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 Voorwoord 
Utrecht, juni 2012 

Geachte lezer, 

 

Voor u ligt de masterscriptie ‘Duurzaam ondernemen in de genen’. Deze masterscriptie is het resultaat 

van een vijf maanden durend kwalitatief onderzoek naar de betekenisgeving aan duurzaam 

ondernemen door medewerkers van de Nederlandse Spoorwegen (NS). Daarnaast vormt deze 

masterscriptie de afronding van de eenjarige universitaire master ‘Organisatie, Verandering & 

Management’ van de Utrechtse School voor Bestuurs- & Organisatiewetenschappen, onderdeel van 

de Universiteit Utrecht. Daarmee vormt deze masterscriptie ook de afronding van mijn lange 

onderwijsloopbaan, die begon op twee basisscholen in Nijmegen en Wijchen en via het Karel de Grote 

College in Nijmegen nu (voorlopig) eindigt op de Universiteit Utrecht. Hiermee markeert deze 

masterscriptie het einde van een levensfase als leerling/student en het begin van een leven als 

werkend man.  

 

Zoals gezegd heeft het onderzoek dat aan de basis staat van deze scriptie duurzaam ondernemen als 

onderwerp. Duurzaam ondernemen heeft al enkele jaren mijn bijzondere aandacht. Sinds ik het vak 

‘Social Entrepreneurship’ aan de Universiteit Utrecht volgde heeft het onderwerp mij niet meer 

losgelaten en maakt het een belangrijk deel uit van mijn leven als student. Zo heb ik, samen met twee 

medestudenten, KACE opgericht. KACE is een bedrijfje waarmee we een tijdlang bedrijven van 

duurzaamheidadvies hebben voorzien. Daarnaast heeft mijn bijzondere interesse voor duurzaam 

ondernemen mij naar de ABN AMRO Bank N.V. geleid, waar ik drie maanden lang fulltime stage 

gelopen heb op de duurzaamheid afdeling. Ik hoefde dus niet lang na te denken over het onderwerp 

van mijn masterscriptie.  

 

Waar ik wel over na moest denken was bij welke organisatie ik mijn onderzoek uit wilde voeren. Mijn 

interesse in duurzaam ondernemen vind zijn oorsprong in mijn interesse in alles wat zich op het 

snijvlak tussen publiek en privaat bevindt. Duurzaam ondernemen is hier een duidelijk voorbeeld van: 

het is ondernemerschap (privaat), maar draait tegelijkertijd ook om maatschappelijk belang (publiek). 

Dus leek het mij interessant om een onderzoek uit te voeren bij een organisatie die zich ook op dit 

snijvlak bevindt. Zo kwam ik bij de NS; met haar private rechtsvorm en haar publieke taak een mooi 

voorbeeld van een organisatie op het snijvlak tussen publiek en privaat.  

 

Het belangrijkste dat mij dan ook in dit voorwoord nog rest is mijn begeleiders bij de NS, Patricia 

Temme en Gilinde van Geldorp, bedanken voor het feit dat zij mij de kans hebben gegeven dit 

onderzoek bij de NS uit te voeren en voor hun hulp gedurende de afgelopen vijf maanden. Daarnaast 

wil ik Carola Wijdoogen, directeur Duurzaam Ondernemen NS, bedanken voor haar medewerking aan 

het onderzoek. Tenslotte wil ik bij deze ook  Michel van Slobbe, mijn begeleider vanuit de Universiteit 

Utrecht, bedanken voor zijn bijdrage aan het onderzoek. Zijn feedback op mijn onderzoek heeft mij 

enorm geholpen bij het schrijven van deze masterscriptie. 

 

Ik wens u als lezer tenslotte veel plezier met het lezen van deze scriptie, waar ik met veel plezier aan 

gewerkt heb! 

 

Jori D.H. Ebskamp 

 
‘The whole of science is nothing more than a refinement of everyday thinking.’ 

 

Albert Einstein 

Duits - Amerikaans natuurkundige (1879-1955) 

 

 

http://www.citaten.net/zoeken/citaten_van-albert_einstein.html


Jori D.H. Ebskamp (2012) 
  

 

Masterscriptie ‘Duurzaam ondernemen in de genen’   –   3/56 

 

 Inhoudsopgave 
 

 Samenvatting 5 

1 Hoofdstuk I: Inleiding 6 
1.1 De NS, haar medewerkers en duurzaam ondernemen 6 
1.2 Het Duurzaam Ondernemen Programma van de NS 8 
1.3 Probleembeschrijving 10 
1.4 Doelstelling & vraagstelling 11 
1.5 Onderzoeksbenadering 11 
1.6 Relevantie 12 
1.7 Resumé & Leeswijzer 13 

2 Hoofdstuk II: Literatuurhoofdstuk 14 
2.1 Typen organisaties 14 
2.2 Duurzaam ondernemen 15 
2.3 Organisatieverandering 16 
2.3.1 Verschillende typen en benaderingen van organisatieverandering 16 
2.3.2 Weerstand tegen verandering 17 
2.3.3 Sense of urgency voor verandering 19 
2.3.4 Top down en bottom up verandering 19 
2.4 Organisatiecultuur 20 
2.4.1 Verschillende definities van cultuur 20 
2.4.2 Betekenisgeving in organisaties 21 
2.5 Resumé 22 

3 Hoofdstuk III: Methoden hoofdstuk 24 
3.1 Onderzoeksstrategie 24 
3.2 Data 24 
3.3 Analysemethode en onderzoeksfasen 28 

4 Hoofdstuk IV: Bevindingen 29 
4.1 Betekenisgeving door medewerkers 29 
4.1.1 “Een zo klein mogelijke voetstap achterlaten” 29 
4.1.2 “De ideeën die eruit naar voren komen vind ik op zich wel goed” 30 
4.1.3 “De trein is van iedereen” 31 
4.1.4 Resumé 32 
4.2 Verwachtingen en prestaties in de ogen van medewerkers 32 
4.2.1 “Wat we nu doen is hap snap” 32 
4.2.2 “Het is eigenlijk een gedragsverandering” 34 
4.2.3 “Mijn auto is onderhand duurzamer dan de trein. Wat is ons volgende verhaal?” 36 
4.2.4 “Mijn kinderen, die gun ik ook een goede plaats op de wereld” 37 
4.2.5 “Voorbeeldgedrag zou al een hele goede eerste stap zijn” 38 
4.2.6 Resumé 39 
4.3 Doelstellingen en betekenissen van beleidsmedewerkers 40 
4.3.1 “Op een verantwoorde manier omgaan met datgene wat je hier gekregen hebt” 40 
4.3.2 “Dat je nageslacht op net zo’n goede wijze kan leven als wij nu leven” 41 
4.3.3 “Ik denk dat we altijd impliciet hebben gedacht; wij doen al aan duurzaamheid” 42 
4.3.4 “Als ik in mijn targetletter kijk, dan staat daar niks over duurzaamheid” 43 
4.3.5 Resumé 44 



Jori D.H. Ebskamp (2012) 
  

 

Masterscriptie ‘Duurzaam ondernemen in de genen’   –   4/56 

 

5 Hoofdstuk V: Analyse 45 
5.1 De aard van het werk en de motivatie beïnvloeden de betekenisgeving 45 
5.2 Duurzaam ondernemen zit in de genen van medewerkers, maar zit het ook in de 

genen van het topmanagement? 46 
5.3 Medewerkers zijn bereidt te veranderen en vragen om een top down én bottom up 

verandering 47 

6 Hoofdstuk VI: Conclusie en aanbevelingen 49 
6.1 Conclusie; een antwoord op de onderzoeksvraag 49 
6.2 Aanbevelingen 50 
6.3 Voorstellen voor vervolgonderzoek 51 

7 Referenties 52 

8 Bijlagen 56 
8.1 Bijlage I: Topiclijst 56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jori D.H. Ebskamp (2012) 
  

 

Masterscriptie ‘Duurzaam ondernemen in de genen’   –   5/56 

 

 Samenvatting 

Deze scriptie is het resultaat van een onderzoek naar betekenisgeving aan duurzaam ondernemen 

door medewerkers van de NS. Met dit onderzoek is getracht de volgende onderzoeksvraag te 

beantwoorden:  

 

‘Welke betekenissen kennen medewerkers van de Nederlandse Spoorwegen (NS) toe aan duurzaam 

ondernemen, wat verwachten zij met betrekking tot dit thema van de NS en hoe verhoudt dit zich tot  

de verwachtingen van en betekenisgeving door beleidsmedewerkers die verantwoordelijk zijn voor het 

duurzaam ondernemen beleid?’ 

 

Deze onderzoeksvraag is voortgekomen uit de probleemstelling dat medewerkers van de NS hoge 

verwachtingen hebben met betrekking tot duurzaam ondernemen en hier in hun ogen door de NS niet 

aan wordt voldaan. Dit perceptiegat wordt door de medewerkers van de Duurzamer Ondernemen 

afdeling, verantwoordelijk voor het duurzaam ondernemen beleid van de NS, als een potentieel 

probleem gezien. Ook in de literatuur zijn hier aanwijzingen voor te vinden.  

 

Uit diepte interviews met 18 verschillende medewerkers van de NS is ten eerste gebleken dat de 

medewerkers verschillende betekenissen aan duurzaam ondernemen toekennen. Hierbij zijn  

verschillen te zien tussen de medewerkers en beleidsmedewerkers en binnen de groep medewerkers. 

De betekenissen lijken beïnvloed te worden door de aard van het werk en motivatie van medewerkers.  

 

Ten tweede is gebleken dat een groot aantal medewerkers een sterke, intrinsieke motivatie heeft om 

zich met duurzaam ondernemen bezig te houden. Duurzaam ondernemen zit in de genen van 

medewerkers. Zij vragen zich echter wel af of het ook in de genen van het topmanagement zit. Dit 

wordt wel verwacht. Zowel medewerkers als beleidsmedewerkers verwachten voorbeeldgedrag en 

een intrinsieke motivatie voor het thema van het topmanagement.   

 

Tenslotte is gebleken dat  duurzaam ondernemen als organisatieverandering, in een organisatie als 

de NS, om een andere benadering van verandering vraagt dan in de literatuur gebruikelijk is. Wordt 

door veel auteurs uitgegaan van weerstand tegen verandering, bij duurzaam ondernemen lijkt juist 

een enorme veranderbereidheid te bestaan onder medewerkers en beleidsmedewerkers. Een reden 

hiervoor is mogelijk dat zij een sense of urgency voor duurzaam ondernemen zien. Daarnaast wordt 

door medewerkers om zowel een top down als een bottom up benadering van duurzaam ondernemen 

gevraagd. Op basis van dit onderzoek kan daarom gesteld worden dat bij duurzaam ondernemen niet 

uitgegaan moet worden van een universele benadering van organisatieverandering, maar onderscheid 

gemaakt moet worden tussen verschillende typen verandering. Deze verschillende typen vragen elk 

om een andere benadering van weerstand en richting van verandering.  
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1 Hoofdstuk I: Inleiding 

Deze scriptie is het resultaat van een onderzoek naar de betekenisgeving aan duurzaam ondernemen 

door medewerkers van de NS. Het interessante aan de NS is haar geschiedenis: Deze laat namelijk 

zien dat de NS een organisatie is die vanaf haar oprichting sterk verankerd is in de maatschappij.  

 

De geschiedenis van de NS begint grofweg met de 

uitvinding van de stoommachine door James Watt in 

1765 en de daaruit volgende bouw van de eerste 

stoomlocomotief in 1804. Al bij de oprichting van de 

voorloper van de NS, de Hollandsche IJzeren 

Spoorweg Maatschappij (HISM) in 1837, blijkt het 

maatschappelijk belang van de NS. Koning Willem I 

initieert de oprichting van de HISM namelijk door 

overheidsgeld beschikbaar te stellen, om zo de 

mobiliteit van het Nederlandse volk te vergroten. 

Mede door de overheidsbemoeienis groeit het 

sporennet gestaag. Tot ongeveer het jaar 1900 

waarin het sporennet zoals wij dat nu kennen 

grotendeels voltooid is. Ook in 20
e
 en 21

e
 eeuw 

bewijst de trein zijn maatschappelijk belang. Zo blijkt de trein in de twee wereldoorlogen van groot 

strategisch belang en vormt de trein later een antwoord op het langzaam dichtslibbende wegennet en 

luchtruim. In de 21
e
 eeuw biedt de trein, inmiddels volledig aangedreven door elektriciteit, een 

duurzaam alternatief voor andere vervoersmiddelen. Dit doordat veel mensen tegelijk, met een relatief 

laag energieverbruik en lage uitstoot van CO2, vervoerd kunnen worden (NS, 2012 (3)).  

 

Zoals uit de geschiedenis van de NS blijkt is de NS een organisatie met sterke wortels in de 

maatschappij. Hiermee is duurzaamheid in de kern van de organisatie verankerd. Dit wordt bevestigd 

door Noordegraaf & Teeuw (2003). Deze auteurs hebben een model ontwikkeld waarin organisaties 

ingedeeld kunnen worden in bestuurlijke posities op basis van hun aard (publiek of privaat) en 

identiteit (publiek of privaat). De NS behoort met haar private aard en publieke identiteit tot de 

maatschappelijke positie. Dit vraagt volgens de auteurs om veel aandacht voor duurzaamheid en 

duurzaam ondernemen. Hier wordt in hoofdstuk 2 verder op teruggekomen.  

 

De geschiedenis van de NS en het model van Noordegraaf & Teeuw laten zien dat duurzaam 

ondernemen belangrijk is voor de NS. Omdat duurzaam ondernemen belangrijk is voor de NS, is het 

ook belangrijk welke betekenissen medewerkers van de NS aan dit thema toekennen. Daarom is 

onderzocht hoe medewerkers van de NS tegen duurzaam ondernemen aankijken. In het vervolg van 

dit hoofdstuk wordt allereerst een beeld geschetst van de organisatie, medewerkers en de context van 

de NS. Vervolgens wordt kort het duurzaam ondernemen programma besproken. Hierna volgen 

opeenvolgend de probleembeschrijving, de vraag- en doelstelling van het onderzoek, de relevantie, de 

gehanteerde onderzoeksbenadering en tenslotte een korte leeswijzer. 

1.1 De NS, haar medewerkers en duurzaam ondernemen 

De NS verzorgt het grootste deel van het treinvervoer van personen in Nederland. De organisatie richt 

zich op twee activiteiten; reizigersvervoer en zogenaamde knooppuntontwikkeling- en exploitatie. 

Binnen het reizigersvervoer is het bedrijfsonderdeel NS Reizigers verantwoordelijk voor het vervoer 

van reizigers en de daarmee samenhangende verkoop- en serviceactiviteiten.  

Figuur 1: De eerste Nederlandse stoomtrein 

(Bron: NS, 2012 (3)) 
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Daarnaast is NS Hispeed 

verantwoordelijk voor het 

grensoverschrijdende- en 

hogesnelheidsvervoer. Het 

onderhoud van het rijdend 

materieel wordt verzorgd door 

het bedrijfsonderdeel NedTrain 

en de grensoverschrijdende 

aanbestedingen door 

dochteronderneming Abellio. 

Voor het ontwikkelen van 

knooppunten en de exploitatie 

ervan is NS Stations 

verantwoordelijk; zij verzorgen 

het beheer en de exploitatie 

van de Nederlandse stations. 

Onderdeel van NS Stations is tenslotte het Retailbedrijf dat alle retail activiteiten, van Burger King tot 

AH to Go, op stations verzorgt (NS, 2011).  

 

Bij NS werkten ultimo 2011 27.500 mensen. Hiervan is 76% man en 24% vrouw. De gemiddelde 

leeftijd van een NS medewerker is 47 jaar (NS, 2012 (2)). De verdeling van leeftijd en dienstjaren ziet 

er als volgt uit: 

 

Leeftijd: Percentage: 

Jonger dan 20 0% 

20-25 jaar 1% 

26-30 jaar 4% 

31-35 jaar 6% 

36-40 jaar 10% 

41-50 jaar 38% 

51-60 jaar 36% 

61-70 jaar 3% 

Ouder dan 70 jaar 0% 

(Bron: NS, 2012 (2)) 

 

De aandelen van de Nederlandse Spoorwegen NV zijn voor 100% in handen van de Nederlandse 

staat, om precies te zijn van het Ministerie van Financiën. Het hoofdrailnet waarop de NS rijdt is ook 

eigendom van de staat en wordt onderhouden door Prorail, een onderdeel van de Nederlandse 

overheid. Het recht om te mogen rijden op het hoofdrailnet wordt voor een periode van 10 jaar door 

middel van de zogenaamde vervoersconcessie toegekend aan een spoorwegbedrijf door de minister 

van Infrastructuur en Milieu. De huidige vervoersconcessie, die in het bezit is van de NS, loopt van 

2005 tot 2015 (Rijksoverheid.nl, 2012). De Nederlandse overheid speelt hiermee een zeer belangrijke 

rol in de context van de NS.  

 

De houding van de minister wordt sterk beïnvloed door de algemene publieke opinie over de NS, zo 

bleek in de afgelopen periode waarin zich een aantal incidenten op het spoor voordeden. Zo ontstond 

er begin februari chaos op het spoor door het strenge winterweer en botste zaterdagavond 21 april 

2012 twee treinen op elkaar met 117 gewonden en 1 dode tot gevolg. Vooral de perikelen rond het 

winterweer deed de houding van het Nederlandse publiek ten opzichte van de NS geen goed, zo 

bleek uit de krantenkoppen en berichtgeving nadien. De minister van Infrastructuur en Milieu kondigde 

Aantal dienstjaren: Percentage: 

0-2 jaar 7% 

3-5 jaar 10% 

6-10 jaar 16% 

11-20 jaar 20% 

21-30 jaar 27% 

Meer dan 30 jaar 19% 

Figuur 2: Organigram NS (Bron: NS , 2012 (3)) 
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naar aanleiding hiervan een aantal onderzoeken en maatregelen aan en ook in de Tweede Kamer 

lieten politici als Charlie Aptroot (VVD) kritisch van zich horen. Hieruit blijkt duidelijk dat de publieke en 

politieke opinie in Nederland een belangrijke rol spelen in de context van de Nederlandse 

Spoorwegen.  

 

Het gegeven dat de Nederlandse overheid een belangrijke rol speelt in de context van de NS geeft 

extra gewicht aan duurzaam ondernemen voor de NS. Duurzaam ondernemen, of maatschappelijk 

verantwoord ondernemen (MVO) zoals het door de rijksoverheid wordt genoemd, wordt namelijk als 

belangrijk gezien door de staat. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat het vorige kabinet als doel heeft 

gesteld dat elke ondernemer MVO in zijn kernactiviteit integreert (Heemskerk, 2007). Deze doelstelling 

is door het huidige (demissionaire) kabinet overgenomen (VVD-CDA, 2010). Is duurzaam 

ondernemen, zoals eerder geschreven,  al een thema dat verankerd zit in de geschiedenis en kern 

van de NS; ook de context van de NS onderstreept dat duurzaam ondernemen een belangrijk thema 

is.  

1.2 Het Duurzaam Ondernemen Programma van de NS 

NS heeft als missie “telkens meer reizigers veilig, op tijd en comfortabel te vervoeren via 

aantrekkelijke stations” (NS, 2012 (2): 22). Na het aantreden van de nieuwe CEO Bert Meerstadt in 

2009 is een nieuwe strategie voor heel NS opgesteld. In 2010 was de zogenaamde strategiekubus 

klaar. Deze kubus heeft 6 kanten die elk staan voor een thema van de strategie van NS: 

Figuur 3: De zes kanten van de strategiekubus (Bron: NS, 2012 (2)) 

  

Drie van de zes thema’s op de kubus vormen de ambities van de NS, 

respectievelijk ‘Klant is koning’, ‘Wij denken van deur tot deur’ en ‘Europa is ons 

werkterrein’. De drie overige thema’s vormen zogenaamde succesfactoren, 

namelijk ‘Het verschil maken wij samen’, ‘Wij zijn zuinig op onze omgeving’ en 

‘Wij zijn kostenbewust’ (NS, 2012 (2)). Uit het thema ‘Wij zijn zuinig op onze 

omgeving’ is het Duurzaam Ondernemen Programma voortgekomen. 

Duurzaam ondernemen wordt binnen de strategie dus gezien als een 

succesfactor voor de NS.  

 Figuur 4: Strategiekubus 

(Bron: foto door Jori  

D.H. Ebskamp) 
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Om de succesfactor duurzaam ondernemen in te vullen streeft de NS met het Duurzaam Ondernemen 

Programma een verandering naar een duurzamere organisatie na. De NS heeft ambities op 3 thema’s 

binnen duurzaam ondernemen. Deze drie thema’s zijn People, Planet en Profit. Met betrekking tot 

People en Planet wil de NS op kop lopen als aanbieder van duurzame mobiliteit. Daarnaast wil de NS 

een duurzame werkgever en opdrachtgever zijn. Met betrekking tot Profit streeft NS als onderneming 

een rendement van 10% na (NS, 2012 (2)).  

 

Met het Duurzaam Ondernemen Programma streeft NS de volgende zes doelen voor 2016 na: 

1. De NS wil in de top 10 van meest duurzame bedrijven in Nederland van Intomart staan. 

2. De NS wil in de top 10 van meest aantrekkelijke werkgevers van Nederland van Intermediair 

staan. 

3. De NS wil de bezettingsgraad van de treinen met 1,2% punt per jaar hebben verhoogd.  

4. De NS wil klanten klimaatneutraal vervoer met 0 gram CO2 uitstoot aanbieden. 

5. De NS streeft ernaar om zoveel mogelijk afval om te zetten in grondstoffen en alle treinen 

geluidsarm te maken.  

6. De NS streeft ernaar dat duurzaamheid in alle beslissingen wordt meegenomen.  

 
(Bron: ongepubliceerd intern business plan voor het Duurzaam Ondernemen Programma) 

 

Het programma bestaat uit 5 speerpunten, te weten energie & klimaat (1), geluid (2), afval (3), 

diversiteit (4) en vakmanschap nieuwe stijl (5):  

 

1. Energie & Klimaat: met dit speerpunt wordt geprobeerd het energieverbruik en de CO2 uitstoot 

van de NS te beperken. De NS is een top 3 energieverbruiker in Nederland. Gemeten per 

reizigerskilometer is het doel om per jaar 2% energie efficiënter te worden. Daarnaast moeten de 

treinen in 2015 energieneutraal rijden door ze zo zuinig mogelijk te maken en volledig op groene 

stroom te laten rijden.  

2. Geluid: met dit speerpunt streeft de NS ernaar om alle treinen als stil te kunnen kwalificeren. 

3. Afval: NS streeft ernaar om afval om te zetten in grondstoffen. 

4. Diversiteit: in 2013 moet 23% van de top van de organisatie, 24% van de subtop en 50% van de 

instromende trainees uit vrouwen bestaan.  

5. Vakmanschap nieuwe stijl:  onder dit speerpunt wordt gekeken naar de ontwikkeling, 

gezondheid en re-integratie van medewerkers, en wordt aandacht besteedt aan de effecten van  

de onregelmatige werkdagen die veel NS medewerkers hebben.  

De formele organisatie die verantwoordelijk is voor het Duurzaam Ondernemen Programma bestaat 

uit een Nedtrain directielid die duurzaam ondernemen in zijn portefeuille heeft, drie medewerkers die 

samen de programma afdeling Duurzamer Ondernemen vormen, een Duurzaam Ondernemen 

werkgroep en een Duurzaam Ondernemen council. De Duurzaam Ondernemen werkgroep bestaat uit 

10 coördinatoren, die elk verantwoordelijk zijn voor een ander bedrijfsonderdeel of stafafdeling. De 

Duurzaam Ondernemen council bestaat uit 7 vertegenwoordigers van een groot aantal 

bedrijfsonderdelen op topmanagement niveau.  
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1.3 Probleembeschrijving 

In februari 2012 ontstonden in Nederland, net als in 

voorgaande jaren, door het extreme winterweer 

problemen op het spoor. Dit had negatieve aandacht voor 

de NS tot gevolg. Nieuwslezeres Sacha de Boer 

belichaamde dit door, in een interview voor het NOS 

achtuurjournaal van 3 februari, NS CEO Bert Meerstadt 

“namens het Nederlandse volk” ter verantwoording te 

roepen (Drayer, 2012: 10) en hem daarbij hard te 

ondervragen. Hierbij werd de NS CEO meermaals 

geïnterrumpeerd en liet Sacha de Boer hem enkele keren 

niet uitspreken. Wat opvalt is dat het negatieve beeld in 

de publieke opinie van de prestaties van de NS niet 

strookt met wat cijfers laten zien. Want als men naar de cijfers kijkt blijkt dat de NS het best goed doet. 

