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Voorwoord 
 

Het is zover, mijn masterscriptie is af. In het tweede jaar van mijn HBO opleiding 

Communicatiemanagement heb ik de keuze gemaakt om verder te studeren. Dit betekende voor mij 

een iets andere route dan voor mijn medestudenten, waaronder de minor Bestuur & Organisatie aan 

de USBO. Een hele nieuwe opleiding met nieuwe vakken en een andere manier van leren. Een eerste, 

leuke, kennismaking met de Universiteit Utrecht. Daarna volgde de master Communicatie, Beleid en 

Management met als slotstuk de scriptie. Voor mij is het een traject geweest met vallen en opstaan. 

Het scriptieonderwerp was er vrij snel, maar om deze goed af te bakenen was lastiger. Al met al is 

het een leuke en leerzame periode geweest. 

 

Het schrijven van mijn scriptie heb ik niet alleen gedaan. Allereerst wil ik graag mijn begeleider, 

Madelinde Winnubst, bedanken voor haar hulp. Zonder haar inzichten en feedback was het een heel 

ander stuk geworden. Ook wil ik graag alle respondenten bedanken voor hun tijd en input. Dankzij de 

leuke en interessante interviews is mijn scriptie tot een goed einde gekomen. Daarnaast wil ik ook 

graag mijn familie en vriend(en) bedanken. Tijdens het schrijven was ik niet altijd even optimistisch, 

maar gelukkig waren mijn familie en vriend(en) er altijd om mij een steuntje in de rug te geven.  

 

Het afgelopen jaar is ontzettend snel gegaan en ik ben blij dat ik deze master succesvol heb kunnen 

afronden. Ik hoop dat u mijn scriptie met veel plezier zult lezen! 

 

Marit Aalderink 

Utrecht, augustus 2012 
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Samenvatting 
 

Het onderwerp dat in dit onderzoek centraal staat, zijn medewerkers die achterblijven na een 

organisatieverandering. Vaak ligt bij organisatieveranderingen, bijvoorbeeld een reorganisatie, de 

nadruk op de medewerkers die vertrekken. Maar ook op de medewerkers die achterblijven, kan een 

organisatieverandering invloed hebben. Om te kijken hoe medewerkers tegen 

organisatieveranderingen aankijken en hoe zij daar mee omgaan, staat de volgende hoofdvraag 

centraal: Welke betekenissen geven de ‘achterblijvers’ aan een organisatieverandering? 

 

Bij de hoofdvraag worden twee deelvragen gesteld: Waaruit bestaat in algemene zin de motivatie 

van medewerkers in een organisatie? En Wat doet een organisatieverandering met de motivatie van 

achtergebleven medewerkers? Om antwoord te geven op de hoofd- en deelvragen wordt gebruik 

gemaakt van kwalitatief onderzoek. De onderzoeksmethoden die in dit onderzoek gebruikt zijn, zijn 

een literatuurstudie en interviews.  

 

In de literatuurstudie staan drie onderwerpen centraal, te weten organisatieveranderingen, 

motivatie en betekenisgeving. Bij het eerste onderwerp, organisatieverandering, wordt gekeken naar 

organisatieveranderingen. Welke typen organisatieveranderingen zijn er en hoe wordt een 

organisatieverandering ingezet? Vervolgens wordt er gekeken naar de motivatie van medewerkers 

aan de hand van de tweefactorentheorie van Herzberg (1959). Daarbij wordt ook gekeken naar welke 

emoties een rol spelen bij een organisatieverandering, waarbij  de modellen van Kübler-Ross (1969) 

en Buckman (1993) worden gebruikt. Het laatste onderwerp is betekenisgeving. Hier wordt in gegaan 

op hoe medewerkers betekenis geven aan de hand van de theorie van Weick (1995), waarbij in dit 

onderzoek twee karakteristieken van belang zijn Identity en Social Contact. Deze onderwerpen, te 

weten organisatieverandering, motivatie en betekenisgeving, komen in het analytisch kader samen 

waarbij drie typen medewerkers worden onderscheiden: ‘ziet kansen’-type, het ‘gaat het redden’- 

type en ‘ziet bedreigingen’-type. 

 

Voor het empirisch onderzoek worden interviews afgenomen onder vijftien medewerkers die 

werkzaam zijn bij ABN AMRO. Voor twaalf van de vijftien respondenten is de fusie tussen ABN AMRO 

en Fortis de meest recente verandering. De onderzoeksresultaten laten zien dat de belangrijkste 

factoren voor motivatie van de respondenten zijn als het gaat om satisfiers, de loopbaan en 

verantwoordelijkheid, en als het gaat om dissatisfiers, de leidinggevende en sociale verhoudingen; de 

collega’s. Deze factoren worden het meest beïnvloed door de organisatieverandering. Daarnaast 

komt uit de interviews naar voren dat een positieve houding en het bezit van vaardigheden, zoals het 

beheersen van een bepaalde systematiek, worden gezien als belangrijke elementen om te kunnen 

omgaan met de veranderingen. Naast motivatie en betekenisgeving, is ook gekeken naar emoties die 

voorkomen bij een organisatieverandering. Uit dit onderzoek blijkt dat emoties als onzekerheid, 

blijheid, opluchting en schuldig voelen voorkomen bij twaalf respondenten. Op basis van de 

onderzoeksresultaten worden de respondenten in dit onderzoek als het ‘ziet kansen’-type gezien. 

 

Uit dit onderzoek blijkt dat heldere communicatie, collega’s en een positieve instelling respondenten 

helpen om met de organisatieveranderingen om te gaan. Maar ook dat het voor een groot deel van 

de persoonlijkheid van een medewerker afhangt welke betekenissen zij geven aan een 

organisatieverandering. 
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1. Inleiding 
 

‘PepsiCo schrapt 8700 banen’·(Nu.nl. 9 februari 2012), ‘Nieuwe ontslaggolf bij Nokia’ (NOS, 14 juni 

2012), ‘Heineken schrapt banen in Nederland’ (NOS, 12 juni 2012) geen ongewone krantenkoppen, 

want Nederland zit in een recessie1. Veel organisaties schrappen banen om de kosten te drukken 

(Deloitte, 2009). Deze krantenkoppen en de organisatieveranderingen die daardoor worden ingezet 

vormen de aanleiding voor dit onderzoek. Wanneer medewerkers ontslagen worden als gevolg van 

een organisatieverandering, ligt er vaak nadruk op de medewerker die moeten vertrekken. Een goed 

sociaal plan is daar een voorbeeld van. Hierin staat welke voorzieningen werknemers ontvangen bij 

een collectief ontslag (www.sociaalplan.nl, 12 juli 2012). De vraag is of er ook aandacht wordt 

besteed aan de medewerkers die mogen blijven. Over het algemeen wordt er in de krantenberichten 

relatief weinig aandacht besteed aan de medewerkers die achterblijven na een 

organisatieverandering. Een enkel artikel laat zien dat ook medewerkers die achterblijven beïnvloed 

worden door een organisatieverandering, zoals deze kop illustreert: ‘Hogere kans op burnout na 

reorganisatie’ (Intermediair, 10 juli 2012). Dit element trekt de aandacht. De organisatie verandert 

en dat gaat vaak gepaard met onrust zoals uit deze krantenkop blijkt: ‘Reorganisatie VU zorgt voor 

onrust’ (FNV, 10 mei 2012). De vraag is wat een organisatieverandering, en de onrust die dat met zich 

meebrengt, doet met de achtergebleven medewerkers. Dit onderzoek richt zich op medewerkers die 

achterblijven na een organisatieverandering. Het doel van dit onderzoek is om te bekijken hoe 

medewerkers die achterblijven met een organisatieverandering omgaan en welke invloed een 

organisatieverandering heeft op de motivatie van medewerkers.  

 

Zoals hierboven beschreven richt dit onderzoek zich op hoe achtergebleven medewerkers een 

organisatieverandering ervaren. Welke betekenissen geven zij aan een organisatieverandering? 

Welke gevoelens horen daarbij en heeft een organisatieverandering invloed op hun motivatie? De 

onderzoeksvroeg die in dit onderzoek centraal staat is;  

 

Welke betekenissen geven de ‘achterblijvers’ aan een organisatieverandering? 

 

Op basis van de literatuurstudie heeft dit onderzoek de veronderstelling dat er drie verschillende 

typen medewerkers te onderscheiden zijn binnen een organisatieverandering, te weten ‘ziet kansen’-

type, het ‘gaat het redden’- type en ‘ziet bedreigingen’-type.  

 

Deelvragen die uit de onderzoeksvraag voortvloeien, kunnen als volgt worden geformuleerd. 

 Waaruit bestaat de motivatie van medewerkers in een organisatie? 

 Wat doet een organisatieverandering met de motivatie van achtergebleven medewerkers? 

 

De eerste deelvraag wordt beantwoord aan de hand van de literatuurstudie. Wat zegt de literatuur 

over motivatie van medewerkers. Centraal hierbij staat wat motivatie is en hoe motivatie 

geoperationaliseerd kan worden voor dit onderzoek. De tweede deelvraag wordt beantwoord met 

behulp van een empirisch onderzoek.  

                                                           
1
 Nos.nl (2012, 15 februari). Nederland weer in recessie. Geraadpleegd op http://nos.nl/artikel/341167-nederland-weer-in-recessie.html 

(23/02/2012) 

http://www.sociaalplan.nl/
http://nos.nl/artikel/341167-nederland-weer-in-recessie.html
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Daarbij richt dit onderzoek zich niet alleen op de aspecten van motivatie van medewerkers, maar ook 

op welke organisatieveranderingen medewerkers hebben meegemaakt en welke betekenissen zij 

hieraan geven. De betekenissen worden bekeken aan de hand van de theorie van Weick (1995). Dit 

onderzoek wordt uitgevoerd vanuit de interpretatieve benadering, deze benadering heeft een sociale 

kijk op organisaties, het gaat erom mensen te leren begrijpen binnen een bepaalde context (Deetz, 

2001). Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van kwalitatief onderzoek om inzicht te krijgen in de 

achterliggende gedachte en betekenissen van medewerkers (zie ook paragraaf 4.1). Dit onderzoek 

wordt uitgevoerd onder medewerkers die werkzaam zijn bij ABN AMRO. Door middel van 

semigestructureerde interviews wordt er gekeken naar welke betekenissen bij medewerkers spelen 

rondom organisatieveranderingen.  

 

Maatschappelijke relevantie 

Door de technologische veranderingen, zoals internet en de mogelijkheid om altijd en overal met 

elkaar te communiceren, is de omgeving waarin organisaties zich bewegen meer turbulent en 

onvoorspelbaar geworden (Castells, 2004). Wanneer de context verandert, heeft die invloed op een 

organisatie. Organisaties moeten zich aanpassen aan de vernieuwde omgeving om aan de eisen die 

daaruit voort komen te kunnen voldoen. Dit vraagt om kleine en/of grote veranderingen in een 

organisatie, voorbeelden hiervan zijn de invoering van een nieuwe manier van werken, bijvoorbeeld 

flexibele werkplekken of meer rigoureuze veranderingen, zoals het inkrimpen of laten verdwijnen 

van afdelingen. Als een organisatie veranderd is dat van invloed op de medewerkers, zij moeten 

immers werken in een andere, nieuwe organisatie. Organisatieveranderingen kunnen invloed hebben 

op het welzijn van de achtergebleven medewerkers. Dit kan zich uiten in een toename van gevoel 

van stress, ziekte verzuim en slaapproblemen. Deze symptomen kunnen uiteindelijk leiden tot een 

verminderd werkvermogen (PSYRES, 2011). Voor organisaties kan dit betekenen dat de gestelde 

doelstellingen niet behaald worden, de medewerkers werken immers mee aan het behalen van deze 

doelen. Dit onderzoek kijkt naar de betekenissen die achtergebleven medewerkers geven aan een 

organisatieverandering. Welke betekenis heeft de organisatieverandering voor de achtergebleven 

medewerkers en hoe beïnvloed dat hun motivatie? Dit onderzoek zou organisaties inzicht kunnen 

geven in de betekenissen die achtergebleven medewerkers geven aan een organisatieverandering en 

hoe een organisatieverandering medewerkers kan beïnvloeden. Organisaties zouden uit dit 

onderzoek kunnen halen wat belangrijk is voor medewerkers tijdens een organisatieverandering, en 

welke ondersteuning een organisatie daarbij eventueel kan bieden. 

   

Wetenschappelijk relevantie 

De meeste literatuur over het survivor syndroom komt uit Canada (Appelbaum & Donia, 2000), 

Australië (Travaglione & Cross, 2006), de Verenigde Staten (Brockner; 1994) en Engeland (Baruch & 

Hind, 1999; Sahdev, 2004). Daarnaast is het merendeel van de onderzoeken kwantitatief van aard, 

om bijvoorbeeld verbanden te kunnen onderzoeken (o.a. Travaglione & Cross, 2006). Literatuur over 

het survivor syndroom is in Nederland weinig te vinden, wellicht dat in Nederland medewerkers 

anders omgaan met organisatieveranderingen. Dit onderzoek kijkt naar achtergebleven 

medewerkers in Nederland en kan een toevoeging zijn op de bestaande literatuur die voornamelijk 

uit het buitenland komt. Daarnaast is dit onderzoek kwalitatief van aard en zal vooral ingaan op de 

betekenisgeving van de achtergebleven medewerkers. In dit onderzoek gaat het vooral om de 

persoonlijke betekenissen en ervaringen die verschillende medewerkers geven aan een 

reorganisatie.  



 
 

7 

 

Leeswijzer 

Het eerste hoofdstuk geeft een kort overzicht van de geschiedenis van ABN AMRO en wat de 

economische crisis voor hen heeft betekend. Dit hoofdstuk geeft inzicht in relevante gebeurtenissen 

in de bedrijfshistorie van ABN AMRO en hoe deze gebeurtenissen hebben geleid tot 

organisatieveranderingen bij ABN AMRO. In het tweede hoofdstuk wordt het thema 

organisatieveranderingen vanuit een theoretisch perspectief belicht. Hierin worden drie 

verschillende theoretische concepten toegelicht, te weten organisatieveranderingen, motivatie en 

betekenisgeving en wordt de eerste deelvraag beantwoord. Dit resulteert in het analytisch kader 

voor dit onderzoek. Het derde hoofdstuk gaat over de methodologische verantwoording van dit 

onderzoek. Hierin worden achtereenvolgend de onderzoeksbenadering, onderzoeksmethode, 

literatuurstudie en interviews, dataverzameling en -analyse en betrouwbaarheid & validiteit 

beschreven. Vervolgens worden in het vierde hoofdstuk de resultaten beschreven. In dit hoofdstuk 

wordt ook de tweede deelvraag van dit onderzoek beantwoord. Het vijfde hoofdstuk, de conclusie, 

geeft antwoord op de hoofdvraag van dit onderzoek. Het zesde en laatste hoofdstuk is de discussie. 

Hierin wordt gereflecteerd op het onderzoeksproces. Aan bod komen achtereenvolgens de 

onderzoeksmethode, de respondenten en de resultaten. Tot slot worden suggesties voor 

vervolgonderzoek gedaan.  
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2. ABN AMRO; Een bank met een turbulente geschiedenis 
In dit hoofdstuk wordt inzicht geven in het ontstaan van ABN AMRO. Vervolgens wordt er ingegaan 

op de meer recente geschiedenis van de bank, in het bijzonder gericht op de overnamestrijd rondom 

ABN AMRO in 2007 en de fusie tussen ABN AMRO en Fortis in 2010. Deze gebeurtenissen hebben 

invloed op de bank en hebben de nodige organisatieveranderingen in werking gezet. In dit hoofdstuk 

wordt kort weergegeven wat er in de omgeving van ABN AMRO is gebeurd en welke invloed dat 

heeft gehad op ABN AMRO, en haar medewerkers.  

2.1 Fusie tussen ABN en AMRO 
Terugkijkend op de geschiedenis van ABN AMRO, is het een bank die bestaat uit verschillende 

fusieorganisaties. Zo is de Algemene Bank Nederland (ABN) in 1964 ontstaan uit een fusie van de 

Nederlandsche Handels-Maatschappij (1824) en de Twentsche Bank (1861). De Amsterdam-

Rotterdam Bank (AMRO), ook ontstaan in 1964, bestaat uit de Rotterdamsche Bank (1863) en de 

Amsterdamsche Bank (1871). Op 22 september 1991 ontstaat ABN AMRO uit een fusie tussen ABN 

en AMRO, dit zijn op dat moment de twee grootste algemene banken van Nederland (ABN AMRO 

Historisch archief, 2012). De redenen om te fuseren zijn krachtenbundeling en schaalvergroting, 

vooral op internationaal gebied.  

Tot 1989 kon er weinig meer gefuseerd worden in Nederland, de Nederlandsche Bank en de 

Verzekeringskamer waren niet gediend van verdere fusies om zo te grote spelers op de nationale 

markt te voorkomen (Elsevier, 31 maart 2007). Maar eind 1989 erkennen de Nederlandsche Bank en 

de Verzekeringskamer, dat er niet alleen rekening gehouden moet worden met de nationale 

marktpositie, maar ook met marktpositie op internationaal gebied (Elsevier, 31 maart 2007). Samen 

staan de banken sterker, dus toestemming voor een fusie volgt. AMRO is al langer opzoek naar een 

geschikte fusiepartner om zo een internationale speler te worden. Uit onderzoek, dat AMRO laat 

doen, blijkt dat ABN een geschikte partner zou zijn. Ook ABN is op zoek naar een fusiepartner 

vanwege ontevredenheid over de huidige internationale positie. In februari 1990 vindt het eerste 

gesprek tussen ABN en AMRO plaats, dat dit een positief gesprek is blijkt snel: eind maart 1990 

wordt de fusie tussen ABN en AMRO aangekondigd en op 22 september 1991 is de fusie een feit. Het 

doel van de fusie tussen de twee banken is om weer in de wereldtop mee te doen (Elsevier, 31 maart 

2007). Na de fusie gaat ABN AMRO voortvarend aan de slag met het veroveren van de nationale en 

internationale markt. ABN AMRO koopt in verschillende landen banken om het bankennetwerk op 

internationaal gebied uit te breiden. In de VS groeit ABN AMRO uit tot één van de grootste banken 

van het middenwesten en ook in Azië en Brazilië krijgen ze voet aan de grond (Volkskrant, 23 april 

2007). Rijkman Groenink, die in 2000 voorzitter van de Raad van Bestuur wordt, spreekt uit dat het 

de ambitie van ABN AMRO is om in de top vijf banken van de wereld te komen (FEM Business, 11 

december 2004).  

 

Toch zijn er vraagtekens bij de interne stabiliteit van de bank, mede door de diverse reorganisaties 

die de bank doorvoert (ABN AMRO Historisch Archief, 2012). Ook blijkt dat de integratie van ABN en 

AMRO niet soepel verloopt. Het zijn banken met twee totaal verschillende culturen. Bij Amro is er 

meer een individualistische, machoachtige en ambitieuze cultuur. Daar tegenover staat een degelijk, 

meer op groepsgevoel gerichte cultuur van ABN (Smit, 2008). Ondanks dat de verschillende culturen 

voor problemen zorgen, houdt de leiding vast aan het ‘McKinsey stappenplan’ en probeert vooral de 

problemen te negeren (Smit, 2008).  
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Daarnaast blijkt uit een enquête onder de medewerkers, afgenomen door de Human Resource 

afdeling, dat het vertrouwen van medewerkers in het management afneemt. Voor medewerkers is 

het onduidelijk welke strategie ABN AMRO volgt (Smit, 2008). 

 

In 2003 komt er een bericht dat de Amerikaanse toezichthouders ABN AMRO kritisch onder de loep 

nemen, dit komt het imago van ABN AMRO niet ten goede (Smit, 2008). De Amerikaanse 

toezichthouders doen onderzoek naar mogelijk malafide geldstromen binnen ABN AMRO. Er volgen 

waarschuwingen en ABN AMRO moet zijn zaken in New York, waar alle dollarbetalingen afgehandeld 

worden, grondig na gaan (Elsevier, 20 december 2005). Maar uiteindelijk blijkt dat het nagaan van 

alle dollarbetalingen niet voldoende is en ABN AMRO krijgt een boete van vijfenzeventig miljoen 

dollar van de Amerikaanse toezichthouders. Daar blijft het niet bij, ABN AMRO mag ook geen verdere 

overnames doen in de Verenigde Staten (Smit, 2008). Daarnaast constateren de aandeelhouders dat 

de koers van de aandelen al jaren achter blijft, de bank maakt hoge kosten zeker in vergelijking met 

de concurrentie (ABN AMRO Historisch Archief, 2012). Dit leidt tot onvrede bij de beleggers. In 

februari 2007 komt de Britse aandeelhouder ‘The Children Investment Fund’ (TCI), in opstand tegen 

het lage rendement en eist van het bestuur opsplitsing of verkoop van de bank (Elsevier, 31 maart 

2007). 

2.3 ‘Wie wil ABN AMRO?!’ 
Onder druk van TCI gaat de bestuursvoorzitter van ABN AMRO, Rijkman Groenink praten met 

Barclays. Dan komt er nog een partij voor overname in beeld, het consortium van Fortis, Santander 

en Royal Bank of Scotland. Vier banken vechten om de overname van ABN AMRO. Barclays en ABN 

AMRO voeren ‘vriendschappelijke’ onderhandelingen, daarnaast is er het bankentrio, bestaande uit 

Fortis, Santander en Royal Bank of Scotland die de bank wil overnemen en opsplitsen (NOS, 15 

januari 2010). Rijkman Groenink geeft aan dat hij meer ziet in de onderhandelingen met Barclays, dat 

bod is volgens hem inhoudelijk beter (Elsevier, 21 juli 2007). Dat bod is echter lager dan het bod van 

het bankentrio, waardoor de aandeelhouders meer zien in een overname door het trio Fortis, 

Santander en Royal Bank of Scotland. Beide overnamekandidaten moeten toestemming krijgen van 

De Nederlandsche Bank voor de overname. Begin augustus krijgt Barclays toestemming voor de 

overname. In september krijgen ook Fortis, Santander en Royal Bank of Scotland toestemming van 

De Nederlandsche Bank (Elsevier, 18 september 2007). Wouter Bos, minister van financiën, stelt 

echter wel enkele voorwaarden aan deze toestemming. Hij wil inzicht in de opsplitsing om te kijken 

of deze verantwoord is, daarnaast moet de financiering op orde zijn, anders wordt de toestemming 

weer ingetrokken. Ook moeten beide overnamepartijen toestemming hebben van de Europese 

Commissie om ABN AMRO te kunnen kopen. In oktober 2007 heeft zowel Barclays als het consortium 

bestaande uit Fortis, Santander en Royal Bank of Scotland toestemming voor de koop. Rijkman 

Groenink doet er alles aan om opsplitsing te voorkomen en benadert zowel Nout Wellink, president 

van De Nederlansche Bank, als Wouter Bos, minister van financiën, om hen ervan te overtuigen geen 

toestemming te geven aan het bankentrio (Smit, 2008). Maar hier wordt geen gehoor aangegeven. 

