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Voorwoord
Voor u ligt het resultaat van mijn afstudeeronderzoek. Ruim een half jaar heeft er een
intensief proces plaatsgevonden van interviewen, observeren, analyseren, lezen, schrijven en
schrappen. Vanwege mijn affiniteit met ontwikkelingssamenwerking heb ik het onderzoek bij
Cordaid met veel plezier uitgevoerd. De vele discussies in de media over de toekomst van
ontwikkelingsorganisaties maakten het onderzoek erg boeiend en relevant.
Mijn dank gaat uit naar degenen die mij tijdens het onderzoeksproces hebben aangemoedigd,
geïnspireerd, gecorrigeerd of op een andere manier hebben geholpen. Speciale dank gaat uit
naar mijn docent Dr. Ir. M. Koster voor zijn aansturing en feedback en naar W. van Tongeren
voor zijn begeleiding vanuit Cordaid.
L.J. Wassink
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Samenvatting
Dit onderzoek maakt duidelijk hoe de medewerkers van ontwikkelingsorganisatie Cordaid
betekenis geven aan de nieuwe koers: social entrepreneurship en samenwerking met het
bedrijfsleven. Verder maakt dit onderzoek inzichtelijk hoe de nieuwe koers zich verhoudt tot
de habitus en de commitment van de medewerkers. Dit onderzoek is kwalitatief van aard.
Voor het verzamelen van de data is gebruik gemaakt van meerdere methoden: interviews,
observaties en documentenanalyses. Als onderzoeksstrategie is gekozen voor een casestudy.
De koerswijziging bij Cordaid wordt gerelateerd aan de literatuur over social
entrepreneurship, stakeholder engagement, habitus en employee commitment. Uit de
literatuur blijkt dat steeds meer ontwikkelingsorganisaties open staan voor (social)
entrepreneurship en samenwerkingen met het bedrijfsleven om de impact van hun activiteiten
te vergroten en nieuwe financieringsbronnen te zoeken. Daarnaast toont de theorie aan dat de
habitus van de medewerkers in de non-profit sector aan verandering onderhevig is. Verder
leert een verdieping in de literatuur dat er verschillende vormen van commitment bestaan en
dat de mate van commitment kan veranderen.
De data die zijn verkregen laten zien dat de medewerkers geen duidelijk beeld hebben van
social entrepreneurship. Vanwege een gebrek aan skills, ondersteuning en vrijheid
beschouwen zij zichzelf nog niet als social entrepreneurs. Wel zijn er twee grote
veranderingen zichtbaar als gevolg van de toegenomen aandacht voor social entrepreneurship.
De medewerkers blijken nu meer bezig te zijn met investeren in plaats van financieren. Ook
zijn ze nu meer bezig met productontwikkeling in plaats van projectevaluaties. Daarnaast
laten de resultaten zien dat de medewerkers van UM meer toenadering zoeken tot de
bedrijven om de krachten te bundelen en de impact van hun activiteiten te vergroten, ondanks
de kloof die sommigen lange tijd hebben ervaren tussen de non-profit en de profit sector. De
toenadering tot het bedrijfsleven wordt voornamelijk gezocht door het creëren van
gemeenschappelijke waarden en doelstellingen. Ook streven de medewerkers van Cordaid
naar gelijkwaardigheid en duidelijke afspraken binnen de samenwerking met het
bedrijfsleven. Verder tonen de resultaten dat de koerswijziging van Cordaid op gespannen
voet staat met de oude patronen van waarnemen, denken en handelen binnen Cordaid. Een
aantal medewerkers moet daarom sterk wennen aan de nieuwe koers en de nieuwe taken en
mist de vaardigheden, de durf of de slagkracht om de nieuwe koers tot een succes te maken.
De tegenvallende resultaten maken dat een deel van de medewerkers twijfelt over het nut van
de nieuwe koers. De meeste medewerkers zien echter geen andere uitweg en geven de
koerswijziging het voordeel van de twijfel. Tot slot tonen de resultaten aan dat de
koerswijziging een wisselend effect heeft op de betrokkenheid van de medewerkers. Een deel
van de medewerkers voelt zich na de koerswijziging als een vis in het water en meer
betrokken bij de sector en bij de eigen organisatie. Een minderheid van de medewerkers voelt
zich nog steeds verbonden met de sector, maar zich niet meer bij de eigen organisatie.
Op basis van de resultaten volgen deze aanbevelingen aan het management:
 Wijs voortdurend op de voordelen van de nieuwe koers;
 Creëer duidelijkheid over de betekenis van de nieuwe koers;
 Bied de medewerkers ondersteuning en vrijheid bij het uitvoeren van de activiteiten;
 Stel haalbare doelen en schep geen hoge verwachtingen;
 Betrek medewerkers bij het maken van strategische keuzes;
 Wees als management zichtbaar op de werkvloer.
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Lijst van afkortingen
CSR
MFS
NGDO
NGO
OS
PPP
SE
UM
UN

Corporate Social Responsibility
Mede Financierings Stelsel
Non-Governmental Development Organization
Non-Governmental Organization
Ontwikkelingssamenwerking
Publiek-Private Partnerschap
Social Enterprise
Urban Matters
United Nations
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1. Inleiding
1.1 Onderzoeksonderwerp
Dit onderzoek gaat over de ontwikkelingen in de sector van ontwikkelingssamenwerking (OS)
en de koerswijziging van Cordaid. Als één van de toonaangevende ontwikkelingsorganisaties
in Nederland kiest Cordaid voor een nieuwe stijl van ontwikkelingshulp, gekenmerkt door
sociaal ondernemerschap en nieuwe samenwerkingsverbanden. Het is echter de vraag of deze
nieuwe koers succesvol is en gedragen wordt door de medewerkers van Cordaid, die jarenlang
een andere betekenis hebben gegeven aan ontwikkelingshulp. Dit onderzoek laat zien hoe de
medewerkers invulling geven aan de koerswijziging en hoe de koerswijziging zicht verhoudt
tot hun overtuigingen en tot hun betrokkenheid bij de sector en de organisatie. Centraal in dit
onderzoek staan de begrippen social entrepreneurship, cross-sector partnerships, habitus en
employee commitment.
1.2 Aanleiding onderzoek
De toekomst van de traditionele ontwikkelingshulporganisaties is onzeker. Minister Ploumen
van het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking gaf in maart
2013 aan dat de term ontwikkelingshulp achterhaald is en niet meer bestaat, zoals beschreven
door Righton in een artikel van De Volkskrant (2013). Zie afbeelding 1 voor de veelzeggende
kop van het artikel. Volgens minister Ploumen zijn de tijden en behoeften veranderd. De
financiële steun voor de Nederlandse ontwikkelingsorganisaties neemt onder haar leiding
derhalve flink af, waardoor veel ontwikkelingsorganisaties in financiële nood dreigen te
komen. De Nederlandse ontwikkelingsorganisaties hebben hier verdeeld op gereageerd.
Duidelijk is dat het jaar 2013 voor veel organisaties in de OS-sector een tijd is van bezinning
en heroriëntatie. Omdat ik zeer geïnteresseerd ben in de ontwikkelingen in de OS-sector heb
ik ervoor gekozen om een half jaar stage te lopen bij Cordaid en daar mijn afstudeeronderzoek
uit te voeren naar de reactie van Cordaid’s medewerkers op de ontwikkelingen in de OSsector.
Afbeelding 1: Kop artikel Volkskrant, 2 maart 2013

De veranderingen in de OS-sector hebben grote gevolgen voor Cordaid. Cordaid kan de dans
niet ontspringen en wordt net als andere ontwikkelingsorganisaties gedwongen tot een nieuwe
koers. De directie van Cordaid heeft deze ontwikkeling echter al langere tijd zien aankomen
en heeft er daarom voor gekozen om Cordaid sinds januari 2013 te presenteren als een sociale
onderneming. Daarnaast richt Cordaid zich steeds meer op samenwerkingsverbanden met het
bedrijfsleven. De focus op social entrepreneurship en samenwerking met het bedrijfsleven
dienen de impact van Cordaid’s activiteiten te vergroten en nieuwe bronnen van financiering
op te leveren. Met deze koerswijziging wil de directie – in navolging van minister Ploumen –
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aangeven dat het tijd is voor een nieuwe stijl van ontwikkelingshulp. Dit blijkt ook uit een
artikel op de website van het NRC Handelsblad (2013), waarin staat dat Cordaid de plannen
van minister Ploumen steunt (zie afbeelding 2 voor kopie bericht).
Afbeelding 2: Artikel NRC Handelsblad, 8 april 2013

Het is echter nog een vraag of de keuze voor sociaal ondernemerschap en samenwerkingen
met het bedrijfsleven een duurzaam middel is in de strijd tegen armoede, uitsluiting en
onrecht. Ook is het onzeker of deze keuze het juiste antwoord is op de bezuinigingen in de
OS-sector. Getuige het bericht van Broere op www.viceversaonline.nl (Vice Versa 2013a) is
niet iedereen overtuigd van deze nieuwe stijl van ontwikkelingshulp. Hij schrijft dat critici,
door minister Ploumen bestempeld als ouderwets, bang zijn voor een vermenging van
tegengestelde belangen, een oneerlijke competitie en inefficiëntie.
Samengevat vormen de veranderingen in de OS-sector en de verschillende meningen over
nieuwe vormen van ontwikkelingshulp de aanleiding voor dit onderzoek.
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1.3 Context
Organisatie
Cordaid staat voor Catholic Organisation for Relief and Development Aid en is één van de
grootste ontwikkelingsorganisaties in Nederland. Al bijna 100 jaar komt Cordaid op voor
mensen die lijden onder armoede, uitsluiting en onrecht in landen in Afrika, Azië, het
Midden-Oosten en Latijns-Amerika. Die missie lijkt nu relevanter dan ooit. Volgens berichten
op de website van Cordaid (Cordaid 2013a) leven vandaag 1,2
miljard mensen in extreme armoede en groeit de sociale
ongelijkheid met de dag.
Het hoofdkantoor van Cordaid is gevestigd in Den Haag.
Daarnaast heeft Cordaid tien veldkantoren over de hele wereld.
In totaal werken er 200 mensen in Den Haag en 300 mensen in
het veld. Gezamenlijk wordt er gewerkt aan duizenden
projecten in 36 verschillende landen.
Bij de transformatie van traditionele
ontwikkelingshulporganisatie naar Social Enterprise (SE) is
Cordaid opgesplitst in elf Business Units (zie kader rechts), die
elk hun eigen focus en missie hebben. Ook zijn de Business
Units zelf verantwoordelijk voor hun financiering,
productontwikkeling en marketing.
Om de verschillende projecten wereldwijd te kunnen bekostigen heeft Cordaid veel geld
nodig. In 2012 bedroeg het inkomen van Cordaid een kleine 130 miljoen Euro. Meer dan de
helft daarvan was afkomstig van de Nederlandse Overheid, zo is te lezen op de website van
Cordaid (2013b). De Nederlandse overheid financierde grotendeels via het Mede
Financierings Stelsel (MFS) meer dan 70 miljoen Euro. De overige inkomsten werden
verkregen via donateurs, institutionele donoren, campagnes of overige bronnen (zie
afbeelding 3).
Afbeelding 3: Het inkomen van Cordaid (www.cordaid.org)
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Ontwikkelingen in de OS-sector
Zoals eerder beschreven neemt de financiële steun van de overheid voor OS flink af. Zoals in
het kader hiernaast is te lezen, zal het ontwikkelingsbudget de komende vier jaar met één
miljard euro krimpen. Dit besluit is niet alleen
het gevolg van een oplopende staatsschuld, maar
ook van de felle discussies over de noodzaak en
de effectiviteit van hulp. Zo blijkt uit het rapport
‘Minder pretentie, meer ambitie’ van de
Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid (2010) dat veel Nederlanders
niet meer overtuigd zijn van de noodzaak van
hulp aan andere landen en de OS-sector als een
bodemloze put beschouwen. Het lijkt erop dat
voor de meeste ontwikkelingsorganisaties een
tijd van bezinning en heroriëntatie is
aangebroken. Te meer daar de aanpak uit het
verleden niet altijd effectief is gebleken
(Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid 2010). Dit wordt bevestigd door
Fowler (2000) die stelt dat Non-Governmental
Development Organizations (NGDO’s) op de
drempel van een nieuw tijdperk staan. Volgens
Fowler (2000) verdienen zaken als armoede,
ongelijkheid, onveiligheid en onrechtvaardigheid
nog steeds de nodige aandacht, maar is een
andere aanpak nodig. Hij is van mening dat
NGDO’s op zoek moeten naar nieuwe
strategieën om de afnemende legitimiteit van
NGDO’s en de groeiende afhankelijkheid van
taks-gebaseerde financiering tegen te gaan.
In de Nederlandse politiek wordt al langere tijd geroepen om een meer efficiënte en effectieve
vorm van development. Knapen, de voormalig staatssecretaris van Buitenlandse Zaken en
voorganger van minister Ploumen, liet in het rapport ‘Van hulp naar investeren’ van het
ministerie van Buitenlandse Zaken (2011) reeds doorschemeren investeren belangrijker te
vinden dan hulp. Onder zijn leiding is het aantal landen en thema’s verminderd en is er meer
focus aangebracht. Ook stimuleerde hij de ontwikkeling van nieuwe samenwerkingsvormen
met het bedrijfsleven om duurzame groei on ontwikkelingsgebieden te creëren. In het rapport
‘Van hulp naar investeren’ van het ministerie van Buitenlandse Zaken (2011) is het volgende
te lezen: “Nieuwe samenwerkingsvormen met het bedrijfsleven nemen een steeds centralere
rol in het Nederlandse ontwikkelingsbeleid. Dat kan plaatsvinden door Publiek-Private
Partnerschappen (PPP’s) en leidt vaak tot duurzame groei en het katalyseren van private
middelen voor die groei. PPP’s introduceren een innovatieve aanpak, omdat kennis en kunde
uit verschillende sectoren worden samengebracht. De bedrijfsmatige aanpak van
partnerschappen hebben een positieve invloed op een snelle en effectieve aanpak van
ontwikkelingsproblemen” (p. 8). Minister Ploumen lijkt deze lijn door te zetten en ook
Cordaid lijkt deze benadering te omarmen.
Toch bestaat er ook nog steeds veel twijfel binnen de OS-sector over het nut en de effecten
van nieuwe partnerschappen met het bedrijfsleven. Een groot deel van de OS-sector is kritisch
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ten aanzien van de plannen van minister Ploumen en ziet niks in een combinatie van hulp en
handel. Zo stelt Broere in een bericht op www.viceversaonline.nl (Vice Versa 2013a) dat
ontwikkelingseconoom Collier waarschuwt voor een ‘giftig brouwsel’ van hulp en handel,
vermenging van tegengestelde belangen en oneerlijke competitie en inefficiëntie. Ook Pronk,
voormalig minister van OS, waarschuwt voor de samenwerking met bedrijven en stelt dat
hulp primair een taak is van de overheid en andere publieke instellingen en zeker niet van
bedrijven, aldus Brouwer in een bericht op www.viceversaonline.nl (Vice Versa 2013b).
1.4 Doel- en vraagstelling
Aangezien de toekomst van de Nederlandse ontwikkelingsorganisaties onzeker is en niet
duidelijk is waar de ontwikkelingen in de OS-sector toe leiden, heb ik ervoor gekozen om de
situatie bij Cordaid, één van de grootste en oudste ontwikkelingsorganisaties in Nederland,
onder de loep te nemen en te kijken hoe de medewerkers van Cordaid reageren op de
ontwikkelingen in de OS-sector. Opvallend genoeg staat de directie van Cordaid achter de
plannen van minister Ploumen, terwijl andere organisaties juist fel tegen haar plannen zijn.
Middels dit onderzoek wil ik inzichtelijk maken in hoeverre de medewerkers van Cordaid de
mening van hun directie delen en hoe zij denken over sociaal ondernemerschap en
samenwerkingen met het bedrijfsleven. Ook wil ik duidelijk maken hoe de koerswijziging van
Cordaid zich verhoudt tot de habitus en de betrokkenheid van de medewerkers van Cordaid.
Voor het onderzoek hanteer ik de volgende onderzoeksvraag:
Hoe geven de medewerkers van Cordaid betekenis aan de nieuwe koers die wordt gekenmerkt
door social entrepreneurship en samenwerkingen met het bedrijfsleven en hoe verhoudt de
nieuwe koers zich tot hun habitus en commitment?
1.5 Relevantie
Het onderzoek heeft een praktische en wetenschappelijke relevantie. Het onderzoek is
praktisch relevant omdat dit onderzoek duidelijkheid schept in de opvattingen en
verwachtingen van de medewerkers van Cordaid ten aanzien van social entrepreneurship en
de samenwerkingen met het bedrijfsleven. Deze duidelijkheid is nodig om verwarring en
frustraties op de werkvloer te voorkomen. Daarnaast is dit onderzoek praktisch relevant omdat
het aantoont in hoeverre de koerswijziging wordt gedragen en in hoeverre de medewerkers de
nieuwe taken kunnen en willen uitvoeren. Dat is relevant voor het management omdat het
management wil weten wat er speelt op de werkvloer en zicht wil hebben op het (mogelijke)
succes van de koerswijziging. Ten slotte is dit onderzoek praktisch relevant omdat dit
onderzoek aantoont of de koerswijziging van invloed is op de betrokkenheid van de
medewerkers. Dit is opnieuw relevant voor het management omdat het management baat
heeft bij betrokken medewerkers en zicht wil hebben op de gevolgen van de koerswijziging.
Het onderzoek is wetenschappelijk relevant omdat het de kennis vergroot over de
ontwikkelingen in de OS-sector en inzichtelijk maakt in hoeverre de concepten social
entrepreneurship en cross-sector partnership kunnen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Daarnaast is dit onderzoek wetenschappelijk relevant omdat het de verbinding legt tussen de
non-profit sector en de profit sector en de kennis over het proces en de inhoud van crosssectorale samenwerkingen vergroot. Dit is van belang omdat beide sectoren lange tijd als twee
aparte werelden werden gezien en cross-sectorale samenwerkingen nog niet veelvuldig
onderzocht zijn (Glasbergen 2010). Middels dit onderzoek kunnen wetenschappelijke
inzichten over de veranderingen in de maatschappij en de werkwijzen en
verantwoordelijkheden van maatschappelijke actoren versterkt en vergroot worden.
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Tenslotte is dit onderzoek wetenschappelijk relevant omdat het bestaande theorieën over de
relatie tussen het fenomeen koerswijziging en de concepten habitus en employee commitment
kan toetsen.
1.6 Onderzoeksbenadering
Kwalitatief onderzoek
Dit onderzoek is gericht op de persoonlijke betekenissen die de medewerkers van Cordaid
geven aan de ontwikkelingen in de OS-sector en de eigen organisatie. Om die betekenissen
van de medewerkers van Cordaid te achterhalen en hun opvattingen te begrijpen, is er een
kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Bij een kwalitatief onderzoek gaat het vooral om processen
en betekenissen, niet om metingen en cijfers zoals bij een kwantitatief onderzoek het geval is.
In navolging van Denzin & Lincoln (1994) en Boeije (2005) bestudeer ik individuen in hun
natuurlijke omgeving en probeer ik de verschillende betekenissen van de individuen bloot te
leggen.
Interpretatieve benadering
Dit onderzoek is gedaan vanuit een interpretatieve benadering. Als onderzoeker stel ik in
navolging van Tsoukas & Knudsen (2003) dat er geen objectieve werkelijkheid bestaat. Ook
ga ik er vanuit dat de werkelijkheid op meerdere manieren ‘ontdekt’ kan worden en dat er
meerdere kennisclaims bestaan over de werkelijkheid. Met die opvatting volg ik de
interpretatieve stroming die de werkelijkheid ziet als een sociale constructie, gestoeld op
persoonlijke opvattingen en betekenissen (Silverman 1997; Thiel 2007). In het volgende
hoofdstuk wordt dit nader toegelicht en uitgewerkt.