Zo was de punctualiteit van de NS in 2010, met 92,5% (NS, 2011), hoger dan in bijvoorbeeld buurland 

België, met 85,7% (Treinreiziger.nl, 2012). Daar komt bij dat het Nederlandse sporennet geldt als het 

drukste van Europa en er in Nederland bijna de helft minder in het sporennet wordt geïnvesteerd dan 

in bijvoorbeeld Zwitserland (RTLZ, 2011), waar de prestaties tijdens het winterweer vaak mee 

vergeleken worden. Er lijkt dus een discrepantie te bestaan tussen het beeld dat mensen in Nederland 

hebben van de prestaties van de NS en het beeld dat op basis van bovengenoemde cijfers geschetst 

kan worden. Van deze discrepantie lijkt ook sprake te zijn als het op duurzaam ondernemen aankomt. 

Zo blijkt uit klantonderzoek door onderzoeksbureau NIPO in juli 2011 dat de trein als vervoersmiddel 

minder duurzaam ingeschat wordt dan de elektrische auto. Dit terwijl op basis van uitstootcijfers blijkt 

dat dit niet het geval is. Op basis van uitstootcijfers is de trein namelijk nog steeds duurzamer dan de 

(elektrische) auto (NS, 2012 (1)).  

 

Ook intern lijken de verwachtingen met betrekking tot duurzaam ondernemen hoger te liggen dan wat, 

in de perceptie van de medewerkers, door de NS wordt waargemaakt. Op basis van een  (nog 

ongepubliceerd) onderzoek door de Erasmus Universiteit blijkt namelijk een verschil te bestaan tussen 

wat medewerkers vinden dat de NS doet (IS) en wat zij van de NS verwachten (SHOULD), op het 

gebied van duurzaam ondernemen: 

 

 

 

 

 

 

Er bestaat dus, in de woorden van de onderzoekers van de Erasmus Universiteit, een perceptiegat 

tussen de IS en SHOULD (Erasmus Universiteit, 2012). Het perceptiegat wordt door de medewerkers 

van de programma afdeling Duurzamer Ondernemen als problematisch ervaren. Hun streven is 

namelijk om ‘duurzaamheid in de genen van de mensen te krijgen’.  Medewerkers moeten het gevoel 

hebben dat ze bij een duurzaam bedrijf werken en duurzaamheid moet in alle beslissingen in het 

bedrijf meegenomen worden. Het verschil in perceptie dat uit bovenstaande gegevens blijkt wordt 

geïnterpreteerd als een signaal dat medewerkers duurzaam ondernemen belangrijk vinden, maar dat 

dit in hun ogen niet wordt ingevuld door de organisatie.  

 

Niet alleen de medewerkers van de programma afdeling Duurzamer Ondernemen zien een mogelijk 

probleem in het perceptiegat. Ook in de literatuur zijn hier aanwijzingen voor te vinden. Zo bleek al 

eerder dat op basis van de geschiedenis, context en de maatschappelijke positionering in het model 

Figuur 5: Sacha de Boer en Bert Meerstadt  

(Bron: Roggeveen, 2012) 

Figuur 6: Perceptiegat (Bron: Erasmus Universiteit, 2012) 
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van Noordegraaf & Teeuw (2003) duurzaam ondernemen belangrijk is voor de NS. Het perceptiegat 

werpt echter de vraag op of de medewerkers hetzelfde belang hechten aan duurzaam ondernemen? 

Het Duurzaam Ondernemen Programma kan, zoals eerder beschreven, gezien worden als een 

organisatieverandering. In de literatuur zijn aanwijzingen te vinden dat het perceptiegat ook in termen 

van duurzaam ondernemen als organisatieverandering mogelijk problematisch is. Zo stellen James 

(2011) en Morgeson & Petrescu (2011) dat een verschil tussen verwachtingen en prestaties in de 

ogen van medewerkers kan leiden tot ontevredenheid. Dit impliceert dat het perceptiegat mogelijk 

ontevredenheid over het Duurzaam Ondernemen Programma kan veroorzaken. Deze ontevredenheid 

heeft volgens Wu & Wu (2011) op haar beurt weer effect op het succes het programma. Hierbij 

bestaat een positief verband tussen tevredenheid en succes, wat er in dit geval op kan wijzen dat  het 

perceptiegat een negatief effect heeft op het Duurzaam Ondernemen Programma. Bovendien kan 

deze ontevredenheid ook effect hebben op duurzame organisatieveranderingen in de toekomst. Er 

bestaat namelijk een positief verband tussen tevredenheid over eerdere organisatieveranderingen en 

de bereidheid om mee te werken aan veranderingen in de toekomst (Gardner, 2008).  

 

De aanwijzingen in de literatuur werpen de vraag op of het perceptiegat inderdaad een negatief effect 

heeft op het Duurzaam Ondernemen Programma? Om een antwoord te vinden op deze vraag is 

onderzocht hoe de medewerkers tegen duurzaam ondernemen aankijken. De vraag en doelstelling die 

hierbij leidend zijn geweest worden in de volgende paragraaf besproken.  

1.4 Doelstelling & vraagstelling 

Uit het bestaan van het Duurzaam Ondernemen Programma blijkt dat de NS iets wil met het thema 

duurzaam ondernemen. Daarnaast blijkt uit de geschiedenis, de context en de maatschappelijke 

positionering in het model van Noordegraaf & Teeuw (2003) dat duurzaam ondernemen belangrijk is 

voor de NS. Tegelijkertijd wordt met het hierboven beschreven perceptiegat de vraag opgeworpen of 

de medewerkers dit ook zo zien. Het doel van dit onderzoek is om hier duidelijkheid over te 

verschaffen. Om dit te onderzoeken is medewerkers gevraagd welke betekenissen zij aan duurzaam 

ondernemen koppelen, wat zij op dit gebied van de NS verwachten en hoe de NS het in hun ogen 

doet. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen medewerkers en beleidsmedewerkers die betrokken zijn 

bij het Duurzaam Ondernemen Programma. Dit geeft de mogelijkheid om de houding van 

medewerkers ten opzichte van die van beleidsmedewerkers te vergelijken.  

 

Bovenstaande thema’s zijn samengevoegd in de volgende hoofdvraag, welke leidend is geweest in 

het onderzoek: 

 

‘Welke betekenissen kennen medewerkers van de Nederlandse Spoorwegen (NS) toe aan duurzaam 

ondernemen, wat verwachten zij met betrekking tot dit thema van de NS en hoe verhoudt dit zich tot  

de verwachtingen van en betekenisgeving door beleidsmedewerkers die verantwoordelijk zijn voor het 

duurzaam ondernemen beleid?’ 

1.5 Onderzoeksbenadering 

De onderzoeksstrategie die gebruikt is is interpretatief kwalitatief onderzoek. Het uitgangspunt van dit 

type onderzoek is dat er geen externe werkelijkheid bestaat, maar dat de werkelijkheid door 

betekenisgeving door mensen (in dit geval de medewerkers van de NS) gezamenlijk wordt 

geconstrueerd (Boeije, 2005). De belangrijkste reden voor het kiezen van deze strategie is omdat dit 

de onderzoeker in staat stelt om een onderzoek in te stellen naar een situatie die te complex is voor 

kwantitatief onderzoek. De onderzochte situatie in dit onderzoek kan als complex bestempeld worden. 

Er spelen immers verschillende actoren een rol (in de vorm van de verschillende groepen werknemers 
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van de NS) en er worden verschillende betekenissen aan duurzaam ondernemen toegekend. 

Daarnaast heeft kwalitatief onderzoek een explorerend en geen toetsend karakter (Bannister, Burman, 

Parker, Taylor & Tindall, 1997). Dit past bij de vraagstelling van dit onderzoek omdat de betekenissen 

die medewerkers aan duurzaam ondernemen toekennen nog onbekend zijn. Dit impliceert een 

explorerend onderzoek.  

 

Om inzicht te verkrijgen in de houding van medewerkers tegenover duurzaam ondernemen is data 

verzameld met gebruik van semigestructureerde interviews, observaties en documentanalyse. Hier 

wordt in Hoofdstuk 3 verder op ingegaan.  

1.6 Relevantie 

De belangrijkste wetenschappelijke bijdrage van dit onderzoek is dat het bijdraagt aan de inzichten in 

organisatieveranderingen. In een groot deel van de literatuur over organisatieveranderingen wordt 

gesteld dat bij organisatieveranderingen altijd weerstand geboden wordt door medewerkers (zie 

verderop in het literatuurhoofdstuk). Weerstand is volgens een aantal auteurs namelijk een natuurlijke 

reactie op verandering. Om deze weerstand te doorbreken wordt van managers verwacht dat zij bij 

medewerkers een sense of urgency voor de verandering creëren. Uit dit onderzoek blijkt echter dat dit 

met betrekking tot duurzaam ondernemen mogelijk anders ligt. Er lijkt namelijk een grote 

veranderbereidheid te bestaan onder medewerkers van de NS met betrekking tot duurzaam 

ondernemen. Ook blijkt dat de sense of urgency bij het gros van de medewerkers al aanwezig is; zij 

geven namelijk aan de wereld goed achter te willen laten voor toekomstige generaties en duurzaam 

ondernemen als middel hiertoe te beschouwen. Mogelijk houdt dit verband met de hier eerder 

besproken geschiedenis en context van de NS en de maatschappelijke positie van Noordegraaf & 

Teeuw (2003). Dit zijn tekenen dat duurzaam ondernemen in de genen van de medewerkers zit. Deze 

tekenen kunnen worden gezien als aanknopingspunten voor de organisatieverandering(en) naar een 

duurzamere organisatie, zoals nagestreefd met het Duurzaam Ondernemen Programma. Dit 

onderzoek laat hiermee zien dat   duurzaam ondernemen als organisatieverandering een andere 

benadering vraagt dan in bestaande literatuur voorgesteld wordt en vormt hiermee een aanvulling op 

de bestaande literatuur over organisatieveranderingen. 

 

Daarnaast levert dit onderzoek een bijdrage aan het ideaaltypische beeld dat in de literatuur van 

duurzaam ondernemen geschetst wordt, door dit te verbreden met een beeld van wat er daadwerkelijk 

leeft in een organisatie als de NS.  Zoals verderop in het literatuurhoofdstuk blijkt zijn er in de literatuur 

veel verschillende definities van duurzaam ondernemen te vinden. Wat opvalt bij deze literatuur is dat 

de strekking van de definities en artikelen over duurzaam ondernemen over het algemeen profetisch 

en idealistisch is. Dat wil zeggen dat er een ideaaltypisch beeld geschetst wordt van hoe het zou 

moeten zijn, hoe duurzaam ondernemen geïmplementeerd zou moeten worden, etc. Een voorbeeld 

hiervan is een artikel door Cramer, van der Heijden & Jonker (2004) over duurzaam ondernemen. In 

dit artikel worden de resultaten van een empirisch onderzoek naar betekenisgeving aan duurzaam 

ondernemen door 18 bedrijven besproken. Ondanks dat dit artikel gebaseerd is op een empirische 

studie wordt er een ideaaltypisch beeld van de implementatie van duurzaam ondernemen geschetst. 

Dit blijkt bijvoorbeeld uit het universele proces van betekenisgeving dat wordt gepresenteerd en de 

acht “general rules on how to implement CSR (duurzaam ondernemen red.)” (Cramer, e.a., 2004: 1) 

die worden voorgesteld. In dit onderzoek is niet opzoek gegaan naar een algemene definitie van 

duurzaam ondernemen onder medewerkers van de NS, of een ideale manier om duurzaam 

ondernemen te implementeren. Dit onderzoek gaat juist om de verschillende beelden en betekenissen 

die binnen een organisatie als de NS leven. Daarmee wordt een bijdrage aan de literatuur geleverd 

doordat het ideaaltypische beeld in de literatuur wordt verbreed.  
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Dit onderzoek is naast, zoals hierboven beschreven, wetenschappelijk relevant ook praktisch relevant. 

Duurzaam ondernemen is op basis van de geschiedenis, context en bestuurlijke positie belangrijk voor 

de NS. Het perceptiegat werpt de vraag op of medewerkers dit ook zo zien. De praktische relevantie 

van dit onderzoek zit besloten in de beantwoording van deze vraag. Uit het onderzoek blijkt namelijk 

dat medewerkers duurzaam ondernemen ook erg belangrijk vinden en verwachten dat de NS hier 

aandacht aan besteed. Daarnaast laat dit onderzoek zien dat, zoals hierboven beschreven, duurzaam 

ondernemen als organisatieverandering een andere benadering vraagt dan in de literatuur voorgesteld 

wordt. De constateringen dat ook medewerkers duurzaam ondernemen belangrijk vinden en dat 

duurzaam ondernemen om een andere benadering van verandering vraagt bieden de medewerkers 

van de programma afdeling Duurzamer Ondernemen handvatten om het Duurzaam Ondernemen 

Programma uit te voeren. Hiermee is de praktische relevantie van dit onderzoek dat het een bijdrage 

levert aan het Duurzaam Ondernemen Programma van de NS.  

 

Naast praktische relevantie voor het Duurzaam Ondernemen Programma kan dit onderzoek ook 

praktische relevantie hebben voor vergelijkbare organisaties, met vergelijkbare medewerkers en een 

vergelijkbare organisatieverandering. Om dit te bewerkstelligen is het van belang voldoende aandacht 

te besteden aan de externe validiteit van dit onderzoek. Dit is gedaan door het in detail beschrijven 

van de organisatie, methode en technieken, de context, de ondernomen stappen,  en de (keuze voor) 

de onderzoeksgroepen (zie verder Hoofdstuk 3).    

1.7 Resumé & Leeswijzer 

Uit dit hoofdstuk blijkt dat de geschiedenis, context en maatschappelijke positie van de NS maken dat 

duurzaam ondernemen een belangrijk thema is voor de organisatie. Het perceptiegat kan, volgens de 

literatuur, een negatief effect hebben op het Duurzaam Ondernemen Programma en roept de vraag op 

of medewerkers het belang van duurzaam ondernemen ook zien. Dit onderzoek heeft als doel 

duidelijkheid te verschaffen over de houding van medewerkers van de NS ten opzichte van het thema 

duurzaam ondernemen. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de wetenschap. Enerzijds doordat 

dit onderzoek laat zien dat duurzaam ondernemen een andere benadering van organisatieverandering 

vraagt. Anderzijds doordat het profetische en idealistische beeld van duurzaam ondernemen in de 

literatuur wordt verbreed. Ook levert dit onderzoek een bijdrage aan het Duurzaam Ondernemen 

Programma doordat het inzicht verschaft in de houding van medewerkers ten opzichte van duurzaam 

ondernemen en de NS en laat zien dat duurzaam ondernemen als verandering binnen de NS om een 

andere benadering van verandering vraagt dan gangbaar in de literatuur.   

 

In het vervolg van deze scriptie wordt in Hoofdstuk 2 de voor het onderzoek relevante literatuur 

beschreven. Vervolgens wordt in Hoofdstuk 3 de methodiek van het onderzoek besproken. In 

Hoofdstuk 4 wordt een beeld van de resultaten van het onderzoek geschetst. In Hoofdstuk 5 worden 

de resultaten, met gebruik van de literatuur uit Hoofdstuk 2, geanalyseerd. Tenslotte wordt in 

Hoofdstuk 6 een antwoord op de eerder gestelde onderzoeksvraag geformuleerd en worden 

aanbevelingen voor de onderzoeksorganisatie en vervolgonderzoek gedaan.  
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2 Hoofdstuk II: Literatuurhoofdstuk 

Uit de probleemstelling en de onderzoeksvraag ‘Welke betekenissen kennen medewerkers van de 

Nederlandse Spoorwegen (NS) toe aan duurzaam ondernemen, wat verwachten zij met betrekking tot 

dit thema van de NS en hoe verhoudt dit zich tot  de verwachtingen van en betekenisgeving door 

beleidsmedewerkers die verantwoordelijk zijn voor het duurzaam ondernemen beleid?’ zijn een aantal 

theoretische concepten af te leiden. Deze concepten worden, met gebruik van wetenschappelijke 

literatuur, in dit hoofdstuk verder uitgewerkt.  

 

Een eerste vraag die bij dit onderzoek gesteld kan worden is wat voor een type organisatie de NS is? 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden zal in dit literatuurhoofdstuk in paragraaf 2.1 een indeling 

van vier typen organisaties worden besproken. Het hoofdonderwerp van dit onderzoek is duurzaam 

ondernemen. Wat in dit onderzoek onder duurzaam ondernemen wordt verstaan zal verderop in 

paragraaf 2.2 worden uitgewerkt. Dit onderzoek gaat daarnaast over een Duurzaam Ondernemen 

Programma dat één (of meerdere) organisatieverandering(en) nastreeft. Daarom wordt in paragraaf 

2.3 de keuze voor de gehanteerde benadering van organisatieveranderingen toegelicht en 

beschreven. Ook komen in deze paragraaf een aantal veel voorkomende aannames over 

veranderingen ter sprake. Tenslotte wordt in paragraaf 2.4 het concept betekenisgeving als onderdeel 

van organisatiecultuur beschreven.   

2.1 Typen organisaties 

Omdat dit onderzoek specifiek gaat over de inbedding van duurzaam ondernemen in een organisatie 

als de NS moet vastgesteld kunnen worden welk type organisatie de NS is. Hiertoe wordt een indeling 

door Noordegraaf & Teeuw (2003) gebruikt. De auteurs zien dat er in het denken over publieke en 

private organisaties een duidelijke grens bestaat tussen beide typen organisaties. Dit klopt volgens 

hen echter niet met de praktijk, waarin het onderscheid tussen beide typen organisaties niet zo zwart 

wit is. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het langzaam veranderen van het taalgebruik in publieke organisaties. 

Termen als ‘product’, ‘planning & control cyclus’ en ‘managementteam’ zijn steeds vaker te horen in 

publieke organisaties. Dit terwijl deze termen tot voor kort alleen aan private organisaties werden 

toegeschreven. Andersom is ook een trend te zien, waarbij als privaat gepercipieerde organisaties 

zich met publieke taken bezig gaan houden in de vorm van maatschappelijk verantwoord of duurzaam 

ondernemen.  

 

Om aan het vervagen van de grens tussen beide typen organisaties recht te doen maken de auteurs 

niet alleen onderscheid tussen publieke en private organisaties, maar ook tussen publieke en private 

identiteit. Een organisatie met een private identiteit heeft geen hoger, richtinggevend,  ideologisch 

doel, er wordt alleen gekeken naar de directe effecten van het handelen, men streeft maximale 

efficiency na en relaties worden aangeduid “in termen van superieur- ondergeschikt” (Noordegraaf & 

Teeuw, 2003: 7). Een organisatie met een publieke identiteit is juist wel gericht op het vervullen van 

een hoger doel, er wordt ook gekeken naar indirecte gevolgen van handelen in de tweede of derde 

orde, men neemt ook belangen van toekomstige generaties mee en “relaties worden aangeduid in 

wederzijdse afhankelijkheden” (Noordegraaf & Teeuw, 2003: 7).  

 

Wanneer de verschillende organisatietypen en identiteitstypen worden gecombineerd ontstaan 

volgens de auteurs vier verschillende posities: 
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1.  “De combinatie van publieke organisatie en publieke identiteit (Type I) creëert een bestuurlijke 

positie, waarin bestuurlijke afwegingen en politiek-bestuurlijk management centraal staan. 

2. De combinatie van publieke organisatie en private identiteit (Type II) creëert een bedrijfsmatige 

positie, waarin alles om prestaties en presteren draait, en prestatiemanagement belangrijk wordt 

gevonden. 

3. De combinatie van private organisatie en publieke identiteit (Type III) creëert een 

maatschappelijke positie, waarin duurzaamheid, duurzaam ondernemen en verantwoord 

management belangrijk zijn. 

4. De combinatie van private organisatie en private identiteit (Type IV) creëert een bedrijfspositie, 

waarin productie draaien en omzet maken, alsmede privaatmanagement vooropstaan” 

(Noordegraaf & Teeuw, 2003: 9).  

 

De NS kent als Naamloos Vennootschap een private rechtsvorm. De NS heeft daarentegen wel een 

hoger doel, de mobiliteit van de Nederlandse bevolking, wat een publieke identiteit suggereert. De NS 

behoort hiermee tot de derde positie; de maatschappelijke positie. Dit betekent dat duurzaamheid, 

duurzaam ondernemen en verantwoord management belangrijk zijn voor de NS, op basis van het 

bovenstaande model. Dit onderstreept het belang van duurzaam ondernemen voor de NS. 

2.2 Duurzaam ondernemen 

Duurzaam ondernemen omvat meer dan alleen de financiële duurzaamheid van een organisatie (Van 

Marrewijk, 2003; Cramer, Rutten & van Tilburg, 2001). Duurzaam ondernemen kan op verschillende 

manieren gedefinieerd worden. Zo linken bedrijven duurzaam ondernemen vaak aan ecologische 

efficiëntie, zo stellen Dyllick & Hockerts (2002). Ook Schaper (2002) noemt in zijn definitie alleen de 

ecologische impact van duurzaamheid.  Cramer e.a. (2001) stellen daarentegen dat duurzaam 

ondernemen een synoniem is voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hiermee word het 

bereik van duurzaam ondernemen verbreedt van alleen ecologische naar ecologische, sociale én 

financiële factoren: “Duurzaam ondernemen is gericht op het leggen van een koppeling tussen het 

financiële rendement van een bedrijf en de prestaties op ecologisch en sociaal gebied” (Cramer e.a., 

2001: 4).  

Figuur 7: De vier organisatorische posities (Bron: Noordegraaf & Teeuw, 2003: 9) 
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De ecologische, sociale en economische factoren komen terug in het gros van de definities, meestal 

als Engelse vertaling; People, Planet en Profit (zie bijvoorbeeld Hohnen, 2007; Cramer e.a., 2004 en 

Smith, 2003). Daarnaast komen ook het belang van stakeholders en vrijwilligheid voor in een aantal 

definities (Azmat & Zutshi, 2012). In dit onderzoek zal daarom de volgende definitie van duurzaam 

ondernemen gehanteerd worden, welke deze vijf factoren in zich heeft:  

 

“In general, corporate sustainability and, CSR (duurzaam ondernemen red.) refer to company activities 

– voluntary by definition – demonstrating the inclusion of social and environmental concerns in 

business operations and in interaction with stakeholders.” (van Marrewijk, 2003: 102; zie ook 

Europese Commissie, 2001).  

 

Nu de gehanteerde definitie van duurzaam ondernemen duidelijk is rest de vraag waarom organisaties 

aandacht besteden aan duurzaam ondernemen? Graafland (2001) geeft drie motieven voor duurzaam 

ondernemen die door bedrijven gehanteerd worden: 

 

1. Een ondernemer kan besluiten tot duurzaam ondernemen als het op de lange termijn loont. 

Als voorbeeld draagt Graafland Shell aan dat nieuwe, klimaatvriendelijkere, technologieën 

ontwikkelt, omdat deze zowel ecologische als commerciële voordelen bieden in de toekomst. 

Dit motief werkt ook omgekeerd: Wanneer bedrijven schade toebrengen aan hun omgeving 

kan dit tegen hen werken. Cramer (2002) onderschrijft dit motief met haar onderzoek naar 

praktijkervaringen met duurzaam ondernemen van bedrijven in Nederland. 

2. Een tweede motief is intrinsieke motivatie; “Maatschappelijk ondernemen omdat het hoort” 

(Graafland, 2001: 8). Een voorbeeld dat hierbij gegeven wordt is de ASN Bank, die duurzaam 

onderneemt omwille van een intrinsieke motivatie. Ook dit wordt onderschreven door Cramer 

(2002), die stelt dat duurzaam ondernemen passie vergt; dat je als bedrijf moet willen 

bijdragen aan het maatschappelijk welzijn.  