 

Uiteindelijk, op 17 oktober 2007, accepteren de aandeelhouders het bod van het bankentrio. ABN 

AMRO valt zo in handen van Fortis, Royal Bank of Scotland en Santander, waarna een opsplitsing 

volgt.  
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De kantoren in Nederland, Asset Management2 en Private Banking3 vallen in handen van Fortis4 (ABN 

AMRO Historisch archief, 2012). Voor Wellink, president van De Nederlansche Bank, reden voor 

opluchting, het overnamegevecht rond ABN AMRO duurt te lang en zorgt voor veel onrust en 

onzekerheid bij ABN AMRO (NOS, 15 januari 2010). Maar die opluchting blijkt te vroeg, in 2008 gaat 

Fortis bijna ten onder aan de financiële crisis mede als gevolg van de financiering van ABN AMRO 

(ABN AMRO Historisch archief, 2012). De Nederlandse staat moet ingrijpen om Fortis/ABN AMRO 

niet failliet te laten gaan en koopt de bank op. Onder leiding van Gerrit Zalm moeten de 

bedrijfsonderdelen van ABN AMRO en Fortis Bank Nederland samengevoegd worden tot het 

‘nieuwe’ ABN AMRO. Op 1 juli 2010 zijn de verschillende onderdelen volledig geïntegreerd en is de 

nieuwe ABN AMRO een feit (ABN AMRO Historisch archief, 2012).  

2.4 Onrust binnen ABN AMRO 
De financiële crisis en de overnamestrijd rondom ABN AMRO zorgen voor onrust onder de 

medewerkers. Wat gaat er gebeuren met hun bank, en misschien nog wel belangrijker, met hun 

baan? Als gevolg van de integratie van ABN AMRO en Fortis verdwijnen er 6500 arbeidsplaatsen 

(NRC, 27 november 2009). Voor de mensen die moesten vertrekken, is er een sociaal plan. Volgens 

Joop Hofland, onderhandelaar namens De Unie, is het een goed sociaal plan waarbij de hoogste 

prioriteit wordt gegeven aan de begeleiding van werk naar werk (NRC, 27 november 2009). Tijdens 

de reorganisatie als gevolg van de integratie van ABN AMRO en Fortis kijken FNV Bondgenoten, De 

Unie en CNV Dienstenverbond naar de stemming onder de medewerkers. De conclusie; 

ijzingwekkend, de sfeer is beneden het nulpunt gedaald. Medewerkers hebben het idee dat Zalm niet 

weet wat er leeft op de werkvloer, medewerkers voelen zich in de steek gelaten en zitten slecht in 

hun vel (FNV Bondgenoten, 21 april 2010). Nu in 2012 is de reorganisatie bijna afgerond en lijkt de 

rust te zijn weergekeerd, maar is dat ook zo? Hoe kijken de achtergebleven medewerkers terug op de 

reorganisatie en welke betekenissen geven zij hieraan? 

 

 

 

 

  

                                                           
2 Asset management: vermogensbeheer 
3 Private Banking: dienstverlening voor particulieren  met een vrij besteedbaar vermogen van € 1.000.000,- of meer 
4 Santander krijgt Banco Real en Antonveneta, Royal Bank of Scotland krijgt de zakelijke en particuliere klanten in Europa, Azië en Noord-

Amerika. In het kader van dit onderzoek wordt alleen gekeken naar het Nederlandse deel van ABN AMRO. 
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3. Organisatieverandering en motivatie vanuit theoretisch 

perspectief 
In dit onderzoek staan organisatieveranderingen en hoe medewerkers daar betekenis aan geven 

centraal. Allereerst wordt er dieper ingegaan op organisatieveranderingen. Vragen die hierbij aan 

bod komen zijn: Hoe kan er naar organisatieveranderingen gekeken worden? En welke type 

organisatieveranderingen zijn er? Vervolgens komt motivatie van medewerkers aan de orde. Een 

organisatieverandering kan immers grote invloed hebben op de motivatie van medewerkers. In deze 

paragraaf wordt nagegaan wat motivatie is en wordt de tweefactorentheorie van Herzberg (1959) 

behandeld. Het laatste onderwerp dat aan de orde komt, is betekenisgeving. Welke betekenissen 

geven medewerkers aan de consequenties van de organisatieverandering? Hier wordt ingegaan op 

wat betekenisgeving is en welke karakteristieken daarbij een rol spelen. Uiteindelijk zullen de 

concepten, te weten organisatieveranderingen, motivatie en betekenisgeving, samenkomen in het 

analytisch kader dat voor dit onderzoek wordt gebruikt. 

3.1 Organisatieverandering  
Tegenwoordig bevinden we ons in een ‘information age’ (Castells, 2004). Vanaf de jaren veertig doen 

er zich, door de ontwikkeling van micro-elektronica, grote veranderingen voor in technologische- en 

communicatiesystemen. Die veranderingen leggen de basis voor een nieuw technologisch 

paradigma, door Castells (2004) de ‘information age’ genoemd. Informatie is steeds makkelijker te 

verkrijgen en de communicatie tussen mensen binnen en buiten organisaties, en tussen organisaties 

gaat steeds sneller. Door de ontwikkeling van draagbare middelen, in het begin van de 

eenentwintigste eeuw, wordt het ook mogelijk om overal op elk willekeurig moment met elkaar te 

communiceren en informatie te delen (Castells, 2004). Nieuwe technologieën en manieren van 

werken zijn in de eenentwintigste eeuw aan de orde van de dag. Daarnaast zijn in de afgelopen jaren 

ook de medewerkers veranderd, ze zijn mondig en veeleisend geworden (Noordegraaf, 2008).  

Zoals hierboven beschreven, is de context waarin organisaties zich bewegen meer turbulent 

en onvoorspelbaar geworden door de technologische veranderingen (Castells, 2004). Wanneer de 

context verandert, heeft die invloed op een organisatie. Organisaties moeten zich aanpassen aan de 

vernieuwde context om aan de eisen die daaruit voort komen te kunnen voldoen. Todnem (2005) 

laat zien dat het tempo van de veranderingen vanaf de jaren tachtig hoger is dan ooit te voren. Een 

verandering kent veel verschillende gedaantes zodat iedere organisatie er mee te maken kan krijgen. 

Schein (2004) geeft aan dat organisaties tegenwoordig allemaal een transformatie ondergaan. De 

een ondergaat een reorganisatie, de ander wordt een lerende organisatie en weer een ander 

ondergaat beiden. Kleijn en Rorink (2009) noemen enkele actuele organisatieontwikkelingen die van 

invloed zijn op organisaties en hen bijna ‘dwingen’ tot verandering, zoals verplatting van 

organisaties, ‘Back to the core business’ en virtuele organisatie. Deze organisatieontwikkelingen 

kunnen organisaties aanzetten tot kleine of grote veranderingen in de organisatie. Bij de verplatting 

van de organisatie verdwijnt een managementlaag om de beslissingssnelheid in de organisatie te 

verhogen. Bij ‘back to the core’ worden afdelingen die niet passen verkocht, organisaties gaan terug 

naar hun kerncompetenties. Door technologische ontwikkelingen is een fysieke organisatie niet meer 

nodig, zo ontstaat de virtuele organisatie (Kleijn & Rorink, 2009). Met behulp van 

communicatiekanalen als internet kan er gewerkt worden zonder dat medewerkers een fysieke 

werkplek nodig hebben. De ontwikkelingen zoals eerder beschreven, waaronder de virtuele 

organisatie, zorgen voor een andere kijk op organisaties.  
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Organisaties moeten zich aanpassen om met deze ontwikkelingen mee te gaan. Dit vraagt om kleine 

en/of grote veranderingen in een organisatie. Hierbij kan gedacht worden aan de invoering van een 

nieuwe manier van werken, bijvoorbeeld flexibele werkplekken of aan meer rigoureuze 

veranderingen, zoals het inkrimpen of later verdwijnen van afdelingen. 

 

De hierboven besproken organisatieontwikkelingen kunnen aanzetten tot veranderingen in de 

organisatie. Dunphy & Stace (1993) beschrijven vier typen veranderingen in organisaties: fine-tuning, 

incremental adjustment, modular transformation  en corporate transformation (Todnem, 2005). Fine-

tuning is een proces van het in lijn brengen van de strategie, structuur, processen en mensen. Bij 

incrementale adjustment gaat om aanpassingen aan de omgeving door middel van veranderingen in 

managementprocessen en de organisatiestrategie. Bijvoorbeeld het uitbreiden van het 

verkoopgebied. Bij modular transformation gaat het om veranderingen op verschillende afdelingen. 

Voorbeelden hiervan zijn grote herstructureringen van afdeling(en) en het vergroten of juiste 

verkleinen van het aantal medewerkers van een afdeling. Bij corporate transformation betreft het 

een verandering van de bedrijfsstrategie. Dunphy & Stace (1993) geven een reorganisatie als 

voorbeeld. Onder corporate transformations vallen ook veranderingen in procedures, 

communicatiesystemen en besluitvormingspatronen die de gehele organisatie beïnvloeden. In dit 

onderzoek wordt gebruik gemaakt van de vier typen organisatieveranderingen die Dunphy & Stace 

(1993) onderscheiden omdat zij met hun indeling inzicht geven in verschillende 

organisatieveranderingen die kunnen plaatsvinden op een afdeling of die de gehele organisatie treft. 

Aan de hand van deze kenmerken van organisatieveranderingen wordt in dit onderzoek nagegaan 

welke organisatieveranderingen medewerkers van ABN AMRO hebben meegemaakt. Relevante 

vragen in dit verband zijn: Werd de organisatieverandering in gang gezet om kleine verbeteringen 

aan te brengen? Werd de organisatieverandering in gang gezet als reactie op een verandering in de 

omgeving? Werden er afdelingen samengevoegd of opgesplitst? Werd de gehele organisatie geraakt 

door de verandering? 

 

Het proces rondom een organisatieverandering kan op verschillende manieren worden 

vormgegeven. Twee manieren van kijken die veel gebruikt worden, zijn planned en emergent change. 

De eerste is planned change. De grondlegger van deze theorie is Lewin (1946). Planned change 

benadrukt het belang van inzicht in de verschillende stadia waar een organisatie mee te maken krijgt 

wanneer er een organisatieverandering plaatsvindt (Todnem, 2005). In het model van planned 

change worden drie fasen onderscheiden, te weten unfreezing, moving en refreezing (Eldrod & 

Tippett, 2002). Bij unfreezing moeten oud gedrag, processen en structuren los gelaten worden. 

Wanneer dit is gebeurd kan er worden overgegaan op moving, de organisatieverandering kan 

worden ingezet. In deze fase wordt het nieuwe gedrag, wat medewerkers moeten aanleren, en de 

nieuwe situatie verkend. De laatste fase is refreezing, in deze fase wordt nieuw gedrag verankerd in 

de organisatie (Bamford & Forrester, 2003). Lange tijd is planned change een veel gebruikt en 

effectief model geweest, maar in de jaren ’80 komt er kritiek op deze benadering. Planned change 

legt de nadruk op kleine stapsgewijze veranderingen, waardoor deze benadering niet geschikt zou 

zijn voor grote, transformationele veranderingen (Todnem, 2005). Daarnaast bevat planned change 

assumpties, die volgens de tegenstanders(Kanter et al. 1992; Burnes, 1996 in Todnem, 2005; 

Bamford and Forrester, 2003), niet kloppen. Planned change gaat uit van een constante omgeving, 

een verandering is een proces van de ene stabiele situatie naar de andere (Bamford & Forrester, 

2003).  
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Daarnaast is planned change gebaseerd op de aanname dat iedereen bereid en geïnteresseerd is om 

mee te werken aan een verandering (Todnem, 2005). Een ander punt van kritiek dat Todnem (2005) 

weergeeft, is dat planned change geen rekening houdt met crisissituaties, waarbij een grote en snelle 

organisatieverandering nodig kan zijn.  

 

Vanuit de kritiek die ontstaat op planned change groeit een andere manier van kijken naar 

organisatieverandering, emergent change. Deze benadering ziet een veranderproces als een continu, 

open proces, waarbij het proces aangepast kan worden aan de veranderde omstandigheden die zich 

voordoen in de omgeving van een organisatie. De emergent change benadering benadrukt het 

onvoorspelbare karakter van de organisatieverandering. Daarbij is een organisatieverandering niet 

alleen een methodiek om procedures en structuren in een organisatie te veranderen, het wordt ook 

als een leerproces voor de organisatie en medewerkers gezien (Todnem, 2005). Zowel de organisatie 

als de medewerkers moeten leren omgaan met bijvoorbeeld nieuwe procedures of nieuwe 

structuren. Een verandering is niet gebaat bij een gedetailleerde planning, maar het is belangrijk om 

inzicht te krijgen in de complexiteit van de problemen die zich voordoen en om de beschikbare opties 

te identificeren (Burnes, 1996 in Todnem, 2005). Omdat een verandering als een proces wordt 

gezien, zijn er geen universele regels als het gaat om het plannen en managen van een verandering. 

Ook deze benadering staat niet los van kritiek. De benadering lijkt uit een heterogene groep van 

modellen te bestaan, waartussen samenhang ontbreekt. Daarnaast lijkt de emergent change 

benadering meer te zijn ontstaan vanuit scepsis ten aanzien van de planned change, dan in een 

overtuiging om een samenhangend alternatief te brengen (Todnem, 2005).  

 

Eldrod & Tippett (2002) laten zien dat het model van planned change, unfreezing, moving en 

refreezing, een gemeenschappelijke factor is voor veel modellen die zich richten op hoe mensen 

reageren op organisatieverandering. Maar zoals hierboven toegelicht kent planned change ook 

kritiek in de vorm van emergent change. In dit onderzoek wordt er uitgegaan van een middenweg. 

Planned change en emergent change kunnen als twee uitersten op een continuüm worden gezien. 

De manier van kijken in dit onderzoek is gebaseerd op een middenweg, die aangeduid wordt met 

‘middle change’. Een organisatieverandering is hierbij een open proces zoals bij emergent change, 

maar daarbinnen kunnen zich wel verschillende fasen zoals unfreezing, moving en refreezing 

voordoen. Hoe de organisatieverandering eruit ziet, ligt in grote lijnen vast maar daarbinnen is het 

mogelijk het proces aan te passen aan de omstandigheden die zich voordoen. In het kader van dit 

onderzoek zijn de volgende vragen bij planned change relevant: Is het eindpunt van de 

organisatieverandering van te voren bij de medewerkers bekend? Bestaat het veranderingsproces uit 

verschillende fasen? Bij middle change kunnen deze vragen aangevuld worden met: In hoeverre ligt 

het veranderproces vast, met andere woorden is er ruimte voor aanpassingen in het 

veranderingsproces? En bij emergent change zijn de volgende vragen relevant: In hoeverre is het 

veranderproces onvoorspelbaar? Wordt het proces rondom de verandering gaandeweg vorm 

gegeven?  

Wanneer een organisatie veranderd heeft dat invloed op de medewerkers. Zij moeten 

immers leren omgaan met de nieuwe organisatie. In de volgende paragraaf wordt ingegaan op de 

invloed van organisatieveranderingen op de motivatie van medewerkers.  
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3.2 Motivatie 
Organisatieveranderingen en de emoties die deze veranderingen losmaken bij medewerkers, kunnen 

invloed hebben op de motivatie van medewerkers. Wat motivatie is, welke invloed een 

organisatieverandering kan hebben op de motivatie van medewerkers en welke emoties hierbij een 

rol spelen, wordt in deze paragraaf toegelicht. 

 

Motivatie komt van het woord movere, wat in beweging komen betekent (Bloemers & Hagedoorn, 

1997). In Van Dale wordt motivatie beschreven als de beweegreden, drijfveer. Je kunt gemotiveerd 

zijn voor verschillende doelen, bijvoorbeeld goed zijn in je baan of de beste zijn in hardlopen. Ook de 

reden waarom je gemotiveerd bent kan verschillen. De ‘soort’ motivatie die in dit onderzoek centraal 

staat, is werkmotivatie. Waarom doet iemand bepaald werk, en waarom werkt iemand bij een 

(specifieke) organisatie? Volgens Hemming (2005) zijn gemotiveerde medewerkers, medewerkers die 

‘zelf verantwoordelijkheid nemen, niet verschuilen achter regels van anderen, hart hebben voor de 

zaak en loyaal zijn’ (p.23). Voor een organisatie is het belangrijk dat een medewerker gemotiveerd is 

zijn of haar werk te doen. Onderzoek van Lange (1991) laat zien dat hoe gemotiveerder de 

medewerkers zijn, hoe beter het bedrijfsresultaat is. Het tegenovergestelde blijkt ook, demotivatie 

bij medewerkers is slecht voor de organisatie. Dit kan leiden tot verzuim en conflicten, wat een 

organisatie veel geld kan kosten (Hemming, 2005).  

 

Op het gebied van motivatie zijn verschillende theorieën te vinden, zoals de behoeftepiramide van 

Maslow (1943), de rechtvaardigheidstheorie van Adams (1963) en de carrière ankers van Schein 

(1980). De behoeftepiramide van Maslow (1943) beschrijft vijf opeenvolgende behoeften die de 

motivatie van mensen stimuleert. Een andere motivatietheorie is de rechtvaardigheidstheorie van 

Adams (1963), in deze theorie wordt (on)rechtvaardigheid als bron voor motivatie gezien. In de 

theorie van Schein (1980) worden verschillende ankers beschreven, een anker bestaat uit de 

vaardigheden, waarden en motivaties van een medewerker. Schein (1980) onderscheidt acht ankers 

die ten grondslag kunnen liggen aan de motivatie van medewerkers. Dit onderzoek gebruikt de 

tweefactorentheorie van Herzberg (1959). Deze theorie is gekozen omdat de theorie van Herzberg 

(1959) concrete handvaten biedt op het gebied van werkmotivatie. Daarbij is de theorie gericht op 

arbeidsmotivatie, wat in dit onderzoek aan bod komt. 

In zijn onderzoek heeft Herzberg (1959) verschillende medewerkers gevraagd naar hun 

meest positieve en negatieve ervaringen in hun loopbaan en de oorzaken die daaraan ten grondslag 

lagen. Dit resulteerde in een overzicht van verschillende factoren die invloed hebben op de motivatie 

van medewerkers. Daarbij heeft hij onderscheid gemaakt tussen sastifiers en dissatisfiers, dit zijn 

factoren die de motivatie van medewerkers kunnen beïnvloeden (zie tabel 1, blz. 15). Herzberg 

(1959) concludeert dat satisfiers, intrinsieke factoren, te maken hebben met het werk en de persoon 

zelf. Dissatifiers, extrinsieke factoren, zijn factoren die vooral met de context waarin medewerkers 

werken te maken hebben. Deze factoren zorgen ervoor dat mensen ontevreden zijn of geblokkeerd 

voelen (Bloemers & Hagedoorn, 1997). De sastifiers en dissatisfiers zijn vergelijkbaar met intrinsieke 

en extrinsieke motivatie. Intrinsieke motivatie is motivatie van binnenuit, iemand vertoont bepaald 

gedrag omdat hij/zij ervan overtuigd is dat het zinvol gedrag is. Extrinsieke motivatie is gedrag dat 

vertoond wordt om een beloning te ontvangen of een ‘straf’ te ontlopen (Nederstigt & Poiesz, 2006).  
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Tabel 1: Belangrijkste satisfiers en dissatisfiers volgens Herzberg (1959). Bron Bloemers & Hagedoorn, 1997; Schreuder 
Peters & Boomkamp, 2004. 

 

Onder de satisfiers vallen factoren zoals prestatie, het werk zelf, verantwoordelijkheid en 

promotiekansen. Bij prestatie gaat over het goed kunnen afronden van een opdracht of een 

oplossing kunnen bieden voor een probleem (Herzberg, Mausner & Bloch Snijderman, 2009). Voor 

medewerkers is het belangrijk dat zij voor hun gevoel hun werk naar behoren kunnen uitvoeren. Een 

vraag die in het kader van dit onderzoek relevant is, is: Heeft de organisatieverandering invloed 

gehad op de uitvoering van het werk van medewerkers?  

De tweede factor wordt gevormd door het werk zelf. De inhoud van het werk kan door een 

organisatieverandering veranderen. Een functie kan bijvoorbeeld anders ingevuld worden. Wanneer 

dit als positief wordt ervaren kan dit de intrinsieke motivatie verhogen. Een vraag die in het kader 

van dit onderzoek gesteld kan worden is: Is de inhoud van het werk van medewerkers door de 

organisatieverandering(en) veranderd?  

De derde satisfier is verantwoordelijkheid. Het hebben of krijgen van verantwoordelijkheid 

kan zorgen voor een hoge intrinsieke motivatie. Dit kan leiden tot het sneller accepteren van de 

organisatieverandering. Door een organisatieverandering kan een medewerker meer taken krijgen, 

wat het gevoel van verantwoordelijkheid bij de medewerker vergroot. Vragen die hierbij gesteld 

kunnen worden zijn: Is de verantwoordelijkheid binnen uw functie door de organisatieverandering 

veranderd? Hoe ervaart de medewerker deze verandering?  

De laatste factor die een rol speelt bij intrinsieke motivatie zijn promotiekansen. In dit 

onderzoek wordt promotie breed opgevat. Promotie gaat niet alleen om de overstap naar een 

hogere functie, maar het gaat ook om horizontale promotie. Dit houdt in dat wanneer medewerkers 

door de organisatieverandering een andere functie gaan bekleden, maar wel op hetzelfde niveau 

blijven functioneren, dit ook als promotie kan worden gezien. Door promotie te maken krijgt de 

medewerker de mogelijkheid om zichzelf verder te ontwikkelen, dit bevordert de intrinsieke 

motivatie en zo wellicht ook de acceptatie van de organisatieverandering. Een vraag die in het kader 

van dit onderzoek relevant is, is: Hoe heeft de organisatieverandering invloed gehad op de loopbaan 

van de medewerker?  

