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Managementsamenvatting 

De VARA gaat een grote verandering tegemoet: op 1 januari 2014 zal zij fuseren met BNN. Tevens 

liggen er vanwege politieke beslissingen forse bezuinigingen in het verschiet. Door deze 

ontwikkelingen staat de toekomst en levensvatbaarheid van de publieke omroep regelmatig ter 

discussie. Daarnaast leidt een dergelijke fusie vanzelfsprekend tot vragen over de identiteit van de 

betrokken omroepen. Het is daarom van belang te weten of de identiteit van de omroep nog 

gedragen wordt door de medewerkers. Zij geven immers inhoudelijk kleur aan haar programma’s. De 

onderzoeksvraag in deze scriptie luidt dan ook: ‘Hoe beleven de (eind)redacteuren de identiteit van 

de VARA?’. Deze vraag is beantwoord aan de hand van interpretatief onderzoek, waarbij de nadruk 

ligt op de identiteitsbeleving van de respondenten. Om data te verzamelen is er gebruik gemaakt van 

interviews, observaties en documentenanalyse.  

Uit het onderzoek blijkt dat de respondenten de VARA uiteenlopend beschrijven als hen gevraagd 

wordt wat voor hen karakteristiek is aan de VARA. Ze noemen allemaal echter wel aspecten die 

onderdeel zijn van het missiestatement van de VARA. Er is wel verschil in welke delen van de missie 

ze benadrukken. Dit is te verklaren door het feit dat de missie van de VARA ‘breed’ is, waarbij het 

ruimte overlaat voor eigen interpretatie en waardoor men zich er snel thuis voelt. Naar voren kwam 

dat de beleving van de identiteit beïnvloed wordt door het aantal jaren dat men werkt bij de VARA, 

door de functie en door de plaats waar ze werken: Amsterdam of Hilversum. Daarnaast blijkt dat de 

respondenten goed kunnen benoemen wat hun programma tot een VARA-programma maakt. Ook 

kunnen ze dit aangeven voor programma’s van collega’s. Hieruit blijkt dat zij hun omroep als 

onderscheidend zien in vergelijking met andere omroepen. Op de vraag of de respondenten zelf 

bewust de identiteit van de VARA gestalte geven in hun programma, wordt verschillend gereageerd. 

Een derde geeft aan hier bewust over na te denken. Hoewel andere respondenten dat niet doen, 

geven ze wel aan dat ze de identiteit ‘onbewust’ goed weergeven in hun programma’s, omdat ze 

‘geënt zijn op de VARA’, ‘dezelfde bloedgroep hebben’, verwant zijn aan de omroep’, kortom 

verweven zijn met de identiteit van de VARA. Ook blijkt uit de reacties van de respondenten dat ze 

over de fusie met BNN over het algemeen vrij positief zijn. Tevens geven de respondenten aan te 

verwachten dat de VARA toekomst heeft, in welke vorm dan ook. Uit dit alles blijkt dat de VARA een 

sterke identiteit heeft: kenmerkend, onderscheidend en duurzaam (Albert en Whetten, 1985). Zo 

wordt de identiteit van de VARA over het algemeen ook door de respondenten ervaren. 

Ondanks de(nog steeds) sterke identiteit van de VARA, is het belangrijk om een ontwikkeling op te 

merken. De breedte van de omroep is terug te zien in de programma’s en in de ‘merkstructuren’. De 

VARA ontwikkelt zich steeds meer van een ‘branded house’ naar een ‘house of brands’, waarin 

sommige ‘programmamerken’ zelfs sterker zijn dan het VARA-merk zelf en vandaar ook minder 

duidelijk aan de VARA zijn gelinkt. Deze losstaande ‘identiteiten’ kunnen de organisatie-identiteit 

echter nog wel versterken, maar op een minder zichtbare manier. Het is daarom belangrijk te 

accepteren dat sommige programma’s meer appelleren aan het VARA-gevoel, dan aan het VARA-

merk zelf. Op deze manier blijft de VARA zichtbaar en sterk genoeg om een bepaalde identiteit aan 

de programma’s mee te geven, waarbij er tegelijkertijd door het brede scala aan programma’s 

aansluiting wordt gevonden bij verschillende doelgroepen. 
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Voorwoord 

Vorig jaar las ik in de krant dat de Nederlander gemiddeld meer dan drie uur per dag spendeert aan 

televisiekijken. Hoewel in mijn huiskamer een beeldbuis ontbreekt, onderstreepte dit voor mij de 

waarde van televisieomroepen heden ten dage. Met name de publieke omroepen, met haar 

oorsprong in de tijden dat er nog sprake was van een verzuilde maatschappij, heb ik altijd interessant 

gevonden. De nieuwe ontwikkelingen in omroepland, waar mede door bezuinigingen gestreden 

wordt voor bestaansrecht en men blijft zoeken naar een eigen (beeld &) geluid, leidden uiteindelijk 

tot verschillende fusies. In het oog sprong de fusie tussen BNN en de in mijn ogen sterke en 

karakteristieke VARA. Naast het feit dat ik op zoek was naar een organisatie waar ik nog niet mee 

bekend was, is dit een reden waarom de VARA mij een interessante publieke organisatie leek om in 

het kader van mijn afstuderen onderzoek bij te doen naar de identiteitsbeleving onder de 

medewerkers. 

Ik ben de VARA dan ook zeer dankbaar dat zij mij die gelegenheid hebben geboden. Ik heb een mooie 

inkijk gekregen in en áchter een wereld die ik zogenaamd ‘alleen van televisie kende’, hoewel die 

kennis ook niet bijster groot was. Zo moest ik in één van de eerste interviews bekennen dat ik nog 

nooit van de serie ‘Overspel’ had gehoord, wat tot verbaasde reacties leidde. Ik kreeg zelfs dvd-

boxen overhandigd, waarbij me op het hart gedrukt werd enkele series te bekijken. Deze opdracht 

heb ik overigens in korte tijd met veel plezier voltooid.  

Ik heb bij de VARA een boeiend onderzoek mogen uitvoeren, waarbij de resultaten de VARA mogen 

bemoedigen. Dit onderzoek was echter niet mogelijk geweest zonder de tijd en hulpvaardigheid van 

anderen, waarvan ik er enkelen hier bij naam wil noemen. 

Allereerst wil ik graag alle respondenten bedanken, die met hun openheid en bereidwilligheid tijdens 

de interviews, van onschatbare waarde zijn geweest. Een bijzondere vermelding is voor Ton van der 

Ham, die niet alleen deuren opende, maar ook gedurende het proces interesse en betrokkenheid 

toonde, of het nu tijdens een lunch, een momentje bij de koffie automaat of tijdens een familie 

aangelegenheid was. Daarnaast verdient Lonneke van der Zee, mijn afstudeerbegeleidster bij de 

VARA, bijzonder dank voor de aandacht en tijd die ze aan mij en het onderzoek heeft besteed. Hoe 

druk ze ook was, ik kon altijd bij haar terecht en daarbij regelde Lonneke onverwijld alles wat ze 

beloofde. Ook gaat mijn dank uit naar Jeroen Vermeulen, mijn begeleider aan de universiteit. Zijn 

optimisme was elke keer opnieuw bemoedigend en gaf mij telkenmale frisse moed. Daarnaast waren 

de inhoudelijke feedback en aanwijzingen met betrekking tot structuur en leesbaarheid zeer nuttig. 

Tenslotte prijs ik mij gelukkig dat ik op deze plek twee mensen mag bedanken die enorm hebben 

meegeleefd en betrokken waren op mij en het gehele proces. Allereerst mijn moeder die met veel 

liefde en nauwgezetheid alle stukken heeft gelezen en becommentarieerd. Daarnaast was ze een 

grote steun met bemoedigende telefoontjes vol interesse. Ik gun iedereen tijdens een scriptieproces 

een moeder als zij! 

Als laatste bedank ik graag mijn man Rudolf, die zeker het meeste heeft meegekregen van het 

onderzoek. Als het proces tegenzat was hij er altijd met zijn opbeurende woorden. Daarnaast was hij 

altijd bereid om te helpen: zowel inhoudelijk door met me te sparren, als praktisch door te helpen 

met de lay-out en moeilijke Officefuncties. Bedankt, ik heb ervan genoten! 

 

Kirsten Stolk, augustus 2013 
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1. Inleiding 

 

Op het moment van schrijven is de aardverschuiving in medialandschap op papier achter de rug. 

Gedreven door politieke bezuinigingsdrift met betrekking tot semipublieke gelden, zijn de omroepen 

gedwongen om samen te werken. Door deze ontwikkelingen staat de toekomst van de publieke 

omroep regelmatig ter discussie. 

Door de forse bezuinigingen komt de levensvatbaarheid en dus ook de toekomst van het publieke 

bestel onder druk te staan. Door de invoering van de nieuwe Mediawet komt tevens een fusie tussen 

VARA en BNN in beeld. Een dergelijke fusie leidt vanzelfsprekend tot vragen over de consequenties 

hiervan voor de dagelijkse praktijk en de identiteit van beide omroepen.  

 

1.1 De VARA 

Begin jaren twintig doet het medium radio zijn intrede. Ook had een groeiend aantal mensen er lol in 

om radiotoestellen in elkaar te knutselen. Sommige van deze amateurs hadden echter ook oog voor 

de politieke dimensies van de radio (Wijfjes, 2009). 