3. Een derde motief is omdat ondernemingen zich “in sommige situaties ook gedwongen weten 

een maatschappelijke bijdrage te leveren” (Graafland, 2001: 8). Dit doordat het van buiten 

afgedwongen wordt door bijvoorbeeld wet en regelgeving.  

2.3 Organisatieverandering 

2.3.1   Verschillende typen en benaderingen van organisatieverandering 

Er zijn verschillende benaderingen van organisatieverandering. Demers (2007) beschrijft in haar boek 

een breed scala aan benaderingen. Zo is er bijvoorbeeld de politieke benadering. De visie op 

organisaties vanuit de politieke benadering is pluralistisch; in een organisatie bestaan volgens deze 

benadering meerdere groepen met verschillende belangen (Morgan, 1992). Verandering wordt gezien 

als “a dialectical process, where groups of divergent interests compete more or less openly.” (Demers, 

2007: 94). Een ander voorbeeld is de discursieve benadering van verandering. Vanuit de discursieve 

benadering worden organisaties gezien als “texts, networks of conversations, or situated discursive 

performances” (Demers, 2007: 192). De focus ligt dus op de constructieve aard van taal, in plaats van 

op taal als uiting van iets onderliggends zoals dat bij andere benaderingen het geval is. In dit 

onderzoek wordt de culturele benadering van organisatieverandering gehanteerd. Dit omdat bij deze 

benadering de collectieve aard van verandering centraal staat; “it underlines the collective nature of 

change in an organizational context” (Demers, 2007: 91). Dit past bij dit onderzoek omdat het een 

onderzoek betreft naar een groot collectief, namelijk de medewerkers van de NS.  

 

Demers maakt onderscheid tussen twee stromingen binnen de culturele benadering: Ten eerste de 

functionalistische benadering, waarbinnen cultuur als een variabele en daarmee als een 

(management)instrument wordt gezien. Er is veel kritiek op deze benadering. Zo heeft het managen 

van cultuur volgens sommige auteurs geen voorspelbare resultaten (De Man, 2009) en laten 
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organisaties zich niet vertellen wat zij moeten doen (March, 1981). Ook wordt de focus gelegd op 

enkel normatieve eigenschappen van cultuur, waardoor het beeld op cultuur versmald (Alvesson, 

2002). De Man (2009) betoogd dat managers van de functionalistische benadering af moeten stappen 

omdat er geen vaststaande, universeel toepasbare denkbeelden over cultuur bestaan. Volgens de 

auteur moet per situatie bekeken worden hoe culturen zich ontwikkelen en welke invloed dit heeft op 

de organisatie. Daarnaast worden, door uit te gaan van één organisatiecultuur, aspecten als 

“subculturen en verschillen in belangen en leefwereld” (De Man, 2009: 23) onderbelicht.  

 

De tweede benadering van cultuur, de interpretatieve benadering, onderkent deze verschillen wel. 

Vanuit de interpretatieve benadering gezien zijn organisaties culturen (Demers, 2007; Heracleous, 

2001). Er bestaat dus niet één cultuur, maar meerdere (sub)culturen in één organisatie (De Man, 

2009; Heracleous, 2001). Betekenissen worden gezien als fundamentele onderdelen van de 

organisatie, die continue en collectief gerecreëerd worden. Veranderingen in organisaties kennen 

volgens deze benadering mogelijk meerdere oorzaken. Hiertoe worden ook externe bronnen van 

verandering gerekend. De omgeving is dus een mogelijke oorzaak van organisatieverandering 

(Demers, 2007).  

 

In dit onderzoek wordt uitgegaan van de interpretatieve benadering van organisatieverandering. De 

reden hiervoor wordt enerzijds gevormd door de hierboven beschreven kritieken van verschillende 

auteurs. Anderzijds past deze benadering beter bij dit onderzoek dan de functionalistische benadering, 

omdat deze benadering het bestaan van verschillende (sub)culturen in één organisatie onderschrijft. 

Hierdoor kunnen mogelijke verschillende subculturen in bijvoorbeeld de verschillende 

bedrijfsonderdelen van de NS worden onderkend en worden ze niet onderbelicht zoals dat, volgens de 

kritieken, wel het geval is bij de functionalistische benadering.  

 

Naast verschillende benaderingen van organisatieverandering wordt door een aantal auteurs ook 

onderscheid gemaakt tussen verschillende strategieën om tot verandering te komen. De indelingen 

van deze auteurs vertonen sterke overeenkomsten en overlappingen (De Caluwé & Vermaak, 2007). 

Vrij naar de indelingen van Bennis, Benne & Chin (1979/1985), Boonstra (1992), Marx (1989) en Van 

der Zee (1995) in De Caluwé & Vermaak (2007) kunnen de volgende vier veranderstrategieën 

onderscheiden worden: 

 

1. De directieve strategie: bij deze strategie is er een duidelijk einddoel waar naartoe wordt 

gewerkt. Hierbij vindt sterke sturing plaats, waarbij het uitoefenen van macht een belangrijke 

rol speelt. De verandering wordt vanuit een machtspositie doorgedrukt. 

2. De diffusie strategie: bij deze strategie wordt de verandering ‘verkocht’ aan medewerkers. Er 

wordt verandering nagestreefd door medewerkers te overtuigen van het belang ervan en 

zodoende draagvlak in de organisatie te creëren.  

3. De interactieve strategie: bij deze strategie is sprake van een open einde. Verandering vindt 

plaats door verschillende initiatieven in een organisatie. Verandering wordt gecreëerd door 

interactie tussen en op initiatief van medewerkers. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat mensen 

willen veranderen.   

4. De ontwikkelingsgerichte strategie: met deze strategie wordt verandering teweeggebracht 

door het ontwikkelen van mensen. Door het beschikbaar stellen van kennis verwerven 

medewerkers kennis en gaan ze die toepassen (De Caluwé & Vermaak, 2007).  

2.3.2   Weerstand tegen verandering 

Een veel besproken concept in de literatuur over organisatieveranderingen is weerstand. Weerstand 

kan in veel verschillende vormen in organisaties voorkomen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de grote 

verscheidenheid aan voorbeelden van weerstand in de literatuur. Zo zijn volgens Parker (2006) de 

mokken met grappen over bijvoorbeeld de baas, of de sticker op de pc monitor met daarop ‘Thank 

God it’s Friday’ vormen van verzet en weerstand tegen het werk. Cunliffe (2009) noemt humor als 
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uitingsvorm van weerstand. Daarnaast zijn volgens haar praktische handelingen, zoals het stelen van 

dingen op het werk en sabotage, vormen van weerstand in organisaties. Andere verschijningsvormen 

van weerstand zijn bijvoorbeeld het verminderen van prestaties van een medewerker, het vragen om 

een overplaatsing en vijandigheid naar anderen toe (Lawrence, 1969).  

 

Weerstand wordt door veel auteurs gezien als een belangrijke factor die het succes of het falen van 

een organisatieverandering kan beïnvloeden (Waddell & Sohal, 1998). Maurer (1996) stelt dat de helft 

tot twee derde van alle organisatieveranderingen faalt door weerstand (Maurer, 1996 in Waddell & 

Sohal, 1998). Van Gils (2003) stelt op zijn beurt dat men niet kan ontkomen aan weerstand tegen 

organisatieveranderingen. Volgens de auteur treedt er bij elke organisatieverandering wel een vorm 

van weerstand op: “Het is namelijk een natuurlijke reactie van mensen om in eerste instantie 

argwanend of negatief tegen veranderingen aan te kijken” (Van Gils, 2003: 26). Bovey & Hede (2001) 

onderschrijven de aanname dat weerstand tegen verandering natuurlijk gedrag van mensen is. Dent & 

Goldberg (1999) verbazen zich over deze aanname. Zij komen, tot hun verassing, continue een model 

tegen in organisaties waarbij er vanuit wordt gegaan dat mensen weerstand bieden tegen 

veranderingen. Volgens deze auteurs is het concept weerstand een standaard onderdeel geworden 

van het vocabulaire van managers. De reden hiervoor is dat het concept in elk managementboek 

behandeld wordt.  

 

Het belang dat aan weerstand wordt gehecht in wetenschappelijke literatuur is niet alleen van deze 

tijd. Zo schreef Lawrence in 1969 al dat er in organisaties vaak van uitgegaan wordt dat mensen zich 

verzetten tegen veranderingen. Het eerste bekende gepubliceerde onderzoek naar weerstand tegen 

organisatieveranderingen stamt zelfs uit 1948 (Bent & Goldberg, 1999). Sindsdien heeft een groot 

aantal auteurs zich over het onderwerp gebogen en zijn vele definities van het begrip ontstaan. 

Volgens Dent & Goldberg (1999) komen veel definities in managementboeken sterk met elkaar 

overeen. Zo worden vaak geen strikte definities gegeven, maar wordt vooral aandacht besteedt aan 

oorzaken van weerstand en aan strategieën om hiermee om te gaan. Zoals uit de volgende tabel blijkt 

komen in de meeste managementboeken dezelfde oorzaken en strategieën terug: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de wetenschappelijke literatuur zijn wel verschillende definities van het concept te vinden. Zo 

definieert Zander (1950) weerstand tegen verandering als gedrag dat dient om een individu te 

beschermen tegen de impact van een verandering (Zander, 1950 in Dent & Goldberg, 1999). Waddell 

Figuur 8: Oorzaken van en strategieën tegen weerstand  (Bron: Dent  & Goldberg, 1999: 28) 
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& Sohal (1998) voegen hieraan toe dat weerstand zeer complex is en meerdere uitingsvormen kan 

hebben. Daarnaast stellen deze auteurs dat mensen niet per se weerstand bieden tegen de 

verandering an sich, maar tegen de mogelijke gevolgen ervan. Hierbij valt te denken aan verlies van 

status, het veranderen van het takenpakket, enzovoorts.  

 

Kotter & Schlessinger (1979) onderscheiden daarentegen niet één, maar vier verschillende vormen 

van weerstand. Zo is er de angst om waardevolle zaken te verliezen, wantrouwen tegenover de 

leiding, het maken van een andere inschatting van de gevolgen van een verandering dan het 

management en tenslotte een lage veranderingstolerantie bij medewerkers (Kotter & Schlessinger, 

1979 in Van Gils, 2003). Bij deze definities van weerstand wordt uitgegaan van een verandering die 

door het management wordt opgelegd en waar werknemers weerstand tegen bieden. Volgens Van 

Gils (2003) komt er echter ook veel weerstand voor bij leidinggevenden; zij zijn immers ook 

werknemers van een organisatie.  

 

Wat opvalt aan bovengenoemde definities is dat de ze allemaal een negatieve ondertoon hebben. 

Weerstand wordt gezien als een negatief verschijnsel, als een hobbel op de weg waar mee omgegaan 

moet worden. Er zijn echter ook enkele auteurs die een positievere kijk op weerstand hebben 

(Metselaar, 1997). Volgens Merron (1993) versterkt het noemen van weerstand de weerstand zelfs 

(Merron, 1993 in Metslaar, 1997). Daarom wordt het woord weerstand door Metselaar (1997) 

vervangen door ‘veranderingsbereidheid’. Hierbij wordt meer belang gehecht aan de steun van 

medewerkers voor veranderingen dan aan het overwinnen van weerstand tegen veranderingen 

(Piderit, 2000). In lijn met deze gedachte wordt in dit onderzoek voor weerstand de volgende definitie 

van veranderbereidheid van Metselaar (1997) gehanteerd: 

 

“A positive behavioural intention towards the implementation of modifications in an organization's 

structure, or work and administrative processes, resulting in efforts from the organization member's 

side to support or enhance the change process.” (Metselaar, 1997: 34).  

2.3.3   Sense of urgency voor verandering 

Een tweede concept dat vaak terugkomt in literatuur over organisatieveranderingen is ‘sense of 

urgency’. Volgens Kotter (1995; 1996), Kotter & Schlesinger (2008) en Nadler & Thusman (1989) is 

het creëren van een sense of urgency bij mensen in een organisatie de eerste stap om tot verandering 

te komen. Om medewerking te krijgen voor een verandering is het noodzakelijk om een sense of 

urgency te creëren, zo stelt Kotter (!995; 1996). Volgens Kotter & Schlesinger (2008) hebben mensen 

een echte sense of urgency wanneer men overtuigd is dat actie nu nodig is. ‘Nu’ betekent hierbij dat er 

elke dag vooruitgang geboekt moet worden en niet dat er pas actie ondernomen moet worden 

wanneer het in de planning past.  

 

Voor het creëren van een sense of urgency zijn zogenaamde ‘critical issues’ nodig. Critical issues zijn 

zaken die cruciaal zijn voor succes of voor overleving, zaken van winnen of verlies. Een sense of 

urgency wordt gecreëerd door het goed communiceren van zo’n critical issue. Voorbeelden van een 

critical issue zijn het verlopen van een belangrijk patent of een ontwikkelende markt die iedereen lijkt 

te negeren. Wanneer men breed en met veel drama over deze critical issues communiceert kan een 

sense of urgency ontstaan. Hierbij moeten critical issues gepresenteerd worden als een crisis, 

potentiële crisis, of een kans die maar kort geboden wordt (Kotter, 1995).  

2.3.4   Top down en bottom up verandering 

Een derde concept, of eigenlijk twee derde concepten, die veel terugkomen in literatuur over 

organisatieverandering zijn ‘top down’ en ‘bottom up’. Deze twee begrippen geven de richting van 

verandering aan. De top down benadering wordt hierbij gezien als de traditionele richting van 

organisatieverandering (Bates, 2000). Een top down benadering houdt in dat verandering vanuit de 

top van de organisatie aan de organisatie wordt opgelegd.  
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Volgens Greiner (1967) draait een organisatieverandering om het verdelen van de macht vanuit de 

top, langs de structuur van een organisatie. Dit gebeurt volgens de auteur niet in één keer, maar in 

een proces, bestaande uit een aantal stappen. Deze stappen zien er als volgt uit: 

 

1. Druk & opwinding: in deze fase moet “de grond onder het topmanagement gaan 

verschuiven” (Greiner, 1967: 8) zodat zij de noodzaak tot het initiëren van een verandering in 

gaan zien. Dit komt overeen met de eerder besproken stelling van Kotter (1995; 1996) dat het 

creëren van een sense of urgency de eerste stap voor verandering is. Volgens Greiner zijn 

hier twee verschillende aanleidingen voor; een externe aanleiding, zoals het dalen van de 

verkopen en een interne aanleiding, zoals een staking door toedoen van vakbonden.  

2. Interventie & heroriëntatie: omdat het topmanagement een ‘waarschuwing’, zoals hierboven 

genoemd, af kan schuiven op een andere groep mensen dan henzelf (bijvoorbeeld op de ‘luie 

vakbonden’) is in deze fase iemand van buiten nodig om een interventie te plegen. Dit kan 

bijvoorbeeld een gerespecteerde consultant zijn die duidelijk maakt wat niet goed gaat.  

3. Diagnose & erkenning: in deze fase wordt opzoek gegaan naar de locatie en oorzaken van 

problemen. Dit proces start aan de top, waarna het langzaam, via de hiërarchie, de 

organisatie in ‘zakt’.  In deze fase worden ondergeschikten betrokken waardoor zij ook een rol 

in de (latere) besluitvorming krijgen.  

4. Uitvinding & commitment: in deze vierde fase wordt naar oplossingen gezocht en wordt  in 

de rest van de organisatie draagvlak voor en commitment aan deze oplossingen gecreëerd.  

5. Experimenteren & zoeken: in deze fase worden de eerder bedachte oplossingen aan de 

realiteit getest, voordat ze in de hele organisatie worden ingevoerd.  

6. Versterking & acceptatie: als de verandering succesvol blijkt te zijn gaan meer mensen zich 

eraan committeren. Dit zorgt ervoor dat in deze fase de verandering verder geaccepteerd en 

versterkt wordt door mensen in alle lagen van de organisatie.  

De bottom-up benadering ligt meer in lijn met de hier eerder besproken interpretatieve benadering van 

organisatieverandering (Reed & Hughes, 1992).  Volgens Moon (2008) is er weinig literatuur over hoe 

bottom up verandering eruit ziet en ingezet kan worden. In lijn met de interpretatieve benadering van 

organisatieverandering stelt Moon bottom up verandering voor “as conversational shifts” (Moon, 2008: 

3). Volgens Moon wordt de werkelijkheid vormgegeven door het voeren van conversaties. Hierbij 

kunnen conversaties veel verschillende vormen aannemen; dialogen, verhalen, informele gesprekken, 

formele gesprekken, etc. Deze conversaties kunnen op één moment plaatsvinden, of jaren duren door 

middel van bijvoorbeeld een serie publicaties over een thema. Verandering door ‘niet managers’ 

wordt, zo stelt Moon, nooit teweeg gebracht door één veranderaar: “Organization change involves 

cultural shifts in social, interactive networks that make up organizations and how work is accomplished 

through them.” (Moon, 2008: 6). Ondanks dat  werknemers lager in de organisatie minder autoriteit en 

macht hebben dan mensen in de top van de organisatie, kunnen zij door het veranderen van de 

conversaties bottum up verandering in de organisatie initiëren (Moon, 2008).  

2.4 Organisatiecultuur 

In deze paragraaf wordt het begrip organisatiecultuur uitgewerkt, omdat dit nauw samenhangt met 

betekenisgeving in organisaties.. Hiertoe wordt in subparagraaf 2.4.1. een beeld gegeven van een 

aantal verschillende definities van cultuur. Vervolgens wordt betekenisgeving in organisaties 

besproken. Hierbij komt specifiek betekenisgeving aan duurzaam ondernemen ter sprake.  

2.4.1   Verschillende definities van cultuur 

In de literatuur worden verschillende definities van organisatiecultuur gegeven. Volgens Schein (1990) 

is dit het gevolg van de vele verschillende benaderingen van cultuur in de wetenschap. Hij maakt een 

onderscheid tussen de vragenlijsten benadering, de analytische descriptieve benadering, de 
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etnografische benadering, de historische benadering en de klinische descriptieve benadering. De 

eerste benadering, de vragenlijsten benadering, ziet cultuur als een aantal groepseigenschappen die 

gemeten kunnen worden met vragenlijsten en weergegeven kunnen worden langs een Likert schaal. 

Binnen de analytische descriptieve benadering wordt cultuur gezien als een concept dat opgeknipt 

moet worden in kleine eenheden die empirisch gemeten kunnen worden. Met de etnografische 

benadering wordt cultuur juist als één geheel benaderd en beschreven. Binnen de historische 

benadering wordt cultuur benaderd vanuit de historie van een organisatie. De klinische descriptieve 

benadering gaat tenslotte uit van onderzoek in de vorm van klinische observaties van allerlei 

gebeurtenissen in organisaties, zoals managementvergaderingen (Schein, 1990).    

 

Ondanks het bestaan van deze verschillende benaderingen van organisatiecultuur kan grofweg een 

scheiding worden gemaakt tussen definities die stellen dat een organisatie een cultuur heeft en 

definities die stellen dat een organisatie een cultuur is. Bij het eerste type definitie wordt de cultuur 

gevormd door een aantal variabelen die te manipuleren zijn. Voorbeelden van deze variabelen zijn het 

beloningssysteem, het informatiesysteem, en de missie en visie van een organisatie. Bij het tweede 

type definitie wordt de cultuur gevormd door gedeelde waarden, normen en overtuigingen die 

voortgekomen zijn uit de gedeelde ervaringen van de mensen in de organisatie (Ackroyd & Crowdy, 

1990). In dit onderzoek zal uitgegaan worden van een definitie die hoort bij de tweede categorie. Dit 

omdat bij de eerste categorie de waarden en normen van mensen geen rol spelen bij 

organisatiecultuur. Dit past niet bij dit onderzoek omdat onderzoek wordt gedaan naar de 

betekenissen en daarmee de waarden die mensen aan duurzaam ondernemen toekennen en 

gevraagd wordt naar verwachtingen en daarmee normen die mensen stellen met betrekking tot dit 

thema. De definitie van cultuur die in dit onderzoek gehanteerd wordt is een definitie door Schein 

(1990), welke luidt als volgt: 

 

“Culture can now be defined as (a) a pattern of basic assumptions, (b) invented, discovered, or 

developed by a given group, (c) as it learns to cope with its problems of external adaptation and 

internal integration, (d) that has worked well enough to be considered valid and, therefore (e) is to be 

taught to new members as the (f) correct way to perceive, think, and feel in relation to those 

problems.” (Schein, 1990: 111).  

2.4.2   Betekenisgeving in organisaties 

Betekenissen vormen, volgens de hierboven genoemde definitie, een onderdeel van 

organisatiecultuur en een kernconcept in dit onderzoek. In dit onderzoek worden, in navolging van de 

culturele benadering van organisatieverandering, organisaties gezien als sociale constructies, die door 

het gezamenlijk (her)construeren van de werkelijkheid tot stand komen (Demers, 2007; Cramer e.a., 

2004). Hierdoor bestaat er dan ook niet één werkelijkheid; elk individu ontwikkelt zijn eigen theorie 

over wat er om hem of haar heen gebeurt en creëert daarmee dus zijn of haar eigen werkelijkheid. 

Deze werkelijkheid komt tot stand door het zogenaamde ‘sensemaking’ (Weick, 1995). Sensemaking 

kan gedefinieerd worden als “how people make sense out of their experience in the world” (Duffy, 

1995 in Klein, Moon & Hoffman, 2006: 70). Door sensemaking geven mensen dus betekenis aan wat 

er om hen heen gebeurt. Betekenisgeving in een organisatie betekent dat medewerkers dat wat zij om 

hen heen zien interpreteren en daarmee hun eigen werkelijkheid creëren. Dit is geen vaststaande 

werkelijkheid; betekenisgeving is een doorgaand proces. Betekenissen veranderen in de loop van de 

tijd dan ook op basis van nieuwe en oude ervaringen (Weick, Sutcliffe & Obstfeld, 2005; Weick, 1995). 

De werkelijkheid die door betekenisgeving wordt gecreëerd vormt de basis voor het handelen van 

mensen. Hiermee heeft betekenisgeving ook invloed op het handelen van mensen (Boeije, 2005; 

Weick, 1995).  

 

Wat bij betekenisgeving met betrekking tot duurzaam ondernemen opvalt is dat ervaringen van 

medewerkers met duurzaam ondernemen vaak niet te relateren zijn aan activiteiten van de organisatie 

in het verleden. En daarmee aan betekenissen uit het verleden. Daarom proberen organisaties een 
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(nieuw) referentiekader te scheppen, waarbinnen mensen betekenis kunnen geven aan duurzaam 

ondernemen in de organisatie (Cramer e.a., 2004). De betekenissen die mensen toekennen aan 

duurzaam ondernemen worden onder andere beïnvloed door de culturele achtergrond van een 

persoon, zo blijkt uit een kwalitatieve studie door Azmat & Zutshi (2012). Daarnaast is ook de 

institutionele omgeving en de mate waarin deze omgeving duurzaam ondernemen stimuleert, van 

invloed op het beeld dat mensen van duurzaam ondernemen hebben (Azmat & Zutshi, 2012). Ook de 

algemene context is van invloed op de betekenisgeving aan duurzaam ondernemen, zo blijkt uit een 

studie naar de perceptie van duurzaam ondernemen door senior executives in vijf verschillende 

landen (Witt & Redding, 2012). Dit wordt onderschreven door Campbell (2007), die stelt dat duurzaam 

ondernemen “different things in different places to different people and at different times” betekent 

(Campbell, 2007: 950). Ook de identiteit van een persoon is van invloed op de betekenisgeving. Het 

beïnvloed wat we vaststellen en hoe we dat interpreteren (Weick e.a., 2005).  