Onder de dissatisfiers vallen factoren zoals het gevoerde beleid, manier van leidinggeven, 

arbeidsomstandigheden en sociale verhoudingen. De eerste factor, het gevoerde beleid kan 

belangrijk zijn voor de acceptatie van een verandering (Mastenbroek et al., 2004). In dit onderzoek 

wordt er onderscheid gemaakt tussen beleid dat topdown of bottom-up gevoerd wordt. Bij topdown 

gaat het om beleid dat van bovenaf gestuurd wordt. Het management bepaalt de inhoud en 

medewerkers kunnen naderhand vragen stellen en reageren op vastgesteld beleid. Medewerkers 

krijgen geen mogelijkheid tot inspraak (Reijnders, 2006). Bij bottom-up beleid komt informatie voor 

het beleid vanuit de medewerkers. Het management luistert naar wat medewerkers constateren en 

hoe zij de verandering zien (Koeleman, 2003). Als medewerkers de mogelijkheid krijgen om te 

participeren bij de vormgeving van beleid, heeft dit vaak een positief effect op de acceptatie van de 

organisatieverandering (Paterson & Gary, 2002).  

Satisfiers  Dissatisfiers 

 Prestatie   Het gevoerde beleid 

 Het werk zelf  Manier van leidinggeven 

 Verantwoordelijkheid  Arbeidsomstandigheden 

 Promotiekansen  Intermenselijke relaties, sociale 
verhoudingen 
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Vragen die in het kader van dit onderzoek van toepassing zijn, zijn: Hoe wordt het beleid rondom de 

organisatieverandering vormgegeven? Wat vinden medewerkers van het beleid dat gevoerd wordt 

rondom de organisatieverandering?  

De tweede dissatisfier, de manier van leidinggeven, wordt in dit onderzoek gebaseerd op de 

leiderschapsstijlen van Burns (1978; in Rainey 2009). Hij onderscheidt daarbij twee manieren van 

leidinggeven, transactioneel en transformationeel. Transactionele leiders gebruiken beloningen en 

straffen om medewerkers te motiveren. Deze leiders maken het werk helder door te laten zien wat 

medewerkers moeten doen voor een beloning (Rainey, 2009). Transformationele leiders stimuleren 

medewerkers om het beste uit zichzelf te halen. Deze leiders helpen medewerkers bij het herkennen 

en aangaan van nieuwe uitdagingen (Bass, 1985 in Rainey, 2009). Die uitdaging zou bijvoorbeeld 

kunnen komen uit een organisatieverandering. Vragen die in het kader van dit onderzoek relevant 

zijn: Hoe wordt leiding gegeven binnen de organisatie en afdeling? Heeft de leidinggevende invloed 

op de manier waarop medewerkers de organisatieverandering ervaren?  

De derde factor als het gaat om dissatisfiers, zijn de arbeidsomstandigheden, dit is de basis 

van werk. Het gaat hierbij om een gezonde en veilige omgeving voor medewerkers (Rijksoverheid, 

2012). Aspecten die voor dit onderzoek van toepassing zijn, zijn: werktijden en de fysieke 

werkomgeving zoals een goede stoel, licht en geluid. Deze aspecten zouden beïnvloed kunnen 

worden door een organisatieverandering, bijvoorbeeld wanneer een medewerker door overplaatsing 

in een ander kantoor terecht komt. Vragen die hierbij een rol spelen zijn: Zijn de werktijden 

veranderd door de organisatieverandering? Zijn er door de organisatieverandering veranderingen 

geweest in de fysieke werkomgeving?  

De laatste dissatisfier zijn de sociale verhoudingen. Bij deze factor gaat het om de collega’s 

van een medewerker. Door organisatieveranderingen kunnen de verhoudingen tussen collega’s 

veranderen, bijvoorbeeld door overplaatsing of ontslag. Ook kunnen de verhoudingen verstoord 

raken, bijvoorbeeld tussen leidinggevende en een medewerker. Deze veranderingen in de sociale 

verhoudingen kunnen invloed hebben op de motivatie van een medewerker (Herzberg, Mausner & 

Bloch Snijderman, 2009). Vragen die in dit onderzoek van toepassing zijn, zijn: Hoe heeft de 

organisatieverandering invloed gehad op de sociale verhoudingen in de werkomgeving? Is het 

contact met de collega’s door de organisatieverandering veranderd?  

 

Hoewel de theorie van Herzberg (1959) van invloed is geweest op het denken over 

arbeidsomstandigheden en leidinggeven, is er ook kritiek (Schreuder Peters & Boomkamp, 2004). De 

uitkomsten die Herzberg (1959) heeft gevonden blijken een product te zijn van de methode die hij 

gebruikt. Dit heeft te maken met het feit dat mensen geneigd zijn succes aan zichzelf toe te schrijven 

en mislukkingen aan dingen die ze niet kunnen beïnvloeden. Desondanks wordt er in dit onderzoek 

toch gebruik gemaakt van de theorie van Herzberg (1959). Herzberg (1959) beschrijft in zijn theorie 

de factoren vrij algemeen. In het kader van dit onderzoek zijn de factoren meer specifiek ingevuld 

aan de aan de hand van andere theorieën, waardoor de mogelijkheid om succes alleen toe te kennen 

aan de persoon zelf en mislukking aan de context wordt beperkt. Aan de hand van de dissatisfiers en 

satisfiers kunnen twee groepen medewerkers onderscheiden worden. De dissatisfiers vormen een 

groep die negatief staat tegenover de organisatieverandering en de satisfiers vormen een groep die 

positief staat tegenover de organisatieverandering. Hoe medewerkers een verandering ervaren en 

welke emoties daarbij een rol spelen, kan worden geïllustreerd aan de hand van twee modellen. De 

dissatisfiers worden geïllustreerd door middel van het model van Kübler-Ross (1969) en de satisfiers 

door middel van het ‘drie fasen model’ van Buckman (1993). 
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De gevoelens die een organisatieverandering losmaakt bij medewerkers, kunnen geassocieerd 

worden met verlies (Reijnders, 2006). Kübler Ross (1969) heeft een model ontwikkeld die de 

verschillende fases van verlies beschrijft. De verschillende fases die iemand doorloopt zijn 

ontkenning, boosheid, onderhandelen, depressie en acceptatie (zie figuur 1). In de eerste fase, 

ontkenning, ontkennen mensen de situatie, in dit onderzoek de organisatieverandering. Mensen 

geloven niet dat wat hen te wachten staat waar is. Wanneer iemand de situatie niet langer kan 

ontkennen, volgt woede. Mensen vragen zich af waarom uitgerekend zij met deze verandering(en) te 

maken krijgen. Vaak is de woede misplaatst en ongericht. Vervolgens komen mensen in de 

onderhandelingsfase, ze zien dat woede niet helpt en proberen het op een andere manier. Om de 

situatie uit te stellen, gaat iemand onderhandelen. Na de fase van onderhandelen, komt men in de 

fase van depressie. Mensen ervaren een gevoel van verlies en verslagenheid (Kübler Ross, 1969). In 

de laatste fase accepteren mensen (uiteindelijk) de situatie en leren zij hoe ze met de nieuwe situatie 

moeten omgaan. Bijvoorbeeld door middel van ondersteuning van anderen, in dit onderzoek 

collega’s. Gevoelens als woede en verslagenheid maken plaats voor acceptatie. De snelheid en de 

diepte van de verschillende emoties zijn afhankelijk van de persoon. De volgorde kan ook verschillen, 

het komt voor dat mensen terugvallen naar een vorige fase of een bepaalde fase (bijna) niet 

doormaken (Kübler-Ross in Borgen & Amundson, 1987). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figuur 1: Stadia van verlies tijdens een organisatieverandering. Bron: Kübler-Ross, 1993 

 

Bij een organisatieverandering kunnen ook de verschillende fases van Kübler-Ross (1969) doorlopen 

worden. Een organisatieverandering kan vergeleken worden met een rouwproces (Reijnders, 2006; 

Kloosterboer, 2005). Kloosterboer (2005) heeft uitspraken van medewerkers die kunnen voorkomen 

bij een organisatieverandering aan elk stadia van het rouwproces gekoppeld. Bijvoorbeeld bij woede, 

“Ik heb nooit horen zeggen dat het niet goed ging” (Kloosterboer 2005, p.13). Voor medewerkers is 

het belangrijk om de mogelijkheid te krijgen afscheid te nemen van de situatie voor de 

organisatieverandering, om zo de nieuwe situatie te kunnen aanvaarden (Kübler-Ross in Reijnders, 

2006, p.89). Het model van Kübler-Ross (1969) illustreert de dissatisfiers, de groep medewerkers die 

negatief staat tegenover de verandering. 

 

Onder het model van Kübler Ross ligt de assumptie ten grondslag dat iedereen dezelfde stadia 

doorloopt, hetzij in een verschillend tempo en/of sterkte van emoties. Hoewel het model veel 

aanhang en waardering kent (Copp, 1998), is er ook kritiek, zoals van Copp (1998), Davidson (2002) 

en Elrod & Tippett (2002).  
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Copp (1998) geeft als kritiek dat het model van Kübler-Ross te mechanisch is. Zij vindt dat niet altijd 

alle fases van belang zijn. Acceptatie is volgens haar bijvoorbeeld niet altijd mogelijk (Copp, 1998). 

Davidson (2002) vraagt zich af of de stadia van toepassing zijn op iedereen ongeacht geslacht, leeftijd 

of cultuur. Hij veronderstelt dat deze variabelen wellicht effect hebben op hoe mensen met 

veranderingen omgaan. Ten slotte geeft Kegan (1994 in Elrod & Tippett, 2002) aan dat het aanpassen 

aan veranderingen niet in fases hoeft te verlopen. Hij ziet het leven als een doorlopend proces, 

mensen raken gewend aan veranderingen. Veranderingen worden onderdeel van het leven en gaan 

niet gepaard met heftige emoties (Kegan, 1994 in Elrod & Tippett, 2002).  

 

In navolging van Copp (1998), die veronderstelt dat niet alle fases van belang zijn, wordt in dit 

onderzoek verondersteld dat medewerkers de verandering ook kunnen accepteren zonder de heftige 

emoties die Kübler-Ross (1969) beschrijft. Voor medewerkers die geen heftige emoties meemaken 

na een organisatieverandering, kan het drie fasen model van Buckman (1993) uitkomst bieden. 

Buckman (1993) beschrijft drie fases die van toepassing zijn op mensen die te maken krijgen met een 

grote verandering in hun leven, zoals een ernstige ziekte bij zichzelf of een dierbare. Een 

organisatieverandering kan ook voor grote veranderingen zorgen in het leven van mensen. In dit 

onderzoek zal dit model gebruikt worden voor mensen die te horen krijgen dat hun organisatie gaat 

veranderen. De eerste fase van het drie fasen model van Buckman (1993), is de Initial stage .In deze 

eerste fase kunnen verschillende emoties een rol spelen zoals angst, ongeloof, woede, ontkenning, 

schuld en humor (Buckman, 1993 in Copp, 1998). Buckman (1993) geeft aan dat afhankelijk van de 

persoon en hoe zij eerdere veranderingen hebben ervaren, verschillende emoties kunnen spelen. In 

dit onderzoek zou dit naar voren kunnen komen aan de hand van de veranderhistorie van 

medewerkers. Wellicht dat bij medewerkers die al meerdere veranderingen hebben meegemaakt 

andere emoties spelen dan bij medewerkers die voor de eerste keer een organisatieverandering 

meemaken.  

De tweede fase is de Chronic stage. Buckman (1993 in Copp, 1998) stelt dat mensen deze 

fase ingaan als de intensiteit van hun emoties uit de eerste fase minder sterk aanwezig zijn. Dit kan 

iemand zelf doen of iemand kan daarbij geholpen worden. Medewerkers kunnen bijvoorbeeld op 

een gegeven moment zelf inzien dat woede geen zin heeft, de intensiteit van de emotie neemt af en 

de medewerker komt in de tweede fase, de Chronic stage. Maar ook collega’s of de organisatie 

kunnen hierbij helpen. Een organisatie kan medewerkers bijvoorbeeld ondersteuning bieden tijdens 

het aanpassen aan de nieuwe organisatie (Paterson & Gary, 2002; Cummings & Worley, 2009). In dit 

onderzoek wordt gekeken naar elementen die ervoor kunnen zorgen dat de emoties uit de Initial 

stage verminderd kunnen worden.  

De laatste fase is de Final stage (Buckman, 1993 in Copp, 1998). In deze fase draait het om de 

acceptatie van de situatie, de organisatieverandering. In deze fase leren mensen de nieuwe situatie 

accepteren en hoe ze er mee om moeten gaan. In deze fase gaan medewerkers aan de slag met de 

nieuwe organisatie en maken ze de nieuwe vereiste handelingen eigen. Daarnaast dragen 

medewerkers in deze fase vaak op een constructieve wijze bij aan de uitvoering van de 

organisatieverandering (Kloosterboer, 2005). Vragen die in het kader van dit onderzoek van 

toepassing zijn: Hoe gaan medewerkers om met de nieuwe organisatie? Zijn de medewerkers al 

gewend aan de verandering(en)? 

Buckman (1993) geeft zijn model niet weer zoals Kübler-Ross (1969), maar beschrijft de 

verschillende fases. In de eerste fase van het model van Buckman (1993) kunnen verschillende 

emoties een rol spelen, zoals angst, ongeloof, woede, ontkenning, schuld en humor.  
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Dit komt overeen met de eerste fase van het model van Kübler-Ross (1969). In de tweede fase van 

Buckman (1993) wordt de intensiteit van de emoties verminderd, bij het model van Kübler-Ross 

(1993) worden ze juist heftiger. In deze tweede fase van Buckman leren mensen omgaan met hun 

emoties. De laatste fase van Buckman (1993) staat in het teken van acceptatie, wat overeen komt 

met de acceptatiefase van Kübler-Ross (1969). Deze twee modellen geven de emoties weer die 

kunnen spelen bij een organisatieverandering. Deze emoties kunnen invloed hebben op de motivatie 

van medewerkers. De dissatisfiers worden geïllustreerd aan de hand van het model van Kübler-Ross 

(1969), waarbij heftige emoties een rol spelen. De satisfiers worden door middel van het ‘drie fasen 

model’ van Buckman (1993) geïllustreerd. Ook hier spelen emoties rol, maar niet zo heftig als bij het 

model van Kübler-Ross (1969). In het kader van dit onderzoek wordt het drie fasen model van 

Buckman (1993) gevisualiseerd op de manier van Kübler-Ross (1969), zo kan er onderscheid gemaakt 

worden tussen twee groepen medewerkers, de satisfiers en dissatisfiers (zie figuur 2).  

 

 

 

 

 

 

 
 

In de vorige twee paragrafen is inzicht verkregen in organisatieveranderingen, welke factoren van 

invloed zijn op de motivatie van medewerkers en welke emoties een rol kunnen spelen bij een 

organisatieverandering. In de volgende paragraaf wordt ingegaan op betekenisgeving, hoe geven 

medewerkers betekenis aan een organisatieverandering? 

3.3 Betekenisgeving 
Hoe medewerkers de organisatieveranderingen ervaren en beschrijven, hangt af van de betekenissen 

die zij geven. In dit onderzoek wordt gekeken naar de betekenissen die worden gegeven aan de 

dissatisfiers en satisfiers, dit zijn factoren die de motivatie van medewerkers beïnvloeden. 

Veranderingen in deze factoren beïnvloeden de motivatie van medewerkers en de ervaring van de 

organisatieverandering. Een organisatieverandering kan deze factoren beïnvloeden, een 

organisatieverandering kan bijvoorbeeld een verandering in functie of sociale verhoudingen 

betekenen. Door middel van de betekenisgeving van medewerkers krijgen de factoren een positieve 

of negatieve betekenis. Betekenisgeving is een begrip dat moeilijk te vangen is. Verschillende auteurs 

hebben onderzoek gedaan op het gebied van betekenisgeving (zie bijvoorbeeld Gioia & Chittipeddi, 

1991; Maitlis, 2005; Brown 2002; Weick 1995). Gioia en Chittipeddi (1991) richten zich vooral op 

betekenisgeving en leiderschap. Maitlis (2005) richt zich op wat er gebeurt wanneer meerdere 

partijen zich gelijktijdig in het proces van betekenisgeving bevinden. En Brown (2002) richt zich 

voornamelijk op betekenisgeving in extreme omstandigheden of crisissituaties. Een toonaangevende 

auteur op dit gebied is Weick (1995).  

Figuur 2: Model Kübler-Ross (1969) en acceptatiemodel gebaseerd op Buckman (1993) 
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In het kader van dit onderzoek is gekozen om de inzichten van Weick (1995) te gebruiken omdat hij 

zich focust hij op betekenisgeving in organisaties dat ook in dit onderzoek centraal staat. Weick 

(1995) geeft als eenvoudige definitie van betekenisgeving “making something sensible”. 

Betekenisgeving is een proces. Weick (1995) beschrijft dit proces als “the process of social 

construction that occurs when discrepant cues interrupt individuals’ ongoing activity, and involves the 

retrospective development of plausible meanings that rationalize what people are doing” (in Maitlis & 

Sonenshein, 2010, p. 551). Dit proces bevat zeven karakteristieken, Identity, Retrospective, Enactive 

of sensible environments, Social contact, Ongoing events, Extracted cues en Driven by plausibility 

rather than accuracy. Onduidelijk blijft of ze allemaal even belangrijk zijn, of dat sommige 

karakteristieken meer aandacht zouden moeten krijgen (Mills, 2003). In het kader van dit onderzoek 

worden twee karakteristieken van betekenisgeving uitgewerkt, Identity en Social contacts. De 

gedachte is dat deze twee karakteristieken het meest relevant zijn in het geven van betekenis aan 

organisatieveranderingen. Deze twee karakteristieken zullen hieronder nader worden toegelicht. 

 

De eerste karakteristiek die belangrijk is bij betekenisgeving is Identity. Deze karakteristiek gaat over 

diegene die betekenis geeft, door Weick (1995) beschreven als de ‘sensemaker’. Afhankelijk van 

diegene die betekenis geeft, krijgt een gebeurtenis een bepaalde betekenis. Je eigen identiteit 

bepaalt wat je ziet, maar wat je ziet bepaalt ook wie je bent (Weick, 1995, p.20). Dit lijkt een 

individueel proces, dit is echter niet zo. Identiteit wordt gevormd door het proces van interactie. 

Doormiddel van het uitwisselen van betekenissen met anderen kan jouw eigen beeld en/of identiteit 

veranderen. Bij de eigenschap Identity gebruikt Weick (1995) de inzichten van Erez en Earley (1993) 

om Identity concreter te maken. Erez en Earley (1993) stellen dat drie behoeften belangrijk zijn om 

een identiteit in stand te houden, dit zijn zelfverheffing, eigen effectiviteit en consistentie. In het 

kader van dit onderzoek zullen de eerste twee behoeften, zelfverheffing en eigen effectiviteit verder 

uitgewerkt worden. Zelfverheffing gaat over het zoeken en onderhouden van een positief zelfbeeld. 

Belangrijk hier is hoe medewerkers zichzelf zien, en of dat beeld positief of negatief is. Een positief 

zelfbeeld kan helpen de organisatieverandering te relativeren. Medewerkers met een positief 

zelfbeeld geloven in zichzelf en zien ook na de organisatieverandering kansen (Brockner, 1988). 

Mensen met een negatief zelfbeeld zijn meer onzeker en weten niet hoe ze met de 

organisatieverandering om moeten gaan, de kans op negatieve betekenisgeving is groter. De 

volgende vraag is in het kader van dit onderzoek relevant: Heeft het beeld dat medewerkers van 

zichzelf hebben invloed op hoe zij de organisatieverandering zien? 

Eigen effectiviteit staat voor jezelf waarnemen als effectief en competent. In dit onderzoek 

wordt deze behoefte gezien als de waargenomen competenties van een medewerker die goed zijn 

voor zijn zelfvertrouwen (Kwahk, 2006). Medewerkers die overtuigd zijn van hun competenties geven 

eerder hun mening. Daarnaast maken zij graag gebruik van de mogelijkheid om te participeren in een 

organisatieverandering, wat een positieve betekenisgeving kan bevorderen(Gebert, Boerner & 

Agafonov, 1999 in Kwahk, 2006). Medewerkers die zichzelf als minder competent zien, kunnen bang 

worden om hun baan te verliezen door een organisatieverandering. De betekenis die zij aan de 

organisatieverandering geven zal eerder negatief zijn. Een vraag die in het kader van dit onderzoek 

relevant is, is: Hebben de competenties van medewerkers invloed op de manier waarop 

medewerkers met de organisatieverandering omgaan?  
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De tweede karakteristiek van betekenisgeving die in dit onderzoek gebruikt wordt is social contact. 

Dit zijn de sociale contacten, de omgeving waarin iemand zich bevindt. Zoals bij identiteit al naar 

voren komt, is betekenisgeving geen individueel proces. Hoe mensen denken en sociaal functioneren 

is met elkaar verweven (Weick 1995, p. 38). Het sociale proces ligt ten grondslag aan hoe mensen 

interpreteren en welke interpretaties zij gebruiken. Hoe anderen de wereld zien en welke 

betekenissen zij daarbij gebruiken, is van invloed op de eigen interpretaties en betekenissen. Bij de 

omschrijving van deze eigenschap blijft Weick (1995) vaag, het is onduidelijk wie of wat bedoeld 

wordt met social contact. Om deze karakteristiek invulling te geven, wordt in dit onderzoek social 

contact gezien als de directe werkomgeving, in het bijzonder de collega’s van een medewerker. 

Mensen brengen een groot deel van hun leven door op hun werk, daarbij spelen collega’s een 

belangrijke rol. Henderson en Argyle (1985) geven aan dat sociale steun van zowel collega’s als 

leidinggevenden een belangrijke rol spelen in het werkplezier van medewerkers en hoe medewerkers 

omgaan met veranderingen. Daarom is het belangrijk hoe met collega’s wordt omgegaan door de 

organisatie, bijvoorbeeld wanneer er medewerkers wegmoeten of overgeplaatst worden als gevolg 

van een organisatieverandering. Vragen die in dit onderzoek een rol spelen zijn: Kan een 

medewerker het vinden met zijn collega’s? En wat is daarvan de invloed op zijn eigen werkplezier? Is 

het vertrek van een collega in de ogen van de medewerker goed gegaan? En worden medewerkers 

beïnvloed door het vertrek van collega’s?  

 

De karakteristieken van betekenisgeving, Identity en social contact hebben invloed op hoe 

medewerkers betekenis geven aan de satisfiers en dissatisfiers. Op basis van die betekenissen 

worden er drie type medewerkers onderscheiden, te weten het ‘ziet kansen’-type, het ‘gaat het 

redden’- type en ‘ziet bedreigingen’-type. Het ‘ziet kansen’-type, deze groep wordt gevormd door de 

satisfiers en positieve karakteristieken van betekenisgeving. Deze medewerkers zien de 

organisatieverandering als een kans. De satisfiers worden positief beïnvloed, bijvoorbeeld als 

medewerkers een promotiekans krijgen als gevolg van de organisatieverandering of wanneer 

medewerkers de verantwoordelijkheid die bij hun functie hoort behouden of wordt uitgebreid. 