1.7 Leeswijzer
In dit hoofdstuk is achtereenvolgens gekeken naar het onderzoeksonderwerp, de aanleiding
voor het onderzoek, de context, de doel- en vraagstelling, de relevantie en de
onderzoeksbenadering. In hoofdstuk 2 zal de onderzoeksmethode worden behandeld. In
hoofdstuk 3 volgt een uitzetting van de belangrijkste theorieën en concepten in de literatuur
over social entrepreneurship, stakeholder engagement, habitus en employee commitment. In
hoofdstuk 4 staan de empirische resultaten en analyse van de resultaten centraal. Tenslotte
volgen in hoofdstuk 5 de conclusies van het onderzoek, de aanbevelingen, een reflectie en een
aantal suggesties voor verder onderzoek.
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2. Methodologie
2.1 Introductie
Dit hoofdstuk maakt inzichtelijk welke methodologische keuzes ten grondslag liggen aan het
onderzoek. Zoals in de inleiding reeds benoemd wordt er een kwalitatief onderzoek
uitgevoerd vanuit de interpretatieve benadering. In dit hoofdstuk worden die begrippen nader
uitgelegd. Verder volgt in dit hoofdstuk een uiteenzetting van de onderzoeksstrategie en de
onderzoekmethoden en een overzicht van de respondenten. Tenslotte verschaft dit hoofdstuk
informatie over de rol van de onderzoeker in het geheel van het onderzoek en over de
kwaliteit van het onderzoek.
2.2 Onderzoeksperspectief
In het vorige hoofdstuk is uiteengezet dat dit onderzoek gericht is op de betekenissen die de
medewerkers van Cordaid aan de werkelijkheid geven. Daarom is gekozen voor een
kwalitatief onderzoek, zoals uiteengezet door Denzin & Lincoln (1994) en Boeije (2005).
Tijdens het onderzoek wordt niet gekeken naar kwantitatieve aspecten en opbrengsten van de
koerswijziging bij Cordaid, maar naar de persoonlijke opvattingen, meningen, gedragingen en
gevoelens van individuen ten aanzien van de koerswijziging. Derhalve is ervoor gekozen om
(middels interviews) direct contact te zoeken met de respondenten in hun natuurlijke
omgeving en hen de ruimte te geven om hun visie op de ontwikkelingen bij Cordaid te delen.
Zoals ook eerder benoemd wordt dit onderzoek verricht vanuit de interpretatieve benadering,
dat vaak tegenover de empirisch-analytische benadering (Thiel 2007) of de positivistische
benadering (Tsoukas & Knudsen 2003) wordt geplaatst. Als onderzoeker ga ik er vanuit dat er
geen objectieve werkelijkheid bestaat en dat waarnemingen niet ‘van buitenaf’ verklaard
kunnen worden. Hiermee positioneer ik mijzelf tegenover de aanhangers van de empirischanalytische of positivistische benadering die stellen dat er wel een objectieve werkelijkheid
bestaat. Ik ben ervan overtuigd dat kennis subjectief en contextgebonden is en dat er
dientengevolge meerdere kennisclaims kunnen bestaan over de werkelijkheid. Net als
Silverman (1997) en Thiel (2007) beschouw ik de werkelijkheid als een sociale constructie
die is gestoeld is op persoonlijke opvattingen en betekenissen die alleen ‘van binnenuit’
begrepen kunnen worden. Om de visies van de medewerkers van Cordaid op de werkelijkheid
te achterhalen en de ontwikkelingen op de werkvloer te begrijpen, kies ik er daarom voor om
direct contact te zoeken met de medewerkers van Cordaid en aandacht te schenken aan de
context waarin zij opereren.
2.3 Onderzoeksstrategie
Volgens Donche (2005) kan een kwalitatief onderzoek meerdere strategieën en methoden
hebben. Bij dit onderzoek is gekozen voor een casestudy als onderzoekstrategie omdat er één
onderzoekseenheid wordt onderzocht. Dit onderzoek richt zich alleen op de situatie bij
Cordaid waar een unieke koerswijziging heeft plaatsgevonden. Deze case wordt zo goed
mogelijk uitgediept om de betekenissen van de betrokken actoren te kunnen begrijpen.
Een mogelijke implicatie van deze strategie is dat de uitkomsten moeilijk te generaliseren
zijn. Verder vereist deze benadering van de onderzoeker een specifieke omgang met de casus
waardoor de onderzoeker een emotionele band kan krijgen met de casus of betrokken
personen. Tijdens het onderzoeksproces is daar voortdurend op gelet.

14

2.4 Onderzoeksmethoden
Voor het verzamelen van data is gebruik gemaakt van meerdere methoden, te weten
interviews, observaties en documentanalyse. Volgens Denzin & Lincoln (1994) en Carter &
Little (2007) zijn dit de belangrijkste methoden voor kwalitatief onderzoek.
Interviews
Het interview is een goed middel om dichter bij de medewerkers van Cordaid te komen en om
hun belevingswereld te leren kennen. Bij het interviewen is vooral gebruik gemaakt van
semigestructureerde interviews. Dat betekent dat de interviews zijn gestuurd door vooraf
opgestelde topics, maar ook de mogelijkheid hebben geboden aan de onderzoeker om door te
vragen en aan de respondenten om andere punten aan te kaarten. De topics zijn samengesteld
op basis van theorieën uit de literatuur en oriënterende gesprekken en zijn na verloop van tijd
aangepast omdat een deel van de topics niet relevant bleek. Alle informatie die is verkregen
bij de interviews is direct genoteerd, ook de zaken die in eerste instantie niet relevant leken,
om zo de validiteit van dit onderzoek te waarborgen. Op verzoek van de respondenten zijn de
interviews anoniem verwerkt.
In totaal zijn twaalf mensen geïnterviewd (zie paragraaf 2.5 voor een uitwerking). Het
benaderen van de respondenten was niet moeilijk omdat ik voorafgaand aan de interviews
reeds een aantal weken bij Cordaid had rondgelopen en kennis had gemaakt met de
respondenten. De medewerkers zagen mij niet als bedreiging en waren allemaal bereid mee te
werken aan het onderzoek. Vanwege de vele dienstreizen was het maken van afspraken echter
niet gemakkelijk en duurde het lang voordat ik alle interviews had gepland. Verder heb ik
tijdens het interviewen geen obstakels ervaren. De respondenten zijn van tevoren goed
ingelicht over de inhoud en het doel van de interviews en konden zich zo goed voorbereiden
op de interviews. Hierdoor ben ik van mening dat ik een goed beeld heb gekregen van de
opvattingen van de medewerkers ten aanzien van de koerswijziging.
Observaties
Voor de dataverzameling is ook gebruik gemaakt van observaties. Zo heb ik als onderzoeker
meerdere vergaderingen en activiteiten bijgewoond die in het teken stonden van de
koerswijziging. Ook heb ik de vele discussies en gedragingen bij de koffieautomaten en
tijdens de lunch met interesse gevolgd om een beter begrip te krijgen van de cultuur van
Cordaid. Walsh (2004) beschrijft deze houding als ‘participant as observer’ en stelt dat hier
ook nadelen aan verbonden zijn. Een mogelijke consequentie is dat individuen zich anders
gaan gedragen of alleen sociaal gewenste verhalen vertellen. Als onderzoeker heb ik dit
geprobeerd te voorkomen door vele maanden bij Cordaid rond te lopen en zo het vertrouwen
van de medewerkers te winnen. Na elk bezoek aan de werkvloer van Cordaid heb ik
genoteerd wat in mijn ogen belangrijke en opvallende uitspraken of gedragingen waren.
Documentanalyse
Naast de interviews en de observaties heb ik ook gebruik gemaakt van documentanalyse. Zo
heb ik het jaarverslag van Cordaid, Cordaid’s Theory of Change, uitgewerkte business
modellen, nieuwsberichten (o.a. op de website van Cordaid) en andere beleidsstukken
doorgenomen. Hierdoor heb ik een goede indruk gekregen van de geschiedenis, de
beleidsmatige keuzes, de financieringsstromen en de activiteiten van (de medewerkers van)
Cordaid. Deze documenten zijn gebruikt bij het opstellen van de topics voor de interviews, bij
de beschrijving van de context (hoofdstuk 1) en bij de beschrijving van de inhoud van de
koerswijziging (hoofdstuk 4).
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Analyse
De verkregen data uit de interviews, observaties en documenten zijn zorgvuldig bestudeerd en
gecodeerd. Nadat de verschillende fragmenten middels codes zijn gestructureerd, heeft er een
hercodering plaatsgevonden en zijn terugkerende onderwerpen ingedeeld naar hoofd- en
subthema’s. Vervolgens is er gekeken naar de relatie van de thema’s met de onderzoeksvraag
van dit onderzoek en met de bestaande theorieën en concepten in de literatuur.
De literatuur is binnen dit onderzoek richtinggevend geweest, maar heeft nimmer een
dwingende rol gehad. Dit past bij de opvattingen van Boeije (2005) over de kenmerken van
kwalitatief onderzoek. Soms bleken bepaalde theorieën of concepten ook niet relevant voor
mijn onderzoek. In een aantal gevallen zijn bestaande theorieën of concepten bevestigd, in
andere gevallen bleek de praktijk anders dan de theorie deed vermoeden. Dit bevestigt de
wetenschappelijke relevantie van mijn onderzoek.
Gedurende het analytisch proces heb ik voortdurend vooruitgekeken en teruggegrepen op de
verschillende stappen in het onderzoeksproces. Daarmee kan het onderzoek gezien worden als
een iteratief proces, zoals ook geadviseerd wordt door Richardson (2000), Boeije (2005) en
Thiel (2007). Hierdoor was er ook ruimte om belangrijke thema’s toe te voegen of irrelevante
thema’s te verwijderen.
2.5 Respondenten
Omdat het onmogelijk is om in een paar maanden tijd alle medewerkers van Cordaid te
interviewen en een goed beeld te krijgen van de verschillende Business Units, heb ik ervoor
gekozen om het onderzoek specifiek te richten op één Business Unit van Cordaid, te weten de
Business Unit Urban Matters (UM). Bij deze Business Unit had ik een goede ingang
gecreëerd wat een geschikte basis vormde voor een onderzoek. Daarnaast had ik opgevangen
dat de directeur van deze Business Unit graag wilde weten hoe de medewerkers dachten over
de koerswijziging en welke impact de koerswijziging zou hebben op de medewerkers. Verder
bleek deze Business Unit een geschikt onderzoeksobject omdat er bij deze Business Unit
zowel mannen als vrouwen werken en omdat er een goede mix is in het aantal dienstjaren van
de medewerkers. In samenspraak met mijn contactpersoon bij Cordaid is toen besloten om
alle medewerkers van UM die in Den Haag werkzaam zijn te interviewen. De medewerkers
die werkzaam zijn in het veld heb ik niet kunnen interviewen. In totaal zijn negen personen
van UM geïnterviewd, te weten de Director (1), de Business Developers (3), de Program
Officers (4) en de Financial Expert (1). Naast de interviews met het personeel van UM heb ik
nog een aantal Managers (3) van Corporate Strategy geïnterviewd over de geschiedenis, de
context en de inrichting van Cordaid en over de (beoogde) inhoud van de koerswijziging. De
interviews met de Managers waren vooral ter oriëntatie en zijn gebruikt bij het beschrijving
van de context.
2.6 Rol van onderzoeker
Tijdens het onderzoeksproces ben ik voortdurend in contact geweest met de medewerkers van
Cordaid en heb ik als een bricoleur (Denzin & Lincoln 1994) de verschillende meningen en
betekenissen moeten samenvoegen tot één ‘bouwwerk’. De kans dat mijn aanwezigheid en
visie op de werkelijkheid de resultaten hebben beïnvloed was daardoor aanwezig. Ik ben mij
echter steeds bewust geweest van mijn aanwezigheid en heb mij op de werkvloer zo objectief
mogelijk opgesteld. Ook heb ik de resultaten steeds geverifieerd om de kans op beïnvloeding
en onjuiste interpretaties te voorkomen. Als onderzoeker heb ik vanuit het emic perspectief,
zoals door Boeij (2005) uiteengezet, geprobeerd het verhaal van de insiders te vertellen en
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hun beleving te vertalen. Daarbij heb ik mij zo weinig mogelijk laten leiden door vooraf
gemaakte keuzes of persoonlijke opvattingen en waarden.
2.7 Validiteit en betrouwbaarheid
Om de kwaliteit van dit onderzoek te waarborgen is rekening gehouden met de validiteit en
betrouwbaarheid van het onderzoek. Een onderzoek is volgens Boeije (2005), Thiel (2007) en
Baarda, Goede & Teunissen (2009) valide als dat wat vooraf is beoogd juist onderzocht is
(interne validiteit) en als de bevindingen te generaliseren zijn (externe validiteit).
Betrouwbaarheid gaat over de herhaalbaarheid van het onderzoek. Een onderzoek is
betrouwbaar als de stappen in het onderzoeksproces duidelijk zijn vastgelegd zodat het
onderzoek consistent is en herhaald kan worden (Boeije 2005; Thiel 2007; Baarda, Goede &
Teunissen 2009).
Validiteit
Om de validiteit van dit onderzoek te waarborgen is ervoor gekozen om bij elk stadium van
dit onderzoeksproces de kwaliteit te controleren en elke stap in het onderzoeksproces te
evalueren. Zo heb ik het onderzoek regelmatig onder een vergrootglas gelegd met mijn
begeleider, mijn contactpersonen bij Cordaid en mijn studiegenoten. Dit heeft mij geholpen
kritisch te blijven kijken naar het onderzoek. De interne validiteit heb ik gewaarborgd door
gebruik te maken van topiclijsten, zodat er veel ruimte was om in te gaan op de beleving en de
betekenisgeving van de respondenten en zo een objectief beeld van de betekenis en de impact
van de koerswijziging bij Cordaid te kunnen schetsen, zoals vooraf beoogd. Daarnaast heb ik
de interne validiteit vergroot door de data consequent te coderen en te thematiseren. De
externe validiteit van dit onderzoek bleek moeilijker te waarborgen omdat dit onderzoek gaat
over betekenisgeving binnen een unieke context die niet te vergelijken is met een andere
context. De bevindingen over de relatie tussen koerswijzigingen en de habitus of commitment
van medewerkers kan in andere sectoren bijvoorbeeld verschillen en is zodoende niet te
generaliseren.
Betrouwbaarheid
Om de betrouwbaarheid van dit onderzoek te waarborgen ben ik zo consistent mogelijk
geweest in het verzamelen van gegevens, het analyseren en het concluderen. Voorafgaand aan
het onderzoek heb ik een duidelijke onderzoeksstrategie gekozen en heb ik de
onderzoeksmethoden nauwkeurig afgebakend en beschreven, zodat anderen het gehele
onderzoeksproces stap voor stap kunnen volgen en herhalen. Daarnaast heb ik de
betrouwbaarheid van dit onderzoek vergroot door drie onderzoeksmethoden te gebruiken, ook
wel triangulatie genoemd (Thiel 2007). Verder heb ik gepoogd om bij elk interview dezelfde
topics te bespreken en de verkregen data nauwkeurig vast te leggen. Ook heb ik respondenten
de mogelijkheid gegeven om de verkregen data uit de interviews aan te passen, te nuanceren
of nader toe lichten. Hierdoor heb ik de aanwezigheid op toevalligheden weggenomen en is de
kans groot dat bij een herhaling dezelfde resultaten worden verkregen. Toch is dit niet met
zekerheid te zeggen omdat de betekenisgeving en de beleving van mensen na verloop van tijd
kan veranderen.
2.8 Samenvatting
In dit hoofdstuk is duidelijk gemaakt hoe het onderzoek is opgezet. Als onderzoeksstrategie is
gekozen voor een casestudy en voor het verzamelen en analyseren van de data is gebruik
gemaakt van de methoden interviews, observaties en documentenanalyse. Ook is uitgelegd dat
bij de analyse van de resultaten een koppeling wordt gemaakt met de relevante theorieën in de
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literatuur, die in het volgende hoofdstuk worden besproken. Verder laat dit hoofdstuk zien dat
de onderzoeker ervoor heeft gekozen om zich primair te richten op de medewerkers van de
Business Unit UM en dat de onderzoeker actief heeft meegedaan in organisatieprocessen.
Tenslotte wordt in dit hoofdstuk toegelicht hoe de validiteit en betrouwbaarheid van dit
onderzoek is gewaarborgd.
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3. Theorie
3.1 Introductie
Zoals reeds in de inleiding van dit rapport is opgemerkt, constateren meerdere onderzoekers
dat er een nieuw tijdperk is aangebroken voor NGDO’s (Fowler 2000; Hall e.a. 2010).
Volgens Fowler (2000) zijn NGDO’s vanwege beperkte resultaten of bezuinigingen op zoek
naar nieuwe strategieën om zaken als armoede, ongelijkheid, onveiligheid en
onrechtvaardigheid te adresseren en aan te pakken. Auteurs als Fowler (2000), Seelos & Mair
(2004) en Hall, Daneke & Lenox (2010) zien dat steeds meer NGDO’s ontvankelijk zijn voor
(social) entrepreneurship en samenwerking met het bedrijfsleven. Cordaid lijkt hier een goed
voorbeeld van.
Om de koerswijziging bij Cordaid goed te kunnen analyseren in het licht van andere
onderzoeken, wordt in dit hoofdstuk uiteengezet wat de literatuur zegt over ondernemerschap
en samenwerkingen met bedrijven. De concepten social entrepreneurship en stakeholder
engagement zijn hierbij leidend. Beide begrippen zijn veelvuldig onderzocht in relatie tot de
werkwijze van NGDO’s.
Aangezien dit onderzoek ook kijkt naar de relatie tussen de koerswijziging bij Cordaid en de
overtuigingen, gedragingen en betrokkenheid van de werknemers, wordt in dit hoofdstuk ook
gekeken naar eerder gedane onderzoeken over habitus en employee commitment. De
bestaande theorieën over deze concepten worden gebruikt om de bevindingen bij Cordaid van
een juiste analyse te voorzien.
3.2 Social entrepreneurship
De link tussen sustainable development en social entrepreneurship
Volgens Seelos & Mair (2004) heeft het begrip social entrepreneurship de afgelopen jaren een
steeds belangrijker rol gekregen in de sector van sustainable development. Zij stellen dat
social entrepreneurship door veel organisaties wordt gezien als een krachtig middel om
sustainable development te creëren. Zij tonen aan dat social entrepreneurship meerdere needs
kan oplossen en op meerdere levels een bijdrage kan leveren (zie afbeelding 5).
Afbeelding 5: Social entrepreneurship als instrument voor development (Seelos & Mair 2004)
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Net als Seelos & Mair (2004) zien ook Hall, Daneke & Lenox (2010) dat het begrip
entrepreneurship een belangrijke betekenis heeft gekregen voor NGDO’s. Zij constateren dat
entrepreneurship door veel organisaties wordt gezien als ‘a major conduit for sustainable
products and processes’ (p. 439). Ook laten zij zien dat nieuwe business initiatieven als
‘wondermiddel’ kunnen dienen voor het oplossen van sociale en ecologische vraagstukken.
Hoewel deze ontwikkeling wordt bevestigd door Lem, Tulder & Geleynse (2013), vind ik
voorgenoemde uitspraak van Hall, Daneke & Lenox (2010) wel erg optimistisch. In mijn ogen
leiden business ventures niet automatisch tot effectieve en duurzame oplossingen voor sociale
en ecologische problemen.