 

Tenslotte is de betekenisgeving aan duurzaam ondernemen, naast van bovengenoemde factoren, ook 

afhankelijk van de motivatie van medewerkers voor duurzaam ondernemen. Verschillende 

medewerkers creëren, zoals eerder geschreven, verschillende werkelijkheden en koppelen 

verschillende betekenissen aan gebeurtenissen. Op basis van een studie naar duurzaam ondernemen 

in Chili stellen Rodrigo & Arenas (2008) vast dat, als men kijkt naar motivatie voor duurzaam 

ondernemen, er een onderscheidt gemaakt kan worden tussen drie soorten medewerkers met elk een 

eigen motief voor duurzaam ondernemen. Zo is de ‘commited worker’ erg begaan met sociale 

welvaart en rechtvaardigheid, ontvangt hij of zij duurzaam ondernemen initiatieven van de organisatie 

met groot enthousiasme en heeft hij of zij een positieve perceptie van de sociale rol van de organisatie 

en identificeert hij of zij zich hiermee. De committed worker heeft een meer intrinsieke motivatie voor 

duurzaam ondernemen. De ‘indifferent employee’ is meer gefocust op zijn of haar eigen carrière. Deze 

medewerker begrijpt de nieuwe sociale rol van de organisatie, maar ziet het ‘gewoon’ als een nieuw 

organisatiemodel dat hij of zij zo goed mogelijk in moet vullen. De indifferent employee werkt mee aan 

duurzaam ondernemen omdat de organisatie dat van hem of haar vraagt, niet omdat het voortkomt uit 

een intrinsieke motivatie. De ‘dissident employee’ tenslotte vraagt zich af waarom de investeringen in 

duurzaam ondernemen niet aan hogere salarissen worden uitgegeven. Hij of zij is niet geïnteresseerd 

in duurzaam ondernemen als hij of zij er zelf geen voordeel van heeft, bijvoorbeeld in de vorm van een 

hoger salaris. De dissident employee wordt alleen gemotiveerd iets aan duurzaam ondernemen te 

doen als hij of zij er beter van wordt (Rodrigo & Arenas, 2008).  

2.5 Resumé 

Wat interessant is als je terugkijkt op de besproken literatuur is dat Noordegraaf & Teeuw (2003) 

stellen dat duurzaamheid en duurzaam ondernemen belangrijk zijn voor organisaties met een 

maatschappelijke positie. De NS behoort met haar private organisatie en publieke identiteit tot de 

maatschappelijke positie in het model van Noordegraaf & Teeuw. Hiermee lijkt de positionering van de 

NS het belang van duurzaam ondernemen te onderstrepen. De definitie van duurzaam ondernemen 

die in dit onderzoek wordt gehanteerd is de eerder genoemde definitie van Van Marrewijk (2003). 

Deze definitie houdt grofweg in dat duurzaam ondernemen betekent dat een organisatie vrijwillig 

People, Planet en Profit aspecten meeneemt in de bedrijfsvoering.  

 

Ondanks dat in de meeste definities in de literatuur de 3 aspecten uit de definitie van Van Marrewijk 

terugkomen, kennen verschillende mensen verschillende betekenissen toe aan duurzaam 

ondernemen, zo stelt Campbell (2007). Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen drie 

typen motivatie van medewerkers, zo blijkt uit een onderzoek door Rodrigo & Arenas (2008). Deze 

drie typen motivatie staan elk voor een ander motief dat een medewerkers voor duurzaam 

ondernemen kan hebben.   
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Tenslotte kan, zoals beschreven in de inleiding, duurzaam ondernemen worden gezien als een 

organisatieverandering. Uit het literatuuronderzoek blijkt dat er onderscheid gemaakt kan worden 

tussen vier verschillende typen organisatieverandering. Daarnaast zijn er twee richtingen waarin 

organisatieverandering plaats kan vinden: van boven naar beneden in de organisatie (top-down) of 

van beneden naar boven (bottom-up).  Uit het literatuuronderzoek blijkt ook dat veel auteurs 

weerstand tegen verandering als onontkoombaar zien. Weerstand is volgens hen namelijk een 

natuurlijke reactie van mensen op verandering. Om weerstand te overkomen moet volgens Kotter 

(1995; 1996) een sense of urgency voor verandering gecreëerd worden. Dit kan gedaan worden door 

een critical issue als een (potentiële) crisis of kans te presenteren. Weerstand heeft echter, volgens 

Metselaar (1997), een negatieve intonatie. Daarom wordt, ook in dit onderzoek, weerstand vervangen 

door veranderbereidheid. Veranderbereidheid is de positieve houding van medewerkers ten opzichte 

van veranderingen in een organisatie. 

 

Nu de belangrijkste theoretische concepten uitgelegd zijn worden in het volgende hoofdstuk de 

methoden van onderzoek die gebruikt zijn besproken.  
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3 Hoofdstuk III: Methoden hoofdstuk 

In dit hoofdstuk worden de methoden beschreven die voor dit onderzoek gebruikt zijn. In paragraaf 3.1 

wordt  de onderzoekstrategie beschreven, daarnaast wordt in deze paragraaf het onderzoekontwerp 

toegelicht. In paragraaf 3.2 wordt de aard van de data die ten grondslag ligt aan dit onderzoek 

beschreven. Hiertoe wordt de onderzoeksgroep beschreven,  worden de verschillende gebruikte 

onderzoeksmethoden uiteen gezet, wordt de aard van de data toegelicht en worden de belangrijkste 

kwaliteitscriteria uitgewerkt. In paragraaf 3.3 worden tenslotte de analysemethode en de gehanteerde 

onderzoeksplanning beschreven.  

3.1 Onderzoeksstrategie 

De (keuze voor de) onderzoeksstrategie, interpretatief kwalitatief onderzoek, is in de inleiding al uiteen 

gezet. In deze paragraaf wordt hier verder op ingegaan door het onderzoekontwerp en de rol van de 

onderzoeker verder toe te lichten.  

 

Het onderzoekontwerp dat gehanteerd is is de case study. Dit houdt in dat een onderzoek ingesteld is 

naar één case (Bryman, 2008), in dit geval wordt de case gevormd door de NS. Er zijn een aantal 

typen cases te onderscheiden. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de zogenaamde exemplifying 

case, waarvan het doel is “to capture the circumstances and conditions of an everyday or 

commonplace situation” (Yin, 2003, in Bryman, 2008: 56). Dit type case wordt niet gekozen omdat het 

een extreem voorbeeld is van een verschijnsel, maar omdat het een grotere categorie 

vertegenwoordigt. Dit is ook in dit onderzoek het geval: er is groeiende aandacht onder organisaties 

voor duurzaam ondernemen (Van der Veen, Teulings, Hajer & Schnabel, 2009; Smith, 2003). Dit 

maakt de case van de NS niet uniek, maar juist een voorbeeld van een grotere groep organisaties die 

zich met dit onderwerp bezighoudt.  

 

Omdat bij kwalitatief interpretatief onderzoek de interpretatie van de onderzoeker een belangrijke rol 

speelt is het belangrijk de rol die ik als onderzoeker in dit onderzoek gespeeld heb toe te lichten. Ik 

ben met de NS in contact gekomen door een mail te sturen naar Patricia Temme, programmamanager 

Duurzaam Ondernemen bij de NS. Haar naam vond ik op de scriptie van een student van de USBO 

die eerder onderzoek gedaan heeft bij de NS. Nadat ik een mail gestuurd had, waarin ik vroeg of ik 

een onderzoek naar duurzaam ondernemen bij de NS mocht doen, volgde een 

kennismakingsgesprek. Hierna kreeg ik gelijk toestemming een onderzoek uit te voeren bij de NS. 

Officieel was ik in dienst als stagiair. Ik zat meestal 3 tot 5 dagen in de week op het kantoor van de 

afdeling Duurzamer Ondernemen. Dit hield in dat ik op een werkkamer zat met de drie medewerkers 

van deze afdeling. De overige dagen werkte ik thuis aan mijn onderzoek. Ondanks dat ik alle tijd 

mocht besteden aan mijn onderzoek heb ik daarnaast nog een aantal ondersteunde taken uitgevoerd 

voor de afdeling. Hier is bewust voor gekozen omdat dit de mogelijkheid bood een inkijk te krijgen in 

het dagelijkse reilen en zeilen van de afdeling, iets wat mij erg interessant leek voor mijn onderzoek. 

Dit komt overeen met wat Boeije (2005) het emic perspective noemt. Hierbij zet de onderzoeker 

zichzelf in als instrument om data te verzamelen: “Ze leven zich in de situatie van de onderzochte 

personen in, willen hun gewoonten leren kennen, observeren hun gedrag en proberen naar de 

omgeving te kijken zoals de mensen die ze onderzoeken dat doen” (Boeije, 2005: 33).  

3.2 Data 

In deze paragraaf wordt de data die dit onderzoek heeft opgeleverd toegelicht. De data zelf wordt in 

het volgende hoofdstuk weergegeven. In deze paragraaf komen de twee onderzoeksgroepen ter 
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sprake en wordt de selectie en benadering van respondenten besproken. Vervolgens worden de 

verschillende methoden van dataverzameling toegelicht en wordt de aard van de data besproken.  
 

Er zijn in dit onderzoek twee groepen respondenten te onderscheiden. De grootste groep (de 

‘medewerkers’) bestaat uit 13 respondenten die zijn gekozen op basis van zogenaamde doelgerichte 

selectie (Boeije, 2005). Hierbij is een gestratificeerde selectie toegepast (Van Thiel, 2007), wat inhoudt 

dat in dit geval op basis van functiegroep, betrokkenheid bij het duurzaam ondernemen programma en 

hiërarchische laag in de organisatie zo verschillend mogelijke respondenten zijn geselecteerd. De 

interviews met deze respondenten zijn gebruikt om de verschillende betekenissen die in het dagelijkse 

werk aan duurzaam ondernemen worden toegekend te onderzoeken. De leeftijden van deze 

respondenten lopen uiteen van midden twintig tot midden vijftig. Het grootste deel van de 

respondenten was achter in de veertig. Hiermee komt de respondentengroep qua leeftijd redelijk 

overeen met de complete werknemersgroep van NS, waar de gemiddelde leeftijd 47 jaar is. De 

functies die de respondenten hebben zijn; controller, communicatiemedewerker, projectmanager, 

leidinggevende van een onderzoeksteam, technisch trainee, productmanager chipkaart,  

productmanager ICT, winkelmanager, Ticket & Service (T&S) medewerker, jaarplanner, 

leidinggevende van een grote groep conducteurs, machinisten en T&S medewerkers, machinist en 

manager Hispeed. De groep medewerkers bestaat uit 7 vrouwen en 6 mannen. 

 

De tweede groep respondenten (de ‘beleidsmedewerkers’) wordt gevormd door 5 interne ‘experts’ die 

beleidsmatig betrokken zijn bij het Duurzaam Ondernemen Programma. De interviews met deze 

beleidsmedewerkers zijn gebruikt om betekenissen en doelstellingen van mensen die verantwoordelijk 

zijn voor het duurzaam ondernemen beleid duidelijk te krijgen. De leeftijd van deze respondenten ligt 

ook gemiddeld achter in de veertig. De functies die de respondenten in deze groep hebben zijn HR 

directeur, business consultant, projectmanager, hoofd inkoop en manager bedrijfsgezondheid. De 

groep beleidsmedewerkers bestaat uit 2 mannen en 3 vrouwen.  

 

De namen van alle respondenten zijn, op basis van bovengenoemde selectiecriteria, aan het 

onderzoek gekoppeld door de twee begeleiders vanuit de NS. Vervolgens hebben zij een mail 

gestuurd met daarin de aankondiging dat ik, vanuit de Universiteit Utrecht, een onderzoek uitvoer en 

hen ga benaderen met een verzoek voor een interview. Vervolgens stuurde ik, via het interne 

mailsysteem van de NS, een mail met daarin een uitnodiging voor een interview en een korte uitleg. 

Hierin besprak ik kort de inhoud van mijn onderzoek en waar het interview over zou gaan, hoe lang 

het zou gaan duren en hoe met de data om zou worden gegaan. Tijdens de interviews vroeg ik 

respondenten of zij het goed vonden als ik het interview opnam en letterlijk uit zou werken. Niemand 

had hier problemen mee, twee respondenten wilden graag eerst het transcript zien. Ik heb het hen dan 

ook ter goedkeuring opgestuurd. Beide respondenten gingen akkoord met het gebruik van het 

transcript in het onderzoek. Tijdens het interview heb ik duidelijk gemaakt dat het onderzoek 

uitgevoerd wordt vanuit de Universiteit Utrecht voor mijn afstuderen en dat alle gegevens anoniem 

worden verwerkt.  

 

Voor dit onderzoek zijn drie methoden van dataverzameling gebruikt; respectievelijk 

semigestructureerde interviews en informele gesprekken, observaties en documentanalyse. Het 

grootste deel van de data is hierbij afkomstig uit de semigestructureerde interviews. De observaties en 

geanalyseerde documenten dienen ter ondersteuning van de data uit de interviews.  

 

Het interview is één van de belangrijkste methoden van dataverzameling binnen kwalitatief onderzoek 

(Punch, 2005). In dit onderzoek wordt, omwille van triangulatie (hier wordt verderop op teruggekomen) 

gebruik gemaakt van zowel formele, semigestructureerde interviews als informele gesprekken. Het 

semigestructureerde interview wordt gevoerd aan de hand van een topiclijst (Van Thiel, 2007; Robson, 

1996). De topics (zie bijlage I) zijn afgeleid van de vraag en de probleemstelling. Hierbij is gefocust op 

de betekenis die de respondent aan duurzaam ondernemen toekent en hoe duurzaam ondernemen 
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zich in de dagelijkse praktijk manifesteert. Er is gekozen voor semigestructureerde interviews omdat 

deze methode van dataverzameling geschikt is voor het verzamelen van niet feitelijke informatie (Van 

Thiel, 2007). Dit past bij dit onderzoek omdat dit onderzoek gebaseerd is op de betekenisgeving  en 

meningen van de respondenten en hier, door het niet vooraf vastliggen van de vragen, ruimte voor is 

in het semigestructureerde interview.  

 

Een tweede methode van dataverzameling die gebruikt is is de observatie, welke dient ter illustratie en 

ondersteuning van de data uit de interviews. De observaties zijn open en natuurlijk, wat inhoudt dat 

degenen die geobserveerd zijn niet gemanipuleerd of gestimuleerd zijn door de onderzoeker (Van 

Thiel, 2007; Punch, 2005). De observaties zijn ongestructureerd, omdat dit past bij kwalitatief 

onderzoek (Punch, 2005). Bij een ongestructureerde observatie wordt de observatie niet geleidt door 

van tevoren vastgestelde topics of categorieën. Het natuurlijke verloop van de geobserveerde situatie 

is leidend, de koppeling aan de theorie vindt pas achteraf, tijdens de analyse, plaats (Punch, 2005). 

Observaties als methodiek stellen de onderzoeker in staat om situaties die zich buiten de interviews 

voordoen mee te nemen als data in het onderzoek. Er zijn een aantal observaties uitgevoerd tijdens 

werkoverleggen, workshops, presentaties en een informatietoer door het land, met duurzaam 

ondernemen als onderwerp. De rol die de onderzoeker hierbij aangenomen heeft is die van 

‘participant als observant’ (Van Thiel, 2007). Dit houdt in dat de onderzoeker als stagiair deelnemer is 

in de organisatie, maar ook bekend is als onderzoeker. Omdat de observaties ongestructureerd zijn is, 

in tegenstelling tot bij de semigestructureerde interviews, van tevoren geen topiclijst opgesteld. De 

observaties zijn in de vorm van notities vastgelegd en achteraf uitgewerkt in observatieverslagen.  

 

Net zoals de observaties dient de documentanalyse ter ondersteuning en illustratie van de data die 

vergaard is met de semigestructureerde interviews. Documenten zijn een rijke bron van data voor 

sociaal onderzoek (Punch, 2005). Bij dit onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende documenten: 

openbare verslagen en rapporten van de NS, interne verslagen en rapporten van de NS, algemene 

onderzoeken naar duurzaam ondernemen, NS specifieke onderzoeken en overheidsdocumenten. De 

documentanalyse is uitgevoerd aan de hand van een zogenaamde ‘inhoudsanalyse’ (Van Thiel, 

2007). Dit betekent dat de inhoud van de documenten bestudeerd is. Bij deze inhoudelijke analyse is 

opzoek gegaan naar ondersteunende informatie over bijvoorbeeld de context van dit onderzoek. Dit is 

gedaan op basis van de interpretatie van de onderzoeker, omdat het hier een kwalitatief onderzoek 

betreft (Van Thiel, 2007).  

 

Met bovengenoemde methoden is een grote hoeveelheid data over het onderzoeksonderwerp 

verzameld. De vraag is in hoeverre deze data representatief is voor de onderzoeksorganisatie en 

eventueel voor andere organisaties. Aan de hand van de interne en externe validiteit wordt daarom 

besproken wat is gedaan om het onderzoek zo representatief mogelijk te maken. Ten eerste de 

interne validiteit. Interne validiteit houdt over het algemeen in dat er geen systematische fouten 

worden gemaakt in het onderzoek; dat de onderzoeker onderzoekt wat hij of zij wil onderzoeken 

(Boeije, 2005). Hierbij spelen de volgende kwaliteitscriteria een belangrijke rol: 

 

1. Een eerste kwaliteitscriterium is het voorkomen van zogenaamd ‘anecdotalism’ (Silverman, 

2010). Dit houdt in dat voorkomen moet worden dat de in het onderzoek gepresenteerde data 

gebaseerd is op een aantal goed gekozen voorbeelden, in plaats van op een kritische 

beschouwing van alle data. Dit kan voorkomen worden door het toepassen van ‘triangulatie’ 

(Silverman, 2010; Van Thiel, 2007; Boeije, 2005). Dit houdt in dat op verschillende manieren 

naar een situatie gekeken wordt. In dit onderzoek is  dit ondervangen door respondenten met 

verschillende achtergronden in de organisatie te kiezen en door zogenaamde ‘methodische 

triangulatie’ toe te passen. Dit laatste houdt in dat door het gebruik van verschillende 

methoden van dataverzameling op verschillende manieren naar het onderwerp gekeken is.  
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2. Een tweede kwaliteitscriterium is of het onderzoek onderzoekt wat het zegt te onderzoeken. 

Dit moet gedurende het hele onderzoek gecheckt worden (Kvale, 2002). In dit onderzoek is dit 

gedaan door controlemomenten in te bouwen. Zo zijn de eerste twee weken van de fase 

waarin de dataverzameling plaatsvond onder andere gereserveerd voor het voeren van 

informele gesprekken, waarmee richting gegeven is aan de interviews die daarna uitgevoerd 

zijn. Ook na deze fase is een controlemoment ingebouwd, in de vorm van een tussenanalyse 

na de eerste 10 interviews alvorens doorgegaan is met de rest van de interviews. Met deze 

analyse is gecontroleerd of de data wel overeenkwam met de vraagstelling en doelstelling van 

het onderzoek. Daarnaast zijn door het hele proces momenten gepland waarop overleg 

plaatsgevonden heeft met de onderzoeksorganisatie en de begeleider vanuit de universiteit.  

 

3. Een derde punt van aandacht is de subjectiviteit van de onderzoeker (Van Thiel, 2007). 

Omdat kwalitatief interpretatief onderzoek als dit gebaseerd is op de interpretatie van de 

onderzoeker is het per definitie persoonsgebonden en dus subjectief. Dit wordt versterkt 

doordat de onderzoeker in dit onderzoek, zoals eerder beschreven, ook actief is in de 

organisatie als stagiair. Hier is bewust voor gekozen omdat dit de onderzoeker in staat stelt 

om, vanuit een insider perspectief, observaties te doen in de organisatie die het onderzoek 

kunnen ondersteunen. Het risico is echter dat subjectiviteit leidt tot selectiviteit (Van Thiel, 

2007). Dit is ondervangen door de uitgevoerde semigestructureerde interviews te 

transcriberen (letterlijk uit te schrijven) en, zoals eerder beschreven, meerdere analyses uit te 

voeren. Daarnaast is voor de analyse gebruik gemaakt van een computerprogramma waarbij 

alle data gecodeerd en in de analyse meegenomen is.   

 

4. Een vierde kwaliteitscriterium is de herhaalbaarheid van het onderzoek. In het geval van 

kwantitatief onderzoek moet een onderzoek herhaalbaar zijn. Omdat dit onderzoek kwalitatief 

van aard is, en daarmee afhankelijk van de interpretatie van de onderzoeker, is 

herhaalbaarheid niet mogelijk. Er kan echter wel zogenaamde ‘virtuele herhaalbaarheid’ 

nagestreefd worden, waarbij het onderzoek herhaald kan worden op basis van de 

beschrijvingen in de rapportage. Voor dit onderzoek houdt dit in dat wat gedaan is, hoe het 

gedaan is en waarom het gedaan is goed gedocumenteerd is (Boeije, 2005).  

 

5. Tenslotte is een kwaliteitscriterium dat, omdat het onderzoek subjectief is en het risico van 

anecdotalism bestaat, het onderzoek systematisch uitgevoerd wordt (Van Thiel, 2007). 

Hiertoe is het onderzoek in verschillende, afgebakende fasen van onderzoek uitgevoerd. 

Daarnaast is, zoals eerder beschreven, de analyse van de kwalitatieve data ondersteunt door 

het gebruik van een gestructureerde analysemethode, met gebruik van een 

computerprogramma.  

 

De externe validiteit van een onderzoek heeft te maken met de vraag in hoeverre de 

onderzoeksresultaten generaliseerbaar en toepasbaar zijn op andere organisaties (Boeije, ’t Hart & 

Hox, 2009; Boeije, 2005). Zoals eerder beschreven is dit onderzoek een case study; een onderzoek 

naar een specifieke case. De specifieke aard van de NS komt de generaliseerbaarheid van de 

onderzoeksresultaten niet ten goede. Toch is geprobeerd de externe validiteit te vergroten door een 

duidelijke omschrijving en typering van de NS te geven en door de context waarin de NS opereert te 

beschrijven. Dit is gedaan zodat duidelijk beoordeeld kan worden in hoeverre de organisatie waarin dit 

onderzoek plaats heeft gevonden afwijkt of overeenkomt met andere organisaties en daarmee in 

hoeverre de onderzoeksresultaten ook gelden voor andere organisaties.  
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3.3 Analysemethode en onderzoeksfasen 

Alle 18 afgenomen interviews zijn opgenomen. Hiervoor is een mobiele telefoon gebruikt. De 

audiobestanden zijn vervolgens getranscribeerd, dat wil zeggen letterlijk uitgeschreven tot digitale 

tekstbestanden. Hiervoor is speciaal voor het transcriberen ontwikkelde software gebruikt, waarmee 

met de F toetsen op het toetsenbord de audio bestanden desgewenst konden worden afgespeeld, 

stopgezet, teruggespoeld, enzovoorts.  

 

De uitgewerkte interviews zijn vervolgens gecodeerd. Hierbij is gestart met het zogenaamd open 

coderen. Dit houdt in dat alle verzamelde interviews zeer zorgvuldig gelezen zijn en dat aan alle 

stukjes tekst codes gekoppeld zijn. Deze codes zijn samenvattende notaties van kleine stukjes tekst in 

de interviews (Boeije, 2005). Dit heeft geresulteerd in bijna 300 codes. In deze fase van het coderen 

werd nog niet geselecteerd op relevantie, om een zo open mogelijke blik op de data te behouden.  

Vervolgens is de data axiaal gecodeerd, waarbij de 300 codes die het open coderen opleverde 

verzameld werden in verschillende categorieën. Een voorbeeld hiervan is de categorie ‘definities van 

duurzaam ondernemen’. Dit had tot doel om een overzichtelijker beeld van de data te krijgen en een 

onderscheid te kunnen maken tussen belangrijke en minder belangrijke data. Tenslotte is, door 

selectief te coderen, een compleet beeld geschetst van wat de data uit het onderzoek laat zien. Hierbij 

zijn de tijdens het axiaal coderen ontstane categorieën aan elkaar gekoppeld en is gekeken naar 

thema’s die vaker terugkomen in verschillende interviews.  

 

Bij het coderen is gebruik gemaakt van speciaal hiervoor ontwikkelde software. Hiermee konden 

tijdens het lezen van de interviews citaten worden geselecteerd en daar codes aan worden gekoppeld. 