Daarbij is hun zelfbeeld positief, ze vertrouwen erop dat zij thuis horen in de nieuwe organisatie. 

Daarnaast geloven zij in hun competenties die het mogelijk maken om aan nieuwe eisen te voldoen. 

Deze groep heeft een goede verstandhouding met haar collega’s waardoor een positieve 

werkomgeving ontstaat.  

Het volgende type medewerkers is ‘gaat het redden’-type. Deze groep staat negatief ten 

opzichte van de organisatieverandering, zij zitten in de groep van de dissatisfiers. Maar de 

karakteristieken van betekenisgeving zijn positief, zij zijn positief over hun zelfbeeld en 

competenties. Deze groep ziet de organisatieverandering als een bedreiging en/of negatief. Zij 

benoemen de dissatisfiers in relatie tot de organisatieverandering. Het beleid rondom de 

organisatieverandering is niet goed, ze kunnen niet bij hun leidinggevende terecht, de 

arbeidsomstandigheden zijn veranderd en/of de sociale verhoudingen zijn veranderd. Maar deze 

groep weet deze factoren te relativeren op basis van Identiy en Social contact. Op basis van deze 

karakteristieken weten zij de negatieve factoren enigszins te relativeren. Dit kan bijvoorbeeld als 

volgt in zijn werk gaan. Wanneer ze vinden dat het beleid rondom de organisatieverandering niet 

goed is, bijvoorbeeld te veel topdown waardoor medewerkers zelf weinig invloed hebben, geloven ze 

op basis van hun eigen competenties dat het goed komt, dat zij thuis horen in de nieuwe organisatie.  
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Zij zien de organisatieverandering in eerste instantie als negatief, maar gaan toch langzaam over tot 

acceptatie doordat ze een positief zelfbeeld hebben en/of positief staan tegenover hun eigen 

competenties.  

Het derde type medewerkers, is het ‘ziet bedreigingen’-type. Dit zijn medewerkers die in een 

depressie blijven hangen. De organisatieverandering wordt als negatief ervaren en daarbij zijn de 

karakteristieken van betekenisgeving negatief, hun zelfbeeld kan negatief zijn of ze voelen zich 

onzeker, en/of ze zijn niet overtuigd van hun eigen competenties. Zij hebben minder de mogelijkheid 

om de organisatieverandering te relativeren, en zien niet de kansen van de organisatieverandering. 

Dit type medewerker wordt in dit onderzoek geïllustreerd aan de hand van de inzichten die 

gebaseerd zijn op het survivor syndroom.  

 

Het survivor syndroom is een zware term die zijn oorsprong vindt in 1945, het einde van de Tweede 

Wereldoorlog. Een zware tijd voor veel mensen, een oorlog met veel slachtoffers. Gedurende de 

Tweede Wereldoorlog zijn veel mensen terecht gekomen in concentratiekampen. Enkelen overleven 

deze kampen en de oorlog, maar zij hebben veel last van het feit dat zij de oorlog hebben overleefd, 

en vrienden en familie niet. Zij kampen met schuldgevoelens en psychische klachten, zoals 

depressiviteit. Niederland (1961) noemt dit het survivor syndroom. Hij omschrijft het survivor 

syndroom als ‘reactive chronic depression with ongoing survivor guilt’ (Niederland in Rustin & Lipsig, 

1972, p 88) dat zich uit in teruggetrokkenheid, apathie, gevoel van verlorenheid en isolatie. 

Daarnaast hebben mensen met het survivor syndroom moeite om relaties aan te gaan en kunnen ze 

niet meer genieten van dingen, zoals het ‘nieuwe’ leven dat voor hen staat (Rustin & Lipsig, 1972).  

Tegenwoordig wordt de term survivor syndroom ook in een andere context gebruikt, namelijk in 

organisaties. De omschrijving, de definitie van het survivor syndroom in organisaties, verschilt per 

schrijver. Doherty & Horsted (1995, p.26) beschrijven het als een “mixed bag of behaviors and 

emotions often exhibited by remaining employees following an organizational downsizing”. Noer 

(2009, p. 13) gebruikt “a generic term that describes a set of attitudes, feelings, and perceptions that 

occur in employees who remain in organizational systems following involuntary employee 

reductions”. En Baruch & Hind (1991, p. 30) gebruiken “set of shared reactions and behaviors of 

people who survived an adverse event”. Hoewel de bewoording per definitie verschilt, gaat elke 

definitie over de verscheidenheid aan emoties, percepties en gedrag die zich kunnen openbaren bij 

het meemaken van een reorganisatie. In dit onderzoek zal een definitie gehanteerd worden die 

voortkomt uit de verschillende definities die hierboven zijn beschreven: “het survivor syndroom is 

een term die houdingen van weerstand, gevoelens van onzekerheid en negatieve percepties 

beschrijft die kunnen ontstaan na een reorganisatie bij de achtergebleven medewerkers”.  

Brockner (1987, 1992, 1994) heeft verschillende onderzoeken gedaan naar reorganisaties en de 

invloed daarvan op de achterblijvers. Hij introduceerde de term survivor syndroom voor 

achterblijvers die zich ongelukkig voelen, gedemotiveerd zijn en een verlies van vertrouwen in het 

management ervaren na een reorganisatie (Brockner, 1992). Vooral in Amerika en Engeland is veel, 

vooral kwantitatief, onderzoek gedaan naar het survivor syndroom in organisaties (Appelbaum & 

Donia, 2000; Baruch & Hind, 1999; Brockner, 1987; Noer, 2009; Sahdev, 2004). Symptomen die bij 

achtergebleven medewerkers kunnen voorkomen zijn: ongelukkig voelen, gedemotiveerd raken, 

vertrouwen verliezen in de organisatie en onzeker worden (Baruch & Hind, 1999). Travaglione en 

Cross (2006) voegen hier nog aan toe een toename in verzuim en vermindering van inzet en 

prestatie.  
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Ook Noer (2009) geeft een overzicht van verschillende gevoelens en zorgen die kunnen spelen bij het 

survivor syndroom: baanonzekerheid, onrechtvaardigheid, depressie & angst, vermoeidheid, lagere 

motivatie, wantrouwen & verraad, ontevreden over planning & communicatie, ontevreden over het 

reorganisatieproces, gebrek aan geloofwaardigheid management, gebrek aan strategische sturing, 

gebrek aan wederzijdse betrokkenheid, korte termijn winstoriëntatie en gevoel van permanente 

verandering. Een aanvulling op het overzicht van Noer (2009) wordt gegeven door Travaglione & 

Cross (2006), die laten zien dat een de toename in verzuim ook kan voorkomen bij het survivor 

syndroom. In dit onderzoek zullen indicatoren zoals baanonzekerheid, onrechtvaardigheid, depressie 

& angst, vermoeidheid, lagere motivatie, wantrouwen & verraad en een gevoel van permanente 

verandering gebruikt worden voor het identificeren van het survivor syndroom (Noer,2009). De 

andere factoren die Noer (2009) beschrijft, zoals ontevreden over planning & communicatie en 

ontevreden over het reorganisatieproces, komen terug bij de satisfiers en dissatisfier en zullen 

daarom geen rol spelen bij de identificatie van het survivor syndroom. Vragen die in het kader van dit 

onderzoek relevant zijn, zijn: Vinden medewerkers de organisatieverandering rechtvaardig? Hebben 

medewerkers last (gehad) van emoties, zoals onzekerheid, angst?  

 

De vraag is of een dergelijke term als het survivor syndroom wel gebruikt kan worden in deze zin. Er 

zijn ook onderzoeken die de term survivor syndroom bewust achterwegen laten en over 

‘achterblijvers’ spreken, bijvoorbeeld in het onderzoek van Psychological health and well-being in 

restructuring (PSYRES). In dit onderzoek zal de term survivor syndroom wel gebruikt worden omdat 

de term aangeeft welk effect een reorganisatie op de achtergebleven medewerkers kan hebben.  

 

In de volgende paragraaf zal het analytisch kader beschreven worden, waarin de concepten die 

hiervoor aan de orde zijn gekomen kort beschreven worden en vervolgens wordt de onderlinge 

samenhang gevisualiseerd. Daarna wordt antwoord gegeven op de eerste deelvraag: Waaruit bestaat 

in algemene zin de motivatie van medewerkers in een organisatie? 

 

3.4 Analytisch kader 
In het analytisch kader staan drie concepten centraal: organisatieverandering, motivatie en 

betekenisgeving. Organisatieverandering is het beginpunt bij dit onderzoek. Eerste onderwerp 

daarbij is het veranderproces. Hoe wordt het proces vormgegeven? Hieronder liggen drie 

verschillende benaderingen ten grondslag: planned change, emergent change en een combinatie, 

middle change. Daarnaast wordt er ingegaan op het type verandering. Welke 

organisatieveranderingen hebben de medewerkers meegemaakt? Hoe beschrijven zij deze? Aan de 

hand van de inzichten van Dunphy & Stace (1993) worden de organisatieveranderingen die 

medewerkers van ABN AMRO benoemen getypeerd.  

 

Motivatie is het twee onderwerp dat vanuit de theorie is belicht. Aan de hand van de twee 

factorentheorie van Herzberg (1959) worden twee soorten factoren genoemd die invloed hebben op 

de motivatie en tevredenheid van medewerkers, satisfiers en dissatisfiers. De satisfiers zorgen voor 

intrinsieke motivatie bij de medewerkers. Factoren die hieronder vallen zijn prestatie, het werk zelf, 

verantwoordelijkheid en promotiekansen. Dissatisfiers zorgen voor ontevredenheid wat kan leiden 

tot weerstand en tot geen of minder snelle acceptatie van de verandering. Hieronder vallen factoren 

als het gevoerde beleid, manier van leidinggeven, arbeidsomstandigheden en sociale verhoudingen.  



 
 

24 

De gevoelens die bij een organisatieverandering een rol spelen, kunnen vergeleken worden met een 

rouwproces. Aan de hand van het model van Kübler-Ross (1969) worden de emoties bij de 

dissatisfiers geïllustreerd. Kübler-Ross (1969) heeft een model bedacht waarin verschillende fases 

van emoties worden beschreven wanneer iemand te maken krijgt met het verlies van een dierbare, 

in dit onderzoek gezien als de confrontatie met een organisatieverandering. De verschillende fases 

die iemand doorloopt zijn ontkenning, boosheid, onderhandelen, depressie en acceptatie.  

Ook bij de satisfiers spelen emoties, deze emoties worden geïllustreerd aan de hand van het 

model van Buckman (1993). Dit model beschrijft drie verschillende fases, te weten Initial stage, 

Chronic stage en Final stage. In de Initial stage spelen verschillende emoties als woede, onzekerheid 

en ontkenning. Medewerkers gaan de tweede fase in, de Chronic stage, wanneer de intensiteit van 

hun emoties uit de eerste fase minder sterk is. De intensiteit van de emoties kan afnemen doordat 

medewerkers zelf inzien dat een bepaalde emotie, bijvoorbeeld woede, geen zin heeft of met behulp 

van een derde, bijvoorbeeld ondersteuning van de organisatie bij het aanpassen aan de nieuwe 

organisatie. De laatste fase, Final stage, draait om acceptatie van de organisatieverandering. De 

emoties in dit model zijn minder heftig dan in het model van Kübler-Ross (1969).  

 

Het laatste concept dat aan bod komt is betekenisgeving. In dit onderzoek gaat het om de 

betekenissen die medewerkers geven aan een organisatieverandering. Betekenisgeving wordt in dit 

onderzoek geoperationaliseerd aan de hand van twee kenmerken van Weick (1995), Identity en 

Social contact. Identity bestaat uit twee elementen zelfverheffing en eigen effectiviteit (Erez & 

Earley, 1993). Zelfverheffing gaat over het zoeken en onderhouden van een positief zelfbeeld. Eigen 

effectiviteit staat voor jezelf waarnemen als effectief en competent. Social contact is de omgeving 

van de medewerkers. In dit onderzoek wordt die omgeving gezien als de collega’s en welke invloed 

de organisatieverandering op de sociale verhoudingen heeft.  

 

Aan de hand van de satisfiers en dissatisfiers en de karakteristieken van betekenisgeving worden drie 

typen medewerkers beschreven, te weten ‘ziet kansen’-type, het ‘gaat het redden’- type en ‘ziet 

bedreigingen’-type. Het ‘ziet kansen’-type, dit type medewerkers wordt gevormd doordat zij de 

nadruk leggen op de satisfiers en op een positieve manier de organisatieverandering beschrijven. Het 

volgende type medewerkers is het ‘gaat het redden’- type, zij zitten in de groep van de dissatisfiers, 

maar de karakteristieken van betekenisgeving zijn positief, zij hebben een positief zelfbeeld en zijn 

positief over de eigen competenties. Op basis van hun positieve zelfbeeld en waargenomen 

competenties kan dit type medewerker de organisatieverandering relativeren. Het laatste type 

medewerkers, is het ‘ziet bedreigingen’-type. De organisatieverandering wordt als negatief ervaren 

en daarbij zijn de karakteristieken van betekenisgeving negatief. Dit houdt in dat hun zelfbeeld 

negatief kan zijn, ze voelen zich onzeker en/of ze zijn niet overtuigd van hun eigen competenties. 

Omdat dit type medewerker niet de mogelijkheid heeft om te vertrouwen op zichzelf en/of op de 

eigen competenties, kan hij of zij de organisatieverandering niet zien als een kans of relativeren. Dit 

type medewerker wordt geïdentificeerd aan de hand van de symptomen van het survivor syndroom 

die worden beschreven in de literatuur, zoals een verhoogd stressniveau, wantrouwen en depressies. 

Hieronder vindt u een schematisch overzicht van de verschillende concepten en hoe deze 

met elkaar in relatie staan (zie figuur 3, blz. 25). 
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De eerste deelvraag die in dit onderzoek wordt gesteld, is Waaruit bestaat de motivatie van 

medewerkers in een organisatie? Deze deelvraag wordt beantwoord aan de hand van het hierboven 

beschreven theoretisch kader. Motivatie wordt in het onderzoek beschreven aan de hand van de 

tweefactorentheorie van Herzberg (1959). Hij onderscheidt in deze theorie twee soorten factoren, 

satisfiers en dissatifiers. Satisifers zijn intrinsieke factoren en hebben een positieve invloed op de 

intrinsieke motivatie van medewerkers. Onder deze factor vallen vier verschillende factoren, 

prestatie, het werk zelf, verantwoordelijkheid en promotiekansen. Dissatisfiers zijn extrinsieke 

factoren en spelen in de omgeving van medewerkers. Ook onder deze factor vallen vier verschillende 

factoren, te weten het gevoerde beleid, manier van leidinggeven, arbeidsomstandigheden en sociale 

verhoudingen.  

 

 

  

Figuur 3: Schematische weergave analytisch kader 
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4. Methodologie  
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het onderzoek wordt uitgevoerd en vanuit welk perspectief 

dit gebeurt. Eerst wordt inzicht gegeven in de gebruikte onderzoeksbenadering; de interpretatieve 

benadering. Vervolgens zullen de onderzoeksmethode, literatuurstudie en interviews, 

Dataverzameling en -analyse en betrouwbaarheid & validiteit aan bod komen. 

4.1 Onderzoeksbenadering  
De manier waarop een onderzoeker kijkt naar de werkelijkheid heeft invloed op de manier waarop 

onderzoek wordt gedaan. Belangrijk daarin is de gedachte over de wijze waarop je de werkelijkheid 

kan leren kennen (Boeije, 2005). Deetz (2001) maakt onderscheid tussen vier verschillende 

benaderingen op basis van twee dimensies, local/Emergent versus Elite/A priori en de dimensie 

Dissensus versus Consensus (zie figuur 4). De eerste dimensie, local/Emergent versus Elite/A priori, 

heeft betrekking op het ontstaan van de concepten, en welke opvattingen daarbij een rol spelen 

(Deetz, 2001). De tweede dimensie, Dissensus versus Consensus, beschrijft hoe onderzoek aandacht 

geeft aan sociale orde. Daarbij gaat het niet zo zeer om de tegenstelling eens versus oneens, maar 

meer of de nadruk ligt op verschillen of overeenkomsten binnen een discourse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figuur 4: Onderzoeksbenaderingen, Bron: Deetz (2001). 

 

Bij de dialogische benadering ligt de nadruk op fragmentatie, de werkelijkheid wordt hier niet gezien 

als een geheel. Taal speelt in deze benadering een belangrijke rol (Deetz, 2001). De kritische 

benadering kijkt naar organisaties waarbij strijd en machtsrelaties een belangrijke rol spelen. 

Organisaties worden hier gezien als een politieke omgeving (Deetz, 2001). In de normatieve 

benadering worden organisaties gezien als objecten die te controleren en te voorspellen zijn. De 

focus ligt hierbij op consensus en het verkrijgen van algemeen geldende wetten (Deetz, 2001). 

In dit onderzoek wordt de interpretatieve benadering gehanteerd. Hierbij ligt de nadruk op 

een sociale kijk op organisaties, het gaat erom mensen te leren begrijpen binnen een bepaalde 

context (Deetz, 2001). Walsham (2005) beschrijft deze benadering als volgt: “Interpretive methods of 

research start from the position that our knowledge of reality, including the domain of human action, 

is a social construction by human actors. Our theories concerning reality are ways of making sens of 

the world, and shared meanings are a form intersubjectivity rather than objectivity.” (In Walsham, 

2005, p. 320). ‘De’ werkelijkheid bestaat niet, mensen creëren samen een werkelijkheid, de 

werkelijkheid is voor verschillende interpretaties vatbaar (Yanow, 2000). Vanuit deze benadering wil 

een onderzoeker graag weten hoe mensen betekenis geven aan hun omgeving. In dit onderzoek gaat 

het om de betekenissen die medewerkers geven aan organisatieverandering(en).  
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Om achter deze betekenissen te komen, zal er gebruik gemaakt worden van kwalitatief onderzoek. Er 

is gekozen voor kwalitatief onderzoek omdat kwalitatief onderzoek gericht is op het verkrijgen van 

inzicht in de achterliggende gedachten en betekenissen van mensen (Brinkman, 2011). Kwantitatief 

onderzoek is echter meer gericht op het verkrijgen van cijfers, het meetbaar maken van zaken 

(Brinkman, 2011). In dit onderzoek staan de betekenissen van achtergebleven centraal. Het doel is 

om inzicht te krijgen in die betekenissen en niet om die betekenissen in cijfers uit te drukken, daarom 

wordt in dit onderzoek gebruik gemaakt van kwalitatief onderzoek.  

Boeije (2005) beschrijft drie elementen die bij kwalitatief onderzoek naar voren komen. 

Kwalitatief onderzoek kijkt naar de manier waarop mensen betekenis geven aan hun omgeving en 

hoe zij zich op basis van die betekenissen gedragen. Daarnaast wordt er geprobeerd om het thema 

vanuit het perspectief van de respondenten te leren kennen, bijvoorbeeld door middel van 

interviews. Uiteindelijk is het doel van kwalitatief onderzoek om het thema te beschrijven en 

(mogelijk) te verklaren. Deze elementen zijn alle drie terug te vinden in dit onderzoek. Het gaat in dit 

onderzoek om de betekenissen die medewerkers geven aan een organisatieverandering. Hoe hebben 

zij de organisatieverandering ervaren en is dit terug zien in hun (besproken) gedrag? Daarbij wordt 

gebruik gemaakt van interviews om achter de interpretaties van de medewerkers te komen. Op basis 

van deze interviews kan een beschrijving worden gegeven van de betekenissen die medewerkers aan 

de organisatieverandering geven.  

In kwalitatief onderzoek zijn verschillende methoden van onderzoek mogelijk. Hiervoor zijn 

interviews al genoemd, daarnaast zijn ook focusgroepen en observatie mogelijke opties (Silverman, 

2010). Een focusgroep is een interview met meerdere respondenten tegelijk en wordt vaak gebruikt 

om achter de gedachte van verschillende groepen te komen (Morgan, 1998). Observatie is een 

methode die veel voorkomt in de culturele antropologie om inzicht te krijgen in een bepaalde 

gemeenschap (Boeije,2005). In dit onderzoek wordt gemaakt van interviews, omdat deze methode 

gericht is op het verkrijgen van inzicht in de interpretaties en betekenissen die mensen geven. 

Daarnaast is dit onderzoek meer gericht op het verkrijgen van inzicht in het individu in plaats van het 

verkrijgen van inzicht in een bepaalde groep of cultuur, zoals bij een focusgroep of observatie het 

geval is. 

4.2 Literatuurstudie 
Het onderzoek begint met een literatuurstudie. Om geschikte literatuur te vinden, wordt er gebruik 

gemaakt van internet, de universiteitsbibliotheek en eigen boeken. Zoektermen die in het begin van 

dit onderzoek worden gebruikt, zijn organisatieveranderingen, organizational change, survivor 

syndrome, motivatie, motivation, sensemaking. Dit levert een aantal relevante artikelen (Todnem, 

2005; Bamford, 2003) en boeken (Noer, 2009; Weick, 1995) op die het startpunt vormen voor de 

literatuurstudie. Vervolgens worden verschillende zoektermen, zoals bovenstaande zoektermen 

motivatie en organisatieveranderingen, gecombineerd om tot meer informatie te komen. 

Combinaties van zoektermen die hierbij van toepassing zijn, zijn organizational change and survivor 

syndrome, organizational change and motivation, motivation of employees. Daarnaast wordt er 

gebruik gemaakt van de bronvermelding van relevante artikelen, dit levert weer nieuwe artikelen 

met nieuwe inzichten op, zoals Brockner (1987, 1992), Kwahk (2006) en Yousef (2000). 

Op internet is vooral gebruik gemaakt van google scholar, een zoekmachine voor 

wetenschappelijke artikelen, en PiCarta, een overkoepelde zoekmachine die zoekt in verschillende 

(universiteits)bibliotheken.  
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Relevante boeken komen uit de universiteitbibliotheek, zoals Weick (1995) en Bloemers & 

Hagedoorn (1997) en uit eigen beheer (Koeleman, 2003; Reijnders, 2006; Rainey, 2009).  

4.3 Interviews 
Volgens Walsham (1995) zijn interviews een primaire bron van gegevens en kun je door middel van 

interviews goed achter de interpretaties van mensen over bepaalde onderwerpen en situaties 

komen. Er zijn verschillende soorten interviews. Boeije (2005) maakt onderscheid tussen een 

ongestructureerd/vrij interview, semigestructureerd interview en een gestandaardiseerd interview. 

