nog een hoop interpretatie aan
vooraf voordat het beleid werkelijk wordt uitgevoerd. Het blijft altijd maar de vraag of het beleid ook
zo wordt uitgevoerd als het bedoeld is. Het zelfs maar de vraag of dit überhaupt mogelijk is, want
ieder mens is weer verschillend en bekijkt zaken vanuit een ander perspectief. Toch is dit geen reden
om geen beleid meer te schrijven, maar wel een reden om bij het schrijven ervan rekening te houden
met de krachten die het beleid ondergaat voordat het wordt uitgevoerd. Maatregelen die van de
overheid worden opgelegd kunnen dus heel anders geïnterpreteerd worden dan ze in eerste
instantie zijn bedoeld.
Bij de overheid is een verandering opgetreden van government naar governance. De
overheid zegt niet meer hoe organisaties problemen op moeten lossen, maar dat ze bepaalde
problemen op moeten lossen. Hoe ze het doen, dat is aan de organisatie zelf (binnen bepaalde
kaders). Er is dus een vrijere manier van organiseren, waarbij de interpretatie van beleid en de
manier waarop HR-maatregelen worden ingezet heel gevarieerd is.

21
22

Hun artikel is nog niet uitgegeven maar bevat m.i. interessante informatie voor deze paper.
Gestel van, N., & Nyberg, D. (2007) Translating national policy changes into local HRM practices. Zie noot
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SHRM en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen of Corporate Social
Responsibility
In dit derde en laatste thema kijk ik naar de wijze waarop organisaties zelf initiatieven nemen om
maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Hoe geven organisaties uitdrukking aan een besef van
maatschappelijke verantwoordelijkheid, zonder dat de overheid daar een sturende rol in speelt?
Allereerst wil ik ingaan op wat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is, daarna geef ik
twee zienswijzen op de link tussen HR-beleid en MVO.
Er zijn verschillende theorieën over de term MVO. De Engelse term die ervoor wordt gebruikt
is Corporate Social Responsibility (CSR). Garriga en Melé (2004) creëren in hun artikel een soort
typologie van de verschillende opvattingen die in de theorie heersen wat betreft CSR. Ze
onderscheiden vier hoofdstromingen in de wijze waarop CSR wordt gezien:
1. Het behalen van doelen die langetermijnwinsten produceren.
2. Het verantwoordelijk gebruik van macht die een organisatie bezit.
3. Het integreren van de maatschappij in de organisatie.
4. Het bijdragen aan een goede maatschappij door ethisch correct te handelen.23

De eerste stroming kijkt naar de verantwoordelijkheid van organisaties voor het behalen van
langetermijnwinsten. Met het vraagstuk van de vergrijzing betekent dit dat de organisaties zich
moeten voorbereiden op de lange termijn, om ervoor te zorgen dat wanneer de grote groep oudere
werknemers zal uittreden het bedrijf zal kunnen blijven voortbestaan. Wanneer vooral op de korte
termijn wordt gericht, zoals in veel organisaties gebeurt, is men straks niet klaar voor de vergrijzing.
Het blijkt altijd weer moeilijk voor organisaties om naar de toekomst te kijken, omdat men druk is
met de rompslomp van alledag. Evenzo hebben organisaties een sociale verantwoordelijkheid voor
de huidige generatie, maar ook voor de komende generaties. Organisaties zijn verantwoordelijk voor
het behouden van de welvaartstaat.
De tweede stroming beschouwt de macht van organisaties in relatie tot de samenleving.
Deze macht kan verantwoordelijk worden gebruikt, maar er kan ook misbruik van worden gemaakt.
Dit is een minder doorzichtig punt dan het eerste, omdat het hier ook enigszins om politiek gaat. De
macht kan strategisch worden gebruikt slechts om economisch voordeel te behalen, maar
organisaties met veel macht kunnen ook meer dan organisaties met weinig macht voor elkaar krijgen
op maatschappelijk gebied. Zo hebben zij dus verantwoordelijkheid door hun machtspositie in de
maatschappij om bij te dragen aan de welvaart.
23