In Duitsland hadden de socialistische radioamateurs zich aaneengesloten in een vereniging. Levinus 

van Looi wilde ook in Nederland een dergelijke socialistische vereniging oprichten en deed hiertoe 

een oproep. Na enige respons hierop te hebben ontvangen, omschreef hij de doelstelling als volgt: 

“De taak van zo’n vereniging zou moeten bestaan in het mogelijk maken van uitzending van óns 

woord, onze muziek en onze zang, door onze sprekers en kunstenaars” (Wijfjes, 2009: 36). In 

navolging van de Duitse initiatieven vormde zich in de zomer van 1925 een groepje mannen om het 

idee van Levinus van Looi concreet te maken. Zodoende kwamen op 1 november 1925 in het hotel 

Parkzicht in Amsterdam 112 mensen bijeen om De Vereeniging Arbeiders Radio Amateurs op te 

richten. Vervolgens vond op 7 november 1925 de eerste uitzendavond van de VARA plaats. Na een 

financiële malaise in 1927, krabbelde de VARA op en groeide sterk (Wijfjes, 2009). 

Zesentwintig jaar later deed ook de televisie als medium zijn intrede. Op 9 oktober 1951 werd het 

eerste tv-programma van de VARA, ‘Twee cameraatjes’, uitgezonden.  

Tijdens de verzuiling onderhield de VARA nauwe banden met de vakbeweging en de SDAP, later de 

PvdA. De VARA had immers een warm hart voor de sociaaldemocraten.  

In 1969 vond er een verandering plaats. Het ledenaantal van een omroep ging de hoeveelheid 

uitzendtijd van de desbetreffende omroep bepalen. De VARA wilde daarom een breder publiek dan 

alleen uit de sociaaldemocratische zuil proberen te bereiken. De omroep ging zich daarom voortaan 

op een breder, progressief georiënteerd publiek richten. Tevens werden de banden met de PvdA en 

vakbonden losser. 

Vandaag de dag bestaat de VARA al weer 88 jaar en heeft zij veel doorstaan: “De hardvochtige 

censuur in de jaren dertig, de nog hardvochtiger Duitse bezetting en de erop volgende drang om een 

nationale omroep op te zetten, de commerciële stormlopen van de jaren zestig en negentig, de 

hartverscheurende interne machtstrijd van de jaren zeventig, de financiële crisis van de jaren tachtig 

en de voortdurende druk uit intellectuele en culturele kring om niet al te volks en banaal te worden” 

(Wijfjes, 2009: 573). Maar hoe dan ook, de VARA is één van de grootste omroepen en kleurt tot 

vandaag de dag het medialandschap met haar rits aan bekende presentatoren en programma’s: Ome 

Keesje, De ombudsman, In de Rooie haan, Kinderen voor Kinderen, Mooi! Weer de Leeuw?, Kassa, De 

Wereld Draait Door, Pauw en Witteman, GIEL en ga zo maar door. 

De koers die de VARA momenteel uitzet wordt als volgt verwoord in haar missiestatement: 
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“De VARA wil als onafhankelijke en progressieve omroep bijdragen aan een samenleving waarin 

zoveel mogelijk mensen goed geïnformeerd zijn, aan het publieke debat deelnemen en participeren in 

cultuur en maatschappij. Daarbij wil de VARA aandacht besteden aan nieuwe ontwikkelingen en wil 

ze grenzen verkennen” (Jaarverslag VARA, 2011).  

De omroep laat zich daarbij inspireren door waarden uit de sociaaldemocratie en het humanisme. De 

VARA vindt het belangrijk om op te komen voor menselijke waardigheid en gelijke rechten van 

mensen. Zij probeert hierin onafhankelijk te zijn, hoewel zij stelling nemen in bepaalde situaties soms 

onvermijdelijk vindt.  

De VARA richt zich aan de hand van haar missiestatement en beginselen dan ook met name op 

consumenteninformatie, natuur en milieu, cabaret/ satire en amusement, kennisquizzen en drama 

en cultuur. Hierin probeert zij haar programma’s te kleuren met een progressieve inhoud, 

professionele kwaliteit, originaliteit, toegankelijkheid en betrokkenheid. 

 

1.2 Publieke omroep 

De Nederlandse publieke omroep (NPO) heeft als taak om de Nederlandse samenleving te binden 

met programma’s die informeren, inspireren en amuseren (publiekeomroep.nl). In dit speelveld zijn 

vele omroepen actief: “De NPO vormt op grond van de mediawet het bestuur en bepaalt de strategie 

en programmering in samenwerking met de omroepen” (publiekeomroep.nl). De publieke omroep 

krijgt geld van het Rijk om een kwalitatief en gevarieerd programma-aanbod te verzorgen op het 

gebied van informatie, cultuur, educatie en vermaak. De publieke omroep richt zich daarbij op alle 

groepen in de samenleving (publiekeomroep.nl). Vanwege de politieke noodzaak om drastische te 

bezuinigen, ontkomt ook het mediabudget hier niet aan. Dit heeft gevolgen voor de publieke 

omroep: het omroepbestel wordt eenvoudiger en efficiënter en een aantal omroepen moeten 

fuseren. Vanwege de bezuinigingen van het kabinet wordt de publieke omroep dus hervormd. In 

2016 zal de publieke omroep nog maar uit maximaal acht omroepen bestaan, waardoor een aantal 

publieke omroepen met elkaar moet gaan fuseren: KRO met NCRV, TROS met AVRO en VARA met 

BNN. De omroepen EO, MAX en VPRO blijven zelfstandig. Tevens blijven de taakomroepen NTR en 

NOS bestaan (rijksoverheid.nl).  

Voor de VARA houdt dit in dat vanaf 1 januari 2014 de VARA deel uit maakt van een geïntegreerd 

omroepbedrijf samen met BNN (Beleidsmatige toelichting bij begroting). 

 

1.3 Relevantie onderzoek 

Met de komst van de nieuwe Mediawet als gevolg van de bezuinigen, komt dus een fusie tussen de 

VARA en BNN in beeld. Ook de levensvatbaarheid en de toekomst van het publieke bestel kunnen 

hierdoor onder druk komen te staan, zoals al eerder is aangegeven. Het is daarom van groot belang 

voor de VARA om onderscheidend te zijn, omdat hierin het bestaansrecht van de omroep ligt. Reden 

te meer om juist nu de specifieke identiteit, de waarden en de uitgangspunten van de VARA onder de 

loep te nemen. Is de identiteit nog houdbaar en wordt deze gedragen door de medewerkers? Komen 

de kernwaarden nog voldoende naar voren in de programma’s? Is er verschil in beleving van 

identiteit tussen redacties van verschillende programma’s? Waarin verschilt de VARA van andere 

omroepen en waarom is dat belangrijk?  

In het zoeken naar antwoorden op bovenstaande vragen is de beleving van de identiteit van de VARA 

door de medewerkers van belang. Zij zijn degenen die uiteindelijk de programma’s (inhoudelijk) kleur 
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geven. Een kleur die relevant en actueel moet zijn vanuit de identiteit van de VARA. Hierin ligt haar 

bestaansrecht en haar toekomst.  

De komende tijd zullen veel ontwikkelingen plaatsvinden in medialand. Kennis van en inzicht in de 

beleving van de identiteit en de onderliggende waarden in verschillende lagen binnen de VARA zullen 

de mogelijkheid bieden om ook in de toekomst onderscheidend te blijven.  

 

1.4 Doelstelling en hoofdvraag 

In de voorgaande paragraaf is duidelijk geworden dat een sterke identiteit van belang is voor de 

levensvatbaarheid en dus de toekomst van de VARA. De identiteitsbeleving door de medewerkers is 

daarbij relevant omdat zij degenen zijn die deze identiteit doorvertalen naar de VARA-programma’s. 

Het doel van dit onderzoek is dan ook inzicht te verkrijgen in hoe binnen de omroep de VARA- 

identiteit door (eind)redacteuren wordt beleefd en hoe zij hier invulling aan geven in hun 

programma’s. De onderzoeksvraag die in deze scriptie centraal staat, luidt dan ook: 

‘Hoe beleven de (eind)redacteuren de identiteit van de VARA?’  

Het onderzoek vindt plaats vanuit het interpretatieve paradigma. Hierin staat de betekenis die door 

de betrokkenen aan zaken wordt verleend centraal. Binnen interpretatief onderzoek tracht de 

onderzoeker de subjectieve ervaringen van de respondenten in kaart te brengen (Burrell en Morgan, 

1979: 28). Volgens dit paradigma wordt de sociale wereld gezien als een sociaal proces dat wordt 

geconstrueerd door de individuen die erin participeren. De sociale werkelijkheid wordt opgevat als 

gedeelde betekenisgeving (Burrell en Morgan, 1979: 28,29). Volgens dit perspectief kan men zich 

afvragen of er wel een op zichzelf staande werkelijkheid bestaat. 

Het interpretatieve perspectief leent zich goed voor dit onderzoek omdat hierin de focus ligt op het 

zicht krijgen op hoe de medewerkers van de VARA haar identiteit beleven en vormgeven: dat wil 

zeggen het begrijpen van het proces van sociale constructie wat leidt tot het begrip over de 

organisatie-identiteit.  

Dit onderzoek maakt gebruik van kwalitatieve data, namelijk (diepte-) interviews en observaties. Het 

gebruik maken van interviews geeft de onderzoeker de mogelijkheid om door te vragen, waarbij zij 

ook naar achterliggende beweegredenen kan vragen. Observaties geven de mogelijkheid om na te 

gaan of wat gezegd wordt ook in de praktijk zichtbaar is.  