Dit onderscheid wordt gemaakt op basis van de mate van structurering vooraf, zoals formulering van 

de vragen, de inhoud van de vragen, volgorde en antwoordkeuze. De mate waarin deze van te voren 

zijn vastgelegd bepaalt wat voor soort interview het is. Bij de formulering van de vragen kan gedacht 

worden aan open en gesloten vragen. Gesloten vragen geven meer sturing, de respondent kan een 

vraag dan allen bevestigen of ontkennen. Bij een open vraag wordt de respondent meer in de 

gelegenheid gesteld om een meer genuanceerd antwoord te geven. Open vragen komen meer voor 

in een vrij of semigestructureerd interview, en gesloten vragen bij een gestandaardiseerd interview. 

Van te voren kan de inhoud van de vragen vast staan of juist helemaal niet. In een open interview 

bijvoorbeeld, is de inhoud van de vragen nog niet bekend en hangt dat af van het interview. Bij een 

semigestructureerd of gestructureerd interview ligt de inhoud van de vragen al meer vast. De 

volgorde van de vragen die in het interview gehanteerd wordt kan ook vaststaan of juist niet. In een 

open of semigestructureerd interview hangt de volgorde van de vragen af van het interview zelf. De 

interviewer kan op het moment zelf beslissen welke volgorde wordt gehanteerd. Bij een 

gestandaardiseerd interview staat de volgorde vast en werkt de interviewer min of meer een lijst met 

vragen af. Ook de antwoordkeuze verschilt per interview. Bij een vrij of semigestructureerd interview 

kunnen respondenten zelf hun antwoorden kiezen, zij kunnen vrij antwoorden en worden niet in een 

richting gestuurd door bepaalde antwoordkeuzes. Bij een gestandaardiseerd interview liggen de 

antwoordkeuzes vast en kunnen respondenten kiezen uit bepaalde antwoorden. Een vrij interview 

heeft de minst structurering van te voren en een gestandaardiseerd interview de meeste, een 

semigestructureerd interview bevindt zich daartussen. In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van 

semigestructureerde interviews. Dit betekent dat de onderwerpen die besproken worden vaststaan, 

maar dat het verloop van het interview tijdens het interview invulling krijgt.  

Walsham geeft (1995) aan dat het belangrijk is om als interviewer een balans te vinden 

tussen passiviteit en richting geven. Wanneer een respondent alleen de mogelijkheid krijgt zijn eigen 

mening te geven in reactie op de gestelde vraag en niet daarbuiten, geeft de interviewer te veel 

richting en kan dit leiden tot minder rijke data (Walsham, 1995). Een interviewer kan ook te passief 

zijn, bijvoorbeeld wanneer een interviewer niet de mogelijkheid benut om een nieuwe richting in te 

gaan die de respondent aandraagt. Te veel passiviteit kan ervoor zorgen dat de respondent het 

gevoel heeft dat de interviewer zich niet echt interesseert voor zijn of haar mening. Het is van belang 

dat een interviewer ruimte laat voor de mening van de respondent, maar dat daarbij wel het doel 

van het onderzoek centraal blijft staan . De onderwerpen worden afgeleid uit het analytisch kader in 

de vorm van een topiclijst. De topiclijst (zie bijlage I) bevat verschillende onderwerpen die allemaal 

aan bod komen in elk interview en vormen een houvast voor de onderzoeker.  

Om de drempel tot het interview te verlagen en om ervoor te zorgen dat het interview wordt 

afgenomen op een plek waar de respondent zich prettig voelt, krijgt de respondent de mogelijkheid 

om het tijdstip en locatie van het interview te bepalen. Het interview duurt driekwartier tot een uur. 
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4.3.1 Topiclijst  

Op de topiclijst staan vijf verschillende onderwerpen centraal die afgeleid zijn uit het analytisch kader 

(zie paragraaf 3.4). De onderwerpen die centraal staan zijn: organisatieverandering, motivatie, 

betekenisgeving en identificatie van de medewerkers (zie ook bijlage I). Voorafgaand aan het 

interview zullen enkele introducerende vragen worden gesteld, om een beeld te krijgen van de 

respondent, om een band op te bouwen en hem of haar gerust te stellen. Deze vragen zorgen ervoor 

dat de respondent rustig aan het interview kan wennen.  

 Het eerste onderwerp van de topiclijst gaat over de organisatieverandering. Als het over 

organisatieverandering gaat, komen verschillende deelonderwerpen aan bod, zoals 

organisatieontwikkelingen, manier waarop de organisatieverandering wordt ingezet en verschillende 

soorten organisatieveranderingen. Het onderwerp organisatieverandering kan zo van verschillende 

kanten worden belicht om een beeld te krijgen van de verandering die de medewerker heeft 

meegemaakt.  

Het tweede onderwerp is motivatie. In dit onderzoek staat daarbij de tweefactorentheorie 

van Herzberg (1959) centraal. Herzberg (1959) maakt daarbij onderscheid in twee factoren, 

statisfiers en dissatisfier. Satisfiers zijn intrinsieke factoren, deze hebben te maken met het werk en 

de persoon zelf. Dissatifiers zijn extrinsieke factoren, deze factoren hebben vooral met de context te 

maken. Zowel onder de statisfiers als onder de dissatisfiers, vallen vier verschillende factoren. Vanuit 

deze factoren zijn vragen bedacht om te kijken waar de organisatieverandering invloed op heeft en 

of dat invloed heeft op de motivatie van de achtergebleven medewerkers.  

Het derde onderwerp dat aan bod komt is betekenisgeving. In dit onderzoek wordt gebruik 

gemaakt van de theorie van Weick (1995). Hij beschrijft betekenisgeving als een proces aan de hand 

van zeven karakteristieken. In het kader van dit onderzoek worden twee karakteristieken van 

betekenisgeving gebruikt, Identity en Social contacts. Identity kan worden uitgelegd aan de hand van 

twee behoeften, zelfverheffing en eigen effectiviteit. Social contacts heeft betrekking op de collega’s 

van medewerkers. De vragen die van toepassing zijn op Identity en Social contact gaan over de 

medewerker zelf, collega’s en welke invloed de organisatieveranderingen heeft gehad op deze 

karakteristieken.  

Het laatste onderwerp is de identificatie van de medewerkers. Aan de hand van de hierboven 

genoemde concepten worden er drie typen medewerkers onderscheiden, ‘ziet kansen’-type, het 

‘gaat het redden’- type en ‘ziet bedreigingen’-type. Hierbij wordt gekeken naar de combinatie van 

motivatie en betekenisgeving. De drie typen medewerkers hebben verschillende kenmerken, deze 

kenmerken zullen de input vormen voor de vragen die worden gesteld om erachter te komen welk 

type zij zijn.  

4.4 Dataverzameling en analyse 
De interviews zullen worden opgenomen om te zorgen voor een correcte weergave van het 

interview. Daarnaast kunnen de quotes uit de interviews, die gebruikt worden in het verslag, foutloos 

geciteerd worden. De interviews zullen anoniem verwerkt worden en herkenbare uitingen als 

namen, functie en plaatsnamen zullen worden vervangen, zodat niet te herleiden is wie welke 

uitspraak heeft gedaan. Dit wordt gedaan om een gevoel van veiligheid te creëren bij de 

respondenten zodat ze de mogelijkheid krijgen om vrijuit te spreken. Om de data te kunnen 

analyseren, worden de interviews aan de hand van de opnames getranscribeerd. De opnames zijn in 

eerste instantie alleen voor de onderzoeker en worden tot het onderzoek afgerond is bewaard.  
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Zowel de opnames als de getranscribeerde interviews worden voorzien van een code om aan tegen 

welke respondent welk interview vertegenwoordigd. Die codes bestaan uit de elementen 

interviewnummer, dus 1 tot en met 16, geslacht, M voor man en V voor vrouw en leeftijd, 25 tot en 

met 35 is A, 36 tot en met 50 is B en 51+ is C. Bijvoorbeeld interview 1, is een man in de 

leeftijdscategorie 51+, dit interview krijgt dan de code 1.M.C. 

 

De data-analyse begint in dit onderzoek met het doorlezen en het open coderen van de interviews 

(Boeije, 2005). Bij het open coderen van de interviews worden fragmenten die op dat moment van 

belang lijken voor het onderzoek voorzien van een code. Die code is een soort samenvatting van een 

fragment. Het resultaat van dit eerste deel is een overzicht van verschillende codes. In dit onderzoek 

zijn dit bijvoorbeeld codes als organisatieverandering, impact, emotie en loopbaan. De volgende stap 

die genomen wordt, is axiaal coderen. In deze fase worden alle codes met elkaar vergeleken. In dit 

onderzoek zijn alle gebruikte codes naast elkaar gezet om een overzicht te krijgen van het geheel aan 

codes. Vervolgens worden synoniemen weggehaald, wordt er onderscheid gemaakt in de mate van 

belangrijkheid van de verschillende fragmenten en wordt het aantal codes verkleind (Boeije, 2005). 

Vervolgens worden de codes ingedeeld in een structuur van hoofd- en subcodes, een codeboom 

(Boeije, 2005). De codeboom van dit onderzoek is te vinden in bijlage II. De hoofdcodes vormen de 

kernthema’s. De kernthema’s die in dit onderzoek naar voren komen, worden gebruikt als code bij de 

analyse van de onderzoeksdata, te weten veranderingen in de omgeving van de organisatie, 

organisatieveranderingen, het veranderproces, consequenties organisatieverandering voor de 

functie, collega’s, persoon en emoties. Bij het opzetten van de codeboom is ervoor gekozen om de 

codes in de vorm van een trechter op te bouwen. De codeboom begint met codes die meer 

algemeen zijn, zoals veranderingen in de omgeving van de organisatie, gaandeweg wordt er meer 

ingegaan op de persoonlijke ervaringen van medewerkers, zoals emoties die een rol spelen bij een 

organisatieverandering.  

4.5 Onderzoeksgroep en selectie 
In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de onderzoeksgroep, aan welke criteria zij moeten 

voldoen en hoe deze respondenten gevonden zijn. De onderzoeksgroep bestaat uit medewerkers van 

ABN AMRO die te maken hebben gehad met een organisatieverandering. Organisatieverandering 

wordt in dit onderzoek breed opgevat. Het gaat om een verandering in de organisatie waar 

medewerker mee te maken hebben gehad. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een nieuwe 

structuur, een nieuwe plek om te werken of het samenvoegen van afdelingen. Selectiecriteria die in 

dit onderzoek een rol spelen zijn: betrokken bij een organisatieverandering en werkzaam bij ABN 

AMRO. De medewerkers die geïnterviewd worden, moeten te maken hebben gehad met een 

organisatieverandering zoals hierboven beschreven zodat er gekeken kan worden naar welke 

betekenissen zij geven aan die organisatieverandering(en). Het tweede criterium is werkzaam bij ABN 

AMRO. Hiervoor is gekozen zodat alle respondenten dezelfde soort bedrijfsachtergrond hebben. Het 

beoogde aantal interviews ligt tussen de vijftien en twintig interviews.  

 

Voor het vinden van respondenten wordt gebruik gemaakt van de sneeuwbalmethode. In deze 

methode wordt gebruik gemaakt van de netwerken van collega’s, familie- en kennissen (Verhoeven, 

2007). In dit onderzoek is gebruikt gemaakt van de netwerken van mijn scriptiebegeleider Madelinde 

Winnubst en mijn vader Wim Aalderink.  
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Madelinde Winnubst heeft twee contactpersonen bij ABN AMRO die medewerkers benaderen om 

mee te werken aan dit onderzoek. Wim Aalderink heeft contact opgenomen met oud collega’s die 

bereid waren om mee te werken aan dit onderzoek. Daarbij is het van belang dat de respondenten 

voldoen aan de voorhand opgestelde selectiecriteria. Deze criteria worden van te voren bekend 

gemaakt aan de tussenpersonen, zodat zij gericht kunnen zoeken naar geschikte respondenten. In 

bijlage III staat een overzicht van de respondenten die geïnterviewd zijn. 

4.6 Betrouwbaarheid en Validiteit 
De termen betrouwbaarheid en validiteit hebben te maken met de kwaliteit van het onderzoek. 

Betrouwbaarheid heeft te maken met de herhaalbaarheid van een onderzoek. In dit onderzoek heeft 

betrouwbaarheid vooral betrekking op de dataverzameling en –analyse. Om de betrouwbaarheid in 

dit onderzoek te vergroten, wordt gebruik gemaakt van opnameapparatuur, worden de originele 

data bewaard en wordt er gebruik gemaakt van een vaste topiclijst voor de interviews. De eerste 

twee maatregelen zorgen ervoor dat het voor iedereen mogelijk is om de originele data door te 

nemen. Daarnaast wordt zo de mogelijkheid geboden om de analyse vaker te doen, of door anderen 

te laten uitvoeren. Door middel van een topiclijst wordt er in kleine mate een vorm van 

standaardisatie in de interviews ingebouwd wat de betrouwbaarheid verhoogt (Boeije, 2005). 

Daarnaast zorgt een topiclijst wel voor de mogelijkheid om dieper in te gaan op suggesties en 

meningen van de respondent.  

Validiteit gaat over de systematische fouten die de waarnemingen van het onderzoek 

beïnvloeden (Boeije, 2005; Verhoeven, 2007). Om de validiteit van dit onderzoek te vergroten 

worden de stappen die zijn genomen in de analysefase duidelijk beschreven. Dit maakt het voor 

anderen mogelijk om inzicht te krijgen in de onderzoeksaanpak. Bij validiteit wordt er onderscheid 

gemaakt tussen interne en externe validiteit. De interne validiteit gaat over de vraag of er gemeten 

wordt wat een onderzoeker wil meten. De interne validiteit wordt in dit onderzoek vergroot door 

tijden de interviews door te vragen en door vragen op verschillende manieren te stellen om zo 

sociaal wenselijke antwoorden te voorkomen. De externe validiteit heeft betrekking op de 

generaliseerbaarheid van het onderzoek, waaronder ook theoretische of inhoudelijke generalisatie 

wordt verstaan (Boeije, 2005). Dit houdt in dat theoretische inzichten of begrippen toegepast kunnen 

worden in soortgelijke situaties. Daarbij is het van belang dat er rekening wordt gehouden met de 

selectie van de onderzoeksgroep of dat er één geval wordt geselecteerd (Boeije, 2005). In dit 

onderzoek wordt er alleen gekeken naar medewerkers die werkzaam zijn binnen ABN AMRO. Het 

analytisch kader van dit onderzoek, waarin drie typen medewerkers worden onderscheiden, zou ook 

gebruikt kunnen worden in andere soortgelijke situaties. 

4.6.1 Rol als onderzoeker 

Niet alleen betrouwbaarheid en validiteit zijn belangrijk voor de kwaliteit van het onderzoek, het is 

voor de onderzoeker ook belangrijk om zijn of haar eigen rol in acht te nemen. Walsham (2005) laat 

zien dat iedereen wordt beïnvloed door zijn achtergrond, kennis en vooroordelen. Hierdoor ziet 

iedereen dingen op een bepaalde manier. Dit kan een onderzoek beïnvloeden waardoor de 

betrouwbaarheid en validiteit in geding kunnen komen. Door je hier als onderzoeker bewust van te 

zijn en met een open blik het onderzoek in te gaan kan de invloed van de onderzoeker verkleind 

worden. In dit onderzoek heeft de onderzoeker erop gelet om vooral open vragen te stellen zonder 

daar al bepaalde connotaties in te leggen.  
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Walsham (2005) maakt onderscheid tussen een ‘outside’ en ‘involved’ onderzoeker. De ‘outside’ 

onderzoeker verzamelt voornamelijk data door middel van interviews, zonder deel te nemen aan 

ervaringen op de werkvloer. De ‘involved’ onderzoeker is een onderzoeker die meer onderdeel is van 

het onderzoek, bijvoorbeeld door middel van participerende observatie. In dit onderzoek neemt de 

onderzoeker een ‘outside’ rol aan. De data wordt verkregen door middel van interviews zonder dat 

de onderzoeker ervaringen opdoet op de werkvloer. Daarnaast gaat het in dit onderzoek ook om een 

‘neutrale’ onderzoeker. Dit betekent niet dat je neutraal bent, want iedereen wordt beïnvloed, zoals 

hierboven beschreven, door zijn of haar achtergrond (Walsham, 2005). Walsham (2005) beschrijft 

een ‘neutrale onderzoeker’ als iemand die door de ogen van de medewerkers wordt gezien als 

iemand die niet op een lijn ligt met een bepaald individu of groep binnen de organisatie, niet bezig is 

met winst maken en geen voorafgaande opvattingen heeft over specifieke personen, systemen en/of 

processen (Walsham, 2005, p. 321). Deze neutraliteit is voor dit onderzoek van belang zodat 

medewerkers het gevoel hebben dat ze vrij uit kunnen bespreken, zonder dat dit invloed heeft op 

hun werksituatie.  
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5. Resultaten 
In dit hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten beschreven. Aan de hand van vier hoofdthema’s 

worden de resultaten weergegeven, te weten: veranderingen in de omgeving van de organisatie, 

organisatieverandering, motivatie en hoe medewerkers betekenis geven aan een 

organisatieverandering. Aan het eind van dit hoofdstuk wordt er antwoord gegeven op de tweede 

deelvraag van dit onderzoek. De onderzoeksresultaten zijn gebaseerd op vijftien interviews met 

medewerkers van ABN AMRO. 

5.1 Veranderingen in de omgeving van de organisatie 
In deze paragraaf wordt ingegaan op veranderingen die spelen in de omgeving van een organisatie 

en welke consequenties deze veranderingen hebben voor de organisatie.  

 

Zes (1, 4, 5, 7, 11, 14) van de acht respondenten noemen ontwikkelingen op het gebied van 

digitalisering en twee respondenten (11 en 12) de vergrijzing. Als het gaat om digitalisering, worden 

steeds meer zaken, zoals het aanvragen van een verzekering, via het internet afgehandeld. Hierdoor 

zijn er minder kantoren en minder medewerkers nodig. Daarnaast treedt er vergrijzing op in het 

personeelsbestand. In bepaalde regio’s of afdelingen is de oudere generatie oververtegenwoordigd, 

dit kan in de toekomst volgens de respondenten problemen veroorzaken, zoals verlies van kennis 

omdat deze niet wordt overgedragen.  

Daarnaast komt de huidige tijdsgeest in de interviews naar voren. Alle respondenten geven 

aan dat de snelheid waarmee de organisatieveranderingen elkaar opvolgen te maken heeft met de 

tijd waarin we leven. Alles verandert, tegenwoordig gaat alles sneller dus ook veranderingen volgen 

elkaar sneller op. Alle respondenten geven aan dat ABN AMRO wel mee moet gaan met de 

veranderingen die spelen in de omgeving van de organisatie. Om zo te kunnen voldoen aan de eisen 

die gesteld worden door onder andere de regering. Één respondent (14) noemt hierbij de Bazel-

akkoorden5 waarin afspraken zijn vastgelegd over het eigen vermogen van een bank. Door de 

kredietcrisis zijn deze akkoorden herzien, wat invloed heeft op het beleid van een bank. Het volgende 

citaat illustreert hoe belangrijk het is om als organisatie te veranderen. 

 

“Maar veel bedreigender is het als de ABN AMRO niet zou veranderen, dat gaat tegen je werken. Want een 

bedrijf dat niet verandert [en zich niet aanpast aan] de omgeving, die is ten dode opgeschreven natuurlijk. Dus 

je moet blijven veranderen.” (14.M.B) 

 

Samengevat laat deze paragraaf zien dat respondenten twee veranderingen signaleren die van 

invloed zijn op de organisatie, te weten digitalisering en de vergrijzing. Daarnaast wijten de 

respondenten de snelle opvolging van de verschillende organisatieveranderingen aan de huidige 

tijdgeest. 

 

                                                           
5Banken hebben kapitaal (eigen vermogen) nodig om onverwachte verliezen op te vangen  en daarmee de kans op insolvabiliteit te 

verkleinen. Kapitaal is dus nodig voor de stabiliteit van het financiële systeem. De kosten van het aanhouden van kapitaal zijn vanwege het 

geëiste rendement relatief hoog. Verschillen in kapitaaleisen en risicowegingscriteria van bezittingen tussen landen leiden dus tot 

verschillen in de vermogenskosten van banken. Om dergelijke oneerlijke concurrentie tussen verschillende landen en banken te 

voorkomen, is het belangrijk om hier in internationaal verband afspraken over te maken. Deze afspraken zijn vervat in de Bazelse 

akkoorden. Bron: Smolders, N. (2010). Themabericht: Impact van de nieuwe kapitaalvoorstellen uit Bazel.   
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5.2 Organisatieverandering 
In deze paragraaf worden de organisatieveranderingen die de medewerkers hebben meegemaakt 

besproken. Daarnaast wordt ook het veranderproces besproken, hoe dit proces wordt ingezet en 

gecommuniceerd in de organisatie.  

5.2.1 Organisatieveranderingen bij ABN AMRO bezien vanuit de medewerkers 

In de interviews krijgen respondenten de vraag voorgelegd welke veranderingen zij bij ABN AMRO 

hebben meegemaakt. Voor twaalf van de vijftien respondenten is de meest recente verandering de 

fusie van ABN AMRO en Fortis. Uit de interviews blijkt dat deze organisatieverandering eigenlijk twee 

verschillende soorten veranderingen tot gevolg heeft, een reorganisatie en een cultuurverandering. 

Één respondent (8) geeft alleen de reorganisatie aan en elf respondenten (2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 

12, 15) noemen zowel de reorganisatie als de cultuurverandering. De reorganisatie wordt ingezet om 

de twee banken met elkaar te laten fuseren waardoor een deel van de medewerkers boventallig 

raakt. De reden om medewerkers te laten gaan, is dat er bezuinigd moet worden en dat de 

organisatie efficiënter moet werken. 

 

Daarnaast heeft de fusie ook een cultuurverandering tot gevolg. Ten eerste komen er twee banken 

samen, met ieder een eigen organisatiecultuur. Negen respondenten (2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12) 

geven aan dat deze culturen sterk van elkaar verschillen en dat het voor alle partijen wennen is in de 

nieuwe organisatie, zoals uit onderstaand citaat blijkt. 