Het computerprogramma sloeg deze codes met de citaten op in een databestand. Vervolgens konden, 

als een volgend interview werd gecodeerd, nieuwe citaten uit dat interview aan dezelfde codes worden 

gekoppeld als in het vorige interview gebruikt waren. Het gebruik van deze software had als groot 

voordeel dat de codes overzichtelijk weergegeven konden worden. Ze konden verderop in de 

analysefase gegroepeerd worden in verschillende mappen en zo opgeslagen worden. Ook al waren er 

bijna 300 codes, alle codes waren met enkele muisklikken op te zoeken en te gebruiken.  

 

Het onderzoek is uitgevoerd in vier fasen, te weten de uitvoerende fase, de analysefase, de schrijffase 

en de afsluitende (presentatie) fase:  

 

1. De uitvoerende fase: Deze fase is begonnen na de goedkeuring van het onderzoeksvoorstel. 

In deze fase werd allereerst, met gebruik van informele gesprekken, observaties en een 

analyse van beschikbare documenten, geprobeerd de thema’s die spelen binnen de NS naar 

boven te halen. Vervolgens is, met gebruik van semigestructureerde interviews, extra 

verdieping aangebracht in deze thema’s.  

 

2. De analysefase: In deze fase vond de analyse van de in de vorige fase verzamelde data 

plaats. Daarnaast is in deze fase literatuur gezocht, aanvullend op de literatuur die in de 

onderzoeksopzet gebruikt is. 

 

3. De schrijffase: In deze fase is de daadwerkelijke scriptie geschreven. Dit gebeurde in drie 

fasen; een eerste conceptversie, een tweede conceptversie en uiteindelijk de definitieve 

versie.  

 

4. De afsluitende fase: In deze fase vindt, in een openbare verdediging en een presentatie bij 

de onderzoeksorganisatie, de presentatie van het onderzoek plaats.  
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4 Hoofdstuk IV: Bevindingen  

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste thema’s die in de interviews naar voren zijn gekomen 

besproken. Zo komen de verschillende definities die door zowel medewerkers als 

beleidsmedewerkers aan duurzaam ondernemen worden gekoppeld ter sprake. Daarnaast wordt 

duidelijk hoe de medewerkers en beleidsmedewerkers vinden dat de NS het doet en wat zij van de NS 

verwachten. Hiertoe wordt in paragraaf 4.1 de betekenisgeving door medewerkers besproken. In 

paragraaf 4.2 worden de prestaties van de NS in de ogen van medewerkers en hun verwachtingen 

van de organisatie besproken. Tenslotte worden in paragraaf 4.3. de resultaten uit de interviews met 

de beleidsmedewerkers besproken. Hierbij wordt aandacht besteedt aan de verschillende 

betekenissen van duurzaam ondernemen en aan de prestaties en de verwachtingen in de ogen van 

de beleidsmedewerkers.  

4.1 Betekenisgeving door medewerkers  

Uit het literatuurhoofdstuk blijkt dat er verschillende betekenissen en definities aan duurzaam 

ondernemen toegekend kunnen worden. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de verschillende definities in de 

literatuur en wordt onderschreven door Campbell (2007), die aangeeft dat duurzaam ondernemen 

verschillende dingen voor verschillende mensen in verschillende situaties betekent. In deze paragraaf 

wordt een beeld geschetst van welke betekenissen medewerkers van de NS in de interviews aan 

duurzaam ondernemen toekennen. Daarnaast wordt de houding van de respondenten ten opzichte 

van duurzaam ondernemen besproken en wordt besproken in hoeverre men duurzaam ondernemen 

bij de NS vind passen.  

4.1.1   “Een zo klein mogelijke voetstap achterlaten” 

 

Respondent 7: 

“Ja, ja, duurzaam ondernemen is voor mij MVO, hè, maatschappelijk verantwoord ondernemen. En 

dat gaat voor mij altijd over die People, Planet, Profit. Dus dat je niet alleen bezig bent met Planet, hè, 

wat mensen denken, de groene kant ervan, maar dat je ook dingen doet die bedrijfseconomisch goed 

uitkomen. Hè, de Profit vergeet je ook niet. En de People, hoe je naar je eigen personeel bent, is net 

zo belangrijk.” 

 

Tijdens de interviews is de respondenten gevraagd naar hun definitie van duurzaam ondernemen. Een 

aantal respondenten geeft aan geen idee te hebben bij het begrip, maar het overgrote deel van de 

respondenten kan wel een definitie van duurzaam ondernemen geven, zoals respondent 7 hierboven. 

Bij deze definities is grofweg een scheiding te maken tussen medewerkers die, net zoals respondent 

7, aan zowel People, Planet als Profit aspecten denken en medewerkers die vooral aan Planet 

aspecten denken. Ondanks dat, volgens Azmat & Zutshi (2012), in het gros van de definities in de 

literatuur alle drie de aspecten terugkomen geven de meeste geïnterviewde medewerkers een definitie 

waarin de nadruk ligt op Planet aspecten. Hierbij worden andere aspecten soms wel genoemd, maar 

wordt tegelijkertijd aangegeven dat vooral de Planet aspecten belangrijk zijn. Zo geeft één van de 

respondenten aan dat het People aspect ook bij duurzaam ondernemen hoort, maar omdat dat bij de 

NS goed geregeld is vindt hij of zij het niet in de definitie van duurzaam ondernemen thuishoren. De 

meeste respondenten denken bij duurzaam ondernemen aan Planet aspecten als energieverbruik, 

watergebruik, uitstoot en afval. Het volgende citaat van respondent 3 is een voorbeeld van een 

definitie waarin de nadruk op Planet aspecten wordt gelegd: 
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Respondent 3: 

“Duurzaam ondernemen zou ik zeggen dat je probeert zoveel mogelijk materialen te gebruiken die of 

hergebruikt kunnen worden of met een zo klein mogelijke voetstap achterlaten zeg maar en probeert 

zoveel mogelijk te besparen op dingen als energie, watergebruik, grondstoffengebruik, enzovoorts.” 

 

De betekenissen die respondenten aan duurzaam ondernemen geven zijn niet allemaal terug te leiden 

op de scheiding die hierboven wordt gemaakt. Zo geven een aantal respondenten aan dat duurzaam 

ondernemen niet zomaar een concept is, maar dat het een waarde is. Voor hen is duurzaam 

ondernemen een levensvisie van waaruit je als mens werkt. Zo ook respondent 14: 

 

Respondent 14: 

“Ja, maar wat ik er zelf wel lastig aan vind is duurzaamheid is voor mij, het is gewoon een levenswijze, 

een levensvisie. Die omarm je als mens of als bedrijf. En van daaruit is het zo logisch om bepaalde 

keuzes te maken. Ehm.. .daarmee is het haast een impliciet iets van waaruit je werkt, in plaats van dat 

je het expliciet hoeft te maken.”  

4.1.2   “De ideeën die eruit naar voren komen vind ik op zich wel goed” 

Een opvallend gegeven uit de interviews met de medewerkers is dat de medewerkers over het 

algemeen een positieve houding hebben ten opzichte van duurzaam ondernemen. Het thema spreekt 

respondenten aan, zo blijkt bijvoorbeeld uit het volgende citaat van respondent 5: 

 

Respondent 5: 

“(Duurzaam ondernemen red.) spreekt me op zich wel aan. Want de ideeën die eruit naar voren 

komen vind ik op zich wel goed.” 

 

Het grootste deel van de respondenten geeft aan bereidt te zijn dingen anders te doen, als dat 

bijdraagt aan een duurzamere organisatie. De invulling hiervan verschilt wel per medewerkers. Hierbij 

is, over het algemeen, een onderscheid te maken tussen medewerkers die op kantoren werken en 

medewerkers die uitvoerend werk doen, het rijdend personeel. Respondenten uit deze laatste groep 

geven namelijk aan bereidt te zijn dingen anders te doen, mits dit in hun dagelijkse werk past en het 

geen extra moeite kost. De reden die hiervoor gegeven wordt is dat bijvoorbeeld een machinist 

gebonden is aan strakke regels en niet de vrijheid heeft om op eigen initiatief dingen anders te doen. 

Een machinist heeft bijvoorbeeld geen ruimte in zijn schema om vrijwilligerswerk te doen, maar kan 

wel door het zogenaamde Energie Zuinig Rijden (EZR) toe te passen energie besparen. EZR houdt in 

dat een machinist een trein laat uitrollen in plaats van hard op een station af laat rijden en dan remt. 

Kantoormedewerkers lijken die vrijheid meer te hebben of te ervaren. Zij geven namelijk aan wel 

ruimte te hebben om dingen anders te doen. Voorbeelden hiervan zijn het minder vaak uitprinten van 

documenten en het scheiden van afval.  

 

Ondanks dat de geïnterviewde medewerkers over het algemeen positief 

staan tegenover duurzaam ondernemen lijkt dit niet voor alle 

medewerkers te gelden. Dit bleek bijvoorbeeld bij de zogenaamde ‘Tour 

de Duurzaamheid’. Met deze tour ging een team medewerkers 

gedurende 2 weken langs 10 grote standplaatsen in het land. Op de 

standplaatsen werden medewerkers vanuit een duurzaamheid stand 

aangesproken en werd informatie verschaft over wat er allemaal op het 

gebied van duurzaam ondernemen gebeurt binnen de NS. Eén van de 

medewerkers die meegingen met de tour gaf aan dat niet iedereen 

positief reageerde. Volgens de inschatting van deze medewerker waren 8 

op de 10 medewerkers geïnteresseerd en (in verschillende mate) positief 

en liepen 2 op de 10 mensen door.  
Figuur 9: Tour de Duurzaamheid 

(Bron: foto door Jori D.H. 

Ebskamp) 
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De overwegend positieve houding van medewerkers tegenover duurzaam ondernemen blijkt niet 

alleen uit de interviews en de hierboven beschreven observatie tijdens de Tour de Duurzaamheid. Ook 

uit het onderzoek door onderzoekers van de Erasmus Universiteit blijkt dat medewerkers een 

positieve houding ten opzichte van duurzaam ondernemen hebben (Erasmus Universiteit, 2012). Zo 

werd de respondenten gevraagd aan te geven hoe zij met betrekking tot een aantal onderwerpen in 

het dagelijkse leven handelen. Hierbij kun je denken aan of aan goede doelen gegeven wordt, papier 

van overig afval gescheiden wordt en of producten gekocht worden omdat ze biologisch zijn. Op al 

deze thema’s geeft het grootste percentage van de respondenten aan dit op een regelmatig basis te 

doen. Dit wijst op een intrinsieke motivatie met betrekking tot duurzaam ondernemen, omdat men 

aangeeft in het dagelijks leven ook met dit thema bezig te zijn.  Hier wordt verderop in subparagraaf 

4.2.4 op teruggekomen. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat de overgrote meerderheid van de 

geënquêteerde respondenten vinden dat bedrijven in het algemeen hun maatschappelijke 

verantwoordelijkheid moeten nemen. Op de vraag ‘Bedrijven hoeven geen maatschappelijke 

verantwoordelijkheid te nemen’ gaf 48% namelijk aan het hiermee volledig oneens te zijn en was 46% 

het hier mee oneens (Erasmus Universiteit, 2012). 

 

Een ander voorbeeld waaruit tenslotte de positieve houding van medewerkers ten opzichte van 

duurzaam ondernemen blijkt is een bericht op het intranet van de NS. De NS heeft, net als veel 

andere bedrijven, een eigen intern internetnetwerk; intranet. Het intranetnetwerk van NS heet iNSite 

en voorziet medewerkers van allerhande informatie over bijvoorbeeld ICT mogelijkheden of 

personeelszaken. Daarnaast worden interne en externe nieuwtjes via een nieuwspagina verspreid. 

Deze nieuwspagina vormt tevens de startpagina van elke NS medewerker die op het bedrijfssysteem 

inlogt. Op 21 februari 2012 verscheen een bericht op deze nieuwspagina over de energiebesparing 

die in het hoofdkantoor van de NS in 2011 gerealiseerd is. Tot nu toe nog niets opvallends; er komen 

immers dagelijks berichten als dit op iNSite. De volgende dag bleek er echter toch wat opvallends met 

dit bericht aan de hand te zijn. Er waren namelijk 15 reacties op gekomen. Dit lijkt niet veel, aangezien 

iNSite bekeken wordt door duizenden mensen. Toch zijn 15 reacties op een bericht een unicum. 

Normaal gesproken haalt een bericht geen of enkele reacties. Zelfs op aangrijpende berichten over 

bijvoorbeeld het overlijden van een passagier bij een treinongeluk kwamen maar enkele reacties. Is 

het aantal reacties op dit bericht al een mogelijk teken dat duurzaam ondernemen leeft onder 

medewerkers, de inhoud van de berichten bevestigde dit. Het gros van de berichten was positief, er 

werden complimenten gegeven en zelfs tips over hoe eenzelfde besparing in 2012 gerealiseerd kan 

worden. Een voorbeeld hiervan is de volgende reactie van een medewerker van de NS: 

 

“Een mooi resultaat, maar volgens mij kan het nog verder omlaag. In plaats van alle verlichting op 

kantoren overdag te laten branden, zou je kunnen denken aan bureauverlichting. Een lamp op het 

bureau met goede krachtige led-verlichting die uitschakelt als er niemand aanwezig is. Of wat te 

denken van alle gangverlichting (alleen al op de derde verdieping ruim 80 lampen). Zet daar 

bewegingsmelders op en zie wat een gigantische besparing dat nog kan opleveren.” (22 februari 

2012). 

4.1.3   “De trein is van iedereen” 

Uit het voorgaande blijkt dat medewerkers verschillende betekenissen aan duurzaam ondernemen 

toekennen en dat zij over het algemeen een positieve houding hebben ten opzichte van duurzaam 

ondernemen. In de inleiding bleek al dat duurzaam ondernemen op basis van de geschiedenis, 

context en bestuurlijke positie belangrijk is voor de NS. De NS zelf geeft hier blijk van door het 

opzetten van het Duurzaam Ondernemen Programma. Dit doet de vraag rijzen of ook medewerkers 

positief staan tegenover de combinatie duurzaam ondernemen en de NS. Zoals ook al uit 

bovenstaande verhandeling over het bericht op iNSite blijkt, staan de medewerkers in dit onderzoek 

overwegend positief tegenover de combinatie van duurzaam ondernemen en de NS. Ze geven aan 

duurzaam ondernemen bij de NS te vinden passen. De redenen die hiervoor opgegeven worden lopen 
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uiteen. Zo vinden een aantal respondenten dat duurzaam ondernemen bij de NS past omdat de trein 

in hun ogen duurzamer is dan andere vervoersmiddelen, zo blijkt ook uit het volgende citaat: 

 

Respondent 12: 

“Ja, ben ik er toch van overtuigd dat het (de trein red.) duurzamer is dan andere vervoersmiddelen.(…) 

de trein zijn een heleboel mensen in één keer, ik vind dat wel bij duurzaamheid passen.” 

 

Een andere reden waarom duurzaam ondernemen volgens een aantal respondenten bij de NS past is 

omdat de NS een grote impact heeft op haar omgeving. Bijvoorbeeld door het grote energieverbruik: 

 

Respondent 13: 

“Ja,  dat er gewoon energie, klimaat, dat je daaraan bijdraagt om het zo lang mogelijk goed te houden. 

Daarin ben je natuurlijk wel een grote speler, omdat je heel veel energie verbruikt zeg maar.” 

 

Daarnaast komt in de interviews ook naar voren dat de impact van NS groot is door het grote aantal 

mensen dat voor de NS werk, het grote landelijke netwerk van stations dat het bedrijf heeft, omdat 

duurzaam ondernemen belangrijk is voor de continuïteit van het bedrijf en omdat de NS een 

maatschappelijke taak heeft, ‘de trein is van iedereen’: 

 

Respondent 7: 

“Omdat inderdaad het basisproduct groen is, dat in ieder geval, het hoort bij NS. En NS wordt ook wel 

gezien als een maatschappelijk bedrijf, en de trein is van iedereen.”  

 

Kortom; uit het onderzoek blijkt dat medewerkers duurzaam ondernemen bij de NS vinden passen. Dit 

omdat de trein duurzamer is dat andere vervoersmiddelen, de NS een grote impact heeft op haar 

omgeving (door het grote energieverbruik en groot aantal medewerkers), duurzaam ondernemen 

belangrijk is voor de continuïteit van het bedrijf en omdat de NS een maatschappelijke taak heeft.  

4.1.4   Resumé 

Uit deze paragraaf blijkt dat de medewerkers verschillende betekenissen aan duurzaam ondernemen 

toekennen. Een aantal respondenten noemen de 3 p’s, maar het grootste deel noemt vooral de Planet 

aspecten van duurzaam ondernemen. Daarnaast is gebleken dat de meeste respondenten een 

positieve houding hebben ten opzichte van duurzaam ondernemen, wat onderschreven wordt door het 

onderzoek door de Erasmus Universiteit en de beschreven observaties. De respondenten vinden over 

het algemeen dat duurzaam ondernemen bij de NS past, redenen hiervoor zijn bijvoorbeeld de grote 

impact die de NS kan hebben en het feit dat NS een belangrijke maatschappelijke taak heeft. 

  

Nu duidelijk is wat respondenten onder duurzaam ondernemen verstaan en dat de respondenten een 

positieve houding hebben ten opzichte van duurzaam ondernemen en de NS komt een nieuwe vraag 

op: als de respondenten duurzaam ondernemen klaarblijkelijk belangrijk vinden, wat verwachten zij 

dan van de NS? En in hoeverre wordt in hun ogen aan deze verwachtingen voldaan? In de volgende 

paragraaf wordt de data besproken die deze vragen kan beantwoorden.    

4.2 Verwachtingen en prestaties in de ogen van medewerkers 

4.2.1   “Wat we nu doen is hap snap” 

Tijdens de interviews werd meermaals gesproken over de structuur, of het ontbreken ervan, rond 

duurzaam ondernemen in de organisatie. Respondenten geven aan dat ze een geordende structuur 

missen. Zo geeft respondent 7 aan dat hij of zij de activiteiten rond het thema duurzaam ondernemen 

als ‘hap snap’ ervaart: 

 



Jori D.H. Ebskamp (2012) 
  

 

Masterscriptie ‘Duurzaam ondernemen in de genen’   –   33/56 

 

Respondent 7: 

“Wat we nu doen is hap snap; overal initiatieven op alle niveaus, maar het mist een geraamte, een 

skelet.” 

 

Duurzaam ondernemen moet volgens de respondenten gestructureerder worden ingevoerd, omdat het 

anders niet in de kern van de organisatie komt te zitten. Dat is nodig om duurzaamheid uit te stralen. 

In de ogen van de medewerkers blijft duurzaam ondernemen bij de NS nu nog teveel beperkt tot 

onsamenhangende initiatieven. Een voorwaarde voor het gestructureerd vormgeven van het 

duurzaam ondernemen beleid is volgens de respondenten dat er focus wordt aangebracht in 

activiteiten rond het thema. Er wordt aangegeven dat de directie van NS een aantal thema’s binnen 

duurzaam ondernemen moet kiezen en dat daarop gefocust moet worden. Respondent 14 geeft hierbij 

Rabobank als voorbeeld van hoe het niet moet. Volgens respondent 14 doet de Rabobank zoveel 

verschillende dingen dat het een beetje op een show lijkt. Als er geen focuspunten gekozen worden 

wordt duurzaam ondernemen een schot hagel, zo stelt respondent 14: 

 

Respondent 14: 

“Ik vind het heel belangrijk dat NS daar heel bewust over nadenkt en in kiest. De focus, focus hebben, 

en ik denk wel wij zijn een grote speler in de markt; wij kunnen dus echt een stempel drukken, maar 

kies goed waar je je stempel op drukt. Want anders wordt het echt een schot hagel.” 

 

Volgens respondent 4 zou de NS als organisatie op de gekozen focuspunten dan de rol van voorloper 

kunnen aannemen. Op de andere punten moet NS blijven meelopen en zorgen dat het verhaal op 

orde is: 

 

Respondent 4: 

“Op dat soort fronten lopen we gewoon voorop en moet je gewoon zeggen van huppakee, alles Fair 

Trade, er komt gewoon geen rommel meer in. En op die gebieden waar het allemaal gewoon wat 

minder ontwikkeld is, dat je gewoon lekker meeloopt in die ontwikkelingen, en dat je verhaal gewoon 

op orde is.” 

 

Een tweede voorwaarde die door respondenten gesteld wordt om duurzaam ondernemen 

gestructureerder in te voeren is dat het behapbaar moet worden gemaakt voor elke functie in de 

organisatie. Niet alleen op hoog strategisch niveau, maar ook voor 1
e
 lijnmanagers en conducteurs. 

Dit zodat iedereen in de organisatie weet hoe hij of zij een steentje bij kan dragen aan het Duurzaam 

Ondernemen Programma. Hiertoe zou de strategie helemaal uitgeplozen kunnen worden tot concrete 

managementdoelstellingen, zogenaamde KPI’s, op alle managementniveaus. Zodat duidelijk is als 

men iets in 2016 wilt bereiken wat dit betekent voor 2012 en de daarop volgende jaren. En zodat 

duidelijk is wie verantwoordelijk is voor welk onderdeel van het Duurzaam Ondernemen Programma. 

De respondenten stellen dat als managers niet verantwoordelijk gesteld worden via KPI’s, zij niet in 

actie zullen komen: 

 

Respondent 7: 

“Nou, als je dat in 2016 wil bereiken, dan vind ik, dan moet je dat dus terugvertalen naar targets ieder 

jaar. Dat betekent voor 2012 dat we op dat vlak dit en dit gaan doen; dat heb ik bij mijn specifieke 

onderdeel, commercie consument, niet gezien. Ik heb zelfs het management daarnaar gevraagd en 

dan zeggen ze daar hebben wij geen targets op. En dan zeg ik; ja, dat staat wel in de strategie. Ja, dat 

is geen target, doen we niks mee.” 

 

Een voorbeeld van een thema waarop medewerkers een meer structurele aanpak met doelstellingen 

verwachten is ketenverantwoordelijkheid, of duurzame inkoop. Zo stellen enkele respondenten voor 

om op alle gebieden standaard duurzaamheidseisen te stellen aan leveranciers van de NS. Elke 

leverancier en elk product moet aan deze eisen getoetst worden: 
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Respondent 3: 

En je zou kunnen zeggen dat bij de inkoop van spullen, dat er een toets standaard bij zit zeg maar 

even; is er gekeken naar, voldoet het aan bepaalde criteria op dat (duurzaam ondernemen red.) 

gebied? 

 

Een ander voorbeeld is het verschil in zichtbaarheid van duurzaam ondernemen 

tussen verschillende kantoorlocaties van de NS. Een aantal medewerkers betwijfelt 

namelijk of er buiten het hoofdkantoor van de NS in Utrecht net zoveel aandacht is 

voor duurzaam ondernemen. Deze twijfel wordt bevestigd als je door het 

hoofdkantoor loopt en dit vergelijkt met andere, kleinere kantoren in het land. In het 

hoofdkantoor zijn hier en daar verwijzingen naar duurzaam ondernemen te vinden. 

Zo staat er, als je het hoofdkantoor binnenkomt, een vitrinekast opgesteld met 

daarin oude vertrekstaten (de gele borden met vertrektijden op de stations). Deze 

vertrekstaten zijn verwerkt tot allerlei voorwerpen, zoals ansichtkaarten en 

dienbladen. Dit is een duidelijk voorbeeld van recycling. Daarnaast hebben 

medewerkers in alle kantoren een sticker naast de deur geplakt met daarop een 

‘Energie check’ (zie figuur 10) die doorlopen moet worden alvorens het kantoor te 

verlaten. Hierop worden medewerkers bijvoorbeeld aangespoord hun computerscherm, de verlichting 

en de verwarming uit te schakelen. In de kleinere kantoren in het land is duurzaam ondernemen 

nauwelijks terug te zien. Verwijzingen naar duurzaamheid zoals de gerecyclede vertrekstaten en de 

checklist zijn daar niet terug te vinden.  