 

1.5 Leeswijzer 

Deze scriptie is opgebouwd in verschillende hoofdstukken. In deze inleiding is een beeld geschetst 

van de organisatie en de context. Tevens is de relevantie van onderzoek en de hoofdvraag 

omschreven. In hoofdstuk twee wordt beschreven hoe dit onderzoek is uitgevoerd en welke 

methoden daarvoor zijn gebruikt. Vervolgens worden in hoofdstuk drie theorie behandeld die kan 

helpen om te duiden wat er gaande is binnen de VARA, waarna vervolgens de bevindingen van dit 

onderzoek gepresenteerd worden in hoofdstuk vier. Nadien komt in hoofdstuk vijf de analyse aan 

bod op basis van de resultaten en de literatuur. Tot slot wordt deze scriptie afgesloten met een 

conclusie in hoofdstuk zes. 
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2. Methodologie  
 

In dit hoofdstuk zal verantwoording worden afgelegd over het onderzoeksproces. Ten eerste zal het 

gebruikte onderzoeksperspectief worden toegelicht. Daarna zullen de onderzoeksmethoden 

besproken worden. Vervolgens zal worden ingegaan op de concrete manier van dataverzameling en 

tot slot zal de kwaliteit en bruikbaarheid van dit onderzoek worden besproken.  

 

2.1 Onderzoeksperspectief 

Binnen wetenschappelijk onderzoek zijn er twee stromingen te onderscheiden: kwantitatief en 

kwalitatief onderzoek. Bij kwantitatief onderzoek worden literatuur en een vooraf gekozen theorie 

gebruikt om hypotheses uit af te leiden. Deze hypotheses worden vervolgens getoetst door middel 

van het onderzoek. In het kwalitatieve onderzoek wordt de literatuur veelal gebruikt om een 

probleemstelling te formuleren die in het onderzoek als richtsnoer kan fungeren. Met de juiste 

begrippen wordt geprobeerd het onderwerp van onderzoek te beschrijven en te begrijpen wat er 

zich afspeelt (Boeije, 2005).  

Globaal gezien bestaan er ook twee opvattingen over onderzoek, enerzijds de empirisch-analytische 

opvatting en anderzijds de interpretatieve opvatting. Met ‘opvatting’ wordt bedoeld: “Het geheel van 

aannames en veronderstellingen over de sociale werkelijkheid en, in het verlengde daarvan, over de 

wijze waarop men door middel van onderzoek de werkelijkheid kan leren kennen” (’t Hart e.a., 

1998).  

Bij kwantitatief onderzoek heeft men vaak een voorkeur voor empirisch-analytisch onderzoek en bij 

kwalitatief onderzoek voor het interpretatieve paradigma (Boeije, 2005). Aangezien dit onderzoek 

kwalitatief van aard is, sluit het interpretatieve paradigma hier goed op aan. In dit paradigma staat 

de betekenis die aan zaken wordt verleend centraal. Men probeert de subjectieve ervaringen met 

betrekking tot de wereld en hoe die is, te begrijpen (Burrell en Morgan, 1979: 28). Men gaat er vanuit 

dat er niet zoiets is als een objectieve werkelijkheid, maar dat men zelf betekenis geeft aan 

verschijnselen. Men wisselt die betekenissen onderling uit in het leven van alledag, zodanig dat ze 

gezamenlijk een werkelijkheid construeren. De werkelijkheid wordt daarbij door de mensen gemaakt 

(Boeije, 2008). Volgens dit paradigma wordt de sociale wereld gezien als een sociaal proces dat 

wordt geconstrueerd door de individuen die erin participeren. Yanow (1996) verwoordt dit als volgt: 

“We are meaning-making creatures” (p 5). De sociale werkelijkheid wordt dan ook opgevat als 

gedeelde betekenisgeving (Burrell en Morgan, 1979: 28,29). Volgens dit perspectief kan men zich 

afvragen of er wel een op zichzelf staande werkelijkheid bestaat.  

Er wordt in dit onderzoek geen nadruk gelegd op harde feiten en wetmatigheden, maar gezocht naar 

betekenissen die leven binnen de organisatie met betrekking tot identiteit. Het interpretatieve 

perspectief leent zich daarom goed voor dit onderzoek omdat hierin de focus ligt op het begrijpen 

van het proces van sociale constructie wat leidt tot het begrip over de organisatie-identiteit. Yanow 

(1996) verwoordt dit als volgt: “Interpretive theories have challenged the notion that vengeance and 

apples could be known in the same way. An interpretive approach to the human, or social, world 

shifts the focus from discovering a set of universal laws about objective, sense-based facts to the 

human capacity for making and communicating meaning” (p 5).    

 

Als het interpretatieve paradigma wordt toegepast op de organisatiewetenschap dan betekent dit 

dat er vanuit wordt gegaan dat een organisatie een sociaal construct van mensen is. Zoals al eerder 
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beschreven, bestaat de werkelijkheid niet op zichzelf en dus ook de organisatie niet. Het is een 

(sociale) constructie die door de interactie tussen mensen is ontstaan. Er kan vanuit dit paradigma 

gesteld worden dat de individuen betekenis geven aan hun omgeving en aan de organisatie-

identiteit. Vervolgens worden deze betekenissen met elkaar gedeeld zodat er een gemeenschappelijk 

beeld en gemeenschappelijke werkelijkheid wordt gevormd. De werkelijkheid is namelijk van het 

interpretatieve paradigma een sociaal construct (Morgan en Smirchich, 1980: 497). 

 

2.2 Onderzoeksmethoden  
De onderzoeker wil bij een interpretatief onderzoek te weten komen hoe de mensen die hij 

onderzoekt de sociale situatie interpreteren (Boeije, 2005: 20). Om de culturele uitingen binnen de 

organisatie te begrijpen, zal er een insiderperspectief worden gehanteerd. Op die manier wordt 

getracht aan te sluiten bij de mensen in de organisatie door contact te leggen en mee te denken 

vanuit hun wereldbeeld (Boeije, 2005). Het is daarom een bewuste keuze geweest om twee dagen 

per week bij de VARA intern aan het onderzoek te werken in plaats van thuis, om zo te kunnen 

‘proeven’ wat er leeft op de werkvloer binnen de organisatie. Tevens kan er op deze manier een 

antwoord worden gegeven op de hoofdvraag die aansluit bij de ‘geleefde’ werkelijkheid.  

Om de beleving van de organisatie(-identiteit) helder te krijgen en mensen ‘hun verhaal’ te laten 

vertellen, is de kwalitatieve onderzoeksmethode de meest voor de hand liggende.  

In dit onderzoek wordt er gebruik gemaakt van drie manieren van dataverzameling: interviews, 

observaties en documentenanalyse. Op deze manier kan onderzoek worden gedaan vanuit 

verschillende invalshoeken, waardoor er een scherper beeld kan worden geschetst van het 

onderzoek (Boeije, 2005: 152). Het met elkaar in verband brengen en vergelijken van de uitkomsten 

van deze methoden heet triangulatie (Boeije, 2005).  

Tijdens het onderzoek is een ‘open onderzoeksprocedure’ gehanteerd, wat past binnen interpretatief 

en kwalitatief onderzoek. Dit houdt in dat de uitvoering van het onderzoek van te voren niet geheel 

is vastgelegd. De procedure kan dan worden aangepast als dit wenselijk is in verband met het 

verloop van het onderzoeksproces of naar aanleiding van de gevonden data. Dit maakt het 

onderzoek flexibeler waardoor het zich gemakkelijker laat sturen door de verkregen data. De 

onderzoeker neemt dus veel beslissingen met betrekking tot de onderzoeksprocedure tijdens het 

onderzoek zelf (Boeije, 2005: 33).  

Binnen de interpretatieve benadering is niet de theorie leidend, maar is het onderzoek ‘data-driven’ 

(Van Thiel, 2007). Dit in tegenstelling tot de traditionele vorm van onderzoek waarbij er eerst een 

theoretisch kader wordt gevormd, waaraan vervolgens de bevindingen aan worden getoetst. Toch is 

ook de interpretatieve benadering niet geheel vrij van theorie. Yanow (1996) stelt dat feiten altijd 

theoriegeladen zijn omdat ze zijn opgebouwd met aannames en ervaringen die de waarnemer en dus 

ook de onderzoeker uit eerdere ervaringen heeft opgedaan. Derhalve worden er ook in dit 

onderzoek theorie en aannames gebruikt om data te interpreteren. Aan het begin van het onderzoek 

zijn ‘sensitizing concepts’, ofwel richtinggevende concepten, opgesteld. Dat waren in dit geval de 

begrippen ‘identiteit’, ‘multiple identities’, ‘perceived organizational identity’, ‘identity work’ en 

‘werkgemeenschap’. Deze begrippen zijn mede leidend geweest voor de interviewtopics. Uit de 

bevindingen van het onderzoek bleek dat niet alle ‘sensitizing concepts’ relevant waren en dat er 

nieuwe relevante concepten naar voren. Dit tezamen heeft geleid tot het benodigde theoretisch 

kader.  
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2.3 Dataverzameling 

In dit onderzoek zijn verschillende manieren van dataverzameling gehanteerd. Er is namelijk gebruik 

gemaakt van interviews, observaties en documentenanalyse. Per onderzoeksmethode zal een 

omschrijving worden gegeven van de gehanteerde werkwijze.  

 

Interviews 

De onderzoeker is bij een interview de sturende factor omdat hij de vragen stelt. Een nadeel kan zijn 

dat de vragen op een verkeerde of gesloten manier gesteld worden zodat dit de data beïnvloedt. Een 

voordeel is dat de onderzoeker door kan vragen net zo lang tot hij de informatie heeft verworven die 

hij wenselijk acht (Baarda en de Goede, 2001: 223).  

Toch zijn er nog meer kanttekeningen te plaatsen bij deze methode. Het gevaar kan zijn dat men 

geneigd is om sociaal wenselijke antwoorden te geven. Dit was soms te merken tijdens het 

onderzoek doordat mensen hun in eerste instantie uitgesproken mening gingen bijstellen of een 

kritische nooit gingen compenseren met positieve geluiden.  