Hulme & Edwards (1997) hebben het begrip entrepreneurship meer uitgediept en hebben de
basis gelegd voor de theorieën van Fowler (2000), Seelos & Mair (2004) en Hall, Daneke &
Lenox (2010). Hulme & Edwards (1997) zien de verschuivingen in de development sector als
een poging van NGDO’s om meer autonomie, betrouwbaarheid, transparantie en meer
binding met de maatschappij te creëren. Volgens Fowler (2000) valt de toegenomen aandacht
van NGDO’s voor entrepreneurship ook te verklaren door het gegeven dat de financiële
support voor non-profit organisaties is afgenomen en doordat NGDO’s worden uitgedaagd
meer zelf-gefinancierde activiteiten te genereren.
Mijns inziens spreken voorgenoemde auteurs elkaar niet tegen, maar bevestigen zij allemaal
dat er een verschuiving zichtbaar is in de development sector en tonen zij meerdere redenen
waarom social entrepreneurship steeds meer aandacht krijgt in de development sector.
Social entrepreneurship
Om het concept social entrepreneurship te kunnen duiden, verdient allereerst het begrip
entrepreneurship uitleg. Het begrip entrepreneurship is al enkele eeuwen oud en wordt veelal
gebruikt in de context van ‘business ventures’ (Emerson & Twerksy 1996; Thake & Zadek
1997; Dees 2001; Alvord e.a. 2004; Martin & Osberg 2007). Volgens Dees (2001) kan het
begrip entrepreneurship omschreven worden als ‘the proces of starting a business’ (p. 1).
Alvord, Brown & Letts (2004) vertalen het begrip als ‘the creation of a viable and growing
business organization’ (p. 261). Martin & Osberg (2007) maken het meer concreet en
omschrijven entrepreneurship als ‘the combination of a context in which an opportunity is
situated, a set of personal characteristics required to identify and pursue this opportunity and
the creation of a particular outcome’ (p. 31). Voor dit onderzoek vind ik de definitie van
Martin & Osberg (2007) het meest bruikbaar omdat zij meer dan Dees (2001) en Alvord,
Brown & Letts (2004) concrete elementen van entrepreneurship benoemen. Verder vind ik de
definitie van Martin & Osberg (2007) bruikbaar omdat zij aandacht schenken aan persoonlijke
eigenschappen die nodig zijn voor het vak van ondernemen. Hoewel andere auteurs daar
weinig aandacht aan schenken, deel ik de opvatting dat persoonlijke eigenschappen van
doorslaggevend belang zijn in het vak van ondernemen (zie ook pagina 21). Derhalve heb ik
tijdens het onderzoek ook bekeken in hoeverre de medewerkers van Cordaid de juiste
eigenschappen bezitten die nodig zijn voor ondernemerschap.
Hoewel het begrip entrepreneurship al enkele eeuwen oud is, wordt het begrip social
entrepreneurship pas enkele decennia gebruikt in de literatuur. Desondanks is social
entrepreneurship al veelvuldig onderzocht (Emerson & Twerksy 1996; Thake & Zadek 1997;
Fowler 2000; Dees 2001; Hibbert e.a. 2001; Davis 2002; Alvord e.a. 2004; Seelos & Mair
2004, Martin & Osberg 2007; Zahra e.a. 2009; Hall e.a. 2010; Hoogendoorn, e.a. 2010).
Voorgenoemde auteurs laten zien dat het fenomeen social entrepreneurship de afgelopen jaren
veel aandacht heeft gekregen. Opmerkelijk is dat het begrip tal van definities kent.
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In de meeste gevallen wordt social entrepreneurship aangewend als middel om sociaal gewin
te creëren. Fowler (2000) omschrijft social entrepreneurship als ‘the creation of viable
(socio-) economic structures, relations, institutions, organizations and practices that yield and
sustain social benefits’ (p. 645). Hibbert, Hogg & Quinn (2001) zien social entrepreneurship
als ‘the use of entrepreneurial behavior for social ends rather than for profit objectives, or
alternatively, that the profits generated are used for the benefit of a specific disadvantaged
group’ (p. 288). Seelos & Mair (2004) omschrijven social entrepreneurship als ‘the creation of
social value through innovative, entrepreneurial business models’ (p. 1). Voorgaande
definities laten zien dat het bij social entrepreneurship niet alleen gaat om financial benefits,
maar ook en vooral om social benefits. Als onderzoeker deel ik op de opvatting dat social
entrepreneurship vooral gericht dient te zijn op social benefits. Gezien de activiteiten van
Cordaid acht ik met name de definitie van Hibbert, Hogg & Quinn (2001) van groot belang
omdat zij social entrepreneurship beschouwen als een middel om sociale waarde te creëren
voor een benadeelde groep, iets wat Cordaid ook sterk voor ogen heeft. De omschrijving
Fowler (2000) vind ik in deze context minder relevant omdat het vernieuwen van socioeconomische structuren, instituties en organisaties niet overal en altijd het doel is van de
activiteiten van Cordaid. Opvallend is dat Seelos & Mair (2004) wijzen op het belang van
innovatieve business modellen. Dat is een belangrijke toevoeging omdat innovatieve business
modellen in mijn ogen een sterk kenmerk zijn van social entrepreneurship en de aanwezigheid
daarvan iets zegt over het entrepreneurial behavior van de medewerkers van Cordaid.
Hall, Daneke & Lenox (2010) stellen op basis van een studie van Zahra, Gedajlovic,
Neubaum & Shulman (2009) dat er een verschil bestaat tussen social entrepreneurship en
entrepreneurship for sustainable development: “Social entrepreneurs may, but do not
necessarily have to, engage in sustainable development initiatives, whereas entrepreneurship
for sustainable development may be driven by a need for social improvement or simply by
opportunity recognition” (p. 442). Mijns inziens hebben beide typen entrepreneurs echter
sociale of ecologische impact voor ogen en zijn de verschillen nihil, waardoor dit onderzoek
geen onderscheid maakt tussen social entrepreneurship en entrepreneurship voor sustainable
development.
Hoewel duidelijk is dat social entrepreneurship gericht is op sociale impact, verschillen veel
auteurs van mening over de grenzen van social entrepreneurship. Hoogendoorn, Pennings &
Thurik (2010) tonen dat er verschillende scholen uit Amerika en Europa zijn op het gebied
van sociaal ondernemen, die van elkaar verschillen als het gaat om opvattingen over de
structuur, de governance, de rol van innovatie en het maken en investeren van winst van of bij
sociale ondernemingen. Hoogendoorn, Pennings & Thurik (2010) laten hiermee zien dat het
begrip social entrepreneurship een ambigu begrip is. Naar mijn idee is het ook niet mogelijk
om algemene uitspraken te doen over de structuur en de governance van sociale
ondernemingen. Wel ben ik als onderzoeker ervan overtuigd dat sociaal entrepreneurship gaat
om het creëren van sociale waarde door innovatieve en kansrijke business modellen, zoals
ook omschreven door Seelos & Mair (2004).
Kenmerken van de social entrepreneur
Volgens Drayton (in: Davis 2002) verschilt een social entrepreneur niet veel van een gewone
entrepreneur. Het enige verschil is dat de social entrepreneur altijd gericht is op het oplossen
van sociale problemen. Drayton (in: Davis 2002) zegt: “A social entrepreneur has the same
core temperament as a business entrepreneur, but a social entrepreneur uses his or her talent to
solve social problems on a society-wide-scale” (p. 6). Als onderzoeker deel ik de opvatting
dat social entrepreneurs oplossingsgericht dienen te zijn. Dit wordt ook bevestigd door Martin
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& Osberg (2007) die het volgende zeggen over social entrepreneurs: “Social entrepreneurs
differ from business entrepreneurs, because they are not entrepreneurial for their own
financial benefit but for the benefits of others.” (p. 34). Ook zeggen zij: “The social
entrepreneur’s value proposition targets an underserved, neglected, or highly disadvantaged
population that lacks the financial means or political clout to achieve the transformative
benefit on its own” (p. 35). Martin & Osberg (2007) benoemen dus expliciet dat social
entrepreneurs gericht dienen te zijn op benefits van anderen. Hoewel ik die opvatting
onderschrijf, mis ik in de definitie van Martin & Osberg (2007) een concrete uitwerking van
de kenmerken van social entrepreneurs. De definitie van Dees (2001) is daarom meer
bruikbaar. Dees (2001) ziet social entrepreneurs als ‘social change agents’ die sociale waarde
creëren, voortdurende op zoek zijn naar kansen, gericht zijn op innovatie en aanpassing, niet
gelimiteerd worden door beperkte resources en een hoog verantwoordelijkheidsgevoel hebben
(p. 4). Mijns inziens geeft Dees (2001) hiermee een goed en bruikbaar overzicht van de
kenmerken van social entrepreneurs. Gedurende het onderzoek zal gekeken worden in
hoeverre de medewerkers van Cordaid deze aspecten bij zichzelf en bij collega’s herkennen.

Het proces van social entrepreneurship
Guclu, Dees & Anderson (2002) stellen dat het proces van social entrepreneurship bestaat uit
twee stappen (zie ook afbeelding 6). De eerste stap kenmerkt zich door de creatie van een
veelbelovend idee, de tweede stap door de ontwikkeling van een idee naar een winstgevende
mogelijkheid. Volgens Guclu, Dees & Anderson (2002) vereisen beide stappen een
combinatie van enerzijds inspiratie en inzicht en anderzijds onderzoek, logica en analyse. Als
onderzoeker deel ik dezelfde visie. Het proces van social entrepreneurship zoals beschreven
door Guclu, Dees & Anderson (2002) is derhalve zeer bruikbaar voor mijn onderzoek.
Afbeelding 6: Het proces van social entrepreneurship (Guclu, Dees & Anderson 2002)
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Volgens Guclu, Dees & Anderson (2002) begint social entrepreneurship altijd met een
veelbelovend idee, voortkomend uit persoonlijke ervaringen of door de herkenning van
sociale behoeften, sociale bezittingen en verandering. Hoewel ideeën krachtig kunnen zijn,
gaat het volgens Guclu, Dees & Anderson (2002) vooral om het vertalen van ideeën naar
concrete mogelijkheden en oplossingen. Daarom hebben social entrepreneurs baat bij een
sterke analyse. De kans op succes (lees: sociale impact) wordt volgens hen beïnvloed door de
onderliggende theorie over social impact, een business model en een levensvatbare resource
strategie.
Het belang van support
Volgens Alvord, Brown & Letts (2004) bestaan er al veel initiatieven om ‘entrepreneurial
capacities’ te benutten voor het oplossen van sociale problemen (p. 261). Toch zijn de
resultaten vaak teleurstellend in termen van effectiviteit en duurzaamheid. Dees (2001) en
Seelos & Mair (2004) delen dezelfde visie. Dees (2001) stelt dat de werking van de markt in
veel gevallen de doelstellingen van social entrepreneurship in de weg staat. Volgens Dees
(2001) kunnen ‘social-purpose organizations’ daarom niet zonder de support van donateurs en
vrijwilligers (p. 6). Volgens Seelos & Mair (2004) heeft de doelgroep van social entrepreneurs
vaak niet de mogelijkheid om te betalen voor producten of diensten. Zij denken dat de
grootste uitdaging voor social entrepreneurs bestaat uit het bepalen van de waarde van sociale
veranderingen in financiële termen, om zo externe financiering aan te kunnen trekken. Als
onderzoeker verdedig ik de stelling dat SE’s niet zonder de support van anderen kunnen en
acht ik samenwerkingen met andere partijen zeer belangrijk. De volgende paragraaf gaat
dieper in op theorieën over samenwerkingen met andere partijen.
3.3 Stakeholder engagement
Zoals in de vorige paragraaf besproken, stellen Dees (2001) en Seelos & Mair (2004) dat
organisaties die gericht zijn op sociale impact (zoals Cordaid) vaak afhankelijk van andere
partijen, zoals donateurs of vrijwilligers. Onderzoekers als Fowler (2000), Huijstee &
Glasbergen (2008) en Porter & Kramer (2011) bevestigen dit. Zij constateren dat partijen die
gericht zijn op sociale impact steeds meer toenadering zoeken tot andere partijen om de
draagvlak voor hun activiteiten en de impact daarvan de vergroten. Dit fenomeen wordt in de
literatuur ook wel omschreven als stakeholder engagement.
Stakeholder engagement
Het concept stakeholder engagement (ook wel omschreven als stakeholder dialogue) vindt
volgens Visser (2011) zijn oorsprong vindt in het werk van Freeman. Freeman (1994)
ontwikkelde de Stakeholder theory, waarbij ondernemen gezien kan worden als een set van
relaties tussen groepen die een belang hebben in de activiteiten rond dat ondernemen, oftewel
belanghebbenden. De theorie van Freeman (1994) staat tegenover de theorie van Friedman
(1970), die in de jaren zeventig stelde dat de enige verantwoordelijkheid van een
onderneming was om aandeelhouderwaarde te leveren en winst te maken. Binnen dit
onderzoek wordt de benadering van Freeman (1994) als uitgangspunt genomen omdat
organisaties in mijn ogen steeds meer verantwoordelijkheden hebben gekregen en rekening
moeten houden met andere stakeholders teneinde grensoverschrijdende problematieken te
kunnen oplossen.
Phillips (1997) stelt dat stakeholder engagement omschreven kan worden als de
betrokkenheid van stakeholders bij een bepaalde activiteit die voor alle partijen voordeel
oplevert. Greenwood (2007) definieert stakeholder engagement als ‘the practices that an
organization undertakes to involve stakeholders in a positive manner in organizational
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activities’ (p. 317). Zij stelt voorts dat stakeholder engagement verder gaat dan het bundelen
van krachten vanuit Corporate Social Responsibility (CSR). Volgens Greenwood (2007)
betreft stakeholder engagement het versterken van elkaars kernactiviteiten. Deze opvatting
vindt steeds meer gehoor (Kanter 2011) en is in mijn ogen ook relevant voor de OS-sector.
Sinds het midden van de jaren negentig van de vorige eeuw is de aandacht voor stakeholder
engagement in de development sector sterk gegroeid. Volgens Huijstee & Glasbergen (2008)
bestaan er meerdere vormen van stakeholder engagement. Huijstee & Glasbergen (2008)
noemen als voorbeelden één-op-één contacten, multi-stakeholder bijeenkomsten, conferenties,
roundtables, platformen en partnerschappen. Voor organisaties die gericht zijn op duurzame
ontwikkeling en sociale impact zijn partnerschappen met andere partijen zeer interessant
omdat gedeelde kennis, expertise of financiën een versterking kunnen vormen bij het creëren
van social impact (Glasbergen 2010; Huijstee & Glasbergen 2008). Vanuit dat uitgangspunt
wordt in dit onderzoek vooral gekeken naar (cross-sectorale) partnerschapen als vorm van
stakeholder engagement.
Cross-sector partnerships for development
In antwoord op grote sociale, economische en ecologische problemen en de beperkte macht
van staten is er een groeiende aandacht voor samenwerkingen tussen actoren uit verschillende
sectoren ontstaan (Jessop 1998; Stoker 1998; Lemos & Agrawal 2006). Deze
samenwerkingen worden in de literatuur ook omschreven als cross-sector partnerships for
development. Glasbergen (2007) zegt het volgende over partnerships binnen de OS-sector:
“Partnerships are commonly defined as collaborative arrangements in which actors from two
or more spheres of society (state, market and civil society) are involved in a non-hierarchical
process through which these actors strive for a sustainability goal” (p. 2). Huijstee, Francken
& Leroy (2007) definiëren partnerschappen for development als ‘intersectorale
samenwerkingen tussen partijen met een duurzaamheidsdoel’ en stellen dat partnerships de
meest geïnstitutionaliseerde vorm is van dialoog en interactie met stakeholders (p. 77). Gezien
de ervaringen bij Cordaid deel ik de opvatting dat partnerships for development een nauwe
vorm van samenwerking vereisen.
Volgens Tulder (2013) zijn cross-sector partnerships vooral populair geworden na de 2002
World Summit on Sustainable Development in Johannesburg, Zuid-Afrika. Onderzoeken van
het Partnerships Resource Centre (Erasmus Universiteit 2013) laten zien dat inmiddels 96%
van grote invloedrijke bedrijven samenwerkt met een Non-Governmental Organization
(NGO) om inclusive business strategieën te ontwikkelen. Internationale organisaties als de
United Nations (UN) en de World Health Organization stimuleren die ontwikkeling (Tulder
2013).
Als partnerschappen expliciet gericht zijn op opschaalbare en duurzame impact, wordt ook
wel gesproken over transformationele partnerschappen (United Nations 2012). Het kenmerk
van transformationele partnerschappen is dat ze leiden tot systeemtransformatie, waarbij
zowel publieke als private doelen worden bereikt door veranderingen in beleid,
marktstructuur en/of sociale normen (Tilburg e.a. 2012).
Voorwaarden voor samenwerkingen
Veel onderzoekers stellen dat de ideale partnership for development bestaat uit twee of meer
entiteiten met dezelfde doelen en gekenmerkt wordt door gedeelde waarden, wederzijds
respect, vertrouwen en gedeelde benefits. Brinkerhoff (2002) zegt: “The two key dimensions
of such partnerships are mutuality and shared organizational identity. Mutuality refers to
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shared goals accomplished through individual responsibilities, non-hierarchical collaboration,
and equal decision-making. Organizational identity refers both to an organization’s mission,
and the skills and advantages it has over other partners by virtue of its position within a sector
or society” (p. 22). Zowel wederkerigheid als een gedeelde identiteit zijn in mijn ogen zeer
belangrijke voorwaarden voor samenwerkingen. Gedurende het onderzoek wordt dan ook
gekeken in hoeverre daar sprake van is bij bestaande samenwerkingen en in hoeverre daar
door de medewerkers van Cordaid rekening mee wordt gehouden.
Andere onderzoekers als Glasbergen (2007), Huijstee, Francken & Leroy (2007) en Tilburg,
Francken, Tulder & Rosa (2012) herkennen de voorwaarden die door Brinkerhoff (2002)
worden genoemd en bouwen verder op zijn werk. Zij stellen dat gelijkwaardigheid, een
gedeelde visie en formele structuren belangrijke voorwaarden zijn om de verbinding te leggen
tussen meerdere sectoren. Tilburg, Francken, Tulder & Rosa (2012) noemen ter voorbeeld dat
het van groot belang is dat partnerschappen een non-hiërarchisch en formeel karakter hebben
en dat er duidelijke afspraken, doelen en contracten worden gemaakt. Ook beschouwen zij
timing en afstemming als zeer belangrijk. Tulder (2013) voegt daaraan toe dat de kans van
slagen van een samenwerking groter is als partijen uit hun comfort zone durven te stappen, de
samenwerkingsperiode zien als een leerproces en voortdurend gericht zijn op win-win
situaties. Dit acht ik als een belangrijke toevoeging omdat de medewerkers van
ontwikkelingsorganisaties zoals Cordaid veelal niet gewend zijn om met bedrijven samen te
werken en in veel gevallen nog steeds een kloof ervaren tussen de OS-sector en het
bedrijfsleven. Porter & Kramer (2011) omschrijven het creëren van win-win situaties als
shared value creation en achten dat als een belangrijke succesfactor voor samenwerkingen
tussen NGO’s en commercial businesses. Volgens Porter & Kramer (2011) leidt shared value
creation tot nieuwe en sterke samenwerkingen: “Shared value creation will involve new and
heightened forms of collaboration. While some shared value opportunities are possible for a
company to seize on its own, others will benefit from insights, skills and resources that cut
across profit/nonprofit and privat/public boundaries” (p. 16).