 

Er zijn echter ook voorbeelden in de interviews naar voren gekomen waarbij duurzaam ondernemen 

wel gestructureerd ingevoerd is, zoals bij het eerder genoemde EZR. EZR houdt in dat machinisten 

slim met hun trein omgaan door niet hard naar een station toe te rijden en dan te remmen, maar door 

de trein uit te laten rollen. Volgens één van de respondenten is dit principe uitgewerkt tot KPI’s tot op 

het niveau van de teammanagers van de machinisten, die  de eerste managementlijn vormen. 

Doordat managers KPI’s hebben op EZR moeten zij hier wel actie op ondernemen: 

 

Respondent 7: 

“Dat begint hier nu ook te komen, dat je iemand een pet opzet; jij bent voor het MVO beleid. Zodra je 

iemand een pet opzet, een verantwoordelijkheid geeft, dan gaat degene ook lopen, acties 

ondernemen. Als je dat vervolgens doet op een geïntegreerde manier, zowel intern als extern en daar 

acties opzet die je een beetje in lijn met elkaar ontwikkeld; dan krijg je een goede basis.” 

4.2.2   “Het is eigenlijk een gedragsverandering” 

Zoals in de voorgaande subparagraaf duidelijk is geworden wordt er door medewerkers gevraagd om 

meer structuur met betrekking tot duurzaam ondernemen en  een duidelijke sturing vanuit de directie 

in de vorm van het kiezen van focuspunten en het invoeren van KPI’s. Kortom: de respondenten 

vragen om een top down aanpak van duurzaam ondernemen. Opvallend genoeg wordt daarnaast 

door diezelfde respondenten ook gevraagd om een bottom up aanpak van duurzaam ondernemen. Zo 

wordt aangegeven dat er niet teveel gestuurd moet worden door bijvoorbeeld het opleggen van regels, 

maar dat medewerkers ook gestimuleerd moeten worden en de mogelijkheid tot eigen initiatief 

gegeven moet worden.  

 

Volgens een aantal respondenten draait duurzaam ondernemen vooral om een gedragsverandering 

bij de medewerkers van de NS. Er kunnen aanpassingen gedaan worden aan het systeem van de 

organisatie. Denk hierbij aan het installeren van bewegingssensoren, zodat verlichting uitgaat 

wanneer mensen de ruimte verlaten of het invoeren van de OV chipkaart, waardoor veel minder 

papier voor kaartjes wordt gebruikt. Toch, zo stellen een aantal medewerkers, zijn het vooral de 

mensen die het moeten doen. Zo is de besparing van energie bij het rijden van treinen afhankelijk van 

machinisten die het EZR toepassen en is het succes van het scheiden van afval afhankelijk van de 

Figuur 10: Checklist 

(Bron: foto door Jori 

D.H. Ebskamp) 
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medewerkers die papier los van restafval inleveren. Kortom; het gedrag van medewerkers moet 

veranderen wil de organisatie duurzamer worden, zo is de overtuiging van een aantal medewerkers. 

Daarom moeten niet alleen top down dingen opgelegd worden, maar moet duurzaam ondernemen 

óók bottom up gestimuleerd worden, zodat medewerkers hun gedrag aanpassen: 

 

Respondent 1: 

“Ja, het is eigenlijk een gedragsverandering. Maar ook dat het in je hoofd zit van; kom op, we willen dit 

met zijn allen, duurzaam ondernemen zit in de kubus, maar dan moet het dus ook bij de personen 

zitten die bij je werken.” 

 

Respondent 1 geeft aan dat duurzaamheid in de hoofden van medewerkers moet zitten om een 

gedragsverandering teweeg te kunnen brengen. Dit borduurt voort op de karakterisering van 

duurzaam ondernemen als waarde of levenswijze in subparagraaf 4.1.1. Om duurzaam ondernemen 

in de hoofden van medewerkers te krijgen moet meer bewustwording gecreëerd worden, zo geven 

meerdere respondenten in de interviews aan. Wat volgens de respondenten goed werkt zijn 

rekenvoorbeelden. Hierbij valt te denken aan het bericht op iNSite waar eerder al aan werd 

gerefereerd. In dat bericht werden een aantal concrete handelingen genoemd die tot een besparing 

van 17% energie in het hoofdkantoor geleid hadden, wat gelijk staat aan een financiële besparing van 

€150.000, -. Uit de interviews blijkt dat het omrekenen van concrete handelingen naar percentages en 

geldbedragen als erg stimulerend wordt ervaren door medewerkers 

 

Respondent 2: 

“Dat bewustwordingsproces, ja, je kunt dat zeggen tegen ze en het ze voorhouden. Soms werkt een 

rekenvoorbeeld heel goed. Dat je zegt als jij jouw computer nu aan laat staan op deze manier en je 

laat je licht branden, vertaald naar een x bedrag bij wijze van spreken, dan is het wel vrij concreet te 

maken. Dan hebben mensen zoiets van oké, dus dat is eigenlijk een simpele handeling die op een 

gegeven moment standaard zou moeten worden.” 

 

Uit de interviews komen verder een aantal concrete voorbeelden naar voren waarbij medewerkers 

expliciet om stimulering vragen. Zo geeft respondent 4 aan dat er elk jaar meer medewerkers zijn die 

vrijwilligerswerk doen. Een voorbeeld hiervan is de Spoorwensdag, waarop medewerkers van de NS 

aan de trein gerelateerde wensen in vervulling laten gaan. De leidinggevende van respondent 4 stelt 

hiervoor (werk)tijd beschikbaar, maar dit verschil volgens respondent 4 per leidinggevende. De 

organisatie zou het beschikbaar stellen van (werk)tijd voor medewerkers meer kunnen stimuleren, 

zodat medewerkers gestimuleerd worden meer vrijwilligerswerk te doen.  

 

Een ander voorbeeld waarbij een groot aantal respondenten om stimulering vragen is het thema 

gezondheid. Bij gezondheid denken de respondenten aan beweging en (gezonde) voeding. Uit de 

interviews blijkt dat de meeste respondenten beweging de eigen verantwoordelijkheid van 

medewerkers vinden, maar dat de NS wel de verantwoordelijkheid heeft om een gezond 

voedingspatroon te stimuleren. Dit kan bijvoorbeeld door het duurder maken van ongezond voedsel, 

het vergroten van het aanbod van gezond voedsel, medewerkers meer moeite te laten doen voor 

ongezond voedsel en door communicatie over wat een gezond voedingspatroon is en wat ongezond 

voedsel met je doet. De respondenten zijn het erover eens dat er op het gebied van voeding niet 

gestuurd mag worden door de organisatie. Zo vind men het helemaal weghalen van ongezond 

voedsel uit kantines geen goed plan. Wat dat betreft is voeding uiteindelijk ook de eigen 

verantwoordelijkheid van medewerkers. De NS moet medewerkers een gezond alternatief aanbieden, 

maar de keuze voor gezond of ongezond voedsel ligt bij de medewerkers zelf:   
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Respondent 3: 

“Ja, je moet wel een keuze maken dat het en en is. Als het winter is en je bent machinist en om 4 uur 

begonnen dan lust je wel een kopje erwtensoep met een rookworst en spekjes. Ja, het is misschien 

niet het meest gezonde, maar het is wel een stukje welbevinden van de medewerkers. Voedsel is 

daarin een hele lastige.” 

 

Tenslotte blijkt uit de interviews dat medewerkers vinden dat eigen initiatief meer gestimuleerd moet 

worden. Er zijn namelijk een aantal mensen in de organisatie die eigen initiatieven op het gebied van 

duurzaam ondernemen ontplooien. Zo is er  bijvoorbeeld een lokale OR die vragen stelde over 

kantoorverlichting die 24/7 aanstond en zijn er regelmatig mensen die zich bij de afdeling Duurzamer 

Ondernemen melden met ideeën over bijvoorbeeld afvalscheiding op stations. De respondenten 

geven aan dat als iemand een idee heeft hij of zij daarin niet wordt geremd, maar ook niet wordt 

gestimuleerd om iets met het idee te doen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het volgende citaat: 

 

Respondent 3: 

“Als je een idee hebt wordt je niet geremd, dat even als uiterste, aan de ene kant van de schaal. Maar 

je wordt ook niet gestimuleerd om ideeën te hebben, aan het andere uiterste van de schaal.” 

 

Daar komt bij dat veel medewerkers niet weten waar ze terecht kunnen met een duurzaam idee. 

Respondent 12 geeft hier een oplossing voor in de vorm van een ideeënbus waar medewerkers 

ideeën over duurzaam ondernemen in kunnen doen. Volgens respondent 12 lopen veel van zijn of 

haar collega’s rond met kleine irritaties, bijvoorbeeld over de grote hoeveelheid plastic bekertjes die 

gebruikt worden in de kantoren. Hier wordt nu niets mee gedaan, maar als er een ideeënbus zou zijn 

en medewerkers dus zouden weten waar ze hun opmerkingen kwijt kunnen dan zou hier volgens 

respondent 12 wel iets uit kunnen komen: 

 

Respondent 12: 

“En je doet er verder niks mee, maar als je dat, als je gehoord zou kunnen worden in dat, ja, denk ik 

dat daar best wel wat uit zal kunnen komen. En dan zullen dat misschien niet de bekertjes zijn, maar 

iets anders, ja.” 

4.2.3   “Mijn auto is onderhand duurzamer dan de trein. Wat is ons volgende verhaal?” 

Uit de interviews blijkt dat de respondenten het basisproduct van de NS, de trein, als duurzaam 

bestempelen. De trein wordt als duurzaam gezien omdat met relatief weinig energie en met weinig 

uitstoot van schadelijke stoffen, zoals CO2, een groot aantal mensen tegelijk wordt vervoerd. 

Daarnaast heeft de trein al sinds de oprichting van de NS een belangrijke maatschappelijke functie, 

omdat het verantwoordelijk is voor een groot deel van de mobiliteit van mensen in Nederland. Met 

betrekking tot de duurzaamheid van de trein wordt door respondenten regelmatig een vergelijking 

gemaakt met andere vervoersmiddelen, waarbij zij de trein als het meest duurzaam zien: 

 

Respondent 12: 

“Ja, ben ik er toch van overtuigd dat het duurzamer is dan andere vervoersmiddelen.” 

 

Ondanks dat de trein als duurzaam wordt gezien vinden de respondenten de organisatie niet 

duurzaam. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het gegeven dat, in de beleving van een aantal respondenten, in 

de kantoren van de NS weinig te merken is van de doelstellingen op het gebied van duurzaam 

ondernemen.  Een voorbeeld hiervan is het printgedrag van medewerkers; er wordt volgens een 

aantal respondenten te veel uitgeprint door medewerkers. Daarnaast wordt het afval niet voldoende 

gescheiden ingezameld; papier wordt te vaak bij het restafval gedaan. Naast het scheiden van papier 

en restafval zou volgens hen ook plastic gescheiden ingezameld moeten worden. De respondenten 

verwachten dat niet alleen de trein, maar ook de organisatie duurzaam is: 
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Respondent 1: 

“Als je zegt dat je duurzaam bent, of als één van de zes speerpunten, dus daar moet je ook echt voor 

gaan, dan zie ik dat alleen terug in de trein. Ja, dat is niet waar, niet dat ik dat alleen terugzie op de 

trein, maar daar is wel een hele grote focus op. Het zit niet in de hoofden van de mensen.” 

 

Daarnaast geeft één van de respondenten aan dat de trein als duurzaam vervoersmiddel langzaam 

ingehaald wordt door bijvoorbeeld de elektrische auto. Als nu teveel gefocust wordt op de 

duurzaamheid van de trein dan vraagt deze respondent zich af in hoeverre de NS nog een verhaal 

heeft over duurzaam ondernemen als de trein niet meer het meest duurzaam is: 

 

Respondent 4: 

“Ja, er is nog veel meer. Je merkt nu al dat mensen beginnen ja, duurzaam alternatief, duurzaam 

alternatief, mijn auto is onderhand duurzamer dan de trein. Wat is ons volgende verhaal? Wat is nu 

echt ons verhaal?  Behalve dat geneuzel over die trein en die auto. Ja, weet je, dan denk ik van dan 

ben je serieus bezig.” 

 

Als gevolg van de als niet duurzaam gepercipieerde organisatie wordt de NS door de meerderheid van 

de respondenten gekarakteriseerd als een volger: Er wordt steeds serieuzer aan het thema gewerkt 

binnen de organisatie en er worden steeds meer stappen gezet naar een meer duurzame organisatie, 

maar dit proces is te laat ingezet volgens de respondenten. Of in ieder geval later dan voorlopers dat 

gedaan hebben.  

 

Ondanks dat de NS nu als volger wordt gezien geeft de meerderheid van de respondenten aan dat de 

NS in hun ogen een voorloper zou moeten en kunnen zijn. Een reden die hiervoor gegeven wordt is 

dat de NS een groot bedrijf is dat veel grondstoffen gebruikt, veel medewerkers heeft en veel klanten 

kan bereiken. Hierdoor heeft de NS een grote impact op haar omgeving. Ook het feit dat de NS een 

groot, landelijk, netwerk van stations heeft wordt door een respondent als motief voor een 

voorloperschap gegeven. Met dit landelijke netwerk kan de NS duurzame initiatieven namelijk landelijk 

neerzetten en er zo grote groepen mensen mee laten kennismaken. Daarnaast past het bij de NS als 

bedrijf omdat de NS een publieke taak heeft en dit extra verantwoordelijkheden met zich meebrengt. 

Tenslotte zit er ook een business case in volgens een aantal medewerkers, omdat het een positieve 

impact kan hebben op het imago, de NS hiermee een aantrekkelijkere werkgever wordt en omdat het 

een positieve impact op de klanttevredenheid kan hebben:  

 

Respondent 12: 

“Ik denk ook dat het zich betaald in klanttevredenheid; ik denk ook dat klanten dat gaan waarderen.” 

4.2.4   “Mijn kinderen, die gun ik ook een goede plaats op de wereld” 

 

Respondent 4: 

“Ja, mijn kinderen, die gun ik ook een goede plaats op de wereld, en de kinderen van mijn kinderen 

ook. Dus de generaties hierna, die wens je ook gewoon een goed bestaan. Zijnde met voldoende 

bronnen, en voorzieningen om te kunnen leven.” 

 

In de interviews is de respondenten gevraagd wat hen, met betrekking tot duurzaam ondernemen, 

motiveert. Het bovenstaande citaat van respondent 4 is illustratief voor de motivatie van de meeste 

respondenten. Respondenten vinden duurzaam ondernemen belangrijk omdat zij de wereld zoals wij 

die nu kennen op een goede manier door willen geven aan de generaties die volgen. Zo geven de 

respondenten aan dat ze liever niet zouden zien dat hun kinderen tot hun enkels in de troep lopen 

(Respondent 12) of opgroeien tussen het beton, zonder groen (Respondent 16). Als gevolg hiervan 

geeft het gros van de respondenten dan ook aan intrinsiek gemotiveerd te zijn om zich met duurzaam 

ondernemen bezig te houden. Dit blijkt ook uit het feit dat een aantal respondenten aangeven ook in 
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het privéleven aandacht te besteden aan duurzaamheid. Dit verschilt van het kopen van biologisch 

voedsel, het installeren van zonnepanelen, tot het aanspreken van huisgenoten op verspilling, zoals 

respondent 1 doet: 

 

Respondent 1: 

“Thuis doe ik dat ook continue, met mijn verwarming, mijn thermostaat zit boven, waar ik niet woon, 

dan kan ik hem in de gang daar uitzetten. Ja, ik zet hem regelmatig uit als ik denk van ja, kom op. 

Eigenlijk is het wel een beetje lullig maar dan denk ik van een huisgenootje zit bij wijze van spreken 

met een T-shirtje en een korte broek binnen en zet de verwarming vol aan. Dan denk ik van ja, doe 

dan even een trui aan en verwarming uit. Dus ik ben zelf wel in die zin ben ik er echt mee bezig. 

(…)Ja, ik heb dat intrinsiek al” 

 

Een gevolg van de intrinsieke motivatie van een aantal respondenten is dat zij aangeven dat het feit 

dat NS op sommige vlakken niet aan hun verwachtingen voldoet geen effect heeft op hun motivatie 

om met duurzaam ondernemen bezig te zijn. Het versterkt de motivatie ook niet, maar doordat de 

respondenten al vanuit zichzelf met het thema bezig zijn werkt het ook niet demotiverend. Dit blijkt 

bijvoorbeeld uit het volgende citaat van respondent 4: 

 

Respondent 4: 

“Het is een soort van neutraal. Het is gewoon van, oké, kennelijk is dit wat het is. Ik doe daarbinnen 

wat ik denk dat goed is. Dus het demotiveert maar het motiveert ook niet.” 

4.2.5   “Voorbeeldgedrag zou al een hele goede eerste stap zijn” 

 

Respondent 1: 

“En ik had daarin het idee dat, ik kon het niet echt hard onderbouwen, dat die energiereductie waar ze 

het over hebben en die doelen die ze stellen, dat het eigenlijk vrij makkelijk te behalen is, met allerlei 

technische snufjes en dergelijke. Dus in hoeverre ben je dan echt bezig met oh, we willen echt 

duurzaam zijn?” 

 

In het bovenstaande citaat vraagt respondent 1 zich af in hoeverre de top van de organisatie echt 

duurzaam wil zijn. Dit is een vraag die meer respondenten hebben. Men zet vraagtekens bij de 

authenticiteit van de top van de organisatie, omdat in de ogen van de respondenten de doelstellingen 

met betrekking tot duurzaam ondernemen niet heel ambitieus zijn. De respondenten vragen zich af of 

duurzaam ondernemen in de strategie opgenomen is omdat het moet (omdat het bijvoorbeeld door de 

overheid of door klanten wordt gevraagd) of omdat men het zelf wil. De intrinsieke motivatie die bij 

medewerkers blijkt te bestaan wordt ook van de top van de organisatie verwacht.  

 

Daarnaast verwachten respondenten dat de NS zowel intern als extern eerlijk is over wat aan 

duurzaam ondernemen wordt gedaan. Dat de NS bijvoorbeeld eerlijk communiceert over de 

hoeveelheden groene stroom die gebruikt worden en over wat met gescheiden afval wordt gedaan. 

Met betrekking tot dit laatste punt zijn er respondenten die denken dat een verkeerd beeld geschetst 

wordt over wat er met het gescheiden ingezamelde afval wordt gedaan. Op het grootste deel van de 

NS kantoren staan zowel papier als restafval bakken. Medewerkers kunnen beide afvalstromen dus 

gescheiden inleveren. Een aantal respondenten heeft echter het idee dat de schoonmakers het 

gescheiden afval weer bij elkaar gooien en de twee afvalstromen als één afvalstroom de kantoren 

verlaat. De verwachtingen die door de twee verschillende afvalbakken worden gewekt worden volgens 

de respondenten zo niet ingelost: 
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Respondent 1: 

“Volgens mij is het zo dat het papier en afval gescheiden wordt op kantoor. En dat het daarna bij 

elkaar gaat. Snap je? Dus dat het scheiden op kantoor helemaal geen zin heeft. (…) En dan hou je 

jezelf voor de gek.” 

 

Tenslotte wordt door een aantal respondenten ook om zichtbaar voorbeeldgedrag door de directie 

gevraagd. Dit omdat dit mensen aan kan zetten om zelf ook in actie te komen. Hiertoe moet de 

directie zelf duurzaam bezig zijn in bijvoorbeeld haar kantoren en wanneer zij bijeenkomsten 

bezoeken aandacht geven aan duurzaam ondernemen: 

 

Respondent 4: 

Ik denk dat je al een hele slag zou maken door bepaald voorbeeldgedrag er gewoon in te hebben (…) 

Dan ben je al een heel eind. Daar heb je geen regels voor nodig. Voorbeeldgedrag zou al een hele 

goede eerste stap zijn. 

 

De respondenten dragen een aantal voorbeelden aan waaruit blijkt dat de directie geen 

voorbeeldgedrag toont. Eén van die voorbeelden gaat over kopieermachines in een kantoorpand. 

Deze machines staan op een aantal vaste plekken. Ze zijn goed bereikbaar voor al het personeel, 

maar staan wel vergenoeg van hen verwijdert omdat deze machines schadelijke stoffen uitstoten. 

Daarnaast is het aantal printers bewust laag gehouden om zo te voorkomen dat mensen veel gaan 

printen, omdat ze altijd een stukje moeten lopen naar een printer en dus moeite moeten doen voor 

een printje. Toch hebben de directeuren in het desbetreffende kantoor een eigen printer in hun 

kantoren laten zetten. Hiermee geven zij niet het goede voorbeeld naar de medewerkers toe.  

 

Een tweede voorbeeld dat genoemd wordt gaat over koelkasten in de kantoren. In één van de 

kantoren van NS zijn een drietal pentries met, naast een koffieautomaat en een kraan, ook een 

koelkast. Hier kunnen medewerkers bijvoorbeeld vruchtensap in bewaren. De directeur in dit kantoor 

wilde echter een eigen koelkast in zijn of haar kantoor. En zo geschiede. Aangezien koelkasten veel 

stroom verbruiken is dit geen goed voorbeeldgedrag op het gebied van duurzaam ondernemen van de 

directeur, zo geeft één van de respondenten aan.  

 

Tenslotte een derde voorbeeld van het ontbreken van duurzaam voorbeeldgedrag in de 

kantooromgeving, dat gaat over het efficiënt gebruiken van de kantoorruimte. Omdat veel 

kantoorruimte veel geld kost wordt in nieuwe kantoren (soms) geprobeerd om met minder vierkante 

meters voor hetzelfde aantal mensen uit de voeten te kunnen. Hiertoe is in één van de kantoren van 

de NS afgesproken dat door middel van briefjes op de deuren medewerkers aan kunnen geven 

wanneer zij afwezig zijn en anderen het kantoor kunnen gebruiken. Hier wordt veelvuldig gebruik van 

gemaakt. Behalve bij het kantoor van de directeur (dat ook nog een stuk groter is dan dat van andere 

medewerkers) omdat deze niet met het briefjessysteem werkt: 

 

Respondent 16: 

“Ik ben heel erg voor voorbeeldgedrag van de directie. Als je dat ook beneden ziet dan heeft de 

directie grote ruimtes, grote kantoren. Die zijn vaak leeg. Dat is niet handig. Doe dat dan ook, werk 

met briefjes, dat daar vergaderingen kunnen worden gehouden.” 

4.2.6   Resumé 

Uit voorgaande paragraaf blijkt aan de ene kant dat respondenten om meer structuur vragen en aan 

de andere kant vragen om meer stimulering van duurzaam gedrag van medewerkers. Er wordt dus 

zowel om een top down als een bottom up benadering gevraagd. Daarnaast blijkt dat het duurzaam 

ondernemen beleid van de NS door medewerkers als ongestructureerd ervaren wordt en dat men om 

een concretere uitwerking van het thema vraagt. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van KPI’s of concrete 

handelingsperspectieven voor medewerkers. Verder blijkt dat een aantal respondenten vindt dat voor 
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een verandering naar een duurzamere organisatie een gedragsverandering bij medewerkers nodig is. 

Hiertoe moeten medewerkers meer gestimuleerd worden hun gedrag te veranderen en moeten niet 

teveel regels gesteld worden. Voorbeelden hiervan zijn het stimuleren van vrijwilligerswerk, het 

stimuleren van een gezonder voedingspatroon en het ophangen van een duurzame ideeënbus.  

 

Verder wordt uit deze paragraaf duidelijk dat het product van de NS als duurzaam wordt gezien, maar 

de organisatie niet. De NS wordt dan ook gekarakteriseerd als een volger, terwijl het volgens het gros 

van de respondenten wel een voorloper zou moeten en kunnen zijn. Ook blijkt dat een groot aantal 

respondenten intrinsiek gemotiveerd is om zich met het onderwerp bezig te houden. Dit omdat zij de 

planeet goed achter willen laten voor toekomstige generaties. Deze houding wordt door de 

respondenten ook van anderen en met name van de top van de organisatie verwacht; men vraagt om 

authenticiteit en voorbeeldgedrag van de directie.  

 

In deze en de vorige paragraaf is duidelijk geworden welke betekenissen medewerkers van de NS aan 

duurzaam ondernemen toekennen, hoe de NS in hun ogen presteert en wat zij van de NS verwachten. 