Respondenten kunnen tevens het gevoel hebben dat er van ze verwacht wordt dat ze een bepaald 

verhaal vertellen. Ook dit was soms te merken tijdens het onderzoek. Zo waren er respondenten die 

zich herhaaldelijk excuseerden, omdat ze niet zo bezig waren met de identiteit van de VARA. Ze 

meenden daardoor niet geschikte respondenten te zijn, terwijl juist deze geluiden heel waardevol 

waren voor het onderzoek. Ook kunnen respondenten het gevoel hebben dat het onderzoek een 

controlemiddel is van het management (Baarda en de Goede, 2001: 224). Dit was af en toe te 

merken doordat men vroeg wat er met de gegevens ging gebeuren en wie dit te weten zou komen. 

Dit is geprobeerd te ondervangen door aan het begin van het onderzoek aan te geven dat men 

anoniem zou blijven. Daarnaast kunnen andere factoren nog van invloed zijn, zoals de stemming van 

de respondent, de persoon van de interviewer en de omgeving waarin het interview plaatsvindt 

(Baarda en de Goede, 2001: 224).  

Tijdens de interviews was het mogelijk door te vragen bij de respondenten, zodat er ‘diepte’ in de 

gesprekken en daarmee in de data kon worden aangebracht. Dit kostte echter wel tijd. Vandaar dat 

dit ten koste is gegaan van de breedte van de respondentengroep.  

Tot slot kan er sprake zijn van non-respons (Baarda en de Goede, 2001: 225). Dit was soms het geval. 

Een enkeling was niet meer bereikbaar omdat het tv-seizoen van hun programma al was afgelopen. 

Sommigen vonden het antwoord op de vraag ‘Welke metafoor omschrijft voor jou de VARA?’ lastig 

en wilden hier graag later per mail op terugkomen. Dit laatste gebeurde niet altijd, ook al werd er 

nog een reminder achteraan gestuurd. 

Toch wegen de nadelen van deze onderzoeksmethode niet op tegen de voordelen, gezien het type 

onderzoek. Bovendien worden door triangulatie de nadelen van de onderzoeksmethode zoveel 

mogelijk verminderd.  

 

Respondentengroep 

Er is geprobeerd om een respondentengroep samen te stellen die representatief is voor de 

medewerkers van de VARA. Er heeft dus doelgerichte selectie plaatsgevonden (Boeije, 2005). 

Allereerst zijn er verkennende interviews geweest met het hoofd drama, het hoofd wetenschappelijk 

onderzoek, de secretaris Verenigingszaken en de zakelijk leider van de VARA. Na aanleiding van deze 

interviews zijn de interviewtopics aangescherpt.  

In eerste instantie was het de bedoeling dat van elk tv-programma de eindredacteur geïnterviewd 

zou worden. Omdat al snel bleek dat dit te veel zou zijn, is in samenspraak met de 
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onderzoeksbegeleider van de VARA een selectie gemaakt. Uitgangspunt hierbij was dat het een 

goede afspiegeling zou zijn van alle verschillende typen programma’s van de VARA. Toch bleek het 

niet mogelijk te zijn iedereen die geselecteerd was te interviewen, omdat een enkeling al niet meer 

op de redactie aanwezig was vanwege de beëindiging van het programmaseizoen. Tijdens het 

onderzoek ontstond de wens vanuit de directie om ook radio en nieuwe media bij het onderzoek te 

betrekken. Hier is gehoor aan gegeven.   

Verder heeft er met de mediadirecteur een interview plaatsgevonden. 

Naarmate het onderzoek vorderde bleek dat de meeste eindredacteuren veelal dezelfde beleving 

hadden met betrekking tot de identiteit van de VARA. Wel viel op dat eindredacteuren die 

buitenproducent waren, verschilden van ‘VARA-eindredacteuren’. Dit riep de vraag op of er ook 

verschil zou zijn in beleving in identiteit tussen eindredacteuren en redacteuren. De ‘open 

onderzoeksprocedure’ maakte het mogelijk deze vraag in het vervolg van het onderzoek mee te 

nemen. In overleg met de scriptiebegeleider van de universiteit is besloten om de 

respondentengroep uit te breiden met redacteuren. Echter, gezien het korte tijdsbestek en het feit 

dat veel programma’s een zomerstop kennen, is het aandeel van redacteuren in de 

respondentengroep helaas gering. 

Hierover volgt een overzicht van de respondentengroep:  

Respondentengroep Aantal 

Bestuur 2 

Hoofd wetenschappelijk onderzoek 1 

Secretaris Verenigingszaken  1 

Hoofd drama 1 

Hoofd Nieuwe media 1 

Eindredacteuren tv-programma 7 (waarvan twee buitenproducent) 

Eindredacteuren radioprogramma 2 

Redacteuren tv-programma 3 

Totaal aantal interviews 18 

 

Topiclijst 

De afgenomen interviews hebben een semigestructureerd karakter. Dit betekent dat er een topiclijst 

wordt gebruikt om te waarborgen dat bepaalde onderwerpen aan bod komen. De topiclijst is tot 

stand gekomen op basis van informatie die verzameld is voorafgaand aan de interviews. Enerzijds 

waren dat de ‘sensitizing concepts’, anderzijds de informatie uit de verkennende gesprekken en 

interviews. In overleg met de begeleider en de mediadirecteur was al wel de focus bepaald voor het 

onderzoek. Gezien de hervormingen in het publieke bestel was het van belang om aandacht te 

schenken aan de mate waarin de VARA zich onderscheidt van de andere omroepen, omdat dit 

essentieel is voor de toekomst. Vandaar dat dit in de topiclijst is opgenomen. Daarnaast bleek in de 

wandelgangen dat de fusie met BNN voor velen onderwerp van gesprek is. Ook dit onderwerp is 

daarom aan de topiclijst toegevoegd. 

Ook kwam in de oriëntatiefase naar voren dat men verwachtte dat (eind)redacteuren zich meer met 

hun eigen programma verbonden zouden voelen dan met de VARA. Ook hiervoor geldt dat dit een 

plek heeft gekregen in de topiclijst.  

Doordat de vragen niet van te voren waren vastgelegd, was er de mogelijkheid om door te vragen op 

de antwoorden van de respondenten. In de meeste interviews werden veel van de topics door de 

respondenten zelf al aangedragen. Dit maakt het mogelijk om door te vragen.  
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Tijdens de interviews bleek dat met één vraag al meerdere topics ‘beantwoord’ werden. Ook kwam 

het voor dat sommige vragen niet goed begrepen werden. In het begin werd bijvoorbeeld de vraag 

gesteld ‘welke waarden vind je belangrijk in je werk?’. Men begreep vaak niet wat hier precies mee 

bedoeld werd, waardoor de antwoorden geen informatie toevoegden. Vandaar dat deze vraag 

gaandeweg geschrapt is.  

 

Transcripten 

Aangezien de verkennende interviews niet zijn opgenomen met een voice-recorder, konden deze 

niet worden getranscribeerd. Wel zijn er verslagen van gemaakt. Van de andere interviews zijn direct 

na het interview verslagen gemaakt, om zo snel helder zicht te hebben op wat de hoofdlijnen waren 

van het gesprek. Vervolgens zijn ze getranscribeerd en ingevoerd in Excel. Vervolgens zijn de 

transcripten ‘gescand’ en zijn vijf interviews grondig geanalyseerd om helder te krijgen welke 

thema’s het meest relevant zijn. Vervolgens zijn de relevante thema’s omgezet in codes en zijn de 

transcripten met behulp van Excel gecodeerd. Dit houdt in dat de fragmenten een label krijgen met 

een korte aanduiding van de inhoud (van Thiel, 2007). Tijdens het coderen en doornemen van alle 

interviews kwamen er gaandeweg nog codes bij. Hierna kon van elk thema alle relevante informatie 

uit de interviews worden geselecteerd. Vervolgens is per thema gekeken in hoeverre er ‘rijke’ 

informatie aanwezig was die bruikbaar was voor het onderzoek.  

 

Observaties 

Observaties vormen een belangrijk onderdeel binnen interpretatief onderzoek. Ze geven een kijkje in 

de keuken en kunnen een rijke aanvulling zijn op de interviews (Van Thiel, 2007: 80). Er zijn 

verschillende observaties mogelijk. Ten eerste zijn er tijdens het onderzoek participerende 

observaties geweest, doordat de onderzoeker twee dagen per week een werkplek had bij de VARA. 

De onderzoeker bevindt zich dan in de onderzoekssituatie en heeft daardoor direct contact met de 

onderzoekseenheden (Van Thiel, 2007). Daardoor ontstaat er meer inzicht en begrip met betrekking 

tot de werking van de organisatie. Hierdoor kunnen ‘gebeurtenissen’ beter geduid worden (Yanow, 

1996: 6). Tijdens de aanwezigheid binnen de VARA bleek dat er, vooral tijdens de pauzes, veel over 

de fusie met BNN werd gepraat. De fusie leefde dus erg bij de medewerkers binnen de organisatie. 

Vanuit deze observatie werd besloten dit tot een topic te maken voor de interviews.  

Een nadeel van deze participerende observatie is dat de onderzoeker onderdeel wordt van de 

organisatie (Boeije, 2005). Dit ervoer de onderzoeker ook. Vanaf het begin was de fusie namelijk 

onderwerp van gesprek tussen de medewerkers onderling. Naarmate de tijd vorderde steeg de 

spanning, omdat in het voorjaar bekend werd wie van de boventallige mensen zou moeten 

vertrekken. Het was te merken hoeveel onzekerheid dit met zich meebracht en hoe lastig dit voor de 

betrokkenen was. Dit zorgde ervoor dat de onderzoeker moeite moest doen om de 

onderzoeksorganisatie objectief te blijven bekijken.  

Om deze betrokkenheid te beperken is er bewust voor gekozen om niet vijf, maar twee dagen per 

week bij de VARA aan het onderzoek te werken. Nadat de interviews gecodeerd waren heeft het 

schrijven grotendeels buiten de VARA plaatsgevonden, om zo de nodige afstand te creëren.  