Afbeelding 7: Shared value creation (Porter & Kramer 2011)
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Deze benadering van Porter & Kramer (2011) vind ik een heldere benadering en is zeer
bruikbaar voor mijn onderzoek. Zij laten namelijk zien dat business samen kan gaan met
philantrophy en maken inzichtelijk dat samenwerkingen voor alle betrokken partijen winst
kan opleveren (zie afbeelding 7).
Stöteler, Reeder & Tulder (2012) stellen op basis van hun onderzoeken dat samenwerking
tussen stakeholders vooral winst oplevert als er sprake is van een spark, dat staat voor een
persoonlijke connectie, een gedeelde visie of doel en enthousiasme van alle betrokken
stakeholders. Ook dit lijkt mij als onderzoeker een belangrijk aspect binnen samenwerkingen.
Persoonlijke verbinding en enthousiasme kunnen in mijn optiek de onderhandelingen
versnellen en samenwerkingen versterken. Tijdens dit onderzoek wordt gekeken of de
medewerkers van Cordaid voorgenoemde aspecten herkennen en hoe zij die aspecten
beoordelen.
3.4 Habitus
Koerswijzigingen van organisaties worden in de meeste gevallen niet zonder slag of stoot
geïmplementeerd en botsen in veel gevallen met de opvattingen en gedragingen van de
medewerkers. Als onderzoeker verwacht ik dat dit ook sterk het geval zal zijn bij Cordaid
omdat de OS-sector jarenlang als een afzonderlijke sector is beschouwd, gekenmerkt door een
unieke en onomstreden manier van denken en handelen. In de literatuur wordt dit verschijnsel
ook wel omschreven als habitus. Om te onderzoeken in hoeverre er draagvlak is voor de
koerswijziging is het derhalve van belang rekening te houden met de habitus van de
medewerkers van Cordaid. In deze paragraaf zal gekeken worden wat de literatuur zegt over
het begrip habitus, met name in relatie tot koerswijzigingen. Dit acht ik noodzakelijk om een
analyse te kunnen maken van de relatie tussen enerzijds bestaande overtuigingen en
(aangeleerde) handelingen en anderzijds interventies van het management.
Volgens Bourdieu (1977) bestaat de samenleving uit verschillende velden met elk hun eigen
spelregels waaraan deelnemers moeten voldoen. Binnen deze velden ontwikkelen mensen
onbewust een bepaalde habitus, een duurzame manier van waarnemen, denken en handelen,
waarmee mensen zich in het veld kunnen handhaven en verder kunnen komen (Bourdieu
1977; Emirbayer & Johnson 2008; Pels 1989; Witman e.a. 2010). Met het begrip habitus
probeert Bourdieu (1977) de complexe relatie tussen de sociale condities en de handelingen
en keuzes van individuen te doordenken.
Bourdieu (1977) omschrijft het begrip habitus als volgt: “The habitus ensures the active
presence of past experiences, which, deposited in each organism in the form of schemes of
perception, thought and action, tend to guarantee the correctness of practices and their
constancy over time, more reliably than all formal rules and explicit norms” (p. 54). Met deze
definitie maakt Bourdieu (1977) duidelijk dat ervaringen uit het verleden een belangrijke rol
spelen voor de manier van waarnemen, denken en handelen in het heden. Ook wil hij met
deze omschrijving aantonen dat het waarnemen, denken en handelen van mensen (door
herhaling en bevestiging) een duurzaam karakter heeft, dat sterker lijkt dan formele regels of
normen. Elias (2001) spreekt in dat verband over een ‘tweede natuur’.
Pels (1989) bouwt voort op de definitie van Bourdieu (1977) en ziet habitus als een set van
disposities die in het onderbewustzijn percepties en voorkeuren activeren en sturing geven.
Volgens hem manifesteert zich dit in bepaalde zichtbare gedragspatronen en overtuigingen.
Deze beschrijving beschouw ik als zeer bruikbaar omdat het de koppeling maakt met het
onderbewustzijn van mensen. Dit wordt ook gedaan door McDonough (2006), die habitus
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omschrijft als het culturele onderbewustzijn van mensen die richting geeft aan hun
opvattingen over en handelingen in de sociale wereld. Hij zegt: “Habitus captures the dialectic
between structure and agency central to Bourdieu’s approach. It is the means through which
agents perceive and appreciate, thus, act in the social world” (p. 633). Ik deel de opvatting dat
individuen zich in veel gevallen niet bewust zijn van hun disposities, maar daar wel door
gestuurd worden. Binnen dit onderzoek wordt daarom ook gekeken naar de verschillende
drijfveren van de medewerkers van Cordaid en de manier waarop zich die drijfveren
verhouden tot de nieuwe doelstellingen en taken.
Volgens Bourdieu (1977) wordt de habitus van mensen geformeerd door herhaling en
bevestiging van bepaalde opvattingen en handelingen. Pels (1989) en Witman, Smid, Meurs
& Willems (2010) spreken in dit geval over een intensief proces van socialisatie, maar lijken
daar hetzelfde mee te bedoelen. Voorgenoemde auteurs zijn namelijk van mening dat er al
snel een gemeenschappelijke habitus ontstaat als bepaalde opvattingen of handelingen als
gewoon worden ervaren, zonder directe verwijzingen naar expliciete normen. Die habitus kan
zich volgens Bourdieu (1977) ontwikkelen tot een krachtig samenbindend element: “The
practices of the members of the same group or, in a differentiated society, the same class, are
always more and better harmonized than the agents know or wish” (p. 59). Gezien de manier
waarop ontwikkelingsorganisaties jarenlang gewerkt en gedacht hebben, verwacht ik dat er
binnen de OS-sector ook intensief proces van socialisatie heeft plaatsgevonden en er een sterk
gedeelde habitus is ontstaan.
Bourdieu (1977) meent dat de kracht van een gedeelde habitus wordt bepaald door de directe
omgeving van mensen. Zo kunnen de klasse en sociale waarden van een groep mensen het
waarnemen, denken en handelen van diezelfde groep mensen sterk beïnvloeden. Zolang er
geen interventies plaatsvinden en de groep mensen ‘afgesloten’ blijft van de buitenwereld,
wordt de gedeelde habitus sterker en ook moeilijker te managen. Dat laatste wordt bevestigd
door Witman, Smid, Meurs & Willems (2010). Zij constateren onder artsen een sterke
medische habitus door het beperkte contact met de buitenwereld. Volgens Witman, Smid,
Meurs & Willems (2010) is het fenomeen habitus moeilijk te managen. Zij geven aan dat
artsen niet open staan voor meningen en regels van anderen.
Als onderzoeker ben ik net als Pels (1989), Bourdieu (1977) en Witman, Smid, Meurs &
Willems (2010) ervan overtuigd dat op elke willekeurige werkvloer een sterk gedeelde
habitus kan ontstaan door een proces van socialisatie, maar dat de gedeelde habitus aan kracht
verliest als de banden met de buitenwereld sterker worden en er ruimte komt voor andere
opvattingen en gedragingen. In mijn ogen geldt dat zeker in de OS-sector waarin jarenlang
geen discussies zijn gevoerd met andere sectoren. Nu de overheidsinkomsten echter
teruglopen en de hulporganisaties in een periode van heroriëntatie zitten, verwacht ik dat de
habitus van de medewerkers in de OS-sector aan verandering onderhevig is.
Volgens Mc Donough (2006) bestaat er ook een sterke relatie tussen de habitus en de
betrokkenheid van medewerkers. Hij stelt dat het ontbreken van een sterk gedeelde habitus
zowel een oorzaak als een gevolg kan zijn van een zwakke betrokkenheid van medewerkers.
Persoonlijk vind ik die relatie niet overtuigend en denk ik dat de mate van betrokkenheid van
medewerkers niet afhangt van de gedeelde habitus op de werkvloer, maar meer van de inhoud
en de betekenis van hun activiteiten en de rol van leidinggevenden. Desalniettemin wordt er
binnen dit onderzoek naast de impact van de koerswijziging op de betrokkenheid van de
medewerkers ook gekeken naar mogelijke verbanden tussen de habitus en betrokkenheid van
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medewerkers. De volgende paragraaf gaat in op de bestaande theorieën over de betrokkenheid
van medewerkers.
3.5 Employee commitment
Meerdere onderzoeken hebben aangetoond dat de medewerkers van organisaties in de nonprofit sector zich sterk betrokken voelen bij de sector en de organisatie (Schepers e.a. 2005;
Kluvers & Ippet 2009). Deze betrokkenheid komt volgens Kluvers & Ippet (2009) niet door
externe beloningen, maar door interne overwegingen en opvattingen en zou gezien kunnen
worden als een onderdeel van de habitus van de medewerkers in de non-profit sector.
Aangezien de habitus van individuen (ook in de non-profit sector) aan verandering
onderhevig blijkt te zijn en Cordaid steeds meer opschuift naar de profit sector, is het ook
mogelijk dat de betrokkenheid van de medewerkers verandert. Dit onderzoek heeft onder
andere tot doel om daar meer zicht op te krijgen. Om de relatie tussen de koerswijziging bij
Cordaid en de betrokkenheid van Cordaid’s medewerkers in het volgende hoofdstuk te
kunnen analyseren, volgt in deze paragraaf een uiteenzetting van de theorie ten aanzien van
het begrip betrokkenheid, in de literatuur ook bekend als employee commitment.
Employee commitment
Het begrip employee commitment is veelvuldig onderzocht. Sheldon (1971) beschrijft
employee commitment als ‘an attitude or an orientation toward the organization which links
or attaches the identity of the person to the organization’ (p. 1). Meyer & Herscovitch (2001)
omschrijven employee commitment als ‘a force that binds an individual to a course of action
that is of relevance to a particular target’ (p. 301). Andere onderzoekers definiëren het als een
psychologisch stadium, een mindset, dat het individu aan een object bindt (Meyer & Allen
1991). Fullerton (2003) definieert employee commitment als een algemeen gevoel van
verbondenheid. Veel Nederlandse onderzoekers vertalen commitment als betrokkenheid, in
mijn ogen een passende vertaling. Naast commitment ten aanzien van de organisatie, kunnen
medewerkers ook gecommitteerd zijn ten aanzien van de sector waarin zij werkzaam zijn of
ten aanzien van het product of de doelgroep waarvoor zij werkzaam zijn (Fedor e.a. 2006).
Deze toevoeging is relevant omdat dit onderzoek gericht is op commitment van werknemers
ten aanzien van de organisatie, maar ook ten aanzien van de sector waar en het product of
doelgroep waarvoor zij werkzaam zijn.
In de literatuur worden twee vormen van commitment onderscheiden, te weten attitudinal
commitment en behavorial commitment. In de literatuur wordt vooral gesproken over
attitudinal commitment. Attitudinal commitment betreft het proces waarbij werknemers zich
psychologisch verbonden voelen met de waarden en doelen van de organisatie (of de sector of
het product) en daar vervolgens hun gedrag op aanpassen. Bij behavioral commitment gaat
het om het proces waarbij werknemers zich door hun gedrag aan een object verbinden, zonder
een psychologische staat (of gevoel) van commitment te hebben ontwikkeld (Meyer & Allen
1991). Mowdey (in: Meyer & Allen 1991) geeft de volgende definities van attitudinal
commitment en behavioral commitment: “Attitudinal commitment focuses on the process by
which people come to think about their relationship with the object. In many ways it can be
thought of as a mind set in which individuals consider the extent to which their own values
and goals are congruent with those of the object. Behavioral commitment, on the other hand,
relates to the process by which individuals become locked into a certain object and how they
deal with this problem” (p. 62).
Ten aanzien van de medewerkers in de OS-sector verwacht ik dat zij zich sterk psychologisch
verbonden voelen met de sector waarin en de organisatie, de doelgroep of het product
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waarvoor zij werkzaam zijn, zoals ook eerder aangetoond door Schepers, Gieter Peperman,
Bois, Caers & Jegers (2005) en Kluvers & Ippet (2009). Derhalve zijn vooral de theorieën
over attitudinal commitment van belang voor dit onderzoek.
Three-component model of commitment
Volgens Meyer & Allen (1991) kent attitudinal commitment drie componenten. Zij hebben
dat in een zogenaamd Three-component model of commitment verwerkt (afbeelding 8). De
drie componenten zijn: affective commitment, continuance commitment en normative
commitment. Hoe sterker de componenten aanwezig zijn bij medewerkers, hoe sterker de
commitment, aldus Meyer & Allen (1991). Aangezien dit onderzoek tracht te achterhalen
welke vormen van commitment te zien zijn bij Cordaid, is het onderscheid dat Meyer & Allen
(1991) maken zeer bruikbaar.
Afbeelding 8: Het drie-componenten model van commitment (Meyer & Allen 1991)

De drie componenten worden door Meyer & Allen (1991) als volgt omschreven: “Affective
commitment refers to the employee’s emotional attachment to, identification with, and
involvement in the organization or towards the sector. Employees with a strong affective
commitment continue employment because they want to do so. Continuance commitment
refers to an awareness of the costs associated with leaving the organization or sector.
Employees whose primary link to the organization or sector is based on continuance
commitment remain because they need to do so. Finally, normative commitment reflects a
feeling of obligation to continue employment. Employees with a high level of normative
commitment feel that they ought to remain.” (p. 7). Zij maken dus onderscheid tussen wil,
dwang en plicht. Herscovitch en Meyer (2002) stellen dat de verschillende componenten van
betrokkenheid op verschillende manieren ontwikkeld worden. Zo wordt affective commitment
ontwikkeld als een werknemer zich kan identificeren met de organisatie, de sector of een
product en zich emotioneel verbonden voelt met een object, continuance commitment als een
werknemer geen alternatieven ziet om elders te werken en zich bewust is van de hoge kosten
die gepaard gaan met vertrek, normative commitment als een werknemer loyaliteit ontwikkelt
ten opzichte van de organisatie, de sector of een product en zich moreel verplicht voelt om
daar te blijven werken. Door medewerkers te bevragen naar voorgenoemde aspecten kan
gemeten worden in hoeverre en op welke manier medewerkers zich verbonden voelen met de
organisatie, de sector of het product waarbij of waarvoor zij werkzaam zijn.
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Als onderzoeker verwacht ik dat er bij de medewerkers van Cordaid vooral sprake is van
affective commitment. Ik verwacht dat zij graag willen bijdragen aan het verbeteren van de
wereld en dat zij zich emotioneel verbonden voelen met de organisatie en de sector waarin zij
werkzaam zijn.
Employee commitment en motivatie
Meyer, Becker & Vandenberghe (2004) leggen de verbinding tussen commitment en
motivatie, dat door Pinder (1998) gedefinieerd wordt als ‘a set of energetic forces that
originates both within as well as beyond an individual’s being, to initiate work-related
behavior, and to determine its form, direction, intensity, and duration’ (p. 11). Meyer, Becker
& Vandenberghe (2004) stellen dat zowel commitment als motivatie ‘energizing forces’ zijn
die implicaties hebben voor het gedrag van medewerkers, maar maken duidelijk dat motivatie
een breder concept is dan commitment en dat commitment bijdraagt aan gemotiveerde
medewerkers. Als onderzoeker vind ik de koppeling die Meyer, Becker & Vandenberghe
(2004) maken tussen commitment en motivatie zeer interessant omdat ik wil onderzoeken
welke wisselwerking er bestaat tussen de betrokkenheid van medewerkers en hun motivatie.
Persoonlijk denk ik dat de motivatie van medewerkers ook wordt beïnvloed door andere
factoren als needs, values en incentives en dat een sterke commitment niet automatisch
resulteert in een sterke motivatie van medewerkers. Daarmee schaar ik mij achter de gedachte
van Meyer, Becker & Vandenberghe (2004) dat motivatie een breder concept is dan
commitment en dat commitment slechts één aspect is dat bijdraagt aan gemotiveerde
medewerkers.
Het belang van employee commitment in veranderingsprocessen
Volgens eerder gedane onderzoeken is commitment van medewerkers van groot belang bij het
doorvoeren van veranderingen binnen organisaties. Zonder hun steun en betrokkenheid heeft
een verandering weinig kans van slagen (Boonstra 1992; Kanter e.a. 1992; Bennebroek
Gravenhorst 2002; Fedor e.a. 2006). Fedor, Calfwell & Herold (2006) noemen deze vorm van
commitment ten aanzien van de verandering commitment to change. In navolging van Fedor,
Calfwell & Herold (2006) verwacht ik dat commitment ten aanzien van de organisatie niet
automatisch leidt tot commitment to change. Hoewel de medewerkers van Cordaid sterk
betrokken kunnen zijn bij de organisatie en de sector, hoeft dat niet te betekenen dat zij
gecommitteerd zijn ten aanzien van de verandering.
Kanter, Stein & Jick (1992) maken een driedeling als het gaat om de betrokkenen bij een
verandering. Zij onderscheiden strategen, uitvoerders en ontvangers van verandering. Volgens
hen zijn de strategen verantwoordelijk voor het herkennen van de noodzaak tot verandering,
zijn de uitvoerders belast met het realiseren van de verandering en bepalen de ontvangers
uiteindelijk wat er met de verandering gebeurt. Hieruit blijkt andermaal dat de steun en de
inzet van de medewerkers op de werkvloer van invloed is op het veranderproces. Op basis
hiervan ga ik er vanuit dat de commitment van Cordaid’s medewerkers ten aanzien van de
verandering van groot belang is bij het realiseren van de verandering. Tijdens het onderzoek is
derhalve ook gekeken naar de betrokkenheid van de medewerkers van Cordaid ten aanzien
van de verandering. Hierbij borduur ik verder op het werk van Bennebroek Gravenhorst
(2002) die steun, inzet, geloof in eigen organisatie(doelen) en vertrouwen als belangrijke
kenmerken ziet van commitment to change. De omschrijving van Fedor, Calfwell & Herold
(2006) vind ik op dit punt niet bruikbaar omdat zij alleen spreken over een positieve houding
van medewerkers als kenmerk van commitment to change. Mijns inziens is naast feitelijke
inspanning die individuen leveren voor een verandering ook het geloof in de eigen
organisatie(doelen) en het vertrouwen in de haalbaarheid van een verandering van belang.
30

Ongeloofwaardigheid en een gebrek aan vertrouwen is in mijn ogen schadelijk voor de
betrokkenheid van werknemers en de beoogde verandering.
3.6 Samenvatting
Dit hoofdstuk maakt duidelijk welke theorieën er bestaan over social entrepreneurship,
stakeholder engagement, habitus en employee commitment. Deze verdieping in de literatuur
is nodig om een gedegen analyse te kunnen maken van de ontwikkelingen bij Cordaid. Het
hoofdstuk maakt allereerst inzichtelijk hoe social entrepreneurship een instrument kan zijn
voor sustainable development en wat de kenmerken zijn van social entrepreneurs en van het
proces van social entrepreneurship. Hieruit blijkt dat entrepreneurship steeds meer aandacht
krijgt in de OS-sector en dat social entrepreneurs sociale waarde willen toevoegen door
business ventures te bedenken en te ontwikkelen. Daarnaast is er gekeken naar theorieën over
het belang, de inhoud en de voorwaarden van samenwerkingen tussen NGDO’s en het
bedrijfsleven. Hieruit blijkt onder andere dat cross-sectorale samenwerkingen een belangrijke
rol kunnen spelen bij het oplossen van grote sociale, ecologische en economische problemen.
Vervolgens is uiteengezet wat andere auteurs schrijven over de relatie tussen enerzijds
koerswijzigingen in de non-profit sector en anderzijds de habitus en de betrokkenheid van
medewerkers bij non-profit organisaties. Hieruit blijkt de habitus van een groep mensen kan
conflicteren met koerswijzigingen, maar ook dat de habitus aan verandering onderhevig is.