Garriga, E., Melé, D. (2004). Corporate Social Responsibility Theories: Mapping the Territory. Journal of
Business Ethics 53, 51-71.
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De derde stroming richt zich vooral op de verantwoordelijkheid die een organisatie heeft omdat ze in
de samenleving staat, en bestaat door de samenleving. De organisatie is afhankelijk van de
samenleving, dus moet ze ook wat terug doen.
De vierde stroming kijkt vooral naar de relatie die de organisatie heeft met de maatschappij
op ethisch vlak. Zij zien maatschappelijke verantwoordelijkheid als een verplichting voor organisaties
omdat het nu eenmaal zo hoort dat organisaties (deels) goed doen.
Alle vier de stromingen hebben raakvlakken met elkaar waardoor ze niet volledig uit elkaar te
halen zijn. Het gaat erom dat organisaties deel uitmaken van een samenleving en dat ze daarin
bepaalde verantwoordelijkheden hebben. Er zijn dus verschillende motieven voor organisaties om
maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Er zijn maatschappelijke ontwikkelingen gaande, waar
de organisatie op moet reageren om vitaal te blijven. Dit is vooral een economisch motief. Een
tweede motief kan zijn het behouden of verkrijgen van een bepaald imago. Hoe wil de organisatie
gezien worden? Wat voor beeld wil de organisatie uitstralen naar de samenleving? Je zou hier
kunnen denken dat dit een economisch motief is, omdat het de (winstgevende) organisatie
uiteindelijk gaat om zoveel mogelijk winst te behalen. Het is moeilijk expliciet te maken dat bepaalde
keuzes die (winstgevende) organisaties maken andere motieven hebben dan het uiteindelijke
economische motief. Dat een organisatie als Albert Heijn bijvoorbeeld milieuvriendelijk onderneemt
door deuren voor koelingen te plaatsen, zou gezien kunnen worden als een nobele daad die werkelijk
gericht is op het behoud van de natuur. Zelf denk ik dat Albert Heijn vooral goed inspeelt op de
huidige ontwikkelingen in de samenleving, de vraag naar MVO van organisaties, en gericht is op het
economische voordeel dat ze behaalt door energiewinst. Uiteindelijk wil Albert Heijn een imago
uitstralen van een organisatie die milieubewust bezig is. Doet ze dit niet, dan is er grote kans dat ze
minder positief in de publiciteit komt te staan waardoor ze klanten kwijtraakt aan andere
supermarkten die wel gebruikmaken van dergelijke vernieuwingen. Hier lijkt dus sprake van een
motief waarbij de samenleving een bepaalde druk uitoefent waarop een organisatie als Albert Heijn
om economisch voordeel te behouden wel moet reageren. Ik denk dus dat er altijd een economisch
motief te verbinden is met drijfveren van organisaties om maatschappelijk verantwoord te
ondernemen. Kort gezegd, de organisatie moet wel rekening houden met de maatschappij om te
blijven bestaan. Er bestaat wel een spanningsveld in hoeverre de organisatie maatschappelijk
verantwoord moet ondernemen. MVO is ook investeren, dus het kost de organisatie wel geld.
Uiteindelijk moet het zich wel terugbetalen.
Wat is nu de relatie tussen HR-beleid en MVO? In de literatuur wordt er op twee
verschillende manieren naar gekeken. Enerzijds ziet men HR-beleid als een aspect van MVO, men
kijkt dan naar de vraag hoe organisaties met hun personeel omgaan. MVO heeft dan bijvoorbeeld als
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subdoel het voeren van goed personeelsbeleid. Anderzijds beschouwt men HR-beleid als een
instrument om maatschappelijk verantwoord te kunnen ondernemen. Hierbij kan bijvoorbeeld
gedacht worden aan het inzetten van werknemers als vrijwilligers bij maatschappelijk nuttige
projecten.24
Wat betekent MVO voor het HR-beleid van organisaties? Wanneer HR-beleid als target van
MVO wordt gezien, gaat het erom dat organisaties een personeelsbeleid voeren dat afgestemd is op
de samenleving. Bij bijvoorbeeld de vergrijzing moeten organisaties om maatschappelijk
verantwoord te ondernemen zich niet alleen richten op opleidings- en promotiekansen voor jongere
werknemers, maar moeten ze het oudere personeel ook kansen bieden. De aanpak van de vergrijzing
is een taak, maar een andere taak is om het personeel gelijke kansen te bieden. Dat organisaties zich
richten op opleidingskansen voor werknemers kan gezien worden als een onderdeel van MVO. Ook
bij het werven van nieuw personeel moet niet alleen gericht worden op jongere mensen, maar moet
in het kader van gelijke behandeling ook naar oudere medewerkers worden gekeken. Veel
organisaties willen een afspiegeling zijn van de maatschappij. Dit kan ook worden gezien als MVO. De
vergrijzende laag van de bevolking is nu nog volop actief op de arbeidsmarkt, dus het HR-beleid van
organisaties moet mijn inziens zeker op deze arbeidslaag ingericht zijn. Daarbij moet natuurlijk in
ogenschouw worden genomen dat de vergrijzende laag straks zal uittreden, maar tot die tijd is het
belangrijk dat organisaties hier nog wel actief op richten. Zoals eerder genoemd gebeurt dit niet
overal en is het beleid zo dat kansen voor opleiding en promotie vooral op de jongere werknemer
zijn gericht.25
Wordt het HR-beleid als instrument gezien om MVO mee te realiseren dan moet er meer
gedacht worden aan acties die organisaties uitvoeren om bij te dragen aan de maatschappij. De wijze
waarop de acties worden vormgegeven hebben invloed op het HR-beleid. Wie wordt er
verantwoordelijk gemaakt voor de acties? Door wie worden de acties uitgevoerd? Een organisatie
kan bijvoorbeeld besluiten om deel te nemen aan een maatschappelijk project, door personeel te
leveren zonder dat ze daar geld voor vraagt. Uiteindelijk is het doel dan weer te herleiden naar het
maken van winst, maar de insteek zou vanuit een sociaal motief kunnen zijn.
Zo kunnen organisaties vanuit verschillende motieven blijk geven van hun maatschappelijke
verantwoordelijkheid. Als afsluiter van dit thema concludeer ik dat SHRM een grote rol speelt in het
schrijven en uitvoeren van maatschappelijk verantwoord beleid.
24