 

“Allereerst voordat er mensen uit moeten, worden de Fortis collega’s samengevoegd met de ABN AMRO 

collega’s. Dus van de ene op de andere dag komen er allemaal vreemde mensen op de vloer, en die moeten  

allemaal een plekje krijgen. We wisten het allemaal van te voren….Maar voor hen is het vervelend, voor ons is 

het vervelend….Verschillende werkwijzen, verschillende manieren van doen. Toen we bij elkaar worden gezet 

komt dat echt enorm tot uiting. ABN AMRO heeft een handtekeningencultuur, mensen doen pas wat als het 

mag….zijn ook best een beetje afwachtend daarin. En Fortis mensen die zijn meer van we gaan het doen en 

daarna gaan we er eens goed over nadenken en op papier zetten. Het is dus wel echt een verschil in 

bloedgroepen.” (6.V.B) 

 

Ten tweede benoemen negen respondenten (3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 15) het feit dat er een 

cultuuromslag plaatsvindt binnen ABN AMRO. In de nieuwe organisatie wordt gewerkt aan een 

andere cultuur, het klantbelang komt meer voorop te staan. Om dit te bereiken worden ook 

medewerkers gevraagd mee te denken over hoe een optimaal proces om de klant centraal te stellen 

eruit zou kunnen zien. Dit wordt gedaan binnen het ‘Customer Excellence’ programma. Samen met 

medewerkers wordt gekeken hoe verschillende processen binnen ABN AMRO verbeterd kunnen 

worden, in het belang van de klant, zoals ook in onderstaand citaat naar voren komt. 

 

“Door dat ‘customer excellences’ programma, de klant is koning zeg maar. Door eigenlijk onze 

productieafdelingen te gaan toetsen in van hoeverre staan ze in dienst van de klanten van ABN AMRO. Terwijl 

in het oude ABN AMRO is het veel meer van, ‘we doen dit doet en of de klant er wat aan heeft dat doet er niet 

zoveel toe’. En door die kanteling in zeg maar uitgangspunten van gedrag, is er ook veel meer aan medewerkers 

gevraagd van wat vinden jullie nou als medewerkers van hoe onze processen zijn ingericht? Hoe kun je dat veel 

meer in het klantbelang zetten, dus medewerkers zijn echt betrokken bij [het verbeteren van de 

processen].[Medewerkers]k omen met ideeën om de organisatie beter in te richten.” (4.M.A) 
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Naast de fusie van ABN AMRO en Fortis noemen drie (1, 13, 14) van de vijftien respondenten, vooral 

diegenen die werkzaam zijn op de regiokantoren, ook andere organisatieveranderingen, te weten 

een interne reorganisatie en een portefeuilleverandering. Deze organisatieveranderingen worden 

beide ingezet om te bezuinigen en om de efficiëntie te verbeteren. 

 

Acht (1, 2, 6, 8, 9, 10, 11, 14) van de vijftien respondenten geven aan dat een organisatieverandering, 

zeker een reorganisatie van grote omvang, altijd invloed heeft op alles en iedereen in de organisatie. 

In acht interviews komt naar voren dat de organisatieverandering een behoorlijke impact heeft, ook 

op medewerkers die achterblijven. Hoe klein of groot een organisatieverandering is, het is altijd van 

invloed op de medewerkers. Een verandering zorgt voor onzekerheid in de gewone gang van zaken 

en daar moet iedereen aan wennen. Onderstaande citaten geven weer hoe respondenten de impact 

van een organisatieverandering verwoorden. 

 

“Maar ik denk niet dat ze beseft hebben hoeveel impact dat heeft op de mensen. [Er] is heel erge 

onrust….overal. Op het kantoor, ook binnen het team behoorlijk. [Het] is echt een half jaar lang niet leuk 

geweest om te werken.” (9.V.B) 

 

“Een reorganisatie is iets wat alle mensen aangaat, niet alleen de mensen die weggaan maar ook de mensen 

die achterblijven. Daar moet je ook aandacht aan besteden.” (6.V.B) 

 

Uit bovenstaande onderzoeksresultaten blijkt dat de respondenten verschillende 

organisatieveranderingen meemaken. De meesten, twaalf van de vijftien respondenten, krijgen te 

maken met de fusie tussen ABN AMRO en Fortis. Daarnaast geven acht respondenten aan dat een 

organisatieverandering impact heeft op alles en iedereen in de organisatie. 

5.2.2 Veranderproces 

Uit het onderzoek blijkt dat het veranderproces opgedeeld is in fases. Bij de fusie van ABN AMRO en 

Fortis wordt er onderscheid gemaakt tussen afdelingen en bedrijfsonderdelen. Daarnaast wordt er 

binnen een afdeling of bedrijfsonderdeel onderscheid gemaakt tussen verschillende functieniveaus. 

Alle respondenten geven aan dat het eerste functieniveau, de leidinggevenden, als eerste wordt 

gereorganiseerd. Vervolgens komen de onderliggende functieniveaus aan bod, zoals uit onderstaand 

citaat blijkt: 

 

“Dat is wel in bepaalde fases opgedeeld of opgesplitst….Je kunt niet 26.000 man tegelijk reorganiseren, dat kan 

niet….Dat gaat niet. Dus wat je zag, als je het hebt over reorganisaties, dat een bepaald bedrijfsonderdeel als 

eerste is gereorganiseerd. En binnen dat bedrijfsonderdeel begin je aan de top om mensen te reorganiseren, 

zodat de top mee kan helpen om in de volgende laag medewerkers te benoemen, zodat zij weer team kunnen 

benoemen. Want anders red je dat niet in volumes.” (15.V.B) 

 

Tijdens deze fases wordt gebruik gemaakt van verschillende procedures om te bepalen wie 

boventallig wordt en wie mag blijven. In de interviews komen drie verschillende procedures naar 

voren om dat te bepalen, te weten selectie & matching, afspiegeling en directe plaatsing. 

Medewerkers doorlopen één van deze procedures tijdens het reorganisatieproces. Selectie & 

matching vindt plaats wanneer een functie voor meer dan vijftig procent veranderd. Medewerkers 

krijgen een assessment en moeten opnieuw solliciteren naar hun eigen functie, waarbij de inhoud 

van de functie is veranderd.  
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Afspiegeling vindt plaats als de functie voor minder dan vijftig procent is gewijzigd. Bij deze 

procedure krijg je punten voor het aantal dienstjaren dat je hebt en punten voor een assessment dat 

je maakt. Wie de meeste punten heeft, blijft. De laatste procedure, waar veel minder gebruik van 

wordt gemaakt dan de andere twee, is directe plaatsing. Dit is bij functies waarbij bijvoorbeeld meer 

vacatures zijn dan kandidaten. Twee van de vijftien respondenten hoefden deze procedures niet te 

doorlopen. Één respondent (8) is boven de 57.5 en kan kiezen voor bescherming. Dat houdt in dat 

iemand beschermd is bij een reorganisatie en dat diegene recht heeft op een passende functie. In dit 

geval is dat de functie die hij al heeft. Een andere respondent (15) wordt gevraagd, in verband met 

haar expertise op het gebied van organisatieveranderingen, voor een speciale afdeling binnen ABN 

AMRO om de fusie te begeleiden. Zij krijgt daarom niet te maken met de andere procedures. 

 

In de interviews komt ook de communicatie rondom de organisatieverandering aan bod. Alle 

respondenten geven aan dat de communicatie rondom de veranderingen goed is verlopen. Bij een 

grote verandering, zoals de fusie tussen ABN AMRO en Fortis, wordt gebruik gemaakt van 

verschillende communicatiemiddelen zoals informatiebijeenkomsten, e-mail, brieven en het interne 

magazine. Volgens alle respondenten wordt er duidelijk en helder gecommuniceerd over het hele 

proces en wat de consequenties zijn, zoals onderstaand citaat weergeeft:  

 

“Er is wel heel veel aandacht aan geschonken, vind ik, aan hoe proces eruit zou zien, welke stappen genomen 

worden, wanneer we bericht zouden krijgen, wat de voorwaarden zijn. Dat vind ik wel goed. Voordat je erin 

stapte, in dat hele proces, wist je wel goed waar je aan toe is, wat de consequentie is als bepaalde dingen 

gewoon anders uit vielen dan je verwacht bijvoorbeeld of als het assessment niet goed is, noem maar op. Dus 

dat….Die communicatie is wel goed.” (13.V.B) 

 

Uit de onderzoeksresultaten komt naar voren dat de organisatieverandering die bij ABN AMRO is 

ingezet bij de fusie tussen ABN AMRO en Fortis op een planned change manier verloopt (zie 

paragraaf 3.1). Het doel van de organisatieverandering ligt van te voren vast. De organisatie 

verandert van de huidige situatie, twee op zichzelf staande banken, naar de gewenste situatie, één 

geïntegreerde bank. Binnen de vooraf gestelde periode weten medewerkers precies wat er gaat 

gebeuren. Van te voren krijgen medewerkers alle procedures met verloop en data te horen zodat 

voor iedereen duidelijk is hoe de organisatieverandering verloopt. Daarnaast zijn de reorganisatie en 

de cultuurverandering een corporate transformation, dat wil zeggen dat deze 

organisatieveranderingen de hele organisatie raken (zie paragraaf 3.1). Ieder onderdeel van de 

organisatie krijgt te maken met de reorganisatie en/of cultuurverandering. Daarnaast hebben de 

reorganisatie en de cultuurverandering ook invloed op de strategie van de organisatie. Bij de 

cultuurverandering wordt gewerkt aan een nieuwe manier van denken waarbij ook de strategie 

aangepast moet worden. De interne reorganisatie en de portefeuilleverandering kunnen beschouwd 

worden als modular transformations, grote veranderingen op bepaalde afdelingen, maar die niet de 

gehele organisatie raken (zie paragraaf 3.1). 

 

5.3 Motivatie 
In deze paragraaf staat motivatie van de medewerkers tijdens de organisatieveranderingen centraal. 

In paragraaf 3.2 is motivatie beschreven aan de hand van de tweefactorentheorie van Herzberg 

(1959). In deze theorie komen twee verschillende factoren naar voren, satisfiers en dissatisfiers.  
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Deze factoren worden in de interviews aan de respondenten voorgelegd. In deze paragraaf zullen 

eerst de satisfiers en vervolgens de dissatisfiers beschreven worden.  

5.3.1 Satisfiers 

Satisfiers zijn intrinsieke factoren. Deze factoren hebben te maken met het werk en de persoon. De 

vier satisfiers zijn: prestatie, het werk zelf, verantwoordelijkheid en promotiekansen. 

 

Onder prestatie wordt in dit onderzoek het goed kunnen afronden van een opdracht of werk 

verstaan. Vijf (1, 4, 7, 9, 14) van de vijftien respondenten geven aan dat de organisatieverandering 

hun werk beïnvloedt. Niet in de zin dat ze een nieuwe functie hebben, maar de 

organisatieverandering beïnvloedt de dagelijkse uitvoering van hun functie wel. Voorbeelden die de 

respondenten noemen zijn een extra taak als leidinggevende, namelijk het veranderproces voor de 

niveaus onder hem begeleiden, het werk gaat minder snel dan voor de organisatieverandering en er 

is meer focus op wat er in de toekomst gaat gebeuren in de organisatie in plaats van op het werk zelf. 

De organisatieverandering zorgt er in sommige gevallen voor dat de uitvoering van het werk tijdelijk 

belemmerd wordt. Het volgende citaat illustreert hoe de organisatieverandering de prestatie van het 

werk beïnvloedt.  

 

“Het heeft denk ik wel een stukje invloed heeft, vooral in het begin. Want je bent dan wel constant bezig met 

wat komen gaat…met die verandering. En je zult absoluut destijds je werk minder goed gedaan hebben dan je 

wilde.” (9.V.B) 

 

Een organisatieverandering kan invloed hebben op de functie van medewerkers. Uit dit onderzoek 

blijkt dat de gevolgen van de organisatieverandering verschillend uitpakken voor de respondenten. 

Vooral de drie respondenten (2, 10, 12) die bij Fortis werkten geven aan dat de uitvoering van hun 

functie is veranderd. Systemen en producten in de nieuwe organisatie zijn net even anders. Dit heeft 

voornamelijk met het feit te maken dat de systemen van ABN AMRO worden gebruikt voor de 

nieuwe bank. Voormalig Fortismedewerkers zijn niet bekend met deze systemen, zoals uit 

onderstaand citaat blijkt. 

 

En in principe is het werk min of meer ook….Andere systemen, dat is echt heel wat anders. We vielen terug van 

heden c.q. toekomst naar het verleden qua systeemtechniek. Dat is joh, dat is wel wennen hoor. Ik heb echt het 

gevoel, en al die meiden en jongens, die daar dan zijn….ik ben een beginneling….Ik ben begin net hier bij de 

bank…..Oh wat moet ik….het is echt een doolhof…..dat is in het begin echt heel moeizaam. (10.V.C) 

 

Ook voor de vier respondenten (1, 9, 13, 15) die te maken hebben met selectie & matching is de 

huidige functie anders dan de functie die zij voor de organisatieverandering hadden. Hun functie is 

voor meer dan vijftig procent gewijzigd, waardoor ze een nieuwe functie krijgen. 

 

De verantwoordelijkheid die bij een functie hoort, kan ook veranderen. Uit dit onderzoek blijkt dat 

verschillende veranderingen in verantwoordelijkheid die bij een functie hoort, mogelijk zijn. Bij acht 

respondenten (2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 13) blijft de verantwoordelijkheid gelijk, twee respondenten (7, 

12) krijgen minder verantwoordelijkheden en vijf respondenten (1, 4, 5, 14, 15) krijgen juist meer 

verantwoordelijkheden. Zowel diegenen met meer verantwoordelijkheid als diegenen waarbij de 

verantwoordelijkheid hetzelfde blijft, ervaren dit als positief.  
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De twee respondenten (7, 12) die minder verantwoordelijkheden krijgen, kijken daar verschillend 

tegenaan. Één respondent (12) die minder verantwoordelijkheid in zijn functie vervelend vindt, weet 

dit te relativeren door plaats te nemen in de ondernemingsraad en andere commissies. De andere 

respondent (7) bij wie de verantwoordelijkheid vermindert, ziet het juist als een kans om zich te 

specialiseren, zich te focussen op één aspect van zijn werk. De vijf respondenten waar de 

verantwoordelijkheid in functie toeneemt, zien die toename van verantwoordelijkheden als een 

uitdaging, een kans die de organisatieverandering met zich meebrengt, zoals onderstaand citaat 

illustreert:  

 

“De bank is nu bezig met het teruggeven van bevoegdheid van de kredieten aan de kantoren toe. Dat is 

allemaal gecentraliseerd, in dat opzicht is mijn functie wel veranderd…. dat ik ze nu zelf kan fiatteren. Maar dat 

geeft wel een hoop werk en een hoop meer verantwoording natuurlijk. [….] Ik vind het wel leuk, het is wat 

completer. En vroeger is je afhankelijk van anderen, dan zag je het bijvoorbeeld helemaal zitten en dan gingen 

ze op het regiokantoor van “ja, moeten we het wel doen, moeten we het niet doen”. En nu kan ik zelf zeggen: 

“ik doe het”.” (1.M.C) 

 

Naast de functie verandert ook de loopbaan van medewerkers als gevolg van een 

organisatieverandering. Ook bij dit aspect zijn er verschillende ervaringen. Acht (2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 

15) van de vijftien respondenten geven aan dat de reorganisatie invloed heeft op hun loopbaan. Voor 

vijf (2, 3, 4, 6, 15) van de acht respondenten is dit positief, door de organisatieverandering krijgen zij 

de mogelijkheid om ander werk te gaan doen. In dit geval biedt de organisatieverandering een kans 

om een ander loopbaanpad te kiezen. De organisatieverandering beïnvloedt de loopbaan van deze 

vijf respondenten op een positieve manier, zoals uit onderstaand citaat blijkt: 

 

“Voor mij heeft het juist positief uitgepakt, omdat ik al jaren de wens heeft om uit dit type werkveld te 

treden…ook één van redenen om aan een studie te gaan beginnen. En dat is me nu gelukt dus dat is positief 

geweest. Niet dat ik carrière heb gemaakt, want het is een horizontale beweging zeg maar.” (6.V.B) 

 

Drie (5, 7, 10) van de acht respondenten geven aan dat de reorganisatie hun loopbaan negatief 

beïnvloedt. Voor twee (5, 10) van de drie respondenten geldt dat de mogelijkheid tot een andere 

functie moeilijker wordt. Voor de een (5) speelde dit op het moment nog geen grote rol. Maar hij 

geeft wel aan dat wanneer dit niet zou veranderen in de toekomst, hij dat wel vervelend zou vinden. 

De andere respondent (10) vindt het wel vervelend, maar blijft positief. Voor een andere respondent 

(7) is de organisatieverandering in die zin van invloed dat hij in zijn huidige functie op een schaal 

lager uitkomt dan die hij had in zijn vorige functie. Dit is wel vervelend om te horen, maar hij vindt 

het op zijn leeftijd en niveau niet heel erg. Het volgende citaat illustreert hoe de 

organisatieverandering de loopbaan van een respondent (5) negatief beïnvloedt. 

 

“In een functiehuis staat beschreven hoe een afdeling opgebouwd moet zijn, bijvoorbeeld 2 keer 8, 3 keer 9 en 

een 10 ik noem maar wat…..Wat nu het geval is, is dat er veel Fortis mensen met 10 zijn…..zij krijgen ook meer 

betaald. Als ik nu vraag om promotie, dus naar 9 zou willen dan kan dat niet in verband met het budget omdat 

niveau 10 het budget drukt….waardoor er nu op het moment minder kans op promotie heb. Ik denk dat ik 

anders misschien al wel op 9 heeft gezeten…….” (5.M.A.) 
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Voor zeven (1, 8, 9, 11, 12, 13, 14) van de vijftien respondenten heeft de organisatieverandering 

geen invloed op hun loopbaan. Dit heeft niet alleen te maken met de organisatieverandering, maar 

ook met andere factoren. Twee respondenten (13, 14) geven aan dat door privéomstandigheden, 

zoals een gezin, zij zelf hebben besloten om niet van loopbaan te veranderen. Ook geven drie 

respondenten (1, 8, 12) aan dat zij door hun leeftijd aan het einde van hun loopbaan zitten en dat 

deze niet meer aan veranderingen onderhevig is. Twee respondenten (9, 11) geven aan dat zowel de 

organisatieverandering als overige factoren hun loopbaan niet beïnvloedt. 

 

In het kort kan gesteld worden dat wanneer een organisatieverandering een positieve invloed of 

geen invloed heeft op de loopbaan of verantwoordelijkheden, dat medewerkers dit als positief 

ervaren. Ze zijn blij met de huidige situatie of zien het als een kans. De verandering in inhoud en/of 

uitvoering van hun functie is in het geval van de respondenten die te maken hebben met selectie & 

matching positief. Voor de drie Fortismedewerkers is de verandering in inhoud/uitvoering wennen, 

maar doet het geen afbreuk aan de functie. De verandering in prestatie is van tijdelijke aard. De 

organisatieverandering beïnvloedt de motivatie van de respondenten niet in negatieve of positieve 

zin, maar de focus ligt net even anders waardoor de prestaties van de respondenten toch beïnvloed 

worden. 

5.3.2 Dissatisfiers 

Dissatifiers zijn extrinsieke factoren. Deze factoren hebben vooral met de context waarin 

medewerkers werken te maken. De vier dissatisfiers zijn: het gevoerde beleid, manier van 

leidinggeven, arbeidsomstandigheden en sociale verhoudingen. 

 

Op de vraag hoe een organisatieverandering wordt ingezet antwoorden alle respondenten dat de 

organisatieverandering van bovenaf wordt bepaald. Er wordt een top down beleid gevoerd, waarbij 

niet veel inspraak mogelijk is. Wel geven drie (1, 13, 14) respondenten aan dat op de werkvloer vaak 

een mogelijkheid tot eigen invulling is, zoals volgend citaat illustreert. 

 

“ [Organisatieverandering] Wordt van bovenaf bepaald. [Er] Wordt gewoon gezegd van hé hoeveel verdien je 

nou aan een klant…..Is dat genoeg om daar een accountmanager op te zetten. […] Dat kun je redelijk als district 

zelf invullen.” (14.M.B) 

 

Daarbij geven zeven (3, 6, 9, 11, 13, 14, 15) respondenten aan het wel te begrijpen dat het beleid 

rondom de organisatieverandering top down wordt gevoerd. Er zijn te veel medewerkers om die 

allemaal een stem te geven, zoals in onderstaand citaat wordt weergeven.  

 
“Ik begrijp het wel…Ik begrijp dat als je zo’n grote reorganisatie door maakt als organisatie dat je kiest voor 
standaard procedures en dat je dat je dan geen maatwerk kan leveren omdat dat gewoon te veel tijd kost, dat 
is wel heel duidelijk.” (6.V.B)  

 

Daarnaast zijn er vier (2, 3, 4, 11) van de vijftien respondenten die aangeven dat ze het jammer 

vinden dat ze zo weinig invloed hebben op het beleid bij organisatieverandering. De respondenten 

geven aan dat in hun ogen sommige procedures misschien anders moeten. Het komt soms voor dat 

diegene die wil blijven boventallig wordt en dat diegene die wel zou willen gaan mag blijven. 

Onderstaand citaat geeft weer hoe een respondent (2) staat tegen over het topdown beleid. 
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“Nou ja…..het is altijd prettiger dat wanneer een verandering wordt doorgevoerd dat je als individu toch een 

beetje invloed hebt. Op het moment dat er voor je wordt beslist voelt dat natuurlijk nooit fijn.” (2.V.B) 

 

Tijdens het proces van reorganiseren speelt ook de leidinggevende een belangrijke rol. Vaak is hij of 

zij diegene die informatie overbrengt van het hoger management. Dertien (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

12, 13, 14, 15) van de vijftien respondenten geven aan dat hun leidinggevenden hen goed begeleiden 

bij de organisatieveranderingen. Uit de interviews komen verschillende aspecten naar voren die in 

een leidinggevende gewaardeerd worden, zoals duidelijkheid, openheid en vertrouwen. Deze 

aspecten passen bij transformationeel leiderschap, zoals beschreven in paragraaf 3.2. Één 

respondent (3) geeft aan dat de leidinggevende op het moment van onzekerheid te weinig steun 

biedt, het persoonlijke contact mist in deze situatie. Zij verwoordt dat als volgt: 

 
“Ze hadden zich meer wat menselijker en wat socialer mogen opstellen naar de mensen die weg moeten of die 

nog geen zekerheid hebben. Dat ze nog niet eens één keer per maand, of één keer per twee maanden aan je 

vragen hoe is het nou met je? […] Ja dat vind ik heel erg missen.” (3.V.C) 

 

De fysieke werkomgeving verandert ook door de organisatieverandering. Zeven (1, 3, 8, 9, 13, 14, 15) 

van de vijftien respondenten kunnen blijven zitten, acht (2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12) van de vijftien 

respondenten moeten naar een andere plek. Alle acht respondenten geven aan dat, wanneer zij 

moeten veranderen van plek, dit wennen is maar het doet geen afbreuk aan hun werk. De werkplek 

beïnvloedt het werkplezier niet, al geven drie respondenten (4, 6, 11) aan dat een kortere reistijd wel 

de voorkeur heeft. Het volgende citaat geeft weer hoe een verandering van werkplek ervaren wordt: 

 

“Nou [ een andere werkomgeving] is voor mij niet zo erg. Nee nee, een mens is heel erg gewend aan zijn vaste 

plaats, vaste route. Wat dat betreft zijn mensen net koeien, die kiezen ook altijd voor de vaste route. Dat deed 

ik ook altijd…..Maar ja dan moet je dat veranderen….en dan op een gegeven moment na een maand ben je dat 

gewend en is dat je nieuwe vaste plek. Dat gaat vrij soepel.” (7.M.C) 

 

Wat in veel gevallen door de organisatieverandering verandert, is de samenstelling van een team of 

afdeling. Door de fusie van ABN AMRO en Fortis moeten alle afdelingen en kantoren samengevoegd 

worden. Dit betekent in de meeste gevallen dat er afscheid moet worden genomen van 

medewerkers en dat er andere teamsamenstellingen ontstaat. Alle respondenten hebben te maken 

met een verandering van collega’s. Veel respondenten vinden het moeilijk om te zien dat een collega 

moet vertrekken. Ze verliezen iemand met wie ze goed kunnen samenwerken. En, zo geeft een 

respondent (11) aan, als iemand moet vertrekken waarvan jezelf denkt dat is een goede 

medewerker, dan wordt je ook geconfronteerd met het feit dat iedereen weg kan vallen. Of zoals 

respondenten negen en vijftien verwoorden:  

 

“En het is heel moeilijk om te zien, ja dat verdriet eigenlijk van mensen die afscheid moeten nemen van de bank. 