Er hebben tevens twee niet participerende observaties plaatsgevonden, ofwel observaties als 

‘volledig observant’. Het voordeel van deze observaties is dat de onderzoeker feitelijk gedrag kan 

vaststellen. Het nadeel is dat enkel het waarneembare vast kan worden vastgelegd en niet de 

achterliggende motieven (Baarde en de Goede, 2001: 254). Dit is echter zoveel mogelijk ondervangen 

door na de observaties nog verduidelijkende vragen te stellen.  
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Zoals gezegd hebben twee observaties plaatsgevonden als ‘volledig observant’. Ten eerste bij de 

‘werkgroep missie’ die bezig was met het schrijven van een gezamenlijke missie voor VARA en BNN. 

Dit raakte ook aan de eigen identiteit van de VARA, waardoor het interessant was om daarbij 

aanwezig te zijn. Later in het onderzoek onderstond het idee om ook aanwezig te zijn bij de 

redactievergaderingen. Aangezien veel redacties druk waren met het afsluiten van het seizoen voor 

de zomerperiode, is dit helaas maar bij één (radio) programma gelukt.  

Tijdens de observaties is vooral gelet op onderwerpen uit de topiclijst en op onderwerpen die tijdens 

de interviews vaak naar voren kwamen. In het bijzonder is er aandacht geweest voor de manier 

waarop er gestalte werd gegeven aan de identiteit van de VARA. Van de observaties als ‘volledig 

observant’ zijn vervolgens verslagen gemaakt. 

 

Documenten 

Als voorbereiding op het onderzoek heeft de onderzoeker zich ingelezen. Het ging hierbij om 

jaarverslagen, evaluatierapporten, beleidsdocumenten en een geschiedenisboek over de VARA. Deze 

documenten werden op aanvraag aangeleverd door de organisatie of waren te vinden op internet. 

Dit inlezen zorgde voor meer (achtergrond) informatie over de VARA en (relevante) informatie die 

aansloot op de ‘sensitizing concepts’ en nuttig was bij het vormen van de topiclijst. 

 

Verwerking 

De informatie die verworven was door middel van interviews en observaties is vervolgens grofweg 

ingedeeld aan de hand van de drie aspecten uit definitie van Albert en Whetten (1985) die zeggen 

dat identiteit kenmerkend, onderscheidend en duurzaam is.  

Door de verschillende manieren van informatieverwerving is er sprake geweest van 

‘kruisbestuivingen’, omdat beleidsdocumenten en de participerende observaties ook geleid hebben 

tot interviewtopics. Tijdens de ‘volledig observant’-observaties werd vervolgens gekeken naar 

overeenkomsten en verschillen tussen participerende observaties, interviews en 

(beleids)documenten. Deze triangulatie heeft bijgedragen aan de kwaliteit van het onderzoek.  

Zoals gezegd zijn aan de hand van drie thema’s kenmerkend, onderscheidend en duurzaam de 

bevindingen in kaart gebracht. De respondenten hebben daarbij een respondentnummer gekregen 

duidelijk te zien is dat de citaten uit de totale groep respondenten afkomstig is. Aan de hand van de 

gecategoriseerde bevindingen is vervolgens het theoretisch kader opgesteld. Met behulp van de 

bevindingen en het theoretisch kader heeft de analyse plaatsgevonden.  

 

2.4 Kwaliteit  
De kwaliteit van het onderzoek is af te leiden aan de hand van een aantal indicatoren, waaronder 

validiteit en betrouwbaarheid (Boeije, 2005). 

Met betrekking tot de externe validiteit dient opgemerkt te worden dat het onderzoek bij de VARA 

een zogenaamde casestudy betreft. Dit houdt in dat het onderzoek zich richt op het ‘geval’, de 

organisatie. Het doel van deze casestudy is: “Het begrijpen van gedrag en de betekenis van dat 

gedrag in de context van de organisatie” (Flyvbjerg, 2011). Omdat de context van de betreffende 

organisatie een factor is, zijn de bevindingen uit het onderzoek niet generaliseerbaar naar andere 

organisaties. Een casestudy is vooral relevant voor de organisatie zelf. Mensen gedragen zich nu 

eenmaal niet volgens wetmatigheden, maar met een casestudy kan het gedrag binnen de organisatie 

onderzocht worden. 
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Dit onderzoek is gericht op een specifieke situatie, met een specifieke onderzoeksvraag, zodat er niet 

gezocht is naar generaliseerbare conclusies. Externe validiteit is dus geen doel van onderzoek 

geweest. Wellicht kunnen de uitkomsten wel herkenbaar of bruikbaar zijn voor derden, maar dit is 

niet de opzet van het onderzoek geweest (Van Thiel, 2007).  

De interne validiteit is wel een belangrijk doel van dit onderzoek. Dit behelst de geldigheid van het 

onderzoek, waarbij het er om gaat of het resultaat van de meting ook het antwoord op de vraag is.  

Door gebruik te maken van drie verschillende onderzoeksmethoden (interviews, observaties en 

documentenanalyse) ontstaat er een zo compleet mogelijk beeld (Boeije, 2005). Hierboven is 

beschreven hoe in dit onderzoek deze zogenaamde triangulatie is gehanteerd, waardoor de interne 

validiteit is vergroot. 

De waarde van een onderzoek is afhankelijk van de mate van betrouwbaarheid. Dit is onder andere 

af te lezen uit het feit of het mogelijk is om een onderzoek nogmaals op eenzelfde manier uit te 

voeren. Wanneer deze herhaling tot gelijke uitkomst leidt, wijst dat op een grote betrouwbaarheid 

(Boeije, 2005). 

Het is echter haast onmogelijk om bij interpretatief onderzoek na herhaling tot dezelfde resultaten te 

komen, omdat betekenissen en interpretaties van mensen niet statisch zijn. Om zoveel mogelijk 

betrouwbaarheid te garanderen moeten de gemaakte stappen tijdens het onderzoek verantwoord 

en geëxpliceerd worden (Boeije, 2005). Met betrekking tot onderhavig onderzoek is dat eerder in dit 

hoofdstuk gebeurd.  

 

In dit hoofdstuk is geprobeerd zo goed mogelijk te verantwoorden hoe het onderzoeksproces is 

verlopen. In hoofdstuk vier zullen de resultaten van deze onderzoeksmethoden aan de orde komen, 

maar daaraan voorafgaand wordt in hoofdstuk drie het theoretisch kader geschetst, waarin de 

theoretische concepten worden besproken die van toepassing zijn op (de resultaten van) dit 

onderzoek. 
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3. Theoretisch kader 

 

Aangezien de beleefde identiteit onderwerp is in deze scriptie, is het wenselijk om eerst theoretisch 

te onderbouwen wat er onder identiteit verstaan wordt. Vervolgens worden theoretische inzichten 

besproken, die van toepassing zijn om te kunnen duiden wat er speelt binnen de VARA met 

betrekking tot het onderwerp van onderzoek. In de tweede paragraaf komt naar voren dat de 

medewerkers verschillende zienswijzen op de organisatie-identiteit kunnen hebben en dat er daarom 

sprake kan zijn van ‘multiple identities’. Dit is ook van invloed op de ‘merkstructuren’, wat in de 

derde paragraaf aan bod komt. Omdat ‘verandering’ vanwege de fusie met BNN een relevant en 

actueel thema is binnen de VARA, zal het theoretisch kader hiermee worden afgesloten. 

 

3.1 ‘Identiteit’ 
Over organisatie-identiteit is veel geschreven en voor dit begrip zijn dan ook verschillende definities 

te vinden. Volgens Elstak (2007 is één van de meest gehanteerde definities voor het eerst gegeven 

door Albert en Whetten (1985) in de publicatie ‘Organizational identity’. Deze luidt: “Organizational 

identity is defined as those characteristics that are central to an organization, distinguish it from 

other organizations and have been part of the organization over a long period of time” (Albert en 

Whetten, 1985). Volgens Albert en Whetten (1985) is de organisatie-identiteit een stuwende kracht 

voor het gedrag voor mensen binnen een organisatorische context.  

In deze definitie komen de aspecten kenmerkend, onderscheidend en duurzaam naar voren.  

Wat het eerste betreft merken Corley en mede auteurs (2006) op dat het gaat om de karakteristieke 

eigenschappen, die geïnstitutionaliseerd zijn binnen de organisatie. Het zijn de eigenschappen die 

onlosmakelijk met de organisatie verweven zijn. Volgens Van Rekom (1997) gaat het daarbij om de 

kerneigenschappen. Pratt (2003) voegt hieraan toe dat dit dan wel door meerdere leden van de 

organisatie ervaren moet worden. Dit houdt in dat een groot deel van de organisatie deze 

kerneigenschappen als karakteriserend ziet. 

Met onderscheidend wordt bedoeld dat de identiteit van een organisatie andere eigenschappen 

heeft in vergelijking met andere (concurrerende) organisaties. Het hoeft daarbij niet alleen te gaan 

om eigenschappen die een andere organisatie niet heeft, het kan ook om een onderscheidende 

benadering gaan. Het gaat erom dat de kerneigenschappen en de manier waarop die 

gecommuniceerd worden, afwijken van andere organisaties (Corley et al., 2006). Op deze manier 

onderscheidt een organisatie zich.  

Tegenwoordig zijn er echter veel organisaties werkzaam op hetzelfde terrein en is er vaak sprake van 

imitatie. Hierdoor zal een organisatie zich minder onderscheiden. Toch kan er volgens Glynn en 

Abzug (2002) dan nog steeds sprake zijn van een heldere identiteit omdat de wijze waarop de 

organisatie-identiteit wordt gecommuniceerd wel onderscheidend is. 