Nu rijst de vraagt: ‘Wat zijn de doelstellingen en betekenissen van de beleidsmedewerkers die zich 

met duurzaam ondernemen bezighouden?’. Resultaten met betrekking tot deze vraag worden, op 

basis van de interviews met de beleidsmedewerkers, in de volgende paragraaf besproken.  

4.3 Doelstellingen en betekenissen van beleidsmedewerkers  

4.3.1   “Op een verantwoorde manier omgaan met datgene wat je hier gekregen hebt” 

Waar de medewerkers duurzaam ondernemen vooral aan de hand van Planet aspecten definieerden 

geven de beleidsmedewerkers vooral definities waar zowel People, Planet als Profit aspecten in naar 

voren komen. Respondent 6 vat dit samen onder de term ‘rentmeesterschap’: 

 

Respondent 6: 

“Voor mij staat duurzaamheid ook voor op een verantwoorde manier omgaan met datgene wat je hier 

gekregen hebt. Dus het gaat ook om een stuk, ja, ik vind zelf het woord rentmeesterschap altijd wel 

heel mooi. Ja, we hebben de aarde gekregen en we moeten daar ook zuinig op zijn. En ik vind het zelf 

eigenlijk wel in één woord heel mooi omschrijven wat we eigenlijk over duurzaamheid moeten zeggen. 

Het gaat ook om mensen inzetbaar houden, het gaat om mensen ontwikkelen, het gaat om de harde 

kant aan zuinig zijn met energie, om kijken naar nieuwe vormen van energie die niet belastend zijn 

voor het milieu.” 

 

Wat opvallend is, is dat een aantal respondenten de term maatschappelijk verantwoord ondernemen 

noemt in de definities van duurzaam ondernemen. Volgens respondent 18 is het zelfs een alternatief 

voor duurzaam ondernemen. De reden hiervoor is dat maatschappelijk verantwoord ondernemen 

volgens deze respondent de drie factoren beter dekt.  Volgens respondent 18 zijn deze drie factoren 

alle drie onderdeel van het Duurzaam Ondernemen Programma van de NS, maar kan de term 

duurzaam ondernemen voor verwarring zorgen omdat dit vaak uitgelegd wordt als alleen het Planet 

aspect: 

 

Respondent 18: 

“Er is gekozen voor de term duurzaam ondernemen terwijl ik zelf het zeg maar zie, veel meer als, ik 

vind de term maatschappelijk verantwoord ondernemen veel meer dekken. En waarom, omdat 

maatschappelijk verantwoord ondernemen ook in de driehoek People Planet Profit zit.” 

 

Ondanks dat de meeste beleidsmedewerkers de drie factoren in hun definitie noemen is er één 

beleidsmaker die, net zoals de meeste medewerkers, alleen Planet aspecten noemt met betrekking tot 

duurzaam ondernemen. Daarnaast wordt ook in deze groep door meerdere respondenten 
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aangegeven dat duurzaam ondernemen een waarde of levenswijze is van waaruit mensen zouden 

moeten handelen. Zo linkt duurzaam ondernemen volgens respondent 9 aan ethiek en hoe iemand in 

het leven staat: 

 

Respondent 9: 

“Het (duurzaam ondernemen red.) linkt bij  mij wel aan ethiek, hoe sta je in het leven. En dat is 

volgens mij helemaal geen thema bij NS.” 

4.3.2   “Dat je nageslacht op net zo’n goede wijze kan leven als wij nu leven” 

 

Respondent 9: 

“Ja, ik vind in feite dat je zorgt dat je nageslacht op net zo’n goede wijze kan leven als wij nu leven. 

Dat je zorgt dat de primaire resources dat die niet  worden uitgeput. Dat die in ieder geval bruikbaar 

blijven voor de toekomstige generaties. Zodat zij eenzelfde manier van leven kunnen ontwikkelen; of 

een andere manier van leven die voor hen prettiger is. Maar wel dat je zorgt dat je de boel niet uitput.” 

 

Het citaat van respondent 9 is een illustratie van waarom de meeste beleidsmedewerkers duurzaam 

ondernemen belangrijk vinden. Hieruit blijkt dat ook de beleidsmedewerkers, net zoals de 

medewerkers, belang hechten aan duurzaam ondernemen omdat zij de planeet zoals wij die nu 

kennen door willen geven aan toekomstige generaties. Hierbij denkt men aan het zorg dragen voor 

een goede luchtkwaliteit en het niet vervuilen van de grond, zodat ook in de toekomst nog steeds 

groenten en fruit en gewassen voor bijvoorbeeld biobrandstof verbouwd kunnen worden.  

 

Een andere reden waarom duurzaam ondernemen belangrijk is volgens beleidsmedewerkers is omdat 

het bestaan van de NS bedreigd wordt wanneer grondstoffen uitgeput raken. De treinen van de NS 

gebruiken immers grote hoeveelheden energie. Wanneer deze energie niet meer beschikbaar is 

kunnen de treinen niet meer rijden. Respondent 18 noemt duurzaam ondernemen daarom een 

‘license to operate’: 

 

Respondent 18: 

“Ik geloof er heel erg in dat een bedrijf als NS ook in de zin van een lang bestaan heeft op het moment 

dat ze gaan zien hoe de aspecten people planet en natuurlijk profit, maar die is voor de hand liggend, 

met elkaar in verhouding staan. Om gewoon lang te blijven bestaan. Dus je kunt er niet meer om heen 

dat je alleen maar op geld blijft sturen, want dan ga je het gewoon niet redden.(…) weet je op het 

moment dat je niet meer genoeg resources hebt; wij gebruiken 1,5% van de Nederlandse 

energieproductie. En op het moment dat we niet zorgen dat we dat niet op een goede manier, ja, dan 

hebben we in de toekomst, en dat is echt niet meer in mijn leven, dat gaat wel wat verder dan dat, 

maar dan heb je een probleem en kunnen de treinen niet meer rijden. “ 

 

Een derde reden waarom duurzaam ondernemen volgens de beleidsmedewerkers belangrijk is, is 

omdat zij er een business case in zien. Zo stellen een aantal beleidsmedewerkers dat duurzaam 

ondernemen de aantrekkelijkheid van de NS als werkgever en voor klanten vergroot. Daarmee heeft 

duurzaam ondernemen “hele harde commerciële waarde” (Respondent 18). De aantrekkelijkheid als 

werkgever speelt vooral bij het aantrekken van jonge mensen die duurzaamheid steeds belangrijker 

gaan vinden. Zij identificeren zich meer met een bedrijf dat duurzaam opereert, zo stelt respondent 6. 

Daarom is het volgens respondent 6 belangrijk dat de NS hier iets mee doet door zichzelf als een 

duurzame werkgever neer te zetten. Uit onderzoek blijkt dat ook klanten duurzaamheid belangrijk en 

aansprekend vinden, zo stelt respondent 18. Volgens respondent 18 pikken klanten meer van de NS 

als de NS een duurzaam imago heeft. De gunningfactor wordt groter. Dit kan bijvoorbeeld van belang 

zijn wanneer de kwaliteit van dienstverlening achterblijft, zoals recent met het winterweer in februari: 
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Respondent 18: 

“Ik denk als je kijkt naar de NS als bedrijf dat zo gevoelig ligt in het imago. Ja, het kost wel wat, je 

moet er wel iets aan gaan doen, maar ik geloof dat je op een gegeven moment een grotere 

gunningsfactor krijgt vanuit onze stakeholder omgeving op het moment dat we veel meer vanuit die 

waarde van het maatschappelijk verantwoord zijn opereren.” 

 

Wat opvalt als ik terugkijk op de periode waarin ik als stagiair/onderzoeker actief geweest ben binnen 

de NS is dat er bij de medewerkers van de programma afdeling Duurzamer Ondernemen een 

verschuiving plaats heeft gevonden van duurzaam ondernemen omdat het een business case is naar 

duurzaam ondernemen om de planeet goed door te geven aan de volgende generaties. In 

presentaties uit de periode dat het Duurzaam Ondernemen Programma opgetuigd is spreekt duidelijk 

de business case motivatie. Er wordt gesproken over een verbeterd imago en een groter potentieel 

marktaandeel. Aan het einde van de onderzoeksperiode, rond juni 2012, is dit duidelijk anders. Nu 

wordt meer gefocust op de intrinsieke motivatie om als NS aandacht te besteden aan duurzaam 

ondernemen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat directieleden gevraagd is aan te geven wat hun 

persoonlijke motivatie is voor duurzaam ondernemen.  

4.3.3   “Ik denk dat we altijd impliciet hebben gedacht; wij doen al aan duurzaamheid” 

 

Respondent 17: 

“Ik denk dat we ten opzichte van MKB wel een voorloper zijn. Ik denk ten opzichte van Connexxion 

ook. Ja, ik denk ten opzichte van dat soort bedrijven dat we voorlopen.” 

 

Het bovenstaande citaat van respondent 17 is niet representatief voor de typering van de NS door de 

beleidsmedewerkers. Respondent 17 is namelijk de enige respondent die stelt dat de NS licht 

voorloopt. Hierbij maakt respondent 17 wel de kanttekening dat andere grote bedrijven als Philips en 

Microsoft het beter doen, maar ten opzichte van de in het citaat genoemde bedrijven doet de NS het 

goed.  

 

Zoals gezegd is respondent 17 de enige die stelt dat de NS voorloopt; andere beleidsmedewerkers 

stellen dat de NS juist achterloopt. Zo ook respondent 9. Hierbij trekt respondent 9 de vergelijking met 

chemiebedrijf DSM, waar op een heel andere manier met energie omgesprongen wordt. De NS loopt 

volgens respondent 9 ook achter als men kijkt naar het scheiden van afval. Waar het scheiden van 

papier, plastic en restafval in de meeste Nederlandse huishoudens normaal is, wordt dit bij de NS 

volgens deze beleidsmedewerker nog maar nauwelijks gedaan.  Daarnaast geeft respondent 9 ook 

aan dat in andere landen, zoals Duitsland en Denemarken, men al veel verder is met het scheiden van 

afval op bijvoorbeeld de stations. Volgens respondent 9 moet de NS met betrekking tot afval, water en 

energie een voorloper zijn.  

 

Volgens respondent 6 loopt de NS licht achter doordat men te laat de stap heeft gezet om serieus 

bezig te gaan met het onderwerp. Mensen binnen de NS hebben volgens deze respondent altijd 

impliciet gedacht dat er bij de NS al van alles aan duurzaamheid wordt gedaan. Dit omdat NS van 

oudsher een maatschappelijke taak heeft en de trein een duurzame manier van transport vormt: 

 

Respondent 6: 

“Ik denk dat we altijd impliciet hebben gedacht; wij doen al aan duurzaamheid. En dat wij onszelf twee 

jaar geleden eigenlijk gerealiseerd hebben dat duurzaamheid, ja, dat we daar eigenlijk een slag 

kunnen maken.” 

 

Volgens respondent 6 is de NS wel goed op weg sinds twee jaar geleden het besef kwam dat er meer 

met duurzaamheid gedaan kan worden. Daarom stelt respondent 6 dat de NS de potentie heeft om 

een voorloper te worden. Waar bij de typering van de NS op dit moment twee verschillende 
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antwoorden worden gegeven, zijn de beleidsmedewerkers het over de toekomst wel met elkaar eens. 

De NS moet volgens hen allen in de (nabije) toekomst een voorloper zijn. Dit doordat de NS door 

bijvoorbeeld het grote energiecontract en het grote aantal mensen dat bij de organisatie werkt een 

enorme impact kan hebben, zo stelt respondent 18: 

 

      Respondent 18:   

“Maar als je kijkt naar de potentie die er zit, met een energiecontract dat zo groot is, ik denk nog 

steeds dat we de grootste van Nederland zijn. Dan heb je een enorme invloed om op dat vlak gewoon 

iets te gaan doen. Als je bedenkt dat je 25.000 man groot bent.” 

4.3.4   “Als ik in mijn targetletter kijk, dan staat daar niks over duurzaamheid”  

Eerder is gebleken dat de medewerkers zowel vragen om een structurele aanpak van duurzaam 

ondernemen met bijvoorbeeld KPI’s, als om stimulering van mensen in de organisatie om hun eigen 

verantwoordelijkheid op dit vlak te nemen. Bij de beleidsmedewerkers is dit ook te zien. Ook zij 

verwachten dat de organisatie haar leden stimuleert om zelf duurzamer te handelen en dat de 

organisatie meer stuurt op duurzaam ondernemen.  

 

Een aantal respondenten geeft in de interviews aan dat duurzamer gedrag voor een deel de eigen 

verantwoordelijkheid van mensen is. Een voorbeeld hiervan is de gezondheid van mensen.  Zo geeft 

respondent 17 aan dat dit de verantwoordelijkheid van mensen zelf is, maar dat de NS hier wel een 

stimulerende rol in kan spelen. Dit door bijvoorbeeld een gezonde keuze in voeding te bieden en de 

ongezonde keuze door een hogere prijs of een minder zichtbare plek minder toegankelijk te maken. 

Een tweede voorbeeld van een onderwerp waar mensen volgens de respondenten ook een eigen 

verantwoordelijkheid hebben is de ontwikkeling van mensen. Voor de ontwikkeling van mensen is een 

nieuwe organisatie ingericht. Deze organisatie heet NS Move en draagt zorg voor recruitment, inhuur 

en het loopbaanadvies. De organisatie zorgt volgens respondent 6 voor de mogelijkheden, 

bijvoorbeeld in de vorm van opleidingsprogramma’s, maar mensen zijn zelf verantwoordelijk deze 

mogelijkheden te benutten. Respondent 11 onderschrijft dit, maar stelt tegelijkertijd dat het 

management dit wel moet stimuleren: 

 

Respondent 11: 

“Iedereen is gewoon verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling. Je hebt gewoon vak inhoudelijke 

dingen die Nedtrain aanbiedt. Maar persoonlijke ontwikkeling is gewoon de verantwoordelijkheid van 

mensen zelf, ehm, en wij moeten ze daarin stimuleren als management om die persoonlijke 

verantwoordelijkheid ook te nemen.” 

 

Om het management verantwoordelijk te maken voor duurzaam ondernemen in het algemeen moeten 

er volgens de beleidsmedewerkers dan ook meer targets (KPI’s) op het onderwerp komen. Er moet 

dus ook meer gestuurd worden op duurzaam ondernemen. Hierbij moeten vooral degenen die 

verantwoordelijk zijn voor de budgeten targets krijgen, zo stelt respondent 11: 

 

Respondent 11: 

Wat denk ik nog mist is dat er geen duurzaamheidtargets liggen bij de verschillende 

bedrijfsonderdelen. Dus het is wel verankerd in de strategie, maar als ik in mijn targetletter kijk dan 

staat daar niks over duurzaamheid en in de targetletter van mijn baas staat niks over duurzaamheid. 

En ik denk dat dat wel noodzakelijk is. En dan vooral richting de budgethouders. 
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Volgens respondent 9 zijn targets nodig omdat mensen binnen de organisatie nu vooral afgerekend 

worden op kosten en op korte termijn, omdat dit in hun targetletters staat. Duurzaamheid moet hier 

ook in opgenomen worden, zodat het zwaarder mee gaat wegen ten opzichte van huidige targets. Op 

dit moment wordt bij een business case namelijk alleen de vraag gesteld of er rekening gehouden 

wordt met duurzaam ondernemen. Hierbij zijn er geen consequenties wanneer het antwoord op deze 

vraag negatief is.  

 

Toch zijn niet alle beleidsmedewerkers alleen maar positief over het invoeren van duurzaam 

ondernemen met gebruik van targets. Volgens respondent 18 zijn targets namelijk geen “lekkere 

structuur om creativiteit en ondernemerschap uit mensen te halen” (Respondent 18). De 

eigenschappen creativiteit en ondernemerschap zijn volgens respondent 18 wel nodig bij duurzaam 

ondernemen. Toch onderschrijft respondent 18 het belang van targets, omdat de organisatie nu 

eenmaal op deze manier van sturen ingesteld is.  

 

De beleidsmedewerkers vragen niet alleen om stimulering en targets maar ook, net zoals de 

medewerkers, om voorbeeldgedrag en leiderschap. Volgens respondent 17 helpt voorbeeldgedrag 

door collega’s ook in het verder verduurzamen van de organisatie. Hij of zij gaf als voorbeeld een 

collega die altijd het licht in het kantoor netjes uitdeed als daar niemand meer aanwezig was. Na ‘100 

keer’ drong het belang daarvan ook tot respondent 17 door en ging hij of zij het gedrag overnemen. 

Respondent 9 geeft aan dat volgens hem of haar leidinggevenden duidelijker moeten laten blijken dat 

zij aan duurzaam ondernemen gecommitteerd zijn: dat het in hun ogen een belangrijk onderwerp is. 

Dit kan dan bijvoorbeeld door bij werkbezoeken  door de directie specifiek in te zoomen op het thema, 

zodat duidelijk wordt dat ook de top van de organisatie het belangrijk vindt: 

 

Respondent 9: 

“Ja, dus walk the talk als je zegt: duurzaamheid is belangrijk het is onderdeel van ieders werk, dan 

moet je eigenlijk als jij je gezicht laat zien als directeur dit ook meenemen.” 

4.3.5   Resumé 

De beleidsmedewerkers kennen, net zoals de medewerkers, verschillende definities toe aan 

duurzaam ondernemen. De nadruk ligt hierbij wel op een definitie waarin, in tegenstelling tot de 

meeste definities van de medewerkers, de 3 p’s terugkomen. Ook de beleidsmedewerkers geven het 

doorgeven van de planeet aan toekomstige generaties op als motivatie voor duurzaam ondernemen. 

Hier wordt aan toegevoegd dat duurzaam ondernemen ook een rol speelt bij het voortbestaan van de 

NS en er een business case in zit voor de NS. De NS wordt door de meeste beleidsmedewerkers ook 

gekarakteriseerd als volger. De respondenten zien daarnaast veel mogelijkheden voor NS om de rol 

van voorloper aan te nemen. De beleidsmedewerkers verwachten dan ook dat NS in de nabije 

toekomst de rol van voorloper op zich neemt. Net zoals de medewerkers vinden ook de 

beleidsmedewerkers dat er enerzijds op duurzaam ondernemen gestuurd moet worden, door 

bijvoorbeeld targets, en dat duurzaam ondernemen anderzijds een verantwoordelijkheid is van 

medewerkers zelf. Het nemen van deze verantwoordelijkheid moet wel gestimuleerd worden door het 

management.  

 

In de drie vorige paragrafen is een beeld geschetst van de belangrijkste resultaten uit de interviews 

met de medewerkers en beleidsmedewerkers. Hierbij zijn de verschillende betekenissen die de 

respondenten aan duurzaam ondernemen toekennen, de prestaties van de NS in hun ogen en de 

verwachtingen die zij hebben van de NS besproken. Hiermee is dit resultatenhoofdstuk voltooid. In het 

volgende hoofdstuk zullen de verbanden tussen de resultaten en de eerder behandelde literatuur 

besproken worden.   
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5 Hoofdstuk V: Analyse 

In dit hoofdstuk staat de koppeling tussen de data uit het vorige hoofdstuk en de literatuur centraal. 

Hierbij ga ik opzoek naar de onderliggende verbanden tussen de data uit het vorige hoofdstuk, 

aangevuld met de besproken literatuur. In paragraaf 5.1 worden de verschillende betekenissen die 

aan duurzaam ondernemen worden toegekend besproken en gekoppeld aan de literatuur in paragraaf 

2.2. In paragraaf 5.2 wordt de motivatie van de respondenten om met duurzaam ondernemen bezig te 

zijn besproken en welke effecten dit heeft op wat zij verwachten van de organisatie. In paragraaf 5.3 

bespreek ik tenslotte de organisatieverandering die duurzaam ondernemen, op basis van dit 

onderzoek, vraagt en hoe dit verschilt van wat uit de literatuur blijkt. 

5.1 De aard van het werk en de motivatie beïnvloeden de betekenisgeving 

Door zowel de medewerkers als door de beleidsmedewerkers worden verschillende betekenissen aan 

duurzaam ondernemen toegekend. Zoals beschreven in het resultaten hoofdstuk valt op dat de meest 

voorkomende definitie van duurzaam ondernemen bij beiden groepen verschilt. Nu is het volgens 

Campbell (2007) normaal dat verschillende mensen verschillende betekenissen toekennen aan 

duurzaam ondernemen in verschillende situaties. Dit wordt bevestigd door de verschillende definities 

van duurzaam ondernemen in de literatuur. Toch is het opvallend dat de beleidsmedewerkers over het 

algemeen een bredere definitie van duurzaam ondernemen geven dan de medewerkers. Een reden 

hiervoor zou te vinden kunnen zijn in de verschillende factoren die de betekenisgeving aan duurzaam 

ondernemen beïnvloeden. Zo speelt, volgens Azmat & Zutshi (2012), de omgeving waarin een 

persoon zich bevindt een rol bij de betekenisgeving. Dat zou het hierboven beschreven verschil 

kunnen verklaren. Door de aard van hun werk bevinden de beleidsmedewerkers zich immers in een 

omgeving met andere experts, die dagelijks met duurzaam ondernemen bezig zijn. Mogelijk komen zij 

in deze omgeving vooral in aanraking met de meer wetenschappelijke definiëring van duurzaam 

ondernemen, waar volgens Azmat & Zutshi de 3 p’s bijna altijd in voorkomen. Hiermee lijkt de aard 

van het werk van de beleidsmedewerkers mogelijk van invloed te zijn op de betekenissen die zij aan 

duurzaam ondernemen toekennen. 

 

Wat daarnaast opvalt aan de betekenisgeving door de respondenten is dat er ook binnen de groep 

medewerkers verschillende definities gegeven worden. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de 

verschillende motivaties van medewerkers voor duurzaam ondernemen uit het onderzoek van Rodrigo 

& Arenas (2008) van invloed zijn op de betekenisgeving. In het onderzoek zijn deze drie motivaties 

namelijk terug te zien bij de verschillende betekenissen. Het grootste deel van de respondenten die de 

drie p’s als definitie geeft, geeft namelijk aan zeer enthousiast tegenover duurzame initiatieven te 

staan en ook in het privéleven met duurzaam ondernemen bezig te zijn. Dit wijst op een meer 

intrinsieke motivatie, zoals die van de committed workers in het onderzoek van Rodrigo & Arenas. De 

respondenten die alleen de Planet aspecten aan duurzaam ondernemen koppelen staan over het 

algemeen wel positief tegenover het thema, maar zien het gewoon als een nieuwe kant van de 

organisatie. Dit wijst op de motivatie van zogenaamde indifferent employees. Tenslotte zijn er ook een 

aantal respondenten die niet echt een idee hebben bij duurzaam ondernemen en het niet zo heel 

belangrijk vinden. Deze respondenten vertonen overeenkomsten met de dissident employees. 

Hiermee lijkt  de motivatie van medewerkers voor duurzaam ondernemen ook van invloed te zijn op de 

betekenisgeving aan duurzaam ondernemen.  

 

Samenvattend lijken de aard van het werk en de motivatie van medewerkers van invloed te zijn op 

betekenisgeving aan duurzaam ondernemen en daarmee op het handelen van medewerkers. 

Betekenisgeving beïnvloed immers, volgens Boeije (2005) en Weick (1995), het handelen van 

medewerkers. Deze relaties zijn weergegeven in figuur 9. De betekenisgeving is van invloed op het 
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handelen, hierbij vormen de aard van het werk en de motivatie condities die de betekenisgeving 

beïnvloeden. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat dit onderzoek geen causaal verband tussen 

deze vier concepten aantoont, zoals het figuur mogelijk verondersteld. Uit het onderzoek zijn alleen 

aanwijzingen naar voren gekomen die wijzen op het mogelijke bestaan van de relaties in het figuur, 

zoals hierboven beschreven:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 11: Mogelijke relaties tussen betekenisgeving, aard van het werk, motivatie en handelen o.b.v. het onderzoek en Boeije 

(2005) en Weick (1995) (Bron: Jori D.H. Ebskamp) 

 

In de inleiding is gesteld dat er in de literatuur over duurzaam ondernemen een ideaaltypisch beeld 

geschetst wordt van duurzaam ondernemen. Dit onderzoek verbreedt dit beeld doordat aanwijzingen 

gevonden zijn dat betekenisgeving aan duurzaam ondernemen niet universeel is, maar mogelijk 

beïnvloed wordt door de aard van het werk en de motivatie van medewerkers.  