Verder blijkt hieruit dat de medewerkers in de OS-sector doorgaans sterk verbonden zijn met
de sector en de organisatie, maar dat deze vorm van commitment niet automatisch leidt tot
commitment ten aanzien van de verandering en dat de mate van commitment eveneens kan
veranderen. Voorgenoemde theorieën worden in het volgende hoofdstuk gebruikt bij het
analyseren van de resultaten.
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4. Resultaten en analyse
4.1 Introductie
Zoals eerder uiteengezet profileert Cordaid zichzelf sinds januari 2013 als een SE en worden
de medewerkers gepresenteerd als social entrepreneurs. Ook profileert Cordaid zichzelf sinds
de koerswijziging als een geschikte partner voor het bedrijfsleven. Dat is een opvallende
keuze omdat de bedrijven tot voor kort door veel mensen in de OS-sector als ‘vijanden’
werden gezien en er een kloof bestond tussen de profit en de non-profit sector. In dit
hoofdstuk maak ik inzichtelijk wat deze keuzes concreet betekenen voor de medewerkers van
de Business Unit UM en maak ik duidelijk hoe deze keuzes zich verhouden tot hun habitus en
tot hun betrokkenheid ten aanzien van de OS-sector en Cordaid. Verder maak ik in dit
hoofdstuk duidelijk hoe deze empirische resultaten zich verhouden tot de belangrijkste
theorieën in de literatuur.
4.2 Social entrepreneurship: een ambigu begrip
Een breed begrip
In de Theory of Change van Cordaid (2013c) is te lezen dat Cordaid nog steeds dezelfde
doelstelling heeft als 100 jaar geleden, namelijk het ondersteunen van ‘those who suffer the
consequences of poverty, exclusion and injustice’ (p. 1). De omstandigheden zijn door de
jaren heen veranderd en daardoor wordt Cordaid gedwongen om te kiezen voor een nieuwe
koers, gekenmerkt door social entrepreneurship. Het begrip social entrepreneurship blijkt
echter lastig te definiëren. De opstellers van de Theory of Change van Cordaid (2013c)
schrijven dat het begrip meerdere definities kent en dat de toenemende aandacht voor social
entrepreneurship oneindig veel mogelijkheden biedt aan de medewerkers van Cordaid.
“Cordaid has responded to the challenges of the times by committing to a plan to
transform itself and its activities in the direction of social entrepreneurship – a
concept with many definitions and infinite possibilities.” (Cordaid 2013c, p. 9)
De meeste medewerkers van UM bevestigen dat social entrepreneurship een breed begrip is
en vinden het lastig om een goede definitie te geven van social entrepreneurship. Sommige
medewerkers van UM denken bij social entrepreneurship aan het ontwikkelen van duurzame
business modellen. Anderen denken aan de omslag van hulp naar investeren, pro-poor
innovation, het verkopen van producten of het signaleren van kansen op de markt.
Opmerkelijk is dat de meeste medewerkers social entrepreneurship zien als een middel om
meer geld te generen, zoals mooi verwoord door de Financial Expert van UM.
“Veel medewerkers beschouwen social entrepreneurship als een middel om meer geld
los te peuteren en zo het hoofd boven water te houden.” (Financial Expert)
Wie goed luistert, hoort dat de medewerkers van UM verschillende aspecten van het begrip
social entrepreneurship belichten. Het begrip is voor de medewerkers van UM niet eenduidig
en er ontbreekt een gedeelde mening. Dat komt volgens een paar medewerkers vooral doordat
het hogere management de koerswijziging niet tot in detail heeft geïmplementeerd, maar veel
ruimte heeft geboden aan de Business Units om social entrepreneurship naar eigen inzicht in
te vullen. Het gebrek aan eenduidigheid blijkt ook uit een quote van één van de Program
Officers van UM die constateert dat het hele team van UM in een zoekproces verkeert.
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“We denken allemaal te weten wat social entrepreneurship is, maar er is geen heldere
omschrijving en we praten langs elkaar heen.” (Program Officer)
Van financieren naar investeren
Op de website van Cordaid ( Cordaid 2013a) wordt social entrepreneurship gekoppeld aan
slagvaardig en efficiënt streven naar sociaal rendement voor alle wereldburgers en aan
transparant en innovatief investeren in sociale impact. De termen op de website van Cordaid
doen denken aan de bedrijfsvoering van een commercieel bedrijf en geven een duidelijk
signaal af; De medewerkers van Cordaid kunnen vanwege de bezuinigingen niet meer
oneindig projecten financieren. Investeren is het nieuwe sleutelwoord. Medewerkers moeten
gericht zijn op rendement.
“De ontwikkelingsorganisatie Cordaid is vanaf 2013 een sociale onderneming. Dat
betekent dat we slagvaardig en efficiënt streven naar sociaal rendement voor alle
wereldburgers. Cordaid investeert op transparante en innovatieve wijze in sociale
impact. (www.cordaid.org)
Afgaande op de missie van Cordaid is de focus op investeren in plaats van financieren
misschien wel het belangrijkste kenmerk van social entrepreneurship voor de strategen van
Cordaid. De medewerkers van UM herkennen die omslag en zijn zich bewust van het feit dat
ze niet meer ‘bakken met geld’ kunnen uitgeven. Ter illustratie volgen twee uitspraken van
respectievelijk een Business Developer en de Financial Expert. Voor eerstgenoemde persoon
is dit een grote verandering, voor laatstgenoemde is het al langere tijd vanzelfsprekend.
“We mogen niet meer bakken met geld uitgeven. Er is minder geld beschikbaar, dus
we moeten zuiniger zijn.” (Business Developer)
“Alle activiteiten moeten kostendekkend zijn, dat vind ik normaalste zaak van de
wereld. Vroeger hadden we genoeg geld en kochten we een auto of printer als we dat
nodig hebben. Het geld werd letterlijk over de balk gesmeten. Dat kan nu niet meer,
we hebben niet meer zo’n luxepositie.” (Financial Expert)
Naast het gegeven dat de medewerkers van UM zien dat er minder geld beschikbaar is, zijn ze
zich bewust van het feit dat hun activiteiten meer rendabel moeten zijn en economische
empowerment moeten opleveren. Activiteiten die geen financiële en sociale returnments
opleveren, worden stopgezet. Volgens de meeste medewerkers is dat een grote verandering
ten opzichte van het verleden en is het management daar veel strenger op geworden. De
achterliggende gedachte is dat deze vorm van werken een sterke betrokkenheid, inzet en een
kritische houding vereist en daarmee duurzame ontwikkeling beoogt, aldus de Director van
UM.
“We zijn nu meer gericht op het rendement van onze activiteiten. We spreken nu meer
over financiële en sociale returnments. Dat was vroeger minder.” (Director)
Opmerkelijk is ook de toegenomen aandacht voor efficiëntie. Zoals eerder gemeld wordt er op
de website gesproken over het efficiënt streven naar rendement. De medewerkers van UM
zijn zich daar goed van bewust en hebben er elke dag mee te maken. Sinds korte tijd moeten
ze elke dag hun uren verantwoorden en worden deadlines steeds scherper gesteld. De
managers houden de urenregistratie goed in de gaten. Zodra iemand het vergeet te noteren,
kan hij of zij een herinnering in zijn of haar inbox verwachten.
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“We worden gedwongen om elke activiteit te verantwoorden. Elke minuut dat je
ergens mee bezig bent, of het nu een vergadering of een werkbezoek betreft, moeten we
registreren.” (Program Officer)
“We krijgen steeds meer te maken met deadlines. De deadlines worden ook steeds
scherper gesteld. Ik vind het soms moeilijk die te halen.” (Program Officer)
Wat verder opvalt is dat een meerderheid van de medewerkers zichzelf nog niet beschouwt als
een sociale ondernemer en de vrijheid, skills en ondersteuning mist die nodig zijn voor het
vak van ondernemen. Dit is zowel het geval bij de Business Developers die vooral de markt
op moeten als bij de Program Officers die verantwoordelijk zijn voor de verschillende
werkgebieden.
“Ik baal van de traagheid en van het feit dat ik steeds word teruggeroepen.” (Business
Developer)
“Ik beschouw mezelf nog niet als social entrepreneur. We kunnen in theorie wel van
alles willen, maar in de praktijk zijn we nog niet zo ver.” (Program Officer)
Van evalueren naar ontwikkelen
Een andere opvallende ontwikkeling dat als kenmerk van social entrepreneurship gezien kan
worden, is het gegeven dat de medewerkers van UM een meer praktische rol hebben
gekregen. Waar de activiteiten van UM voorheen vooral bestonden uit het evalueren van
projecten, nadat financiële steun was verstrekt, bestaan de activiteiten nu vooral uit het
ontwikkelen van (marktgerichte) producten en oplossingen.
“We hebben een andere rol gekregen. We zijn van denkers veranderd in doeners.”
(Program Officer)
De Theory of Change van Cordaid (2013c) beschrijft deze ontwikkeling ook. Medewerkers
moeten zich meer bezig houden met het creëren van transformationele oplossingen, gericht op
fragiele gemeenschappen en gebaseerd op business modellen.
“We work as social change agents; we innovate and are committed to creative
problem solving; we produce social value that is transformational; our value
propositions target underserved, neglected or disadvantaged people in fragile
communities; we use business models but operate as a non-profit CSO.” (Cordaid
2013c, p. 9)
Voor de medewerkers van UM geldt dat er voor de vijf sloppenwijken waarin zij werkzaam
zijn (Kisumu, Cape Town, Nairobi, San Salvador en Port Au Prince) innovatieve oplossingen
ontwikkeld moeten worden. Na vele discussies is er voor gekozen om te werken aan drie
typen smart solutions, te weten: Housing; Water & Sanitation; en Youth & Employment.
Voor alle drie de onderwerpen worden oplossingen bedacht die een ketting aan winstgevende
activiteiten bevatten en naar verwachting ook op andere locaties te implementeren zijn. De
status van de oplossingen is weergegeven in afbeelding 9.
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Afbeelding 9: De Smart Solutions van Urban Matters (Cordaid 2013d)

De medewerkers van UM zijn zelf verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de oplossingen
voor sloppenwijken. De meerderheid van de medewerkers geeft aan dat het ontwikkelen een
proces is van vallen en opstaan. Dat heeft vooral te maken met het feit dat de oplossingen
winstgevend moeten zijn en moeten aansluiten bij de behoeften op de markt. Volgens enkele
medewerkers is dat in sommige gevallen lastig, aangezien de markt in hun ogen niet
betrouwbaar is en soms andere trends in gang zet dan door hen beoogd. Ook vrezen
sommigen voor beperkte effectiviteit.
“Ik vraag me af of we überhaupt in staat zijn om voor alle sloppenwijken waar we nu
werken effectieve en marktgerichte oplossingen kunnen aanbieden. De markt werkt
niet altijd mee.” (Program Officer)
Het ontwikkelen van marktgerichte oplossingen blijkt voor veel medewerkers een nieuw
terrein en is de afgelopen periode vooral een kwestie van aftasten geweest. Dat blijkt ook uit
het feit dat nog niet voor elke veldlocatie een uitgewerkt plan op tafel ligt.
Analyse
De toegenomen aandacht voor social entrepreneurship binnen Cordaid bevestigt de
constatering van Fowler (2000) dat de OS-sector op de drempel staat van een nieuw tijdperk
en op zoek is naar nieuwe manieren voor de aanpak van sociale problemen. Deze
ontwikkeling past ook bij de stelling van Dees (2001) en Seelos & Mair (2004) dat social
entrepreneurship de laatste jaren verworden is tot een populair fenomeen.
Opmerkelijk is dat de medewerkers van UM het moeilijk vinden om een definitie te geven
van social entrepreneurship. Hiermee wordt duidelijk dat sociaal entrepreneurship een ambigu
begrip is, zoals ook Hoogendoorn, Pennings & Thurik (2010) laten zien. De medewerkers
belichten meerdere aspecten van social entrepreneurship en verschillen van mening over het
doel van social entrepreneurship. Opvallend is dat de meeste medewerkers van UM zowel het
creëren van social benefits als het creëren van financial benefits tot doel verheffen, terwijl
Hibbert, Hogg & Quinn (2001) ervan overtuigd zijn dat social entrepreneurship vooral gericht
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moet zijn op social benefits. De opvatting van het UM personeel past echter wel bij de stelling
Hall, Daneke & Lenox (2010) dat social entrepreneurship door veel organisaties wordt gezien
als een wondermiddel en ‘a major conduit for sustainable products and processes’.
De verschuiving van financieren naar investeren en de verschuiving van evalueren naar
ontwikkelen past goed bij de kenmerken van social entrepreneurship die in de literatuur
worden genoemd. Volgens Seelos & Mair (2004) moeten de activiteiten van social
entrepreneurs rendabel zijn en een ‘particular outcome opleveren’. Guclu, Dees & Anderson
(2002) laten zien dat het proces van social entrepreneurship niet alleen bestaat uit het
bedenken van ideeën, maar ook uit het vertalen van deze ideeën naar concrete oplossingen.
Deze aspecten zijn ook zichtbaar op de werkvloer van Cordaid, maar de praktijk leert dat het
ontwikkelen van marktgerichte producten een kwestie is van vallen en opstaan. Ook laat de
praktijk zien dat oplossingen niet altijd effectief blijken te zijn of niet overeen komen met de
trends op de markt. Deze constatering kan betekenen dat de UM medewerkers bepaalde
eigenschappen missen op het gebied van onderzoek, logica en analyse. Aangezien Dees
(2001), Alvord, Brown & Letts (2004) en Seelos & Mair (2004) aangeven dat vak van sociaal
entrepreneurship niet eenvoudig is en dat de marktwerking soms de ontwikkeling van
duurzame producten en processen in de weg staat, vind ik het te voorbarig om te stellen dat de
UM medewerkers niet in staat zijn om als social entrepreneurs te opereren.
Opvallend is dat de medewerkers van UM zich zelf nog niet beschouwen als echte
ondernemers, waarmee ze eigenlijk aangeven nog niet bekwaam te zijn in het vak van social
entrepreneurship. Het gebrek aan vrijheid om te ondernemen is tekenend en past ook volgens
de literatuur niet bij het vak van sociaal ondernemerschap. Dees (2001) stelt bijvoorbeeld dat
de acties social entrepreneurs ongelimiteerd zouden moeten zijn. Wat wel strookt met de
eigenschappen van social entrepreneurs, is het gegeven dat de medewerkers van UM bezig
zijn met het creëren van sociale waarde en benefits voor anderen in plaats van benefits voor
henzelf (Dees 2001; Martin & Osberg 2007).
De resultaten laten verder zien dat de medewerkers van UM weten dat social entrepreneurship
betrekking heeft op business ventures, zoals ook wordt gesteld door Dees (1998), Emerson &
Twerksy (1996), Thake & Zadek (1997) en Alvord, Brown & Letts (2004). De medewerkers
van UM begrijpen dat economische structuren, relaties en activiteiten belangrijk zijn en dat
social entrepreneurship gekenmerkt wordt door het signaleren van nieuwe kansen op de markt
en het ontwikkelen van business. Daaruit blijkt dat de werkelijkheid van de UM medewerkers
aansluit bij de kenmerken van social entrepreneurship zoals in de literatuur beschreven. Dit
wordt bevestigd door de termen die de UM medewerkers gebruiken, zoals business modellen,
efficiëntie, innovatie, rendement en returnments. Aangezien dezelfde termen ook in de
literatuur gebruikt worden, kan gesteld worden dat zij steeds meer opschuiven naar de wereld
van ondernemen en meer kennis krijgen van ondernemerschap.
4.3 Commercial businesses: potentiële liefdespartners
Meer aandacht voor cross-sector partnerships
Kenmerkend voor de nieuwe koers binnen Cordaid is de toenemende aandacht voor
samenwerking met actoren uit verschillende sectoren binnen het bedrijfsleven. Cordaid
beweegt zich meer en meer richting de wereld van ondernemers en commerciële partijen om
kennis, expertise en andere krachten te bundelen en om inclusive business strategieën te
ontwikkelen, teneinde de impact van hun activiteiten te vergroten. Een opmerkelijke
beweging, want de bedrijven werden tot voor kort niet door alle medewerkers van Cordaid als
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vriend beschouwd. Verderop in deze paragraaf zal ook blijken dat de medewerkers van
Cordaid nog steeds een kloof ervaren tussen Cordaid en de commerciële partijen. Desondanks
zijn de bedrijven niet meer weg te denken in de sector van OS, zoals ook valt te lezen op de
website van Cordaid (Cordaid 2013a).
Internationale samenwerking betekent dat we samen bouwen aan een betere wereld.
Als geen ander verbindt Cordaid burgers, overheden, bedrijven en organisaties om
samen kansen te creëren voor elke wereldburger.” (www.cordaid.org)
Volgens de medewerkers van UM is samenwerking met het bedrijfsleven niet geheel nieuw,
maar heeft het de afgelopen tijd wel veel meer aandacht gekregen en worden daar waar
mogelijk nieuwe partnerschappen opgebouwd.
“Samenwerkingen met het bedrijfsleven zijn niet nieuw, maar krijgen opeens veel
meer aandacht en lijken een belangrijke reddingsboei.” (Director)
Van field partners naar strategic partners en funding partners
Voor de koerswijziging werkten de medewerkers van UM nauwelijks samen met Nederlandse
bedrijven. De samenwerkingen die er bestonden waren met name samenwerkingen met
kerken of gemeenten in Afrika en Zuid-Amerika. Naast deze field partners werd ook
samengewerkt met knowlegde partners en met andere NGO’s binnen zogenoemde alliances.
De aflopen tijd is er echter ook aandacht gekomen voor andere soorten van partnerschappen,
zoals strategic partners en funding partners. Onder strategic partners worden vooral de
commerciële bedrijven geschaard die samen met UM winstgevende oplossingen willen
ontwikkelen (en bekostigen) voor sloppenwijken. Volgens de medewerkers van UM is de
aandacht voor strategic partners en funding partners vooral toegenomen door de keuze voor
een geïntegreerde en cross-sectorale probleemaanpak en door de verminderde overheidssteun
voor OS. Ook is er steeds meer aandacht gekomen voor network partners waarbinnen partijen
uit diverse sectoren hun kennis en expertise delen.
“Wij waren een grantmaker en daardoor hadden we veel field partners. Strategische
partnerships en networks waren vroeger niet nodig.” (Business Developer)
Meerdere medewerkers van UM geven aan dat de strategic partners en funding partners na de
koerswijziging niet alleen meer aandacht hebben gekregen, maar ook belangrijker worden
geacht dan de field partners. Volgens de medewerkers leveren de samenwerkingen met
strategic partners veel op in termen van expertise, kennis en slagkracht. De medewerkers
achten dat als een belangrijke versterking, omdat het hen helpt om nieuwe strategieën te
ontwikkelen die gericht zijn op inclusieve business.
“Met name de samenwerkingen op strategisch niveau acht ik van groot belang. De
expertise, kennis en slagkracht van bedrijven maken de samenwerkingen zeer
waardevol.” (Program Officer)
Eén van de Business Developers van UM die veel bezig is met het creëren van nieuwe
samenwerkingen en daardoor goed op hoogte is, geeft aan dat de klassieke verdeling van
partnerschappen bestond uit 85% field partners, 5% knowlegde partners, 5% alliances en 5%
funding partners. Diezelfde medewerker geeft aan dat UM nu doelbewust stuurt op het
halveren van het aantal field partners en het vergroten van het aantal strategic partners en
funding partners. Dit bevestigen de andere medewerkers van UM.
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“We sturen doelbewust aan op het verminderen van partnerschappen in het veld. We
willen in plaats daarvan meer strategische partnerschappen opbouwen, dus meer
samenwerkingen met Nederlandse bedrijven.” (Business Developer)
De huidige aantallen wat betreft partnerschappen (van zowel Cordaid breed als UM) zijn te
vinden in afbeelding 10. Het aantal field partners is nog steeds het grootste, maar is in
vergelijking met een paar jaar geleden flink afgenomen. Het aantal strategic partners is
daarentegen flink gestegen. De medewerkers van UM zien dat als een positief signaal, maar
stellen ook dat ze meer strategic partners en funding partners nodig hebben.