Het is niet hun eigen keuze hè?! Dus dat is heel erg..” (9.V.B) 

 

“Ja heel moeilijk….Ik heb gister te horen gekregen dat ik dus geplaatst ben en terwijl 2 van mijn directe collega’s 

diezelfde baan als ik wilden hebben en die het niet geworden zijn. […] in 10 min achter elkaar taktaktak krijg je 

het te horen, mijn collega is voor mij en die is het dus niet geworden en die komt in dit geval huilend naar 

buiten. En ik stond te wachten tot ik mijn gesprek, mijn oordeel zou horen. Ja, kijk ik bedoel dat raakt mij 

natuurlijk ook heel diep. Ik ben daar eigenlijk heel erg van onder de indruk….” (15.V.B) 
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Daarnaast is het vaak zo dat medewerkers die moeten vertrekken nog tijdelijk op de afdeling blijven 

werken. Vier respondenten (7, 9, 10, 15) geven aan dit begrijpelijk te vinden, maar zo wordt iedereen 

er dagelijks mee geconfronteerd. Het opbouwen van een nieuw team of afdeling kan vaak pas 

beginnen op het moment dat diegenen die boventallig zijn het bedrijf daadwerkelijk verlaten, zoals 

deze respondent (7) weergeeft: 

 

“En euh….dat zit je in zo’n afdeling…en dat heeft toch nog een poosje geduurd….sommige mensen hebben daar 

nog een half jaar gezeten terwijl ze wisten dat ze weg moeten. Maar dat is ook een soort uitlooptijd, om ze ook 

nog de gelegenheid te geven om wat cursussen te doen. Dat is ook onderdeel van het plan…..En eigenlijk wordt 

het pas weer normaal toen die mensen echt weg zijn, dus in zoverre beïnvloed het je toch. Dus wat dat [aan] 

gaat is het aan de ene kant wel te begrijpen, maar aan de andere kant toch niet helemaal handig dat die 

mensen op de afdeling bleven zitten.” (7.M.C) 

 

Tijdens het proces van reorganiseren hebben medewerkers ook veel steun aan elkaar. Zeven 

respondenten (2, 6, 8, 9, 10, 11, 13) geven aan dat ze terug kunnen vallen op collega’s en dat ze 

daardoor beter met de organisatieveranderingen om kunnen gaan. 

 

Samengevat blijkt uit de onderzoeksresultaten dat de fysieke werkomgeving en het beleid weinig 

invloed heeft op de motivatie van medewerkers. Het is even wennen, maar het doet geen afbreuk 

aan de functie van de medewerkers. De leidinggevenden en collega’s zijn wel van invloed. De 

leidinggevenden heeft in dit onderzoek een positieve invloed op de medewerkers. Leidinggevenden 

zijn duidelijk en vormen een goede informatiebron voor de medewerkers. De leidinggevenden lijken 

meer een transformationele stijl aan te nemen. Zij ondersteunen en coachen hun medewerkers. Het 

verlies van collega’s is lastig voor de medewerkers die achterblijven. Daarnaast hebben de 

medewerkers die achterblijven veel steun aan elkaar. Collega’s spelen dus op verschillende manieren 

een rol bij achtergebleven medewerkers. 

 

5.4 Hoe medewerkers betekenis geven aan een organisatieverandering 
In de volgende paragraaf wordt ingegaan op hoe medewerkers betekenis geven aan een 

organisatieverandering aan de hand van de karakteristiek Identity van Weick (1995) bestaande uit 

zelfbeeld en vaardigheden (zie ook paragraaf 3.3). Daarnaast wordt ingegaan op de manieren waarop 

de respondenten met de organisatieveranderingen omgaan en welke emoties daarbij een rol spelen. 

5.4.1 Hoe medewerkers omgaan met de organisatieverandering 

Ook al hebben medewerkers steun van collega’s en leidinggevenden, zoals uit voorgaande paragraaf 

blijkt, uiteindelijk moeten ze zelf de organisatieverandering doorstaan. Dertien (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 12, 13, 15) respondenten geven aan dat het ook wel met de persoon te maken heeft. Twaalf (1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15) van de dertien respondenten geven aan dat een positief beeld van je zelf 

en positief in het leven staan, helpen bij het omgaan met een organisatieverandering, zoals in 

onderstaand citaat wordt weergegeven: 

 

“Maar ik ben zelf ook vrij positief ingesteld. Ik zie wel, kom maar! Het glas is half vol en niet half leeg.” (10.V.C) 
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Tien (1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15) van de dertien respondenten geven aan dat zolang je, je werk goed 

doet en over de juiste vaardigheden beschikt het allemaal wel goed komt, zoals uit onderstaand 

citaat blijkt: 

 

“Zolang je maar goed werk laat zien en je het gevoel hebt van ‘nou oké, ik kan iets bijdragen om deze bank 
beter te maken’, dan ben ik ervan overtuigd dat, dat helpt om na een reorganisatie een plekje te regelen.” 
(4.M.A) 

 

Naast vaardigheden noemen acht respondenten (1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 13) het belang van werkplezier. 

Zolang jij je werk nog leuk vindt, is het makkelijker om de positieve dingen eruit te halen en om met 

de organisatieveranderingen om te gaan. 

 

Daarnaast komen uit de interviews vier verschillende manieren die de respondenten gebruiken om, 

om te gaan met de organisatieveranderingen. Een eerste manier om in tijden van onzekerheid, 

bijvoorbeeld als ze nog niet weten of ze weer een baan krijgen, om te gaan met de 

organisatieverandering is een back-up plan, dat volgens drie respondenten rust geeft. Dit plan ziet er 

voor elke respondent anders uit. De een heeft al een andere baan (9), een ander spreekt zijn of haar 

netwerk buiten de bank aan (15) en weer een ander vindt het idee van het redeployment center6 een 

geruststellende gedachte (3). Zij verwoordt dat als volgt: 

 

“En wat ik ook heel prettig vindt, is het feit dat mocht je, je baan verliezen dan heb je bij de bank een 

redeployment center van euh….een jaar. Dus je kunt of kiezen voor geld of het redeployment center ….en ik heb 

altijd gedacht dat als mijn baan of projectrol wegvalt…..dan heb ik alsnog 12 maanden om iets nieuws te 

vinden. En dat geeft mij heel veel rust.” (3.V.C) 

 

Een tweede manier om met een organisatieverandering om te gaan, is gewoon doorgaan, het beste 

van de situatie maken. De organisatieveranderingen gaan snel, en er is ook niet altijd veel tijd om 

overal bij stil te staan. Door maar gewoon je werk te doen, ga je vanzelf mee in de 

organisatieverandering. Acht (1, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14) van de vijftien respondenten geven ook aan 

dat het geen zin heeft om stil te blijven bij wat is gebeurd, het werk gaat verder met of zonder jou, 

zoals onderstaande citaten illustreren.  

 

“En tegelijkertijd heb je zo weinig tijd om daarbij stil te staan, omdat gewoon de trein die rijdt en die dendert 

voort….dus ja je wordt genoeg afgeleidt in je dagelijks werk om daar niet altijd bij stil te staan.”(11.M.B) 

 

“Maar ik bedoel..euh…er blijven veranderingen komen en je moet er het beste van maken. En als je dat niet 

doet, heb je er alleen maar jezelf mee.” (9.V.B) 

 

Een derde manier om met een organisatieverandering om te gaan die naar voren komt bij zes (1, 7, 

8, 12, 13, 14) respondenten die al langere tijd bij ABN AMRO werken, is ervaring. Doordat ze al lang 

bij ABN AMRO werken, zijn ze gewend geraakt aan organisatieveranderingen. Deze zes respondenten 

geven aan dat er vaak dingen veranderen, soms ten goede, soms niet.  

                                                           
6
 Redeployment center is een afdeling voor mensen die boventallig zijn. Zij kunnen hier cursussen volgen en ze worden geholpen met 

solliciteren. Daarnaast zijn zij niet verplicht om te werken, maar krijgen ze wel door betaald. Boventallige medewerkers krijgen zo ruim de 

tijd om een nieuwe baan te vinden. 
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Deze respondenten geven aan dat ze al een beetje weten hoe het gaat en dat het bij henzelf altijd 

nog goed is gegaan, dus waarom deze keer niet?! Dat blijkt ook uit onderstaand citaat. 

 

“En ja goed ik ben er elke keer weer doorheen gekomen dus ja….Maar het is wel spannend hoor elke keer….als 

het wat dichterbij komt. Maar goed dit is misschien wel de 5, 6
e
 keer dat ik het heb dus ja…..ben er nu ongeveer 

wel aangewend.” (12.M.C) 

 

Een vierde manier om met de organisatieveranderingen om te gaan die vier (1, 3, 9, 11) van de 

vijftien respondenten noemen, is bedrijfstrots. Zij zijn trots op ABN AMRO, vinden het een fijne 

werkgever en werken er graag. Zij verlaten de bank niet graag en proberen de 

organisatieveranderingen voor henzelf een positieve invulling te geven, zoals respondent negen 

verwoordt:  

 

“Omdat ik een heel geelgroen hart heb. Ik kan bij een andere bank beginnen, maar ik kan niet weg.” (9.V.B)  

 

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de medewerker zelf veel invloed heeft op hoe hij of zij met de 

organisatieveranderingen omgaat. Een groot deel van de respondenten, dertien respondenten, geeft 

aan dat het gaat om een positieve houding en/of de vaardigheden die je bezit. Daarnaast 

ontwikkelen medewerkers verschillende manieren om met organisatieveranderingen om te gaan, 

zoals back–up plan, ‘het beste ervan maken’, ervaring en bedrijfstrots. 

5.4.2 Emoties 

Bij een organisatieverandering kunnen verschillende emoties spelen. Ook tijdens de interviews 

komen verschillende emoties naar voren. Een emotie die tien respondenten (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11) noemen, is onzekerheid. Door de organisatieveranderingen komen banen te vervallen, collega’s 

en leidinggevende veranderen, de hele organisatie is anders. Dit zorgt voor onzekerheid onder de 

medewerkers. De respondenten geven aan dat vragen als: Houd ik mijn baan? Wie wordt mijn 

leidinggevende? Waar kom ik terecht? een grote rol spelen tijdens de periode van een 

organisatieverandering, zoals ook weergegeven in de citaten van respondenten vier en tien.  

 

“Euhm en een stukje onzekerheid ook dat er binnen komt…..Zo van ja wat gaat er nou met ons gebeuren, wat 
betekent dit voor mijn werk…?” (4.M.A.) 
 
“Dus dat is ook elke keer….blijf ik of niet….moeten we verhuizen, ja dat is heel onzeker. Heel onzeker….ja…” 

(10.V.C) 

 

Daarnaast spelen emoties als opluchting en blijdschap een rol. Acht (1, 3, 4, 5, 6, 8 10, 15) van de 

vijftien respondenten geven aan dat wanneer het bericht komt dat je benoemd bent, zorgt voor 

opluchting en blijdschap. Daarbij geven ze wel aan dat het dubbel voelt als je zelf mag blijven en een 

collega moet vertrekken. Openlijk blij zijn kan dan ook niet altijd want, zo geven respondenten aan, 

mensen die moeten vertrekken blijven vaak nog voor een bepaalde periode op de afdeling werken. 

Hierdoor kunnen ze de opluchting en blijdschap die ze zelf voelen niet altijd tot uiting brengen (zie 

ook paragraaf 5.3.2). Onderstaande citaten geven de verschillende emoties die spelen weer: 

 

“Ik moet wel zeggen dat toen dat echte formele bericht komt….Ja, dan voel je toch nog wel opluchting.” (4.M.A) 
 
“Ja, en voor de achterblijvers is het natuurlijk HOERA!” (10.V.C) 
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“Je deed niet….nooit van yes….Dan dacht ik ook oh jee er zit er ook nog eentje bij die weg moet over twee 

maanden.” (10.V.C) 

 

Toch spelen niet alleen opluchting en blijdschap een rol bij het krijgen van een baan. Twee 

respondenten (9 en 11) geven aan zich haast schuldig te voelen tegenover diegenen die moeten 

vertrekken. Één van de respondenten is direct geplaatst en geeft aan dat hij het moeilijk vindt om 

anderen te zien vechten voor een plek, terwijl hij zelf geen moeite heeft moeten doen. Hij verwoordt 

dat als volgt:  

 

“Want er zijn mensen zoals ik, ik ben direct geplaatst. In het begin heb ik mij daar best wel schuldig over 

gevoeld. Eigenlijk is het van de zotte, ik kan er zelf niks aan doen en toch voel ik me schuldig over het feit dat ik 

direct geplaatst ben. Ik heeft zelf ook eigenlijk liever gehad dat wij gewoon selectie & matching hadden gehad. 

Dat is misschien vloeken in de kerk voor de bonden, maar ik heeft dat wel fair gevonden.” (11.M.B) 

 

Samengevat kan gesteld worden dat een organisatieverandering verschillende emoties oproept bij 

medewerkers, te weten onzekerheid, blijdschap, opluchting en schuldgevoel. Deze spelen echter niet 

gedurende de hele periode van de organisatieverandering, maar vaak in een korte tijd. Onzekerheid 

speelt aan het begin van de organisatieverandering en bij het meemaken van de selectieprocedures 

waarbij niemand zeker is van een baan. Blijdschap en opluchting spelen een rol wanneer het officiële 

bericht komt dat iemand mag blijven. Er spelen dus verschillende emoties een rol bij een 

organisatieverandering, maar deze beïnvloeden de respondenten niet voor lange tijd.  

 

5.5 Samenvatting 
In deze paragraaf zal een korte samenvatting worden gegeven van de onderzoeksresultaten. Ook 

wordt antwoord gegeven op de tweede deelvraag van het onderzoek.  

 

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de respondenten twee veranderingen in de omgeving van de 

organisatie zien die van invloed zijn op de organisatie, digitalisering en de vergrijzing. Daarnaast 

noemen de respondenten de huidige tijdgeest waarin veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen. 

De organisatieveranderingen die de meeste, twaalf, respondenten noemen, is de fusie tussen ABN 

AMRO en Fortis. Deze verandering is ingezet op een planned change manier waarbij alles van te 

voren bekend is over hoe de verandering verloopt.  

Bij de satisfiers blijkt dat wanneer de organisatieverandering een positieve invloed of geen 

invloed heeft op de loopbaan of verantwoordelijkheden dat medewerkers dit positief ervaren. Ze zijn 

blij met de huidige situatie of zien het als een kans. De verandering in inhoud en/of uitvoering is in 

het geval van de respondenten die te maken hebben met selectie & matching positief. Voor de drie 

Fortismedewerkers is de verandering in inhoud/uitvoering wennen, maar doet geen afbreuk aan de 

functie. De verandering in prestatie is van tijdelijke aard en heeft daardoor geen invloed op de 

motivatie van medewerkers. Bij de dissatifiers blijkt dat de fysieke werkomgeving en het beleid 

rondom de organisatieverandering weinig invloed hebben op de motivatie van medewerkers. Het is 

even wennen, maar het doet geen afbreuk aan de functie van de medewerkers. De leidinggevenden 

en collega’s zijn wel van invloed. De leidinggevenden heeft in dit onderzoek een positieve invloed op 

de medewerkers. Het verlies van collega’s is lastig voor de medewerkers die achterblijven. Daarnaast 

hebben de medewerkers die achterblijven veel steun aan elkaar.  
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Dertien respondenten geven aan dat een positieve houding en het beschikken over vaardigheden, 

zoals kunnen werken met een bepaalde systematiek, helpen om met de organisatieveranderingen 

om te gaan. Daardoor zien ze de positieve kanten van de organisatieverandering. Daarnaast noemen 

de respondenten vier verschillende manieren om met de organisatieverandering om te gaan, te 

weten back–up plan, ‘het beste ervan maken’, ervaring en bedrijfstrots. Uit de onderzoekresultaten 

blijkt verder dat emoties als onzekerheid, blijdschap, opluchting en schuldig voelen voorkomen bij 

twaalf respondenten. 

 

Aan de hand van de onderzoeksresultaten wordt antwoord gegeven op de tweede deelvraag, Wat 

doet een organisatieverandering met de motivatie van achtergebleven medewerkers? Om deze vraag 

te kunnen beantwoorden zijn eerst de satisfiers en dissatisfiers aan de respondenten voorgelegd. De 

belangrijkste factoren voor de motivatie van de respondenten zijn als het gaat om satisfiers loopbaan 

en verantwoordelijkheid, en als het gaat om dissatisfiers de leidinggevenden en sociale 

verhoudingen; de collega’s. Deze factoren worden het meest beïnvloed door de 

organisatieverandering. De factoren loopbaan, verantwoordelijkheid en leidinggevenden worden 

positief of niet beïnvloed door de organisatieverandering wat een positief effect heeft op de 

motivatie van medewerkers. Collega’s zijn een steun voor medewerkers wat als positief wordt 

ervaren in tijden van onzekerheid. Daarnaast moeten respondenten ook afscheid nemen van 

collega’s wat als vervelend wordt ervaren. Dit is echter vaak wel een tijdelijke emotie, waardoor de 

motivatie van de respondenten niet langdurig negatief wordt beïnvloed.  

Vervolgens komt betekenisgeving van de medewerkers op basis van de twee karakteristieken 

van Weick (1995), Identiy en Social Contact aan bod. Identity wordt bekeken op basis van twee 

elementen: zelfbeeld en vaardigheden. Beide blijken bij de respondenten van belang bij het omgaan 

met de veranderingen. Een positieve houding en het bezit van de juiste vaardigheden worden gezien 

als belangrijke elementen om te kunnen omgaan met de veranderingen. De tweede karakteristiek is 

Social Contact, de collega’s. Collega’s hebben wel invloed op de medewerkers in de zin van afscheid 

nemen van collega’s en steun van medewerkers die samen achterblijven, maar uit de interviews 

blijkt dat de medewerkers vooral op eigen kracht met de organisatieveranderingen omgaan. 

Collega’s en leidinggevenden hebben wel invloed, maar de eigen houding is doorslaggevend.  

Naast motivatie en betekenisgeving, wordt ook gekeken naar emoties die voorkomen bij een 

organisatieverandering. Uit dit onderzoek blijkt dat emoties als onzekerheid, blijdschap, opluchting 

en schuldig voelen voorkomen bij twaalf respondenten. Daarbij valt op dat deze vaak een periode 

spelen zoals aan het begin van een organisatieverandering en bij het meemaken van de 

selectieprocedures waarbij niemand zeker is van een baan. Maar de emoties blijken niet van lange 

duur te zijn. De respondenten geven aan dat ze verder moeten en dat die emoties dan langzaam 

verdwijnen.  

 

Op basis van de onderzoeksresultaten kan gesteld worden dat alle respondenten in dit onderzoek 

qua type medewerkers het type ‘ziet kansen’-type zijn. De emoties die spelen komen overeen met de 

emoties die worden beschreven in de eerste fase van het drie fasen model van Buckman (1993), te 

weten de initial stage (zie paragraaf 3.2). Daarnaast is de organisatieverandering wel van invloed op 

de satisfiers en dissatisfiers van Herzberg (1959), maar is dit over het algemeen positief, neutraal of 

tijdelijk negatief waardoor de motivatie van medewerkers niet negatief beïnvloed wordt. De 

respondenten staan positief in het leven en zijn overtuigt van hun eigen kunnen, waardoor ze de 

organisatieverandering kunnen relativeren. 
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 Bij de respondenten speelt werkplezier een belangrijk rol. Zolang het werk nog leuk is, is het relatief 

makkelijk om met organisatieveranderingen om te gaan en de positieve kant ervan te blijven 

bekijken.  

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

47 

6. Conclusie 
Het onderwerp dat in dit onderzoek centraal staat, zijn medewerkers die achterblijven na een 

organisatieverandering. Wat betekenen organisatieveranderingen voor hen en hoe gaan zij met deze 

veranderingen om? De hoofdvraag die centraal staat in dit onderzoek is Welke betekenissen geven de 

‘achterblijvers’ aan een organisatieverandering? 

 

De twee deelvragen die in dit onderzoek gesteld zijn, zijn: Waaruit bestaat de motivatie van 

medewerkers in een organisatie? en Wat doet een organisatieverandering met de motivatie van 

achtergebleven medewerkers? In dit onderzoek wordt gebruikt gemaakt van twee 

onderzoeksmethoden, te weten een literatuurstudie en interviews. De eerste deelvraag wordt 

beantwoord door middel van de literatuurstudie, de tweede deelvraag aan de hand van de 

resultaten op basis van interviews. Eerst worden de antwoorden op de deelvragen kort samengevat. 

Vervolgens wordt de hoofdvraag beantwoord. 

 

De eerste deelvraag wordt beantwoord aan de hand van de tweefactorentheorie van Herzberg 

(1959). Hij maakt daarbij onderscheid tussen satisfiers en dissatisfiers. Satisfiers zijn intrinsieke 

factoren, deze factoren hebben te maken met het werk en de persoon zelf. Herzberg (1959) 

beschrijft vier satisfiers: prestatie, het werk zelf, verantwoordelijkheid en promotiekansen. 