5.2 Duurzaam ondernemen zit in de genen van medewerkers, maar zit het ook in de 

genen van het topmanagement? 

In de inleiding van deze scriptie werd al gesteld dat, op basis van de geschiedenis, de context en de 

positionering in het model van Noordegraaf & Teeuw (2003) van de NS, duurzaam ondernemen bij de 

NS lijkt te passen. Het perceptiegat uit het onderzoek van de Erasmus Universiteit roept de vraag op 

of de medewerkers duurzaam ondernemen ook bij de NS vinden passen. Het perceptiegat kan 

namelijk uitgelegd worden als een teken dat medewerkers duurzaam ondernemen belangrijk vinden, 

maar het niet voldoende terugzien bij de NS. Dit kan als een potentieel probleem worden gezien, 

aangezien het streven van het Duurzaam Ondernemen Programma is om duurzaam ondernemen in 

de genen van medewerkers te krijgen. De resultaten van dit onderzoek roepen echter de vraag op of 

duurzaam ondernemen niet juist al verankerd zit in de genen van de medewerkers? 

 

Uit de resultaten blijkt namelijk dat een groot aantal respondenten, zowel uit de groep medewerkers 

als uit de groep beleidsmedewerkers, een intrinsieke motivatie heeft om met duurzaam ondernemen 

bezig te zijn. Zij geven aan dat zij duurzaam ondernemen belangrijk vinden omdat zij de planeet in 

goede staat door willen geven aan toekomstige generaties. Hiermee hanteren zij het tweede motief 

voor duurzaam ondernemen van Graafland (2001); Maatschappelijk ondernemen omdat het hoort” 

(Graafland, 2001: 8). De stelling dat duurzaam ondernemen al in de genen van respondenten zit wordt 

bevestigd doordat een aantal respondenten aangeeft ook in het privéleven bezig te zijn met 

duurzaamheid.  

 

Aangenomen dat duurzaam ondernemen al in de genen van de medewerkers zit kan het perceptiegat 

uitgelegd worden als een teken dat medewerkers dit ook van de organisatie verwachten. Zij 

Betekenisgeving Handelen 

Motivatie 

Aard v/h werk 
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verwachten dat duurzaam ondernemen ook in de genen van de NS zit en, zo laat de lagere IS zien, 

zien dit op dit moment nog niet gerealiseerd. De medewerkers lijken zich af te vragen of het 

topmanagement wel intrinsiek gemotiveerd is om duurzaam te ondernemen. Zij verwachten dit wel 

van het topmanagement. De vraag om voorbeeldgedrag van het topmanagement bevestigd deze 

aanname. De medewerkers van de programma afdeling Duurzamer Ondernemen lijken zich dit ook te 

realiseren. Waar in de eerste presentaties aan het topmanagement over duurzaam ondernemen nog 

vooral gefocust werd op de business case van duurzaam ondernemen, was dit tijdens de 

onderzoeksperiode langzaam aan het veranderen. Zo werd aan het einde van de onderzoeksperiode 

het topmanagement van de organisatie gevraagd naar hun persoonlijke motivatie voor duurzaam 

ondernemen. Het doel hiervan is om een corporate motivatie voor duurzaam ondernemen te 

formuleren, precies wat door de respondenten gevraagd wordt. Hiermee lijkt een verschuiving plaats 

te vinden van het eerste naar het tweede motief van Graafland (2001): Van duurzaam ondernemen 

omdat het iets oplevert, naar duurzaam ondernemen omwille van een intrinsieke motivatie.  

 

De beleidsmakers geven aan dat zij als doel hebben duurzaam ondernemen in de genen van 

medewerkers te krijgen. Op basis van dit onderzoek kan gesteld worden dat duurzaam ondernemen al 

in de genen van de meeste medewerkers zit. Deze medewerkers verwachten dat duurzaam 

ondernemen ook in de genen van de organisatie zit. Dit is, in de ogen van medewerkers, nog niet het 

geval. 

5.3 Medewerkers zijn bereidt te veranderen en vragen om een top down én bottom 

up verandering 

Wat in dit onderzoek opvalt is dat de aannames over organisatieveranderingen in de literatuur, met 

betrekking tot weerstand en top down en bottom up, niet op lijken te gaan voor duurzaam ondernemen 

bij de NS.  

 

Zoals eerder beschreven wordt er in de literatuur vaak vanuit gegaan dat mensen als natuurlijke 

reactie weerstand bieden tegen veranderingen (Van Gils, 2003; Bovey & Hede, 2001). Bij duurzaam 

ondernemen binnen de NS lijkt dit op basis van dit onderzoek echter anders te liggen. Wat namelijk 

opvalt is dat de respondenten over het algemeen een positieve houding hebben ten opzichte van 

duurzaam ondernemen. Respondenten geven aan bereidt te zijn te veranderen ten behoeve van 

duurzaam ondernemen. Er lijkt dus, in tegenstelling tot wat in de meeste literatuur gesteld wordt, een 

grote veranderbereidheid te bestaan bij mensen. De houding van de respondenten ten opzichte van 

duurzaam ondernemen ligt daarmee meer in lijn met de positieve benadering van weerstand door 

bijvoorbeeld Metselaar (1997), die weerstand definieert in termen van veranderbereidheid. Hierbij is 

elke respondent op zijn of haar eigen manier bereid om te veranderen. Zo lijken de respondenten op 

uitvoerend niveau (conducteur, machinist, Ticket & Service medewerker) bereidt te zijn tot veranderen 

mits de veranderingen binnen hun strak georganiseerde werk passen en geen extra moeite kosten. 

Bijvoorbeeld door het aanpassen van de computersystemen of het installeren van bewegingssensoren 

in kantoren. Respondenten met hogere functies lijken juist niet teveel regels te willen en meer breidt te 

zijn eigen initiatief te tonen. Dit ligt in lijn met de invloed van de aard van het werk op betekenisgeving 

aan duurzaam ondernemen, zoals eerder besproken. De aard van het werk lijkt ook van invloed te zijn 

op hoe medewerkers willen veranderen.  

 

Een mogelijke reden voor de veranderbereidheid onder medewerkers is de intrinsieke motivatie voor 

duurzaam ondernemen die een aantal respondenten toont. Volgens Kotter (1995; 1996) is één van de 

eerste stappen bij organisatieverandering het creëren van een sense of urgency voor de verandering. 

Deze sense of urgency lijkt bij het gros van de medewerkers al aanwezig. Zij geven immers aan de 

planeet goed door te willen geven aan het nageslacht en duurzaam ondernemen als middel hiertoe te 
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zien. Een aantal medewerkers maakt zich zorgen over het voortbestaan van de planeet. Deze zorg 

vormt het critical event dat aan de sense of urgency ten grondslag ligt.    

 

In de literatuur worden twee verschillende richtingen van verandering beschreven; top down en bottom 

up. Hiermee wordt het beeld geschetst dat een verandering of top down wordt ingevoerd of bottom up.  

Wat opvalt bij de NS is dat er zowel om meer structuur en sturing gevraagd wordt als om meer 

stimulering van de medewerkers van onderop. Medewerkers en beleidsmakers vragen dus zowel om 

een top down als een bottom up benadering. Ze verwachten aan de ene kant dat de NS targets oplegt 

en focuspunten kiest (top down). Aan de andere kant verwachten ze dat de NS bijvoorbeeld een 

gezond voedingspatroon bij haar medewerkers faciliteert en stimuleert, maar niet oplegt (bottom 

down). Wat hierbij opvalt is dat de verschillende benaderingen niet door verschillende respondenten 

gevraagd worden, maar dat individuele respondenten om beide benaderingen vragen.  Hiermee wordt 

een beeld geschetst dat verschilt van het beeld in de literatuur. Medewerkers vragen namelijk niet om 

één benadering, maar om beiden tegelijk.  

 

Samenvattend blijkt uit dit onderzoek dus dat het beeld dat in de literatuur geschetst wordt van 

weerstand en richting van verandering niet op lijkt te gaan voor de verandering naar een duurzamere 

NS. Medewerkers blijken bereidt te zijn te veranderen, omdat het aansluit bij hun intrinsieke motivatie, 

en vragen om twee richtingen van verandering. Maar wat voegt dit nu toe aan de bestaande inzichten 

in de literatuur over organisatieveranderingen? Mijns inziens wordt er in de literatuur, zoals eerder 

gesteld, een te ideaaltypisch beeld van duurzaam ondernemen geschetst. Hierbij wordt door veel 

auteurs er vanuit gegaan dat bij verandering altijd weerstand optreedt en verandering maar één 

richting heeft. Dit onderzoek weerspreekt dit. Daarom zou ik aan de huidige inzichten toe willen 

voegen dat het belangrijk is om onderscheid te maken tussen verschillende organisatieveranderingen, 

bijvoorbeeld aan de hand van de eerder beschreven vier veranderstrategieën. Hierbij past bij elk type 

verandering een andere benadering van weerstand en de richting van verandering. Zo lijkt op het 

Duurzaam Ondernemen Programma van de NS in dit onderzoek de interactie strategie het meest van 

toepassing. Het programma kent namelijk een zestal doelstellingen, maar deze zijn niet allemaal even 

concreet, waardoor het programma nog een open einde heeft. Bij de interactieve strategie wordt niet 

uitgegaan van weerstand, maar juist van bereidheid onder medewerkers om te veranderen. Dit komt 

overeen met de resultaten van dit onderzoek. Kortom: dit onderzoek laat zien dat er niet uitgegaan 

moet worden van een ideaaltypische, universele benadering van organisatieverandering, zoals veel 

auteurs dat doen. Hiermee lijkt de stelling van De Man (2009) dat er geen universele benadering van 

cultuur bestaat ook voor duurzaam ondernemen op te gaan. Er moet onderscheid gemaakt worden 

tussen verschillende typen verandering. Hierbij hoort bij elk type een andere benadering van 

weerstand en richting(en) van verandering.  
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6 Hoofdstuk VI: Conclusie en aanbevelingen 

6.1 Conclusie; een antwoord op de onderzoeksvraag 

In de inleiding van deze scriptie is gebleken dat duurzaam ondernemen op basis van de geschiedenis, 

de context en de bestuurlijke positie van de NS belangrijk is voor de NS. Dit wordt bevestigd door het 

bestaan van het Duurzaam Ondernemen Programma. Het programma laat namelijk zien dat de NS 

iets wil met duurzaam ondernemen. Het perceptiegat bij medewerkers werpt echter de vraag op of 

medewerkers dit ook zo zien. Met dit onderzoek is geprobeerd deze vraag te beantwoorden door de 

houding van medewerkers en beleidsmedewerkers tegenover duurzaam ondernemen te onderzoeken.  

Hierbij is de volgende onderzoekvraag leidend geweest:  

 

‘Welke betekenissen kennen medewerkers van de Nederlandse Spoorwegen (NS) toe aan duurzaam 

ondernemen, wat verwachten zij met betrekking tot dit thema van de NS en hoe verhoudt dit zich tot  

de verwachtingen van en betekenisgeving door beleidsmedewerkers die verantwoordelijk zijn voor het 

duurzaam ondernemen beleid?’ 

 

Uit dit onderzoek is gebleken dat de medewerkers van de NS verschillende betekenissen toekennen 

aan duurzaam ondernemen. Hier zijn een aantal patronen in te onderscheiden. Zo verschillend de 

definities van medewerkers en beleidsmedewerkers. Hierbij relateren de meeste medewerkers 

duurzaam ondernemen aan Planet aspecten en de meeste beleidsmedewerkers aan zowel People, 

Planet als Profit aspecten. Dit verschil is overigens ook terug te vinden binnen de groep medewerkers. 

De verschillen in betekenisgeving vormen een aanwijzing dat de aard van het werk en de motivatie 

van medewerkers van invloed zijn op de betekenisgeving aan duurzaam ondernemen. Dit vormt een 

aanvulling op het ideaaltypische beeld van betekenisgeving aan duurzaam ondernemen dat in de 

literatuur geschetst wordt.   

 

Zowel de medewerkers als de beleidsmedewerkers vinden duurzaam ondernemen belangrijk. Zij 

bevestigen dus het belang dat op basis van de geschiedenis, context en bestuurlijke positie voor de 

NS aan duurzaam ondernemen gekoppeld kan worden. Duurzaam ondernemen zit in de genen van 

medewerkers en beleidsmedewerkers. De intrinsieke motivatie en het feit dat medewerkers en 

beleidsmedewerkers zich in hun privéleven met duurzaamheid bezighouden wijzen hierop. 

Tegelijkertijd vragen de medewerkers en beleidsmedewerkers zich af of duurzaam ondernemen ook in 

de genen van het topmanagement zit. Zij verwachten namelijk dat het topmanagement intrinsieke 

motivatie en voorbeeldgedrag laat zien.  

  

Daarnaast verwachten zowel medewerkers als beleidsmedewerkers enerzijds een top down 

benadering van duurzaam ondernemen met meer structuur en targets. Anderzijds verwachten zij een 

bottom up benadering, waarbij medewerkers gestimuleerd worden duurzaam te handelen. Ook blijkt 

dat medewerkers en beleidsmedewerkers bereidt zijn ter willen van duurzaam ondernemen te 

veranderen. De veranderbereidheid blijkt uit de positieve houding ten opzichte van duurzaam 

ondernemen en de aan duurzaam ondernemen gekoppelde sense of urgency. De medewerkers en 

beleidsmedewerkers geven namelijk aan de planeet goed door te willen geven aan het nageslacht. 

Hiermee lijkt duurzaam ondernemen om een andere benadering van organisatieverandering te vragen 

dan voorgesteld in de besproken literatuur. Dit onderzoek vormt een aanwijzing dat er een 

onderscheid gemaakt moet worden tussen verschillende typen veranderingen en dat elk van deze 

veranderingen om een andere benadering van weerstand en richting van verandering vraagt.   

 

Tenslotte is er nog één punt dat in deze conclusie niet onvermeld mag blijven. In de inleiding van deze 

scriptie bleek dat medewerkers van de Duurzamer Ondernemen Afdeling het perceptiegat als een 
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mogelijk probleem zien. In de literatuur zijn aanwijzingen te vinden die dit bevestigen. De vraag is dus: 

Is het perceptiegat op basis van dit onderzoek problematisch? Ik zou zeggen van niet. De hogere 

verwachtingen bij medewerkers kunnen namelijk ook gezien worden als een uiting van hun intrinsieke 

motivatie om iets met het thema te willen doen.  Zo bezien kan het een teken zijn van hun 

veranderbereidheid met betrekking tot duurzaam ondernemen. In dat licht is het verschil tussen 

verwachtingen en prestaties in de ogen van de medewerkers dus eerder een positief dan een 

problematisch verschijnsel. Het doel van de medewerkers van de programma afdeling Duurzaam 

Ondernemen is om duurzaam ondernemen in de genen van de medewerkers te krijgen. De paradox is 

dat uit dit onderzoek blijkt dat duurzaam ondernemen al in de genen van de medewerkers zit. Deze 

uitkomst kan gevolgen hebben voor de aanpak van duurzaam ondernemen binnen de NS. In de 

volgende paragraaf worden een viertal aanbevelingen gedaan voor de aanpak van duurzaam 

ondernemen binnen de NS.  

6.2 Aanbevelingen 

In de voorgaande hoofdstukken is, door het leggen van een koppeling tussen de probleemstelling, de 

literatuur en de verzamelde data, geprobeerd een antwoord te formuleren op de onderzoeksvraag. In 

deze paragraaf worden een aantal aanbevelingen gegeven die uit dit onderzoek naar voren komen.  

 

Spreek het potentieel in de organisatie aan: 
Er lijkt een enorm potentieel voor duurzaam ondernemen in de organisatie aanwezig te zijn. Dit is 

tweeledig.  Aan de ene kant zit het potentieel besloten in de medewerkers. Dit blijkt uit de positieve 

houding van medewerkers en de sense of urgency die zij voor duurzaam ondernemen zien. Hierdoor 

zijn medewerkers bereidt te veranderen. Daarnaast hebben zij veel ideeën over hoe het anders kan. 

De voorbeelden die hiervan in deze scriptie beschreven zijn vormen slechts een klein percentage van 

de ideeën die in de interviews aangedragen werden.  Aan de andere kant zit het potentieel voor 

duurzaam ondernemen  besloten in de aard van de organisatie. Zo blijkt uit de geschiedenis en de 

context van de NS dat duurzaam ondernemen belangrijk is. Dit wordt bevestigd door de 

maatschappelijke positie die de NS in de onderverdeling van Noordegraaf & Teeuw (2003) inneemt. 

Deze positie vraagt namelijk om veel aandacht voor duurzaam ondernemen.  

 

Kortom; duurzaam ondernemen zit in de genen van de medewerkers en in de aard van de organisatie. 

Het perceptiegat en de interviews laten echter zien dat dit potentieel in de ogen van de medewerkers 

niet benut wordt. Er mist een NS brede visie op duurzaam ondernemen en er mist structuur. Mijn 

eerste aanbeveling is dan ook dat de top van de organisatie oog heeft voor het potentieel in de 

organisatie en dit benut. Hiervoor moet een verschuiving in het denken plaatsvinden. Op dit moment 

wordt vooral nagedacht over de vraag hoe duurzaam ondernemen in de genen van medewerkers 

gekregen kan worden. De vraag zou juist moeten zijn hoe het potentieel in medewerkers 

aangesproken kan worden en duurzaam ondernemen in de genen van de organisatie kan komen?  

 

Maak een intrinsieke keuze voor duurzaam ondernemen: 

Het goed doorgeven van de planeet aan toekomstige generaties is voor veel medewerkers en 

beleidsmedewerkers de reden om aandacht te besteden aan duurzaam ondernemen. Zij geven 

hiermee blijk van een intrinsieke motivatie voor duurzaam ondernemen. Deze intrinsieke motivatie 

wordt door de medewerkers en beleidsmedewerkers ook van het management verwacht. Een 

aanbeveling is dan ook om als organisatie een intrinsieke keuze te maken voor duurzaam 

ondernemen en dit duidelijk aan de medewerkers te communiceren. Dit kan bijvoorbeeld doordat het 

topmanagement voorbeeldgedrag toont en laat zien duurzaam ondernemen belangrijk te vinden. 

Daarnaast vragen een aantal medewerkers om een NS brede, intrinsieke visie op duurzaam 

ondernemen. Een NS brede visie heeft als bijkomend voordeel dat het een referentiekader voor 

medewerkers creëert waaraan zij de duurzaamheidactiviteiten kunnen relateren. Zoals eerder 
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beschreven ontbreekt het volgens Cramer (2004) nog al eens aan een referentiekader voor duurzaam 

ondernemen in organisaties waar medewerkers hun ervaringen aan kunnen relateren. Dit draagt 

mogelijk bij aan het, in de ogen van medewerkers, ontbreken van een structuur.  

 

Houdt rekening met aard van het werk en motivatie: 

Dit onderzoek laat zien dat de aard van het werk van medewerkers en hun motivatie voor duurzaam 

ondernemen van invloed zijn op de betekenisgeving aan duurzaam ondernemen. De betekenisgeving 

is op haar beurt weer van invloed op het handelen van medewerkers, zo blijkt uit de literatuur. 

Daarnaast blijkt dat de aard van het werk mogelijk ook van invloed is op de manier waarop 

medewerkers willen veranderen. Een derde aanbeveling die uit dit onderzoek naar voren komt is dan 

ook; houdt bij de implementatie van duurzaam ondernemen rekening met de aard van het werk en 

motivatie van medewerkers. Dit door bijvoorbeeld bij rijdend personeel andere veranderingen door te 

voeren dan bij kantoorpersoneel en door bij de communicatie onderscheid te maken tussen 

verschillen in motivatie voor duurzaam ondernemen bij medewerkers.  

 

Duurzaam ondernemen vraagt om een specifieke benadering van organisatieverandering: 
Tenslotte is in dit onderzoek duidelijk geworden dat de benadering van organisatieverandering zoals 

die in de literatuur gehanteerd wordt niet van toepassing is op duurzaam ondernemen bij de NS. Door 

de intrinsieke motivatie, positieve houding en sense of urgency van medewerkers lijkt er in veel 

mindere mate sprake van weerstand tegen duurzaam ondernemen. Er lijkt zelfs eerder sprake van 

veranderbereidheid. Daarnaast wordt door medewerkers om zowel een top down als een bottom up 

benadering gevraagd. Hieruit kan geconcludeerd worden dat er een geen universeel toepasbare 

benadering van organisatieverandering bestaat. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen 

verschillende typen veranderingen met elk een andere benadering van weerstand en richting(en) van 

verandering. De laatste aanbeveling is dan ook om hiermee rekening te houden. Eigenlijk slaat dit 

terug op de eerste aanbeveling dat het potentieel onder medewerkers en in de organisatie 

aangesproken moet worden. Bij duurzaam ondernemen  bij de NS moet niet gefocust worden op 

weerstand, het creëren van een sense of urgency of het kiezen van of een top down of een bottom up 

benadering. De focus zou op het aanspreken en benutten van de veranderbereidheid onder 

medewerkers moeten liggen, geheel in lijn met de eerder beschreven interactieve strategie voor 

verandering.  

6.3 Voorstellen voor vervolgonderzoek 

Dit onderzoek laat ruimte voor vervolgonderzoek. Als afsluiting van deze scriptie zullen een aantal 

voorstellen voor vervolgonderzoek zeer kort besproken worden: 

1. Een tekortkoming van dit onderzoek is dat het niet representatief is voor alle medewerkers 

van de NS. Er zijn immers maar 18 mensen geïnterviewd. Een mogelijkheid voor een 

vervolgonderzoek zou dan ook een onderzoek onder een grotere, representatieve, groep 

respondenten zijn. In dit onderzoek zou, bijvoorbeeld met gebruik van kwantitatieve 

methoden, getoetst kunnen worden in hoeverre de resultaten van dit onderzoek gelden voor 

heel de NS.  

2. Voortbordurend op de representativiteit zou het interessant kunnen zijn eenzelfde onderzoek 

bij een andere, maar vergelijkbare, organisatie als de NS uit te voeren. Daarmee kan ten 

eerste beoordeeld worden in hoeverre de resultaten bij de NS representatief zijn voor andere 

organisaties en ten tweede in hoeverre factoren als aard van de organisatie, geschiedenis en 

context een rol spelen.  

3. Een laatste voorstel voor een vervolgonderzoek is om dit onderzoek binnen de NS nog een 

keer uit te voeren, maar dan alleen onder het hogere management. Hiermee kan onderzocht 

worden in hoeverre de vraagtekens die medewerkers bij de intrinsieke motivatie van het 

topmanagement zetten terecht zijn.  
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8 Bijlagen 

8.1 Bijlage I: Topiclijst 

Inleiding: 

 
1. De achtergrond en het doel van het onderzoek vertellen. 

 

2. Het doel en geplande verloop van het gesprek vertellen. 

 

3. Vertellen hoe wordt omgegaan met de informatie uit het interview.  

 

Algemeen: 

 
1. Kun je iets vertellen over je werk en achtergrond? 

 

2. Hoe definieer jij duurzaam ondernemen? 

 

3. Wat inspireert/motiveert jou m.b.t. duurzaam ondernemen? 

 

4. Hoe doet de NS het over het algemeen m.b.t. duurzaam ondernemen? 

 

5. Wat zijn je verwachtingen van de NS m.b.t. duurzaam ondernemen? 

 

6. Is er een verschil tussen 4 en 5? 

a. Ja: hoe komt dat? 

b. Nee, hoe komt dat? 

 

7. Hoe manifesteert duurzaam ondernemen zich in jouw dagelijkse werk? 

 

8. Voel je je over het algemeen aangesproken om duurzaam ondernemen mee te nemen in je 

dagelijkse werk?  

 
9. Zijn er nog dingen die onbesproken zijn en eventueel nuttig kunnen zijn voor het onderzoek? 

 

 

 