Afbeelding 10: De partnerschappen van Cordaid en UM (Cordaid 2013e)

Van bestuurdersstoel naar bijrijdersstoel
De bedrijven zijn inmiddels graag geziene partners voor UM. Bedrijven hebben immers veel
expertise, kennis, macht en geld in huis en de medewerkers van UM kunnen dat goed
gebruiken. Maar de samenwerkingen met het bedrijfsleven leiden er ook toe dat de positie van
de medewerkers verandert. De medewerkers constateren dat de strategische partnerschappen
hen dwingen om van de bestuurdersstoel te stappen. Zij zijn niet meer degenen die
onafhankelijk de koers kunnen bepalen. Onderstaande citaat van één van de Business
Developers geeft dat goed weer. Het gegeven dat de medewerkers een stap terug moeten
doen, lijkt in strijd met de constatering in paragraaf 4.2 dat de medewerkers van UM een meer
praktische rol hebben gekregen, maar dat is niet het geval. Het gaat hier om de structuur van
samenwerkingen en in 4.2 om de inhoud van de activiteiten van de UM medewerkers.
“We worden gedwongen een stapje terug te doen. Binnen de samenwerkingen vormen
we een gelijkwaardig koppel. Wij staan niet meer boven andere partijen en moeten
samen de koers bepalen en samen zoeken naar oplossingen.” (Business Developer)
Een mooi voorbeeld uit de praktijk is de samenwerking die UM heeft met Nyenrode Business
Universiteit, stedelijk expert AT Osborne en andere grote bedrijven, waarbij innovatieve
vormen van sustainable business worden ontwikkeld. Binnen deze samenwerking zijn alle
partijen gelijkwaardig en staan de medewerkers van UM niet alleen aan het roer.
Het gegeven dat de medewerkers van UM niet meer op de bestuurdersstoel zitten blijkt ook
uit de onderhandelingen die gevoerd moeten worden. De medewerkers van UM geven aan dat
ze nu vaker op pad moeten om te onderhandelen over bijvoorbeeld doelstellingen,
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takenverdelingen en financieringsstructuren. De praktijk leert dat bedrijven daar vaak een
andere kijk op hebben en dat kan volgens de respondenten tot harde discussies en
onderhandelingen leiden. Met name de Business Developers die primair verantwoordelijk zijn
voor externe samenwerkingen zijn hier veelvuldig getuige van.
“Binnen de samenwerkingen met commerciële partijen wordt er veelvuldig
onderhandeld. Sommigen van ons zitten vaker in de onderhandelingskamer dan achter
hun eigen bureau.” (Business Developer)
Het belang van shared value creation
Zoals in de eerste alinea van paragraaf 4.3 genoemd, ervaren de medewerkers van UM nog
steeds een kloof tussen Cordaid en het bedrijfsleven. Hoewel de vijandige relatie is
verdwenen, worden de medewerkers nog regelmatig bestempeld als ouderwets en
onprofessioneel. Ook is er veel onbegrip en een verschil in cultuur. Dit lijkt vooral het geval
te zijn onder de Program Officers die naar mijn beleving verder van het bedrijfsleven staan
dan de Business Developers.
“Veel bedrijven zien ons nog steeds als een ouderwetse en onprofessionele club.”
(Business Developer)
“Er is nog veel onbegrip en verschil in cultuur. Neem het taalgebruik of de kleding
van die ondernemers, dat creëert in sommige gevallen een kloof en het kost veel
moeite die te overbruggen.” (Program Officer)
Om de toenadering tot de wereld van ondernemers en bedrijven te vergemakkelijken heeft
het management van Cordaid ervoor gekozen om alle namen van afdelingen en functies te
veranderen. De verschillende afdelingen dragen nu de naam Business Unit en in plaats van
Fondsenwerver en Programma coördinator worden nu functies als Business Developer en
Program Officer gehanteerd. Deze nieuwe omschrijvingen laten zien dat Cordaid kiest voor
een nieuw profiel en een nieuw jargon en daarmee opschuift naar het bedrijfsleven. De
medewerkers van UM bevestigen dat het van groot belang is om de taal van het bedrijfsleven
te spreken.
“Mijn collega’s en ik moeten meer de taal van het bedrijfsleven gaan spreken.
Daarmee maken we indruk en tonen we aan dat we op één lijn zitten.” (Program
Officer)
Verder proberen de medewerkers van UM toenadering te zoeken tot het bedrijfsleven door
zich meer te laten zien op beurzen en andere gelegenheden waar de ‘mannen in grijze pakken’
veelvuldig aanwezig zijn. Vroeger moesten de medewerkers van UM daar niets van hebben
(met name de Program Officers), maar langzamerhand beginnen ze zich op een nieuw terrein
te begeven.
“Recentelijk was ik met een aantal collega’s op een vastgoedbeurs om potentiële
partners te strikken. Naar mijn weten waren wij de enigen uit de ontwikkelingssector,
verder waren er alleen mannen in grijze pakken. Wat het opleverde? Veel verbaasde
gezichten, maar ook veel positieve reacties.” (Business Developer)
Het belangrijkste bindmiddel is volgens de medewerkers van UM het creëren van een
gezamenlijke klik of passie om te wereld te verbeteren. Dit wordt door één medewerker
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benoemd als een spark die partijen met elkaar verbindt. Volgens de medewerkers van UM
moet dat de basis zijn van een samenwerking. Verder proberen de medewerkers van UM de
kloof te overbruggen door te zoeken naar gemeenschappelijke waarden en
gemeenschappelijke belangen. Ook de Director van UM acht dat van groot belang. Tot slot
achten de medewerkers het van groot belang om een vertrouwensband op te bouwen. Zij
beseffen allemaal dat vertrouwen een belangrijk aspect is binnen samenwerkingen.
“Sommige collega’s spreken van een kloof tussen onze wereld en de commerciële
wereld, maar zodra we elkaar vinden in gedeelde waarden en gedeelde belangen is er
geen sprake meer van een kloof.” (Director)
“Het succes van samenwerkingen met commerciële partijen valt of staat met een
gemeenschappelijke klik, gedeelde waarden, gemeenschappelijke belangen en
wederzijds vertrouwen.” (Business Developer)
Analyse
De missie van Cordaid om meer samen te werken met andere partijen en de beweging van
UM naar het bedrijfsleven laat zien dat stakeholder engagement vandaag de dag van groot
belang is, ook in de OS-sector. Dit past bij bevindingen van Freeman (1994) en Visser (2011),
zoals uiteengezet in het theoretisch kader.
Opvallend is dat de overtuigingen en de activiteiten van de medewerkers van UM
overeenkomen met de heersende gedachten in de literatuur over samenwerkingen in het veld
van sustainable development. De medewerkers van UM zijn zich namelijk bewust van het
gegeven dat andere actoren steun kunnen bieden bij het ontwikkelen van inclusive business
strategieën. Deze gedachte is ook zichtbaar in de literatuur. Auteurs als Jessop (1998), Stoker
(1998), Lemos & Agrawal (2006) en Huijstee & Glasbergen (2008) stellen dat grote sociale,
economische en ecologische problemen alleen opgelost kunnen worden als actoren uit diverse
sectoren de krachten bundelen. Wat verder opvalt is dat de medewerkers van UM vooral
gericht zijn op strategische partnerschappen. Volgens de medewerkers van UM leveren
strategische partnerschappen het meeste op in termen van expertise, kennis en slagkracht. Dit
past goed bij de opmerking van Glasbergen (2010) en Huijstee & Glasbergen (2008) dat deze
vorm van samenwerkingen waardevol kunnen zijn voor organisaties die gericht zijn op
duurzame ontwikkeling en sociale impact.
De ervaringen van de UM medewerkers dat ze binnen (nieuwe) samenwerkingsverbanden op
gelijke voet staan met partners en niet meer op de bestuurdersstoel zitten, is in het licht van de
literatuur geen ongewone zaak. Volgens Tilburg, Francke, Tulder & Rosa (2012) worden
partnerschappen gekenmerkt door gelijkwaardigheid en een non-hiërarchisch karakter. Ook
constateren zij dat duidelijke afspraken, doelen en contracten van groot belang zijn. Vanuit
dat oogpunt is het volgens hen een normale zaak dat er onderhandelingen plaatsvinden over
doelstellingen, takenverdelingen en financieringsstructuren. De ervaringen van het UMpersoneel bevestigen deze opvatting.
De veranderingen op de werkvloer van UM en de ervaringen van de UM medewerkers ten
aanzien van de samenwerkingen met het bedrijfsleven tonen aan dat de praktijk weerbarstiger
is dan de theorie doet vermoeden. Onderzoekers als Brinkerhoff (2002), Porter & Kramer
(2011) en Tilburg, Francken, Tulder & Rosa (2012) stellen dat samenwerkende partijen
aspecten als gedeelde waarden, wederzijds respect en vertrouwen centraal dienen te stellen.
Die aspecten blijken op basis van de gesprekken met de medewerkers van UM echter niet
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gemakkelijk te realiseren. Volgens de medewerkers kost het creëren van gedeelde waarden,
door Porter & Kramer omschreven als shared value creation, veel tijd en moeite. Maar gezien
de pogingen die zij doen om toenadering te zoeken tot de bedrijven wordt duidelijk dat zij het
belang van gedeelde waarden, respect en vertrouwen onderschrijven. Dat blijkt ook uit het
gegeven dat de medewerkers van UM zoeken naar een gezamenlijke klik of passie om de
wereld te verbeteren (door één medewerker benoemd als spark). Dit past bij de stelling van
Stöteler, Reeder & Tulder (2012) dat partijen elkaar sneller en beter vinden zodra er sprake is
van een gezamenlijke passie.
4.4 Koerswijziging op gespannen voet met habitus
Het verleden kan niet worden vergeten
De koerswijziging betekent voor alle medewerkers van UM een grote verandering voor hun
dagelijkse werkzaamheden. Het grootste deel van de medewerkers staat daar positief
tegenover. Maar er blijkt ook een aantal medewerkers moeite te hebben met de gekozen
koers, de nieuwe doelen en nieuwe activiteiten omdat die niet passen bij hun manier van
denken, handelen of verwachtingen. Volgens één van de Managers binnen Cordaid zit er maar
één ding op en dat is dat ze het verleden vergeten en opnieuw beginnen.
“Ze moeten alles wat ze vroeger hebben geleerd overboord gooien, alles vergeten en
weer opnieuw beginnen.” (Manager)
Na gesprekken met de medewerkers van UM blijkt dat echter gemakkelijker gezegd dan
gedaan. Een paar medewerkers hebben moeite om afscheid te nemen van het verleden. Ze
geven aan dat ze jarenlang een koers hebben gevaren die jarenlang onbetwist is geweest.
Volgens hen ondergaat een deel van de OS-sector op dit moment een gedaanteverwisseling,
maar denken veel mensen nog volgens oude structuren. Een paar medewerkers betrappen
zichzelf en andere collega’s daar ook op. Hoewel de meeste medewerkers de noodzaak inzien
van de gedaanteverandering, vinden ze het logisch dat nieuwe denk- en werkpatronen niet
automatisch geïncorporeerd worden.
“Het verleden speelt nog steeds parten. Bij deze organisatie zitten mensen die hier al
tientallen jaren werken en beïnvloed zijn door figuren als Pronk en Herfkens. Zij zijn
niet snel overtuigd van moderne opvattingen.” (Business Developer)
“Ik vind het moeilijk om het verleden te vergeten. Bepaalde denk- en werkpatronen
zijn aangeleerd, daar loop je steeds meer tegenaan.” (Financial Expert)
Koerswijziging conflicteert met overtuigingen
Het eerste dat opvalt als gevraagd wordt naar de persoonlijke mening van de respondenten
over de koerswijziging is de verdeeldheid over de richting van de nieuwe koers van Cordaid
en de positie van UM. Hoewel de meesten positief zijn over de koerswijziging, zijn er ook
kritische geluiden op de werkvloer te horen. Daaruit blijkt dat de koerswijziging voor een deel
conflicteert met de overtuigingen van de medewerkers.
De positieve geluiden zijn vooral afkomstig van de Director en de Business Developers van
UM. Zij zijn het eens met de keuze van het hogere management voor social entrepreneurship
en de beweging naar het bedrijfsleven. Zij staan achter het beleid van Cordaid en vinden dat
de hele sector van OS deze beweging moet maken voor zover dat nog niet gebeurd is. Zij zijn
dan ook tevreden met de plannen van minister Ploumen om hulp te koppelen aan handel. Zij
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vinden dat het tijd is voor een nieuw tijdperk en dat de klassieke manier van
ontwikkelingshulp achterhaald is.
“Een nieuw tijdperk is aangebroken. De klassieke vorm van ontwikkelingshulp is
achterhaald. Ondernemen en samenwerken met bedrijven was vroeger not done, maar
daar liggen nu juist kansen.” (Director)
“Ik sta achter de keuzes van de directie. De hele sector zou deze beweging moeten
maken.” (Business Developer)
Eén van de Business Developers geeft zelfs aan dat de koerswijziging dé reden was om bij
UM te komen werken. Deze medewerker is er sterk van overtuigd dat de nieuwe koers van
Cordaid succes zal hebben.
“Voor mij is de koerswijziging dé reden geweest om hier te komen werken. Ik ben zeer
overtuigd van deze aanpak en alle partijen binnen onze sector zullen op een gegeven
moment zo moeten werken.” (Business Developer)
Maar er is ook kritiek. Niet alle medewerkers zijn lovend over de nieuwe koers. Vooral de
Program Officers die veel in contact staan met de doelgroep zien vooral de negatieve kanten
van de keuze voor social entrepreneurship en de verschuiving naar het bedrijfsleven. Zij
geven aan dat de problemen in sloppenwijken niet altijd en overal op te lossen zijn via
business modellen. Ook vinden zij dat er een verschil bestaat tussen hulp en handel, waarmee
zij aantonen de ontwikkelingen op politiek vlak niet te ondersteunen.
“Hulp is iets anders dan handel. Hulp is niet altijd rendabel. Je kunt in mijn ogen niet
alles oplossen met verdienmodellen.” (Program Officer)
“Het gevaar van ondernemerschap is dat de belangen van de doelgroep worden
vergeten. Ik wil die belangen voorop stellen, niet het maken van winst. Als ik winst had
willen maken, dan zat ik al lang bij een commercieel bedrijf.” (Program Officer)
De tegenstanders van de nieuwe koers hebben verder moeite met de veranderde houding ten
opzichte van bedrijven. Zij vinden het jammer dat er niet meer kritisch wordt gekeken naar
samenwerkingspartners. Zij vrezen voor botsende belangen en botsende werkwijzen. Ook zijn
ze bang dat bedrijven geen stabiele en betrouwbare factor zijn. Volgens deze medewerkers
blijft ontwikkelingshulp primair een publieke taak.
“Geldzucht maakt blind. We omarmen de bedrijven zonder kritisch te kijken naar hun
belangen en werkwijze. Sommige bedrijven zijn gewend informatie achter te houden
bij de ambassade, dat past niet bij onze manier van werken.” (Program Officer)
“Bedrijven komen en gaan, die zijn niet stabiel en betrouwbaar.” (Program Officer)
De kritische geluiden lijken echter steeds minder te worden. De voorstanders van de nieuwe
koers zijn in de meerderheid en de tegenstanders lijken zich neer te leggen bij de nieuwe
koers. Dit blijkt uit het gegeven dat de Program Officers steeds meer begrip tonen voor de
keuzes van het management en zelf ook geen andere mogelijkheid zien om de bezuinigingen
op te vangen.
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“Hoewel ik in het begin geen voorstander was van de nieuwe koers, zie ik geen andere
uitweg en heb ik me bij de nieuwe koers neergelegd.” (Program Officer)
“Ik snap de ontwikkeling en de noodzaak van de nieuwe koers. De subsidiekraan gaat
dicht, dus we moeten marktgericht gaan werken.” (Financial Expert)
Een andere medewerker die eerst fel tegen de ontwikkelingen binnen Cordaid was, heeft zich
laten overtuigen door collega’s en uit zich nu gelaten over de koers.
“Het maakt me geen reet uit via welke weg we in Rome komen, als we er maar komen.
Ons doel blijft hetzelfde.” (Program Officer)
Nieuw takenpakket conflicteert met skills
De medewerkers van UM geven aan dat met de koerswijziging ook hun taken zijn veranderd.
Uit de gesprekken valt op dat zij soms moeite hebben met het uitvoeren van de nieuwe taken.
Sommige medewerkers lopen tegen zichzelf aan en kunnen maar niet wennen aan het nieuwe
takenpakket.
Een deel van de medewerkers van UM stelt dat de nieuwe taken een andere vaardigheden
vereisen dan vroeger. Een aantal medewerkers geeft aan dat ze die skills helemaal niet in huis
hebben en daardoor hun handelingen niet goed kunnen uitvoeren. Als voorbeeld wordt het
ontwikkelen van business cases of het benaderen en overtuigen van de mensen uit het
bedrijfsleven genoemd.
“Er is een lack of skills. We moeten opeens business cases gaan ontwikkelen en de
boer op om onze producten te verkopen. Dat past niet bij mijn opleiding en mijn
takenpakket uit het verleden. Ik laat dat maar aan anderen over.” (Program Officer)
“We moeten ons meer gaan bewegen in het circuit van grijze pakken. Ik vind dat
moeilijk en ik heb daar geen zin in.” (Program Officer)
Ook mist een aantal medewerkers van UM de durf en de slagkracht om gehoor te geven aan
de nieuwe doelen. Anderen vinden het lastig om voortdurend bezig te zijn met
kostenbesparing, targets en returnments.
“Er is een gebrek aan durf en slagkracht bij mij en mijn collega’s.” (Business
Developer)
“Ik vind het lastig om continue bezig te zijn met kostenbesparing, targets en
returnments.” (Program Officer)
De medewerkers van UM constateren dat de cultuur van Cordaid langzamerhand verandert en
moeten daar aan wennen.
“Ik ben me bewust van een andere cultuur die opkomt, daar moet ik wel aan wennen.”
(Program Officer)
Hoewel er een verschil bestaat tussen de handelingen van de UM medewerkers uit het
verleden en de handelingen die ze na de reorganisatie moeten verrichten, lijkt de kloof steeds
kleiner te worden en lijkt er steeds meer gewenning op te treden. Zo valt bijvoorbeeld op dat
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de medewerkers van UM steeds meer gaan letten op behoeften en trends op de markt. Ze zijn
zich steeds meer bewust van de marktwerking en proberen steeds meer marktgericht te
werken. Verder blijken de medewerkers van UM steeds meer open te staan voor nieuwe
activiteiten en nieuwe kansen. Dit is voor het geval bij de Business Developers van UM.
“Wij zijn meer marktgericht geworden. Vroeger hebben we op verschillende plekken
huizen neergezet zonder te kijken naar behoeften op de markt, dat gebeurt niet meer.”
(Business Developer)
“Ik ben nu meer naar buiten gericht, op zoek naar partners en netwerken om toegang
tot te krijgen. We moeten ons meer profileren en onszelf verkopen, dat voel ik aan
alles en dat wordt ook geprobeerd.” (Business Developer)
Eén medewerker van UM merkt wel dat de taken en activiteiten zijn veranderd, maar
beschouwt dat niet als negatief. Zij ziet die verandering als een kans om zichzelf te
ontwikkelen en om haar carrière een boost te geven. Om goed te kunnen schakelen is zij zelfs
met een zelfstudie begonnen om zich het vak van ondernemerschap beter eigen te maken en
het bedrijfsleven te begrijpen.