Onder duurzaam wordt verstaan dat de identiteit van een organisatie niet verandert met de waan 

van de dag, maar standvastig is en dus niet aan veranderingen onderhevig. Dit punt is echter wel 

omstreden omdat de samenleving voortdurend in beweging is. We leven immers in een ‘vluchtige 

tijd’, waardoor het moeilijk is om een duurzame organisatie-identiteit te handhaven (Corley en Gioia, 

2004, Meyer et al, 2002). Daar wordt aan toegevoegd dat een kenmerk vaak niet duurzaam kan zijn, 

omdat de betekenis die aan dit kenmerk wordt verleend aan verandering onderhevig is. Na verloop 

van tijd verandert namelijk de betekenis die men aan een begrip toekent. Gioia, Schultz en Corley 

(2000) zien organisatie-identiteit als “potentially precarious and unstable notion, frequently up for 
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redefinition and revision by organization members”. Identiteit is dus een dynamisch begrip (Corley en 

Gioia, 2004, Gioia et al., 2000).  

Elstak (2007) beschrijft verschillende identiteitsconcepten. Ze maakt daarin het onderscheid tussen 

de geprojecteerde identiteit en de waargenomen identiteit. De geprojecteerde identiteit wordt door 

het management van een organisatie door middel van missiestatement, slogans en logo’s 

gecommuniceerd met als doel de zichtbaarheid, herkenbaarheid en aantrekkelijkheid van een 

organisatie te vergroten: “The strategically planned, operationally implemented internal and external 

self-presentation and actions of an organization. The self-presentation and actions are based on 

explicitly defined corporate mission, a long-term setting of objectives and a well-defined desired 

image” (Elstak, 2007: 29). De waargenomen identiteit is de identiteit zoals men deze beleefd. Hoewel 

de geprojecteerde en de waargenomen identiteit van elkaar kunnen verschillen wordt er gesteld dat 

bij een sterke organisatie-identiteit de geprojecteerde identiteit en de waargenomen identiteit met 

elkaar verbonden zouden (moeten) zijn: “Perceived organizational identity and projected 

organizational identity are interdependent” (Hatch en Schultz, 2000: 19). Als de geprojecteerde 

identiteit daadwerkelijk van invloed is op de beleefde identiteit, dan wordt de organisatie gezien 

zoals men beoogd.  

In dit onderzoek zal de nadruk komen te liggen op de beleefde identiteit van de medewerkers. Hierbij 

zullen overeenkomsten en verschillen geduid worden tussen de geprojecteerde en de beleefde 

identiteit. Er wordt gekeken hoe het missiestatement, dat wil zeggen de geprojecteerde identiteit, 

wordt beleefd door de respondenten.  

 

3.2 ‘Multiple identities’ 
Uit het bovenstaande zou wellicht geconcludeerd kunnen worden dat er binnen organisaties een 

eenduidig beeld van de organisatie-identiteit heerst. Albert en Whetten geven al in 1985 aan dat dit 

niet het geval hoeft te zijn. Toch is de mogelijkheid van het bestaan van ‘multiple organizational 

identities’ pas enkele jaren onderwerp van studie (Corley, 2004: 1148). 

Albert en Whetten (1985) beschrijven dit als ‘ideographic multiplicity of identities’ en ‘holographic 

multiplicity’. Zij geven aan met ‘ideographic multiplicity’ dat het mogelijk is dat medewerkers binnen 

verschillende delen van een organisatie een verschillende beleving van de identiteit hebben. Met de 

term ‘holographic multiplicity’ doelen ze op de mogelijkheid dat de leden van de organisatie, 

ongeacht de afdeling waar ze werkzaam zijn, een verschillend beeld hebben van de organisatie.  

Harrison (2000) beschrijft in haar artikel ‘Multiple imaginings of institutional identity’ een casestudy 

over een psychiatrisch onderzoek in het ziekenhuis ‘Hanson’ in een Noord-Amerikaanse stad. In dit 

ziekenhuis hadden een aantal managers de wens: “To cultivate a loyalty and a sense of responsibility 

among staff to a singular institutional identity” (Harrison, 2000: 425). Dit psychiatrisch ziekenhuis had 

te maken met grote veranderingen. Men wilde een andere weg inslaan op het gebied van ‘state 

funding’ en ook wilde men toonaangevend worden op het gebied van psychiatrisch onderzoek en 

behandeling. Dit laatste wilde men bereiken door middel van groei, focus op medische zorg en 

onderwijs. Aangezien het bestuur soms het gevoel bekroop dat de medewerkers met de 

veranderingen niet goed om wisten te gaan, wilden ze daarom een grotere mate van loyaliteit aan de 

organisatie-identiteit bewerkstelligen. Om een collectieve identiteit te creëren was eerst inzicht in de 

beleefde cultuur nodig. In haar artikel beschrijft Harrison (2000) de individuele beleving van de 

organisatie. Daarin stelt ze dat het beeld dat men heeft van een organisatie wordt gevormd door de 

functie en de afdeling waar wordt gewerkt. Er kan geen objectief beeld gevormd worden van een 
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organisatie, omdat dit namelijk onder andere wordt bepaald door de functie en de afdeling. Hoewel 

iedereen werkzaam was bij dezelfde organisatie, belichtten ze de identiteit op een andere manier 

(Harrison, 2000: 425).  

Volgens Harrison (2000) is cultuur “something that simply is” (p. 426). Ze verwoordt het als volgt: 

“Culture continually changes; as such, it is a contigent, contradictory, ambigious, multivalent 

phenomenon. It is clearly something that organizations are, not something that organizations have” 

(Harrison, 2000: 426). Cultuur is dus geen management-tool, maar een gegeven. Het bestuderen van 

de cultuur van een organisatie is dan ook “a way to understand an organization not as an economic 

or political entity but as a social-cultural entity placed in a particular society within a particular 

historical time” (Harrison, 2000: 426).  

 

Martin (2004) beschrijft drie perspectieven om naar cultuur te kijken en het daardoor te kunnen 

begrijpen. Allereerst onderscheidt zij het integratieperspectief, waar lange tijd van uit werd gegaan. 

Dit perspectief houdt in dat men de cultuur van de organisatie ziet als consistent, helder en met een 

organisatiebrede consensus over wat deze cultuur inhoudt. Ten tweede benoemt Martin (2004) het 

differentiatieperspectief. De organisatiecultuur wordt gevormd door overlappende subculturen die in 

harmonie gelijktijdig naast elkaar bestaan. Het derde perspectief dat Martin (2004) noemt is het 

fragmentatieperspectief. In haar artikel verklaart Harrison (2000) aan de hand van het 

fragmentatieperspectief van Martin (2004) de complexiteit van de individuele beleving van identiteit 

aan de hand van onderliggende factoren. In dit model wordt de nadruk gelegd op verschillen in en de 

ambiguïteit van de organisatie-identiteit binnen een organisatie. Deze ambiguïteit creëert meerdere 

opvattingen en zienswijzen over bepaalde waardes.  

De verschillen in opvatting en zienswijze zijn te duiden aan de hand van geslacht, etniciteit, gezin en 

generatie. Individuele beleving moet dan ook gezien worden in relatie tot iemands persoonlijke 

context (Harrison, 2000: 449): “Individuals continually reimagined the Hanson as they negotiated 

their sense of organizational self in the web of multiple factors that constructed their workplace 

social worlds, the institutional realities, the power structures in which they were embedded, and the 

professional or occupational discourses of the institution” (Harrison, 2000: 452). Een medewerker 

van het psychiatrisch ziekenhuis geeft dit treffend weer: “We all work for the Hanson; we just all 

work for a different one” (Harrison, 2000: 452).  

Martin (2004) verklaart het verschil in zienswijze door te wijzen op het feit dat de manier waarop we 

een situatie interpreteren beïnvloed wordt door wie we zijn en hoe we gevormd zijn: “All of these 

cultural manifestations are interpreted, evaluated and enacted in varying ways because cultural 

members have differing interests, experiences, responsibilities and values” (Martin, 2004: 2). 

 Kunda (2006) beschrijft het begrip ‘the self’. Dit is volgens hem een onuitspreekbare bron van 

subjectieve ervaringen (Kunda, 2006: 161). Deze ervaringen vormen zich in de dialoog met anderen. 

‘The self’ en de samenleving zijn voortdurend met elkaar in dialoog en identiteiten zijn de uitkomst 

van die dialoog. Hij stelt dat je een identiteit niet alleen bouwt, maar samen met significante 

anderen.   

 

In navolging van Harrison (2000) en Martin (2004) bevestigt ook Corley (2004) de veronderstelling 

dat er verschillen zijn in de beleving van de organisatie-identiteit. Hij voegt daaraan toe dat deze 

verschillen ook terug te zien zijn in de hiërarchische lijn. Hij beweert dat mensen met een hogere 

functie in de hiërarchie de organisatie-identiteit zien als een organisatiestrategie. De mensen die 

lager in de hiërarchische lijn zitten, zien de organisatie-identiteit meer als organisatiecultuur.  
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Hoewel de beleving van de organisatie-identiteit verschillend kan zijn, hoeft dit niet per definitie tot 

conflicten te leiden. Martin (2004) zegt daar het volgende over: “Culture consists of the patterns of 

meaning that link these manifestations together, sometimes in harmony, sometimes in bitter 

conflicts between groups and sometimes in webs of ambiguity, paradox and contradiction. For these 

reasons, is it too simple to define culture in unifying, harmonious terms, for example, in terms of 

values that are espoused by management and supposedly shared by employees” ( Martin, 2004: 2). 

Verschil in beleving van de cultuur en de organisatie-identiteit is dus eerder regel dan uitzondering 

en hoeft dus geen probleem te zijn. 