Het artikel Collier, J., Esteban, R. (2007). Corporate social responsibility and employee commitment.
Business Ethics: A European Review 16(1) 1-31. benadert de relatie vanuit de gedachte dat HRM een instrument
is om doelstellingen van MVO te realiseren. Het artikel Vuontisjärvi, T. (2006). Corporate Social Reporting in the
European Context and Human Resource Disclosures: An Analysis of Finnish Companies. Journal of Business
Ethics 69, 331-354, benadert de relatie vanuit de gedachte dat HRM een target is van MVO.
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Zie pagina 6.
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Nawoord
De relatie tussen SHRM en het publieke domein heb ik geïllustreerd aan de hand van drie thema's .
Het blijkt dat het sterk van belang is om rekening te houden met de in- en externe context van
organisaties wanneer het HR-beleid wordt bepaald. Specifiek publieke organisaties zijn afhankelijk
van de overheid als het gaat om het verkrijgen van geld. Hier zie ik ook een soort van
basisvertrouwen doordat publieke organisaties minder reageren op de toekomst. Het lijkt wel alsof
in private organisaties de ernst om te handelen duidelijker is wat betreft de toekomst van het bedrijf
dan in publieke organisaties. Struisvogelpolitiek heb ik het eerder al genoemd. Binnen publieke
organisaties ligt nog een grote taak weggelegd voor SHRM, waarbij er vooral toekomstgericht moet
worden gehandeld.
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