“Ik beschouw de nieuwe koers niet als een probleem, juist als een uitdaging. Ik zie het
als een kans om mijn carrière een boost te geven en ben met een zelfstudie begonnen
om beter te worden in dit vak.” (Business Developer)
Opvallend is dat de Business Developers in tegenstelling tot de Program Officers weinig
moeite hebben om zich aan te passen aan de nieuwe taken. Zij zijn gewend om contact te
hebben met bedrijven, spreken de taal van het bedrijfsleven en hoeven niet uit hun comfort
zone te stappen. Zij zijn zelfs van mening dat Cordaid deze stap veel eerder had moeten
nemen.
“Ik herken bij mijzelf niet een lack of skills. Ik heb zelf jaren in het bedrijfsleven
gewerkt en heb een commerciële achtergrond.” (Business Developer)
“Ik vind het niet moeilijk om mij aan te passen. De nieuwe koers past goed bij mijn
denken en doen. Eigenlijk hadden we hier al veel eerder mee moeten beginnen.”
(Business Developer)
Tegenvallend resultaat conflicteert met verwachtingen
Wat verder opvalt in de gesprekken is dat de medewerkers van UM teleurgesteld zijn over de
opbrengsten van de nieuwe koers. Dit is niet alleen zichtbaar bij de medewerkers die groot
voorstander waren van de koerswijziging, maar ook bij de kritische collega’s die de
koerswijziging het voordeel van de twijfel hebben gegeven. De verwachtingen van beide
groepen waren op basis van uitspraken van de managers hooggespannen, maar de huidige
opbrengsten zijn volgens hen teleurstellend. Daarmee worden de twijfels van sommige
medewerkers ten aanzien van de nieuwe koers alleen maar versterkt en lijkt er nog geen einde
te zijn gekomen aan de zoektocht van UM.
De medewerkers hadden in navolging van de verwachtingen van het hogere management een
sterke vooruitgang verwacht als het gaat om het ontwikkelingen van slimme oplossingen voor
sloppenwijken en het bouwen van strategische partnerschappen. Op het moment van schrijven
44

moet echter geconstateerd worden dat de koerswijziging tot op heden weinig concrete
oplossingen en resultaten heeft opgeleverd, tot grote frustratie van een aantal medewerkers.
“We moeten nieuwe producten ontwikkelen en de markt op, maar dat kost meer tijd en
energie dan gedacht. We zien nog geen concrete resultaten, dat valt me erg tegen.”
(Program Officer)
“Ik ben aan het wachten op het moment dat ik echt de boer op kan gaan en producten
kan verkopen. Maar dat is nu nog niet echt aan de orde. Het gaat allemaal erg traag,
we zijn nog niet met ondernemen bezig.” (Business Developer)
“Wij zijn bij Urban Matters nog niet concreet genoeg met onze oplossingen. Omdat
onze producten nog in ontwikkeling zijn, is het lastig om bedrijven te overtuigen.”
(Business Developer)
Ook op het vlak van financiële inkomsten blijken de verwachtingen te hoog gespannen. De
medewerkers hadden verwacht dat de samenwerkingen met commerciële partijen (voor zover
gerealiseerd) zouden leiden tot financiële inkomsten. Maar de samenwerkingen blijken
vooralsnog niet de gewenste bron van inkomsten. De commerciële partijen blijken vooral op
strategisch niveau te willen samenwerken. Ook zijn commerciële partijen wel bereid risico’s
te delen, maar louter financiële support blijkt in veel gevallen te veel gevraagd. De Program
Officers geven aan geeft aan dat ze daar aanvankelijk anders over dachten. De Financial
Expert en de Business Developers van UM hadden op dat vlak minder hoge verwachtingen.
“Geen enkele partij gaat zomaar met geld strooien. Financiële support is niet
gegarandeerd. We moeten eerst bewijzen dat onze producten een meerwaarde
hebben.” (Financial Expert)
Door de beperkte financiële opbrengsten zijn een paar medewerkers sterk gaan twijfelen over
het nut van de samenwerkingen met commerciële partijen. Zij verwachten op dit moment niet
veel van de commerciële partijen.
“Tot op heden hebben we weinig van het bedrijfsleven kunnen profiteren. Kijk maar
eens goed rond. Bijna niemand werkt hier met een commerciële partij, helemaal niet
in het veld. Er wordt veel geluld, maar het levert weinig op. Van de commerciële
partijen verwacht ik niet veel meer.” (Program Officer)
Verder blijkt het merendeel van de UM medewerkers moeite te hebben met de ondersteuning
en begeleiding vanuit Cordaid. Ze hadden verwacht dat ze na de organisatieverandering meer
professionele procesondersteuning zouden krijgen. De medewerkers vinden dat de nieuwe
koers ook een professionele, zakelijke ondersteuning verdient. Maar in plaats daarvan
verlopen bepaalde processen nog erg bureaucratisch en traag. Ook ervaren ze veel bemoei- en
regelzucht, terwijl ze juist meer vrijheid hadden verwacht om nieuwe concepten te
ontwikkelen en risico’s te nemen.
“Er is gekozen voor een nieuwe koers en we worden geacht anders te werken, maar
het zit nog niet in ons systeem. Dat maakt de organisatie wankel.” (Program Officer)
Ondanks het gegeven dat de resultaten van de nieuwe koers niet overeen komen met de
verwachtingen van de meeste medewerkers van UM, ziet het merendeel van de medewerkers
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geen andere uitweg en hebben ze de koerswijziging het voordeel van de twijfel gegeven. Ze
beseffen dat er meer tijd nodig is om de koerswijziging tot een succes te maken en hebben
geleerd om hun verwachtingen bij te stellen.
“Het is denk ik een kwestie van tijd en oefening. Zo’n nieuwe manier van werken gaat
niet zonder slag of stoot. Ik moest daar erg aan wennen, maar heb mijn verwachtingen
inmiddels bijgesteld.” (Program Officer)
Analyse
De resultaten laten zien dat het lastig is voor de medewerkers van UM om het verleden te
vergeten. Dat past goed bij het concept habitus dat door Bourdieu (1977) is geïntroduceerd.
Hij stelt dat mensen een bepaalde manier van waarnemen, denken en handelen hebben
ontwikkeld, gebaseerd op ervaringen uit het verleden. Deze manier van waarnemen, denken
en handelen kan volgens Bourdieu (1977) een duurzaam en sterk karakter hebben, die niet
snel vergeten of aangepast kan worden. De informatie uit de gesprekken met de medewerkers
van UM bevestigen deze theorie. Zo hebben de medewerkers van UM moeite met de nieuwe
doelstellingen, voorschriften en taken en vergroten de tegenvallende resultaten de twijfels ten
aanzien van de nieuwe koers.
Het gegeven dat er een conflict is ontstaan over de koers die UM sinds korte tijd dient te
volgen, kan verklaard worden door de theorie van Pels (1989) en de theorie van Witman,
Smid, Meurs & Willems (2010) die voortbouwen op het gedachtegoed van Bourdieu (1977).
Zij stellen dat intensieve socialisatie binnen een bepaalde groep kan leiden tot een set aan
opvattingen, percepties en voorkeuren die niet eenvoudig te beïnvloeden zijn. Dit lijkt ook het
geval te zijn bij de medewerkers van UM. Zij hebben lange tijd geen aandacht geschonken
aan ondernemerschap en samenwerkingen met bedrijven.
Het gegeven dat een deel van de medewerkers van UM moeite heeft om zich aan te passen
aan de nieuwe voorschriften en taken laat zien dat zij door de tijd heen bepaalde acties en
gedragingen hebben aangeleerd. Zij zijn gewend geraakt aan bepaalde handelingen en vinden
het moeilijk om zich aan te passen. Volgens McDonough (2006) komt dat doordat individuen
een onderbewustzijn hebben ontwikkeld dat sturing geeft aan het handelen. Elias (2011)
omschrijft dit als de ‘tweede natuur’ van individuen. Na het onderzoek bij Cordaid kan niet
ontkend worden dat de medewerkers van Cordaid bepaalde handelingen hebben aangeleerd en
moeite hebben om zich aan te passen, maar het onderzoek biedt geen aanleiding om te
spreken over een ‘tweede natuur’. De meeste medewerkers van Cordaid geven namelijk aan
dat zij zich bewust zijn van hun handelingen en dat ze open staan voor verandering.
Opvallend is dat de resultaten laten zien dat de opvattingen, percepties en voorkeuren van de
meeste UM medewerkers zijn veranderd. De medewerkers tonen steeds meer begrip voor de
nieuwe koers en zien geen andere uitweg meer. Dit past bij de theoretische bevindingen. Pels
(1989) en Bourdieu (1977) laten namelijk zien dat het concept habitus niet rigide is en kan
veranderen als ook de omgeving aan verandering onderhevig is. Datzelfde is ook zichtbaar bij
de medewerkers van Cordaid. De verdeeldheid wordt steeds minder en de oude patronen van
waarnemen, denken en handelen zijn aan verandering onderhevig. Dat blijkt sterk uit het
gegeven dat de meeste medewerkers van UM ondanks de tegenvallende resultaten positief
gestemd blijven over de nieuwe koers.
Degenen binnen UM die weinig moeite hebben met de aanpassingen zijn vooral de mensen
die wisselende functies hebben gehad of een achtergrond in de commerciële wereld hebben.
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Zij zijn gewend om voortdurend in gesprek te zijn met andere organisaties en blijken geen
moeite te hebben met andere opvattingen. Dit past bij de theorie van Bourdieu (1977) dat de
kracht van een gedeelde habitus wordt bepaald door de mate waarin mensen zich in een
gesloten omgeving bevinden en de mate waarin zij met andere gedachten, opvattingen of
handelingen in aanraking komen.
4.5 Koerswijziging en employee commitment
Uit de gesprekken met de respondenten blijkt dat de koerswijziging een wisselend effect heeft
op de betrokkenheid van de UM medewerkers. Een deel van de medewerkers voelt zich na de
koerswijziging als een vis in het water en meer betrokken bij de sector en eigen organisatie.
Er is echter ook een deel van de medewerkers die zich nog steeds verbonden voelt met de
sector, maar zich niet meer thuis voelt bij de eigen organisatie. Deze paragraaf gaat in op de
relatie tussen enerzijds de koerswijziging en anderzijds de betrokkenheid van de medewerkers
van UM ten opzichte van de sector, de eigen organisatie en de verandering.
Commitment ten aanzien van OS-sector
De meeste medewerkers van UM blijven na de koerswijziging onverminderd betrokken bij de
sector van OS. Ze geven aan dat ze de sector een warm hart toedragen. De medewerkers zijn
gedreven door de nood in andere delen van de wereld en beschouwen de werkzaamheden van
hulporganisaties als zeer belangrijk. De sector stimuleert de ontwikkeling van
minderbedeelden en de medewerkers van UM willen zich daarvoor met hart en ziel blijven
inzetten.
“De betrokkenheid bij de sector blijft onverminderd. Ik wil mij net als anderen in de
sector met hart en ziel inzetten voor de minderbedeelden.” (Program Officer)
De betrokkenheid ten aanzien van de sector blijkt ook uit het feit dat de medewerkers van UM
de ontwikkelingen in de sector op de voet volgen. Ze zijn op de hoogte van de politieke
keuzes op zowel internationaal en nationaal niveau met betrekking tot OS. Ook volgen ze
nauwgezet de activiteiten van partnerorganisaties in binnen- en buitenland.
“We volgen de ontwikkelingen in de sector nauwgezet. Dat is niet alleen belangrijk
voor mijn werkzaamheden, het is ook persoonlijke interesse. Ik voel mij erg verbonden
met de sector.” (Business Developer)
Verder blijkt de betrokkenheid ten aanzien van de sector uit het gegeven dat een groot deel
van de medewerkers zich emotioneel verbonden voelt met de sector en bang is dat de sector
van OS steeds minder aandacht en steun zal krijgen. Ze maken zich boos over de kritiek op de
sector en voelen zich door de kritiek van politici en andere actoren aangevallen. Ze vinden het
belangrijk dat er voortdurend aandacht en geld is voor de activiteiten van
ontwikkelingsorganisaties. Hulporganisaties zijn volgens de medewerkers van UM
onmisbaar. Zij willen dan ook graag werkzaam blijven in de OS-sector.
“Ik ben bang dat de sector steeds minder aandacht en financiële steun krijgt, terwijl
we enorm belangrijk werk doen. Ik vind dat een kwalijke zaak.” (Program Officer)
Commitment ten aanzien van eigen organisatie
Op basis van de uitspraken van de UM medewerkers, hun inzet en werklust kan gezegd
worden dat de meeste medewerkers gecommitteerd zijn aan de eigen organisatie, ook na de
koerswijziging. Er zijn slechts een paar medewerkers die zich na de koerswijziging minder
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betrokken voelen bij de organisatie. Dat komt met name door de veranderde werkzaamheden,
de tegenvallende resultaten, de onzichtbaarheid van het hogere management en de beperkte
erkenning voor hun positie en ervaring.
Bij sommige medewerkers hebben de veranderde werkzaamheden voor veel frustraties
gezorgd en heeft dat ertoe geleid dat ze zich minder verbonden voelen met het hogere
management en met de keuzes die op hoger niveau zijn gemaakt.
“Ik zit niet op mijn plek, ik ben gefrustreerd. Mijn betrokkenheid is daardoor
afgenomen.” (Program Officer)
Ook de tegenvallende resultaten maken dat enkele medewerkers zich steeds minder betrokken
voelen bij de eigen organisatie. Zij beschouwen het ontwikkelen en verkopen van oplossingen
voor sloppenwijken als een slopend proces en vragen zich af of het op de lange termijn wel
succesvol is. Deze twijfels maken dat het geloof in eigen kunnen en de verbondenheid met de
organisatie afneemt.
“De nieuwe werkwijze is erg slopend. Het geloof in eigen kunnen en het geloof in de
organisatie brokkelt af.” (Program Officer)
De medewerkers die zich steeds minder betrokken voelen bij hun organisatie geven aan dat
dat ook te wijten is aan de onzichtbaarheid van het hogere management en de beperkte
erkenning voor hun positie en ervaring. Ze missen professionele ondersteuning, een klap op
de schouder of een bemoedigend woord. Hun activiteiten worden zelden gewaardeerd. Dat
blijkt ook uit het gegeven dat er weinig om hun mening is gevraagd tijdens de heroriëntatie en
bepaling van de reorganisatie. Bij sommige medewerkers heeft dat er toe geleid dat ze minder
betrokken zijn geraakt bij de eigen organisatie.
“Mijn mening lijkt niet belangrijk. Dat vind ik pijnlijk. Ik mis een interne
verbondenheid.” (Financial Expert)
Opvallend is dat een paar medewerkers van UM na de koerswijziging vaak last hebben van
hoofdpijn en ’s nachts wakker liggen. Dit kan erop duiden dat de medewerkers zich niet meer
verbonden voelen met hun takenpakket, hun rol of de koers van de organisatie. Sommige
medewerkers denken daardoor zelfs na over een overtrek bij Cordaid.
“Sommige collega’s liggen nachtenlang wakker van de nieuwe ontwikkelingen.”
(Business Developer)
De meeste medewerkers voelen zich echter nog steeds betrokken bij hun eigen organisatie. Zij
voelen zich dan ook nog steeds thuis bij UM en beschouwen vertrek niet als optie. Met name
de Business Developers voelen zich als een vis in het water en zien steeds meer deuren open
gaan. Hun betrokkenheid blijkt ook uit het gegeven dat ze lange dagen maken, gemotiveerd
zijn om goede producten te ontwikkelen en vertrouwen hebben in de managers.
“Ik ben erg blij met de koerswijziging en zie opeens veel meer kansen. Dat vergroot
mijn betrokkenheid. Ik ben gemotiveerd en voel me als een vis in het water.” (Business
Developer)
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“Ik ben intrinsiek gemotiveerd en gecommitteerd. Ik wil hier graag blijven werken
omdat ik resultaten wil halen en geen andere opties zie.” (Program Officer)
Commitment to change
Op basis van de interviews lijkt het erop dat de betrokkenheid van de van de medewerkers ten
aanzien van de verandering van invloed is op het succes van de koerswijziging. Zo zijn
degenen die zich sterk verbonden voelen met de koerswijzing zeer gemotiveerd om de
koerswijziging tot een succes te maken. Onderstaande citaat van één van de Business
Developers laat dat goed zien.
“Ik ben voorstander van de nieuwe koers en help graag mee om de reorganisatie tot
een succes te maken.” (Business Developer)
Degenen die minder enthousiast zijn over de nieuwe koers en nauwelijks betrokken zijn bij
het veranderproces, zijn meer afwachtend en blijken minder gemotiveerd om de
koerswijziging tot een succes te maken.
Op basis van de verkregen data is het echter niet mogelijk om een gefundeerd oordeel te
geven over de verhouding tussen commitment to change en het succes van de koerswijziging.
Dit heeft te maken met het gegeven dat de betrokkenheid ten aanzien van de verandering niet
voor iedereen hetzelfde is en naar verloop van tijd kan veranderen. Verder het succes van de
koerswijziging door meerdere factoren beïnvloed, zoals de vaardigheden van de
medewerkers, ondersteuning, vrijheid en mankracht.
Analyse
De resultaten laten zien dat de medewerkers van UM een sterke commitment hebben ten
aanzien van de sector waarin zij werkzaam zijn omdat zij zich verbonden voelen met de
waarden en doelen van de sector, ook na de koerswijziging. In de literatuur wordt dit
omschreven als attitudinal commitment, een proces waarbij werknemers zich op
psychologisch vlak verbonden voelen met een object en waarna gecommitteerd gedrag
vanzelfsprekend volgt (Meyer & Allen 1991; Herscovitsch & Meyer 2002). Verder laten de
uitspraken van de medewerkers van UM zien dat zij graag in de sector werkzaam willen
blijven. Daarmee kan de commitment van de medewerkers ten aanzien van de sector
omschreven worden als een vorm van affective commitment (Meyer & Allen 1991;
Herscovitsch & Meyer 2002).
De afgenomen commitment bij een aantal medewerkers ten aanzien van de eigen organisatie
is te verklaren door hun beperkte verbondenheid met de nieuwe aanpak, de nieuwe waarden
en de nieuwe doelen van de organisatie. Dit past bij de opvatting van Sheldon (1971), Meyer
& Allen (1991) en Herscovitsch & Meyer (2002) dat een gebrek aan verbondenheid met de
organisatiedoelen en –werkwijze leidt tot een lage betrokkenheid. Gebaseerd op het Threecomponent model of commitment van Meyer & Allen (1991) kan gezegd worden dat de
medewerkers die nadenken over een vertrek de affective commitment ten aanzien van de
organisatie missen. Voor de meeste medewerkers geldt echter dat zij zich na de
koerswijziging nog steeds verbonden voelen met de organisatie. Wat opvalt is dat dit ook van
invloed is op de motivatie van de medewerkers. Hoe hoger de commitment, hoe hoger de
motivatie. Daarmee wordt de theorie van Meyer, Becker & Vandenberghe (2004) bevestigt
dat commitment een energizing force is en leidt tot een sterke motivatie.