Dissatifiers zijn extrinsieke factoren, deze factoren hebben vooral met de context te maken, te weten 

het gevoerde beleid, manier van leidinggeven, arbeidsomstandigheden en sociale verhoudingen.  

  

Om de tweede deelvraag te kunnen beantwoorden zijn deze factoren voorgelegd aan de 

respondenten van dit onderzoek. Daaruit blijkt dat bij de satisfiers een toename of het gelijk blijven 

van de loopbaan en verantwoordelijkheden een positief effect heeft op de motivatie van 

medewerkers. Daarnaast blijkt bij de dissatisfiers de leidinggevenden en sociale verhoudingen van 

belang. Beide factoren hebben een positief effect op de motivatie van veertien van de vijftien 

respondenten van dit onderzoek. Daarbij blijkt dat afscheid nemen van collega’s die moeten 

vertrekken als gevolg van een organisatieverandering als moeilijk wordt ervaren en een tijdelijk 

negatief effect heeft op de motivatie van de respondenten. Vervolgens is nagegaan of de twee 

karakteristieken van betekenisgeving, Identiy en Social Contact een rol spelen (Weick, 1995). In dit 

onderzoek blijkt vooral de karakteristiek Identity een belangrijke rol te spelen. Deze karakteristiek is 

onderverdeeld in twee elementen: zelfbeeld en vaardigheden. Twaalf respondenten zien zichzelf als 

een positief persoon en geven aan dat een positieve houding helpt bij het omgaan met de 

organisatieveranderingen. Door die positieve houding zien zij kansen die een organisatieverandering 

brengt. Daarnaast geven tien respondenten aan dat vaardigheden helpen om met de 

organisatieveranderingen om te gaan. Deze respondenten geven aan dat hun vaardigheden hun 

helpen om hun functie zo goed mogelijk uit te voeren. Hierdoor laten ze zien dat ze thuis horen in de 

nieuwe organisatie, en dat ze de kansen die voortkomen uit de organisatieverandering, bijvoorbeeld 

een nieuwe functie, aankunnen. Daarnaast is nagegaan welke emoties een rol spelen bij een 

organisatieverandering. Dit blijken verschillende emoties te zijn, zoals blijdschap, schuldig voelen, 

opluchting en onzekerheid. Vooral de emotie onzekerheid speelt bij tien van de vijftien 

respondenten een rol. De emoties zijn echter vaak van tijdelijke aard en beïnvloeden de motivatie 

van de respondenten niet.  
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Op basis van de satisfiers en dissatisfiers van Herzberg (1959), de karakteristieken van 

betekenisgeving Identity en Social Contact (Weick, 1995) en de emoties die naar voren komen, 

worden de respondenten van dit onderzoek als het ‘ziet kansen’-type gezien. De 

organisatieverandering heeft effect op hen, vaak in bepaalde perioden bijvoorbeeld bij het 

doormaken van de selectieprocedures of het bij het afscheid nemen van collega’s. Maar gaan er op 

een positieve manier mee om. 

 

Aan de hand van de twee deelvragen kan antwoord worden gegeven op de hoofdvraag van dit 

onderzoek: Welke betekenissen geven ‘achterblijvers’ aan een organisatieverandering? Uit dit 

onderzoek blijkt dat een organisatieverandering van invloed is op de medewerkers die achterblijven. 

De respondenten geven aan dat het voor achterblijvers soms lastig is om met 

organisatieveranderingen om te gaan. Vooral het afscheid nemen van collega’s die moeten 

vertrekken als gevolg van een organisatieverandering is moeilijk en heeft impact op de medewerkers 

die mogen blijven. Uit dit onderzoek blijkt echter wel dat deze gevoelens vaak van tijdelijke aard zijn 

en dat, dat hun motivatie niet negatief beïnvloed. De respondenten in dit onderzoek zijn positief van 

aard en kunnen de organisatieveranderingen en de invloed daarvan op hun werk en werkomgeving 

relativeren. Dit neemt niet weg dat een organisatieverandering wel degelijk invloed heeft op de 

respondenten, wat zich vooral uit in de emoties die spelen tijdens een organisatieverandering. In de 

interviews is een verloop van emoties te zien, van onzekerheid naar wennen aan de situatie en 

uiteindelijk acceptatie. De respondenten krijgen te maken met verschillende emoties en moeten de 

organisatieverandering verwerken. Deze emoties zijn echter niet zo heftig als de emoties die Kübler-

Ross in haar model beschrijft en komen meer overeen met de emoties die Buckman (1993) in zijn 

drie fasen model beschrijft (zie ook paragraaf 3.2). Organisatieveranderingen hebben dus invloed op 

de medewerkers die achterblijven, maar niet zodanig dat ze niet meer kunnen functioneren.  

 

Uit dit onderzoek blijkt dat heldere communicatie, collega’s en een positieve instelling respondenten 

helpen om met de organisatieveranderingen om te gaan. De organisatie kan haar medewerkers deels 

helpen om met de organisatieveranderingen om te gaan, zoals heldere communicatie en een 

duidelijk veranderproces. Maar uit dit onderzoek blijkt ook dat het voor een groot deel van de 

persoonlijkheid van een medewerker afhangt hoe hij of zij met de organisatieveranderingen omgaat. 

De factoren van Herzberg (1959) blijken in dit onderzoek minder van invloed dan de karakteristieken 

Identity en Social Contact als het gaat om het betekenis geven aan organisatieveranderingen.  
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7. Discussie 
In dit hoofdstuk wordt terug geblikt op het onderzoeksproces, wat ging er goed en wat ging er 

minder goed. Onderwerpen die hier naar voren komen, zijn de onderzoeksmethode, respondenten, 

resultaten en suggesties voor vervolgonderzoek 

7.1 Onderzoeksmethode 
De onderzoeksmethode die in dit onderzoek wordt gebruikt, zijn interviews. Er is voor een interview 

gekozen om dieper in te kunnen gaan op de antwoorden en beweegreden van de respondenten. Dit 

is een goede keuze. Tijdens de interviews kan de onderzoeker regelmatig doorvragen waardoor er 

dieper in kan worden gegaan op de antwoorden die worden gegeven. Er wordt vaak gevraagd naar 

waarom respondenten iets vinden of zeggen. Daarnaast wordt ook doorgevraagd hoe bepaalde 

zaken, zoals emoties of het vertrek van collega’s, naar voren komen in het dagelijks werk. De data die 

worden verkregen bevatten zo meer en concrete informatie over de verschillenden betekenissen die 

medewerkers geven aan een organisatieverandering. 

 In dit onderzoek is gekozen voor het semigestructureerde interview. De reden om voor deze 

methode te kiezen is de combinatie van een vaste structuur en eigen invulling. Dit blijkt een goede 

keuze te zijn. De topiclijst biedt het nodige houvast en structuur voor de onderzoeker tijdens de 

interviews. Bovendien blijkt dat standaardisatie door middel van de topiclijst de betrouwbaarheid 

van het onderzoek ten goede komt. Naast het bieden van structuur is er tijdens het interview ruimte 

om in te gaan op suggesties en onderwerpen die de respondenten aandragen. Hierdoor is het 

mogelijk om een beter beeld te krijgen van de ervaringen van de medewerker die achterblijven. 

Alle interviews zijn goed verlopen en de respondenten vonden het leuk om mee te werken 

en hun ervaringen te delen. Er waren geen problemen met het opnemen en het uitwerken verliep 

voorspoedig.  

7.2 Respondenten 
Het beoogde aantal interviews lag tussen de vijftien en twintig interviews. Het aantal interviews dat 

uiteindelijk is afgenomen is vijftien. Dit heeft voornamelijk te maken met de tijd en beschikbaarheid 

van respondenten. Het aantal afgenomen interviews doet echter geen afbreuk aan de resultaten van 

dit onderzoek. Tijdens het afnemen van de interviews blijkt in het merendeel van de interviews 

dezelfde informatie naar boven te komen. In de meeste interviews is een vergelijkbare rode draad te 

herkennen op basis van de antwoorden die de respondenten geven. De gedachte is dat vijf extra 

interviews waarschijnlijk geen totaal nieuwe informatie meer toegevoegd.  

 

Een van de selectiecriteria bij de selectie van respondenten, is dat ze allemaal werkzaam moesten 

zijn bij ABN AMRO zodat alle respondenten dezelfde soort bedrijfsachtergrond hebben. Dit is in dit 

onderzoek ook het geval. Waar echter geen rekening mee is gehouden, is het onderscheid tussen het 

hoofdkantoor en de regiokantoren. Onder de respondenten die geïnterviewd zijn, komen er tien van 

het hoofdkantoor en vijf van de regiokantoren. Wellicht beïnvloedt dit de resultaten van dit 

onderzoek. Regiokantoren zitten over het algemeen verder weg van het hoofdkantoor waar de 

beslissingen worden genomen, dit zou invloed kunnen hebben op de betekenissen die medewerkers 

geven aan een organisatieverandering. 
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7.3 Resultaten 
De resultaten uit dit onderzoek zijn deels verwacht, deels onverwacht. De uitkomst dat een 

organisatieverandering impact heeft op de medewerkers die achterblijven is niet onverwacht. Uit de 

literatuurstudie blijkt dat een organisatieverandering veel invloed kan hebben op de achterblijvers, 

zoals onrust en een verhoogd stressniveau. Ook in dit onderzoek komt naar voren dat een 

organisatieverandering zorgt voor onrust en onzekerheid. En dat, over het algemeen, elke 

organisatieverandering, hoe klein of groot ook, invloed heeft op de medewerkers. 

 

Een resultaat dat enigszins onverwacht is, is hoe realistisch en positief medewerkers omgaan met 

organisatieveranderingen. In de meeste interviews komt naar voren dat je niet overal te lang bij stil 

moet staan. Veranderingen horen erbij en je moet verder gaan. Respondenten geven aan dat ze 

moeten wennen, maar het is ook een gegeven en je moet er zelf wat van maken. De respondenten in 

dit onderzoek geven aan dat iedereen in grote mate verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen 

werkplezier. Je moet er zelf voor gaan en de positieve dingen eruit halen.  

Wat ook opvalt, was de manier waarop de organisatieverandering wordt ingezet. Het hele 

proces wordt door alle respondenten beschreven als een proces met verschillende fases waarbij het 

doel bekend is. De hele organisatie is opgedeeld in verschillende afdelingen en bedrijfsonderdelen 

die na elkaar worden gereorganiseerd. De reorganisatie bij de betreffende onderdelen verloopt ook 

in fases, van niveau één naar onderliggende niveaus. De verwachting was dat 

organisatieveranderingen minder gestructureerd zouden zijn. De verklaring voor de structurering, die 

in de interviews naar voren komt, is dat dit te maken heeft met de omvang van de reorganisatie. Het 

wordt gezien als een militaire operatie. Daarbij komt in de interviews ook naar voren dat deze 

structurering zorgt voor duidelijkheid. Iedereen weet waar hij of zij aan toe is. Er zijn geen 

uitzonderingen, iedereen doorloopt hetzelfde proces.  

7.4 Vervolgonderzoek 
Dit onderzoek geeft een indicatie van welke betekenissen een rol spelen bij medewerkers die 

achterblijven na een organisatieverandering. Vragen die dit onderzoek oproept en verder onderzocht 

zouden kunnen worden, zijn: Wat helpt medewerkers om met de organisatieverandering om te 

gaan? Welke maatregelen kan een organisatie nemen? In dit onderzoek komt naar voren dat de 

communicatie goed was en dat helderheid over wat komen gaat gewaardeerd word. Wellicht zijn er 

nog andere factoren die medewerkers kunnen helpen bij het omgaan met een 

organisatieverandering.  

 

Daarnaast kan er in plaats van kwalitatief onderzoek zoals dit onderzoek, kwantitatief onderzoek 

gedaan worden op grotere schaal, bijvoorbeeld onder meer bedrijven en/of meer sectoren. Wellicht 

dat er bij een andere bank of bij een ander bedrijf medewerkers heel anders met 

organisatieveranderingen omgaan. Daarbij zou ook de grootte van het bedrijf meegenomen kunnen 

worden. Tijdens dit onderzoek komt naar voren dat de grootte van het bedrijf, de omvang van het 

aantal medewerkers, invloed heeft op de aanpak van een organisatieverandering. Wellicht dat in 

kleinere bedrijven het veranderproces er anders uit ziet en dat medewerkers die achterblijven na 

organisatieveranderingen hier anders tegenaan kijken.  
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Bijlage I: Topiclijst 
 

Introductie 

Goedemiddag en welkom bij dit interview. Allereerst hartelijk dan voor uw medewerking. Dit 

interview vindt plaats in verband met mijn scriptie onderzoek in kader van mijn opleiding 

Communicatie, Beleid en Management aan de Universiteit Utrecht. Mijn scriptie gaat over 

organisatieveranderingen en hoe medewerkers daar mee omgaan. Het interview zal ongeveer drie 

kwartier tot een uur duren, en wordt anoniem verwerkt. Tijdens het interview zullen verschillende 

onderwerpen aan bod komen, zoals de organisatieverandering en motivatie. Aan het eind is er de 

mogelijkheid om vragen te stellen. Vindt u het goed dat het interview word opgenomen?  

 

Algemene vragen 

o Wat is uw huidige functie?  

o Hoelang bent u werkzaam bij ABN AMRO? 

o Welke functies heeft u in deze tijd vervuld? 

o Waarom hebt u voor ABN AMRO gekozen als werkgever? 

 

Organisatie verandering 

o Veranderingen bij ABN AMRO 

 Welke organisatieveranderingen heeft u meegemaakt in de afgelopen twee 

jaar? 

 Kunt u deze veranderingen toelichten? 

 

Algemene organisatieontwikkelingen 

 Zijn er tijdens die veranderingen lagen in de organisatie verdwenen? Wat 

was het doel van deze verandering?(verplatting) 

 Zijn er afdelingen of onderdelen binnen de organisatie verkocht? Wat was 

het doel van deze verandering? (‘back to the core business’) 

 Hebt u door de verandering meer mogelijkheden gekregen om op andere 

plekken te werken, bijvoorbeeld thuis? Wat was het doel van deze 

verandering? (virtuele organisaties) 

 Was de verandering technologisch van aard, bijvoorbeeld nieuwe 

communicatiesystemen? Wat was het doel van deze verandering? (virtuele 

organisatie)  

o Manier van veranderen 

Planned change 

 Had de organisatieverandering een doel? (doel staat vast) Zo ja, was u 

hiervan op de hoogte? Zo nee, hoe bent u dit te weten gekomen? 

 Hebt u het idee dat de organisatieverandering stapsgewijs heeft 

plaatsgevonden? (stapsgewijs) Zo ja, hoe zagen die stappen eruit? Zo nee, 

hoe zag het organisatieveranderingsproces eruit? 

Emergent change  

 Was het voor u duidelijk hoe de organisatieverandering plaatsvond? 

(onvoorspelbare karakter van verandering) Zo ja, hoe zag dat eruit? Zo nee, 

hoe vond dat proces plaats?  
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 Werd het proces rondom de verandering gaandeweg vorm gegeven? (open 

proces) Zo ja, hoe ging dat in zijn werk? Zo nee, hoe kreeg het 

veranderingsproces vorm? 

 

Middle change  

 Hoe is het proces rondom de organisatieverandering vormgegeven? 

 Hoe was uw eerste reactie op de verandering? (verschillende fases) 

 Hoe bent u daarna met de verandering omgegaan? (verschillende fases) 

 Heeft u de verandering geaccepteerd? (verschillende fases) 

 Wist u wat het einddoel van de verandering was? (vast vs. open einde) 

 

o Type verandering  

 Werd de organisatie verandering ingezet om kleine verbeteringen aan te 

brengen? (fine-tuning) 

 Bijvoorbeeld optimaliseren verkoopproces  

 Werd de organisatieverandering ingezet als reactie op een verandering in de 

omgeving? (incremental adjustment) 

 Bijvoorbeeld uitbreiding verkoopgebied 

 Vond de verandering plaats binnen één afdeling? (modular transformation) 

 Werden er afdelingen samengevoegd of opgesplitst? (modular 

transformation) 

  Werd de gehele organisatie geraakt door de verandering? (corporate 

transformation) 

 

Motivatie 

o Satisfiers  

 Heeft de organisatieverandering invloed gehad op de uitvoering van uw 

werk? Zo ja, waarom wel? Zo nee, waarom niet? (prestatie) 

 Is uw werk qua inhoud veranderd door de organisatieverandering? Zo ja, 

kunt u dit toelichten? Zo nee, waarom niet? (inhoud werk)  

 Is de verantwoordelijkheid die bij uw functie hoort door de 

organisatieverandering veranderd? Zo ja, in welke zin? Zo nee, waarom niet? 

(verantwoordelijkheid) 

 Heeft de organisatieverandering invloed gehad op uw loopbaan? Zo ja, hoe? 

Zo nee, is uw functie hetzelfde gebleven? (Promotiekansen)       

o Dissatisfiers  

 Hoe wordt het veranderbeleid rondom de organisatieverandering 

vormgegeven? (gevoerde beleid)  

 Heeft u inspraak gehad rond de organisatieverandering? (bottum-up beleid) 

 Hoe wordt er binnen uw afdeling leiding gegeven? (stijl leidinggeven) 

 Heeft de manier van leidinggeven invloed op uw beleving van de 

organisatieverandering?  

 Is het leidinggeven binnen uw afdeling gericht op beloningen? 

(transactioneel) 
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 Is het leidinggeven binnen uw afdeling gericht op inspireren en het 

signalen van kansen? (transformationeel)   

 Zijn uw werktijden veranderd door de organisatieverandering?  

(Arbeidsomstandigheden) 

 Zijn er door de organisatieverandering veranderingen geweest in uw 

fysieke werkomgeving? Zo ja, welke en wat vindt u daarvan? 

(arbeidsomstandigheden, licht, geluid meubilair)  

 Heeft de organisatieverandering invloed gehad op de sociale verhoudingen 

in uw werkomgeving? (sociale verhoudingen) Zo ja, wat is er veranderd? Zo 

nee, waarom niet? 

 

Betekenisgeving 

o Identiteit 

Zelfbeeld 

 Hoe ziet u de organisatieverandering? (kans of bedreiging) 

 Hoe staat u in deze verandering?  

 Heeft het beeld dat u van uzelf heeft invloed op hoe u de 

organisatieverandering ziet? (Zelfbeeld) 

Eigen effectiviteit 

 Welke competentie vindt u belangrijk in uw werk? 

 Vindt u dat u deze competenties bezit? (waargenomen competenties) 

 Kunt u uw werk goed uit voeren na de verandering? 

 Heeft het feit dat u uw werk goed kunt doen invloed op de manier 

waarop u omgaat met de verandering? (waargenomen 

competenties) 

o Sociaal contact; Gevoelens ten opzichte van diegene die weg zijn 

 Hoe is het contact met uw huidige collega’s? 

 Was dit voor de verandering anders? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet? 

 Is het contact met uw collega’s van invloed op hoe u de 

organisatieverandering ervaart? 

 

Identificatie van Medewerker  

o Introductie type medewerker 

 Voelt u zich thuis in de organisatie na de verandering? 

 Waarom voelt u zich wel of niet thuis? (sociale verhoudingen) 

 Hoe heeft u de verandering ervaren? (positief/negatief) 

 Wat was uw eerste reactie op de verandering?  

 Is deze reactie veranderd? Zo ja, waarom? Zo nee, denkt u dat dit 

nog zal veranderen? Zo ja, waarom? (richting acceptatie) 

 

o ‘Ziet kansen’-type  

 Ziet u de verandering als een kans voor uw loopbaan? Zo ja, waarom? Zo 

nee, waarom niet? (loopbaan, competenties) 

 Ziet u de verandering als een kans om uw werk te verbeteren? Zo ja, 

waarom? Zo nee, waarom niet? (prestatie, competenties) 
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 Indien relevant; Kunt u voldoen aan de nieuwe eisen die gesteld worden na 

de organisatieverandering? (competenties, inhoud werk) 

 

o ‘Gaat het redden’-type  

 Wat zijn volgens u positieve kanten van de organisatieverandering?  

 Wat zijn volgens u negatieve kanten van de organisatieverandering? 

 Wat weegt voor u het zwaarst?  

 

o ‘Ziet bedreigingen’-type 

 Voelt u zich thuis in de organisatie na de organisatieverandering? 

 Waarom voelt zich wel of niet thuis? (depressie) 

 Ziet u de organisatieverandering als eerlijk? Waarom wel of niet? (survivor 

syndroom) 

 Indien er mensen zijn ontslagen; Vindt u dat het proces rondom de te 

vertrekken medewerkers rechtvaardig is verlopen? (survivor syndroom) 

 Heeft u tijdens de organisatieverandering en daarna last (gehad) van 

emoties, zoals onzekerheid, angst? (survivor syndroom) 

 Ziet u voor zichzelf perspectief binnen de organisatie na de 

organisatieverandering? (vaardigheden, zelfbeeld) 
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Bijlage II: Codeboom 
 

Veranderingen in de omgeving van de organisatie 

 Omgeving 

o Technologie 

o Vergrijzing 

 Tijdgeest 

o Noodzaak 

o Hoort erbij 

 

Organisatieveranderingen 

 Fusie ABN AMRO en Fortis 

o reorganisatie 

o cultuurverandering 

 Interne reorganisatie 

 

Veranderproces  

 Fasen 

 Communicatie 

 Procedures 

 Beleid 

o Top down 

o Eigen invulling 

 

Consequentie organisatieverandering voor de functie  

 Werkomgeving 

o Plek 

 Inhoud en uitvoering 

o systemen 

 Verantwoordelijkheid 

 Loopbaan 

 

Collega’s 

 Steun 

 Vertrekkers vs. Achterblijvers 

 Leidinggevende 

o Stijl 
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Persoon 

 Zelfbeeld 

 Vaardigheden 

 Werkplezier 

 Omgaan met de veranderingen 

o Back up  

o Doorgaan 

o Ervaring 

o Trots 

 

Emoties 

 Onzekerheid/Onrust 

 Opluchting 

 Blij  

 Schuldig 
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Bijlage III: Overzicht respondenten 
 

 

Leeftijdscategorie A: 25-35 Leeftijdscategorie B: 36-50 Leeftijdscategorie C: 51+ 

4.M.A 
5.M.A 
 

2.V.B 
6. V.B 
9.V.B 
11.M.B 
13.V.B 
14.V.B 
14.V.B 
 

1.M.C 
3.V.C 
7.M.C 
8.M.C 
10.V.C 
12.M.C 
  

 

 

 

 

 

 