 

Veel auteurs zijn het met elkaar eens dat organisaties meerdere identiteiten hebben. Toch is weten 

één, maar er goed mee omgaan een tweede: “Organizations can have multiple identities and that 

management of those identities is an important organizational function” (Prat en Foreman, 2000:18). 

Het is dus belangrijk voor het management om te weten hoe hier mee om te gaan. 

Schoemaker (2006) geeft aan dat een identiteit die hybride is echter ook gefragmenteerd kan zijn. 

“Het is dan van belang om te beoordelen of deze fragmentatie loopt langs de lijnen van businessunits 

of afdelingen. Wanneer deze zich naar de klanten/ markt als aparte identiteiten presenteren kan de 

organisatie-identiteit toch de kerncompetenties van deze units weer versterken. Het is wel 

problematisch wanneer een organisatie zich als een eenheid naar de klant/ markt presenteert terwijl 

de identiteit gefragmenteerd is”(Schoemaker, 2006: 24). “Een goede organisatie-identiteit is namelijk 

van belang om richting te geven aan kerncompetenties, missie, doelen en strategie, maar ook om 

individuen een ankerpunt te bieden in de werkgemeenschap en invulling te geven aan ‘de sense of 

belonging’ die individuen hebben” (Schoemaker, 2006: 26).  

Ook Ahrens en Mollona (2007) stellen dat een cultuur door verschillende medewerkers anders kan 

worden geïnterpreteerd en dus tot andere beleving van identiteit kan leiden, maar dit wordt lang 

niet altijd opgemerkt: “The complexity and dynamism of culture, which allows organizational 

members to entertain diverse understandings of organization, goes unnoticed” (Ahrens en Mollona, 

2007: 328). Als het verschil in beleving van de organisatie-identiteit onopgemerkt blijft, kan het 

management hier ook niet op anticiperen.  

Aan de andere kant laten de mensen zich volgens Ahrens en Mollona (2007) zich niet zo maar sturen 

door de door het management ingezette cultuur. De cultuur wordt volgens hen vooral bepaald door 

de werknemers: “The boundaries of those groups did not follow neatly from the managerial 

demarcations between organizational subunits” (Ahrens en Mollona, 2007: 328). De cultuur wordt 

ook mede bepaald door externe factoren. “They coincided with the distinctive subcultures that arose 

from the worker’s tasks and shop floor practices, skills and occupational histories, the technologies 

they used, their broader outlooks on work and organizational membership, and, significantly, those 

aspects of their social backgrounds and clarified their reasons for seeking out, and acquiescing to, 

particular organizational subcultures” (Ahrens en Mollona, 2007: 328). 

 

Medewerkers beleven de identiteit van de organisatie vanuit hun eigen referentiekader. Dit is een 

onbewust proces. Sandberg en Tagoma (2007) schrijven in hun boek ‘Managing understanding in 

organizations’ dat om aan te sluiten bij deze beleving het noodzakelijk is te redeneren vanuit het 

begrip van de werknemer, zodat onderliggende aannames helder worden. Het handelen van 

werknemers is namelijk gebaseerd op hun interpretatie van de werkelijkheid. Vanuit die 

‘understanding’ kan het management proberen om indirect de cultuur te beïnvloeden zodat het 

aansluit bij de beleving van de werknemer. Controle door het management is alleen mogelijk als ze 
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mogelijk als ze weet hebben van de (verschillende) beleving van de organisatie-identiteit. Het is 

daarbij van belang om te zorgen dat de werknemers zich verbonden voelen met de organisatie, want 

volgens Schoemaker (2006) geldt dat als deze verbondenheid aanwezig is, men ook meer 

gemotiveerd is om hun talenten (met elkaar) in te zetten tijdens het werk (Schoemaker, 2006: 24). 

 

3.3 ‘Branded house’ vs. ‘House of brands’ 
Identiteit bestaat uit de geprojecteerde en waargenomen identiteit (Elstak, 2007). De geprojecteerde 

identiteit wordt gevormd door middel van ‘branding’, of in het Nederlands, ‘merkstructuren’. De 

waargenomen identiteit is de organisatie-identiteit zoals men die persoonlijk beleefd. Lange tijd is 

men er vanuit gegaan dat er consensus bestaat over de organisatie-identiteit. Er heeft echter een 

verschuiving plaatsgevonden naar een zienswijze waarbij de nadruk ligt op verschillen in de 

waargenomen organisatie-identiteit. Er zijn zogezegd ‘multiple organizational identities’ (Corley, 

2004). Deze verschuiving is niet alleen te zien bij de waargenomen organisatie-identiteit, maar ook 

bij de geprojecteerde organisatie-identiteit, dat wil zeggen met betrekking tot de merkstructuren. De 

klassieke ‘brandmanager’ was bezig met eenvoudige merkstructuren. Deze bevatten weinig tot geen 

subwerken. De strategieën om deze merken in de markt te zetten waren dan ook eenvoudig. De 

situatie is nu echter veranderd: “The brandmanagers now face market fragementation, channel 

dynamics, global realities and business environments that have drastically changed their task” (Aaker 

en Joachimsthaler, 2000: 8). Hiermee omgaan is een ingewikkelde taak: “Brand managers have had 

to create and manage brand teams that are often intricate and complex, involving multiple brands, 

aggressive brand extensions, and complex structures involving subbrands and endorsed brands” 

(Aaker en Joachimsthaler, 2000: 8).  

Dit alles heeft tot een nieuwe stroming geleid, de zogeheten ‘brand architecture’. Het gaat hierbij om 

de functies van de merken en de aard van de relaties tussen de merken te specificeren.  

In het artikel ‘The brand relationship spectrum: the key to the brand architecture challenge’ 

introduceren Aaker en Joachimsthaler (2000) hun zogeheten ‘brand relationship spectrum’. 

Ze maken daarbij onder andere onderscheid tussen zowel een ‘house of brands’ en een ‘branded 

house’. Dit zijn de twee uitersten in de ‘alternative brand architectures’. 

 

‘Branded house’ 

In een ‘branded house’-strategie is het moedermerk dominant. Ze heeft daaronder wel ‘multiple 

offerings’, maar die verhouden zich tot het moedermerk. Het is moeilijker voor een merk om een 

heel nieuw product te positioneren omdat het vastzit aan het (imago van het) moedermerk en zich 

dus minder makkelijk op een bepaalde (nieuwe) doelgroep kan richten. Een voordeel daarentegen is 

dat een nieuw product herkenbaar is omdat men het moedermerk kent and “it maximazes clarity 

because the customer knows exactly what is being offered” (Aaker en Joachimsthaler, 2000: 15). 

Daarnaast kan de positieve uitwerking in het ene segment ook een positieve uitwerking hebben op 

het andere segment: “In addition, a branded house usually maximizes synergy, as participation in one 

product market creates associations and visibility that can help in another” (Aaker en Joachimsthaler, 

2000: 16).  

 

‘House of brands’ 

Een ‘branded house’ kenmerkt zich aldus: “it uses a single master brand to span a set of offerings 

that operate with only descriptive subbrands” (Aaker en Joachimsthaler, 2000: 10). Een ‘house of 
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brands’ heeft andere eigenschappen: “The house of brands strategy, in contrast, involves an 

independent set of stand-alone brands, each maximizing the impact on a market” (Aaker en 

Joachimsthaler, 2000: 10). Merken die werken met deze methode domineren een bepaalde ‘niche’ 

zonder nog een directe link met het moedermerk te maken, waardoor het merk een directe 

verbinding maakt met de betreffende doelgroep. Het klassieke voorbeeld van deze strategie is het 

merk Procter en Gamble, een moedermerk met talloze merken onder zich. De P&G strategie op het 

gebied van haarproducten is een mooi voorbeeld van een ‘house of brands’. Het merk ‘Head and 

Shoulders ‘ richt zich namelijk op het ‘anti-roos segment’. En het merk ‘Pantene’ richt zich 

bijvoorbeeld op glanzend haar. Beiden richten zich, zonder een link naar het moedermerk, 

rechtstreeks tot de klant. Hun bereik zou minder groot zijn geweest als ze het merk gekoppeld 

zouden hebben aan het moedermerk, zoals bijvoorbeeld ‘P&G dandruff control shampoo’.  

De strategie van ‘house of  brands’ wordt behalve voor het domineren van een nichemarkt ook 

ingezet om andere redenen. De eerste is “avoiding a brand association that would be incompatible 

with an offering” (Aaker en Joachimsthaler, 2000: 11). Een volkswagen zou het imago van een 

Porsche beïnvloeden als ze aan elkaar zouden worden gelinkt. De tweede is “signaling breakthrough 

advantages of new offerings” (Aaker en Joachimsthaler, 2000: 11). Op deze manier kan je iets nieuws 

introduceren, zonder dat er afbraak wordt gedaan aan een nieuw concept door het herkenbare 

moedermerk. “Owning a new product class association by using a powerful name that reflects a key 

benefit” (Aaker en Joachimsthaler, 2000: 11). Op deze manier kun je een (nieuw) merk introduceren 

waar in de merknaam al een duidelijk boodschap zit verpakt, bijvoorbeeld ‘Gleemtoothpaste’. Tot 

slot is “avoiding or minimizing channel conflict”(Aaker en Joachimsthaler, 2000: 11) een reden. Op 

het moment dat van een bepaald merk het imago wordt aangetast of er kritiek op komt, heeft dit 

geen invloed op de andere (sub)merken. 

 

Welke merkstrategie het beste is voor een (nieuw) product hangt af van verschillende zaken. 

Als je kiest voor een ‘branded house’-strategie is het van belang dat het moedermerk een waarde 

toevoegt aan het product. Dit kan door middel van associatie met het beeld van betrouwbaarheid 

en/ of herkenbaarheid. Als deze link het product aantrekkelijker maakt en het dus een positieve 

associatie oproept is het wellicht een goede keuze om voor de ‘branded house’-strategie te kiezen. 