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Op basis van de resultaten kan gesteld worden dat de betrokkenheid ten aanzien van de
verandering, in de literatuur omschreven als commitment to change, niet bij iedereen sterk
aanwezig is. Aangezien de resultaten tot nu toe tegenvallen, lijkt het erop dat de beperkte
commitment to change een negatieve invloed heeft op het succes van de verandering. Dit
wordt ook door Boonstra (1992), Bennebroek Gravenhorst (2002) en Fedor, Calfwell &
Herold (2006) betoogd. Zij stellen dat er een verband bestaat tussen de mate van
betrokkenheid, steun en inzet van medewerkers en het succes van veranderingen. Aangezien
een deel van de medewerkers wel gecommitteerd is ten aanzien van de verandering kan hier
geen conclusie aan worden verbonden. De tegenvallende resultaten kunnen ook het gevolg
zijn van beperkte ondersteuning of onderbezetting. Wel kan worden bevestigd dat de
medewerkers van UM, door Kanter, Stein & Jick (1992) omschreven als de ontvangers van de
verandering, uiteindelijk bepalen wat er met de koerswijziging gebeurt. Zij zijn uiteindelijk
degenen die de verandering moeten waarmaken. De mate van employee commitment lijkt
hierbij van belang, maar een hoge commitment leidt niet automatisch tot een succesvolle
koerswijziging.
4.6 Samenvatting
In dit hoofdstuk zijn de resultaten van het onderzoek opgenomen. De data die zijn verkregen
uit de interviews, de observaties en de documentanalyses zijn per thema geordend en
geanalyseerd met behulp van de theorie. De eerste paragraaf maakt inzichtelijk hoe de
medewerkers van UM betekenis geven aan social entrepreneurship. Duidelijk is dat social
entrepreneurship een ambigu begrip is en dat er geen duidelijke definitie op de werkvloer
bestaat van het begrip. Verder wordt duidelijk dat de medewerkers van UM nu meer bezig
zijn met investeren en ontwikkelen in plaats van financieren en evalueren. De tweede
paragraaf maakt inzichtelijk welke betekenissen de medewerkers van UM geven aan de
samenwerkingen met bedrijven. Opvallend is dat de medewerkers steeds meer toenadering
zoeken tot de bedrijven teneinde de krachten te bundelen en de impact van hun activiteiten te
vergroten, ondanks de kloof die sommigen lange tijd hebben ervaren tussen de non-profit en
de profit sector. De derde paragraaf maakt duidelijk dat de koerswijziging op gespannen voet
staat met de oude patronen van waarnemen, denken en handelen binnen UM en de OS-sector.
Een aantal medewerkers moet daarom sterk wennen aan de nieuwe koers en de nieuwe taken
en mist de skills, de durf of de slagkracht om de nieuwe koers tot een succes te maken. De
tegenvallende resultaten maken dat een deel van de medewerkers sterk is gaan twijfelen over
het nut van de nieuwe koers. De meeste medewerkers zien echter geen andere uitweg en
blijken open te staan voor de koerswijziging. De vierde paragraaf toont aan hoe de
koerswijziging zich verhoudt tot de betrokkenheid van de medewerkers van UM. Een deel
van de medewerkers voelt zich na de koerswijziging als een vis in het water en meer
betrokken bij de sector en eigen organisatie. Er is echter ook een deel van de medewerkers die
zich nog steeds verbonden voelt met de sector, maar zich niet meer thuis voelt bij de eigen
organisatie. Verder laat deze laatste paragraaf zien dat er geen duidelijk verband bestaat
tussen de commitment ten aanzien van de koerswijziging en het succes van de koerswijziging.
Het volgende hoofdstuk benoemt de belangrijkste conclusies nogmaals en reflecteert op het
onderzoeksproces.
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5. Conclusie en discussie
5.1 Introductie
In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvraag, zoals in de inleiding is
weergegeven (pagina 12). Ook worden op basis van de resultaten een aantal aanbevelingen
gedaan. Daarnaast volgt een reflectie op het onderzoek en tenslotte volgen een aantal
suggesties voor verder onderzoek.
5.2 Beantwoording onderzoeksvraag
In deze conclusie laat ik zien hoe de medewerkers van Cordaid betekenis geven aan de
nieuwe koers die wordt gekenmerkt door social entrepreneurship en samenwerkingen met het
bedrijfsleven en hoe de nieuwe koers zich verhoudt tot hun habitus en commitment.
De betekenis van sociaal entrepreneurship
Hoewel Cordaid zich al ruim een half jaar presenteert als een SE kan geconcludeerd worden
dat er op de werkvloer geen eenduidige opvatting bestaat over het begrip social
entrepreneurship. De medewerkers van UM vinden het lastig om een definitie te geven van
het begrip en zijn nog op zoek naar een concrete invulling van social entrepreneurship. Ook
geven de medewerkers aan dat ze zichzelf (nog) niet beschouwen als ondernemers en
bepaalde skills missen die nodig zijn voor het vak van ondernemen.
Opvallend is dat de medewerkers van UM de social entrepreneurship vooral zien als een
middel om meer financiële inkomsten te genereren en in mindere mate als een middel zien om
meer impact te bewerkstelligen. Dit heeft te maken met het feit dat de koerswijziging een
direct gevolg is van de bezuinigingen binnen de OS-sector en door veel medewerkers als een
middel wordt gezien om de bezuinigingen op te vangen. Deze bevinding past niet goed bij de
opvattingen in de literatuur over social entrepreneurship in relatie tot sustainable
development. Auteurs als Fowler (2000), Dees (2001), Hibbert, Hogg & Quinn (2001) en
Seelos & Mair (2004) stellen namelijk dat social entrepreneurs die een duurzame
ontwikkeling voor ogen hebben vooral gericht moeten zijn op social benefits. Zij beschouwen
financial benefits niet als belangrijkste doel, maar als een bijkomend voordeel.
Hoewel de medewerkers van UM aangeven nog op zoek te zijn naar een concrete invulling
van social entrepreneurship, blijkt de toenemende aandacht voor social entrepreneurship twee
grote veranderingen tot gevolg te hebben. In de eerste plaats zijn de medewerkers na de
koerswijziging vooral bezig met investeren in plaats van financieren. De medewerkers
beseffen dat ze niet meer oneindig geld kunnen uitgeven. Zij zijn zich nu meer bewust zijn het
feit dat hun activiteiten meer rendabel moeten zijn. Dat past goed bij de heersende
opvattingen over de kenmerken van social entrepreneurs in de literatuur (Seelos & Mair
2004). In de tweede plaats is er na de koerswijziging meer aandacht gekomen voor
productontwikkeling. De medewerkers van UM geven aan dat ze niet meer bezig zijn met het
evalueren van programma’s, maar in plaats daarvan met het ontwikkelen van producten. Dit
komt overeen met het proces van social entrepreneurship zoals door Guclu, Dees & Anderson
(2002) omschreven en de kernmerken van social entrepreneurs (Seelos & Mair 2004). De
empirische resultaten laten ook zien dat de medewerkers van UM het moeilijk vinden om
marktgerichte producten en oplossingen aan te bieden en vrezen voor een beperkte
effectiviteit van hun activiteiten.
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De betekenis van samenwerkingen met het bedrijfsleven
De medewerkers van Cordaid zien steeds meer het nut in van cross-sectorale samenwerkingen
en zoeken zodoende steeds meer toenadering tot het bedrijfsleven. De medewerkers van UM
beschouwen de samenwerking met bedrijven vooral als een middel om financiële inkomsten
te genereren en zo de bezuinigingen op te kunnen opvangen. Daarnaast worden de
samenwerkingen met bedrijven gezien als een middel om inclusive business strategieën te
ontwikkelen en de impact van hun activiteiten te vergroten. Opvallend is dat in de literatuur
het laatstgenoemde aspect meer aandacht krijgt en dat de financial benefits niet als
belangrijkste opbrengst van samenwerkingen worden gezien (Jessop 1998; Stoker 1998;
Lemos & Agrawal 2006; Huijstee & Glasbergen 2008). Het gegeven dat de medewerkers van
Cordaid steeds meer het belang inzien van de aanwezigheid en rol van commerciële partijen
in de OS-sector blijkt ook sterk uit het streven om het aantal field partners te halveren en het
aantal strategic partners en funding partners te vergroten.
Verder leidt de samenwerking met het bedrijfsleven er toe dat de positie van de medewerkers
van UM verandert. Zij worden gedwongen om van de bestuurdersstoel te stappen en op
gelijkwaardig niveau samen te werken met andere stakeholders. Dit past bij de gedachte van
Tilburg, Francke, Van Tulder & Rosa (2012) dat gelijkwaardigheid voorop staat bij
samenwerkingen.
Opvallend is dat de medewerkers van UM moeite hebben met het realiseren van
samenwerkingen vanwege een imagoprobleem en een verschil in cultuur tussen Cordaid en
het bedrijfsleven. De medewerkers van UM proberen hier verandering in aan te brengen door
te kiezen voor een nieuw profiel en nieuw jargon en door zich steeds meer te bewegen in de
wereld van de ondernemers. De aanwezigheid van een gezamenlijke klik of passie om de
wereld te verbeteren, is volgens de medewerkers van UM het belangrijkste bindmiddel. Dit
past bij de heersende opvattingen in de literatuur dat gezamenlijke waarden en doelen
bepalend zijn voor het succes van samenwerkingen (Brinkerhoff 2002; Porter & Kramer
2011; Tilburg e.a. 2012).
De verhouding tussen de koerswijziging en de habitus van medewerkers
Aanvankelijk lag de koerswijziging niet in lijn met de habitus van de medewerkers. Dat komt
doordat de meeste medewerkers van UM jarenlang op een andere manier hebben gewerkt en
doordat het vak van ondernemen en de samenwerkingen met het bedrijfsleven nooit veel
aandacht heeft gehad. Daar komt bij dat de bedrijven lange tijd als onstabiel en
onbetrouwbaar zijn beschouwd door de medewerkers van UM.
Doordat de medewerkers lange tijd anders gedacht en gewerkt hebben, worden nieuwe denken werkpatronen niet automatisch geïncorporeerd. Ook blijken de medewerkers nog steeds te
moeten wennen aan het nieuwe takenpakket. Zij missen bepaalde vaardigheden, de durf en de
slagkracht om de nieuwe taken succesvol uit te voeren. Zo vinden ze het lastig om
marktgerichte producten en oplossingen te ontwikkelingen en te verkopen en bedrijven te
benaderen. Verder zorgen de tegenvallende resultaten, het gebrek aan vrijheid en het gebrek
aan professionele ondersteuning ervoor dat een deel van de UM medewerkers af en toe
twijfelt over het succes van de koersrichting en terugverlangt naar het verleden. Dat bevestigt
de gedachte van Bourdieu (1977) dat het verleden een rol blijft spelen bij het waarnemen,
denken en handelen van mensen.
De habitus van de medewerkers blijkt echter aan verandering onderhevig en de medewerkers
van UM hebben de koerswijziging nu grotendeels omarmd. Hieruit kan geconcludeerd
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worden dat de habitus van de medewerkers van Cordaid niet rigide is. Door de
ontwikkelingen in de eigen organisatie en in de gehele OS-sector staan de medewerkers steeds
meer open voor een nieuwe koers. Dat past bij de opvattingen van Bourdieu (1977) en Pels
(1989) die stellen dat de habitus van mensen aan verandering onderhevig is.
De verhouding tussen de koerswijziging en employee commitment
Geconcludeerd kan worden dat de koerswijziging een wisselend effect heeft op de
betrokkenheid van de medewerkers van Cordaid. Een deel van de medewerkers voelt zich na
de koerswijziging als een vis in het water en meer betrokken bij de sector en bij de eigen
organisatie. Er is echter ook een deel van de medewerkers die zich nog steeds verbonden voelt
met de sector, maar zich niet meer thuis voelt bij de eigen organisatie.
De medewerkers van UM blijven na de koerswijziging onverminderd betrokken ten aanzien
van de OS-sector. De koerswijziging heeft daar geen positieve of negatieve invloed op. Ze
dragen de sector een warm hart toe en beschouwen de werkzaamheden van
ontwikkelingsorganisaties als zeer belangrijk. Dat blijkt uit het feit dat ze de ontwikkelingen
in de sector en de activiteiten van partnerorganisaties in binnen- en buitenland op de voet
volgen en zich emotioneel verbonden voelen met de sector. Deze vorm van betrokkenheid kan
omschreven worden als attitudinal commitment (Meyer & Allen 1991; Herscovitsch & Meyer
2002).
Ook ten aanzien van de eigen organisatie blijven de meeste medewerkers gecommitteerd. Dat
blijkt uit de inzet, de werklust en de toegenomen motivatie van de medewerkers van UM.
Sommige medewerkers zijn erg blij met de koerswijziging en lijken meer gecommitteerd dan
eerst. Daar staat tegenover dat een paar medewerkers van UM minder gecommitteerd lijken
ten aanzien van de eigen organisatie na de koerswijziging. Dat komt met name door de
veranderde werkzaamheden, de tegenvallende resultaten, de onzichtbaarheid van het hogere
management en de beperkte erkenning voor hun positie en ervaring. De afgenomen
commitment ten aanzien van de eigen organisatie is te verklaren door de beperkte
verbondenheid met de nieuwe aanpak, de nieuwe waarden en de nieuwe doelen van de
organisatie (Sheldon 1971; Meyer & Allen 1991; Herscovitsch & Meyer 2002).
Tot slot geeft het onderzoek geen aanleiding om te stellen dat er een duidelijke relatie bestaat
tussen de betrokkenheid van de medewerkers ten aanzien van de verandering (commitment to
change) en het succes van de koerswijziging bij Cordaid.
5.3 Aanbevelingen
Op basis van dit onderzoek kan een aantal aanbevelingen worden gedaan aan het management
van Cordaid.





Volg de ingeslagen weg. De meeste medewerkers lijken de koers te omarmen. Er ontstaat
steeds meer draagvlak voor de veranderingen en de kritische geluiden worden minder.
Daardoor heeft de koerswijziging grote kans op succes.
Toon de voordelen van de nieuwe koers. Een aantal medewerkers ziet op dit moment
vooral de nadelen en is niet gericht op de voordelen op de lange termijn. Om nog meer
draagvlak te creëren is het van belang dat de medewerkers de voordelen gaan inzien van
de nieuwe koers. Dit kan gerealiseerd worden door niet alleen te wijzen op de financial
benefits maar ook de social benefits van de nieuwe koers.
Creëer duidelijkheid. Social entrepreneurship blijkt voor velen een ambigu begrip te zijn.
Veel medewerkers weten niet wat daar exact mee bedoeld wordt en wat de koerswijziging
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concreet inhoudt. Om verwarring en frustraties op de werkvloer te voorkomen is het
creëren van duidelijkheid zeer belangrijk. Geef bijvoorbeeld een goede definitie van social
entrepreneurship en zorg dat iedereen Cordaid’s Theory of Change (2013) kent, begrijpt
en ondersteunt. Ook worden wekelijkse overlegmomenten geadviseerd om iedereen op de
hoogte te houden van de ontwikkelingen.
Biedt ondersteuning en vrijheid. De meeste medewerkers missen de vaardigheden, de
vrijheid en de ondersteuning die nodig zijn voor het vak van ondernemen. Om de
medewerkers op gang te helpen en te laten wennen aan de nieuwe taken is het van belang
dat ze een professionele en zakelijke ondersteuning krijgen. Dit kan door het aanbieden
van business incubation programma’s die het blikveld van de medewerkers vergroten, de
verbinding leggen met andere sectoren en bedrijven en tegelijkertijd coaching bieden. Ook
dienen de medewerkers ongelimiteerde vrijheid te krijgen om de markt op te gaan en
samenwerkingsverbanden te starten. Geef de medewerkers bijvoorbeeld de ruimte om
beurzen en conferenties te bezoeken.
Stel realistische doelstellingen en schep geen hoge verwachtingen. Voor veel
medewerkers betekent de nieuwe koers een periode van aftasten en is het ontwikkelen van
marktgerichte producten en het starten van samenwerkingsverbanden een kwestie van
vallen en opstaan. Om te voorkomen dat de medewerkers gefrustreerd raken en zich
kritisch uitlaten over de nieuwe koers dienen de verwachtingen getemperd te worden.
Betrek de medewerkers bij de strategische keuzes. Een aantal medewerkers voelt zich niet
sterk bij de organisatie betrokken omdat hun mening niet is meegenomen bij het bepalen
van de strategie. Zij voelen zich niet gehoord. Om de afstand tussen het management en
het uitvoerend personeel te verkleinen en de neuzen één kant op te krijgen is het van
belang om de medewerkers meer te betrekken bij de strategische keuzes. Organiseer
bijvoorbeeld een aantal evaluatie- en inspraakmomenten.
Wees zichtbaar. Een aantal medewerkers heeft aangegeven dat het hogere management
beperkt zichtbaar is waardoor zij zich aan hun lot overgelaten voelen en onderlinge
verbondenheid missen. Om de betrokkenheid te verhogen dient het hogere management
daarom meer zichtbaar te zijn. Laat jezelf zien op de gang, bij het koffieautomaat en in het
restaurant en spreek de mensen aan.

5.4 Reflectie
Tijdens mijn onderzoek heb ik ervoor gekozen om zes maanden lang op de werkvloer van
Cordaid rond te lopen en actief deel te nemen aan organisatieprocessen. Dat bleek een goede
keuze. Als insider heb ik de situatie bij Cordaid van binnenuit leren kennen en begrijpen.
Daardoor heb ik een goed beeld gekregen van de betekenissen die aan de nieuwe
koerswijziging worden gegeven en van de relatie tussen de koerswijziging en de habitus en
betrokkenheid van de medewerkers. Wel moest ik er voortdurend op letten dat mijn
aanwezigheid niet de meningen van anderen zou beïnvloeden en dat de vertrouwensband die
langzamerhand is ontstaan met de medewerkers niet zou leiden tot een onjuiste interpretatie
van andermans betekenissen. Gedurende het onderzoek heb ik getracht zo objectief mogelijk
te blijven. Hoewel dit onderzoek een positieve toonzetting heeft, was ik voorafgaand aan het
onderzoek niet bevooroordeeld. Ik heb mij gedurende het onderzoeksproces niet laten leiden
door persoonlijke opvattingen en waarden. Wel moet gezegd worden dat het beter was
geweest als ik wat vaker afstand had genomen van de werkvloer om de ontwikkelingen aldaar
beter te kunnen beoordelen. Verder zou ik bij een herhaling mij meer willen richten op de
medewerkers die actief zijn in het veld, omdat zij ook onderdeel zijn van de verandering en
ook op de medewerkers bij de andere Business Units van Cordaid om zo een beter beeld te
kunnen schetsen van de algehele situatie bij Cordaid. Binnen dit onderzoek ben ik er vanuit
gegaan dat UM een goede doorsnede is van de organisatie, maar die opvatting is niet gegrond
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aangezien de individuen bij de andere Business Units andere werkzaamheden hebben en
andere opvattingen over de koerswijziging kunnen hebben.
5.5 Suggesties voor verder onderzoek
Dit onderzoek geeft goed zicht op manier waarop de medewerkers van UM kijken naar de
koerswijziging binnen Cordaid, maar zegt weinig over de betekenisgeving en de houding van
andere individuen binnen Cordaid ten aanzien van de nieuwe koers. Dit vormt derhalve
aanleiding om een vervolgonderzoek te doen naar dezelfde thema’s binnen de andere
Business Units van Cordaid. Ook zou het interessant zijn om te kijken hoe de andere
ontwikkelingsorganisaties omgaan met de ontwikkelingen in de OS-sector. Wat betreft de
inhoud zou het interessant zijn om bij een vervolgonderzoek meer in te zoomen op de relatie
tussen de habitus en de commitment van de medewerkers in de non-profit sector. Binnen dit
onderzoek is de habitus en de commitment van de medewerkers namelijk afzonderlijk van
elkaar bestudeerd. Ook zou het interessant zijn om bij een vervolgonderzoek te bekijken
welke factoren van invloed zijn op het succes van een verandering en welke rol commitment
to change daarbij speelt. De verkregen data binnen dit onderzoek maken het namelijk niet
mogelijk om daar een gefundeerd oordeel over te geven.
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