Daarnaast moet het submerk geen schade brengen aan het imago van het moedermerk. Het moet er 

juist een versterking van zijn. Zo niet, dan zwakt het de kracht van het imago van het moedermerk af.  

Het ontwikkelen en introduceren van een nieuwe ‘seperate brand’ is duur en ingewikkeld. Het is aan 

te raden als er behoefte is aan een product met een eigen imago, los van het moedermerk. Daarbij 

moet het moedermerk wel sterk genoeg zijn om te investeren in een submerk. 

 

3.4 Verandering 

Zoals al eerder in dit hoofdstuk naar voren is gekomen, zijn er verschillen in de waargenomen 

organisatie-identiteit. De beleving van de organisatie-identiteit is ook van invloed op hoe men met 

een verandering binnen de organisatie omgaat. Aan dergelijke ‘veranderingen’ is vandaag de dag 

bijna niet te ontkomen. Veel organisaties krijgen hoe dan ook een keer te maken met crisis en 

verandering. Ze gaan zelfs vaak hand in hand. Een crisis leidt vaak tot organisatorische veranderingen 

om zo te herstellen van de crisis. Veel organisatorische veranderingen, zoals een reorganisatie of een 

overname, worden als een crisis ervaren worden door de leden van een organisatie (Dutton et al., 

1994). Op zulke ingrijpende gebeurtenissen zijn twee soorten reacties mogelijk: men ervaart het als 
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een kans of als een bedreiging (Kovoor-Misra, 2009: 494). Hierdoor worden verschillen in de ervaren 

organisatie-identiteit zichtbaar. Als men de verandering ervaart als bedreigend, wordt er gefocust op 

‘who we are’. Als de situatie als een ‘opportunity‘ wordt gezien, ligt de nadruk op ‘what we could be’. 

Hoewel sommige auteurs (Corley en Gioia, 2004 en Gioia en Thomas, 1996) van mening zijn dat 

medewerkers van een organisatie over het algemeen open staan voor verandering, stelt Kovoor-

Misra (2009) dat dit afhankelijk is van hoe men de (veranderende) situatie beschouwt. Men kan het 

zien als kans of bedreiging en dit beïnvloedt de bereidwilligheid tot verandering. Waar de crisis als 

kans gezien wordt zal de het veranderingsproces beter verlopen (Kovoor-Misra, 2009: 494).  

Daarnaast is ook relevant of de ‘perceived organizational identity’ zich wijzigt. De mate van 

verandering in ‘the perceived organizational identity’ heeft invloed op hoe er met veranderingen 

wordt om gegaan. Als men de verandering in lijn ziet met de ‘perceived organizational identity’ dan 

staat men vaak positiever ten opzichte van deze verandering. Vandaar dat de mate van hun 

‘perceived organizational identity’ (POI)  van belang is: “Therefore, understanding the role of POI in 

opportunity conditions, and differentiating between the threat and opportunity contexts during 

crises and change is important to predict and explain the role and effects of POI in these 

situations”(Kovoor-Misra, 2009: 496).  

Een studie uitgevoerd door Jackson en Dutton (1988) geeft aan dat ‘the threat and opportunity 

contexts’ een aantal gemeenschappelijke kenmerken hebben. Beide situaties worden gezien als 

prioriteit, met een mogelijkheid om te winnen of te verliezen, moeilijk op te lossen en met urgentie 

om te handelen. Jackson en Dutton (1988) vinden ook dat de mate waarin individuen kansen of 

dreiging vaststellen, verschillen. Bedreigende situaties worden gezien als negatief, met een 

potentieel voor verlies in plaats van winst, en worden gekenmerkt door het gevoel onvoldoende 

capabel te zijn om te reageren op de situatie. Als het als kans wordt gezien, worden de 

veranderingen als positief ervaren. Er is dan autonomie en keuzevrijheid om te handelen en 

oplossingsstrategieën te bedenken. Met andere woorden, men voelt zich capabel om te reageren.  

Xie en Wang (2003) en Staw en medeauteurs (1981) sluiten hier op aan en voegen eraan toe dat 

mensen die de situatie als bedreigend zien minder goed zijn in informatieverwerking en gebruik 

maken van routine en ervaringen uit eerdere gebeurtenissen, waarbij ze risico’s uit de weg gaan. 

Mensen die de situatie als kans zien zijn in staat hun blikveld te verruimen, verschillende 

alternatieven de revue te laten passeren en meer risico te nemen. Dus: “The manner in which an 

organization may respond to the crisis may be an opportunity to build its reputation and learn from 

the crisis” (Kovoor-Misra, 2009: 497). 

 

Zoals al eerder genoemd, zijn er verschillende belevingen van de organisatie-identiteit. “An 

individual’s POI may overlap with the perception of the collective, but there also may be differences” 

(Kovoor-Misra, 2009: 498).  

Hoe groter het gat is tussen ‘who we are’ en ‘who we could be’, hoe waarschijnlijker het is dat 

iemand zijn POI bijstelt richting ‘who we could be’. Maar dit alleen is niet voldoende. Medewerkers 

moeten in staat zijn zich aan te passen aan een nieuwe situatie (Dutton et al., 1994) en een bijstelling 

van de POI moet meer opleveren dan wat het kost als men de POI niet verandert. Deze kosten zijn 

bijvoorbeeld van financiële of psychische aard: “In an organization that is not particularly customer 

oriented, organizational members may perceive that if the organization does not include customer 

service orientation as a core trait it could lose market share. The psychological costs would be the 

opportunities for learning, growth, and self-enhancement that an individual perceives that he or she 

would lose by not changing their POIs” (Kovoor-Misra, 2009: 499).  
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Toch komt volgens Kovoor-Misra (2009) het vaker voor dat men zich richt op ‘who we are’ in plaats 

van ‘who we could be’: “The POI image of “who we are” tends to be salient during threat because it 

is more familiar and more concrete than the more ambiguous image of “who we could be” (Kovoor-

Misra, 2009: 499).  

De verandering van de POI wordt dus beïnvloed door het verschil tussen ‘what we are’ en ‘what we 

could be’ en ‘the identity cost of not changing’: “In situations where the perceived identity gap is low, 

and the identity cost of not changing is low, one can expect that there will be POI continuity and no 

change” (Kovoor-Misra, 2009: 505). Verandering vindt plaats waar de ‘cost of changing’ hoog is. En 

de grootste verandering vindt plaats “when the identity cost of not changing is high and the identity 

gap is also high” (Kovoor-Misra, 2009: 505).  

Het is dus voor het management belangrijk om goed zicht te hebben op de ‘perceived organization 

identity’ van hun medewerkers: “Managers need to recognize and, when necessary, manage the 

different effects of POI on organizational members’ perceptions and behaviors during threat and 

opportunity conditions” (Kovoor-Misra, 2009: 499).  

Aangezien de ‘perceived organizational identity’ van invloed is, is het van belang om de mensen voor 

een organisatie te selecteren die een klik hebben de organisatie-identiteit. Chatman (1991) beschrijft 

in haar artikel: ‘Matching people and organizations: selection and organizations in public accounting 

firms’ de ‘fit’ tussen de werknemer en de organisatie. Ze volgde daarbij de carrière van 171 

accountants in acht grote Amerikaanse kantoren. De verklaring die zij geeft waarom de één beter bij 

een organisatie past dan een ander is volgens haar enerzijds te verklaren door selectie en anderzijds 

door de mate van socialisatie. Ze onderzocht in hoeverre de organisatie van invloed is op de waardes, 

houding en gedrag van een medewerker. Chatman (1991) ondervond tijdens haar onderzoek drie 

verbanden. Allereerst beschrijft ze dat mensen die een organisatie binnen komen en vanaf het begin 

een klik hebben met de waarden van organisatie, zich sneller aan de organisatie weten aan te 

passen: “They adjust to it more quickly” (Chatman, 1991: 459). Ten tweede ontwikkelen de 

werknemers die het meest socialiseren een betere klik met de waardes van de organisatie dan 

degenen die niet zo goed socialiseren. Ten derde zijn degenen van wie hun persoonlijke waardes het 

meest overeenkomen met die van de organisatie het meest tevreden en hebben zij het voornemen 

om voor langere tijd werkzaam te blijven bij de organisatie.  

Weerstand bij verandering wordt vaak als hinderlijk en schadelijk ervaren voor een organisatie. Men 

probeert dit veelal, zoals ook hierboven te lezen is, zoveel mogelijk te ondervangen, bijvoorbeeld 

door te zoeken naar een juiste match tussen werkgever en werknemer. Bunchanan en Badham 

(1991) zijn van mening dat weerstand beter begrepen zou moeten worden en niet enkel moet 

worden afgedaan als ‘hinderlijk’. Weerstand bij een verandering ontstaat namelijk niet zomaar. Vaak 

ligt er onzekerheid aan ten grondslag, omdat niet duidelijk is wat de persoonlijke consequenties voor 

de medewerkers zijn (Mabin e.a., 2001). Tevens kan een slechte uitvoering van de desbetreffende 

verandering zorgen voor weerstand (Smith, 2005), zodat dit dus een signaal kan zijn voor het 

management om na te gaan of een verandering wel goed wordt geïmplementeerd (Waddel en Sohal, 

1998). Gebrekkige communicatie is vaak de oorzaak, waardoor men tekort aan informatie heeft 

(Michels, 2009). Openheid en heldere communicatie kunnen dan ook weerstand verminderen. 

Ondanks goede communicatie kan er nog wel weerstand zijn, maar dan is in ieder geval wel duidelijk 

waar men zich tegen verzet: “People may still resist, but at least they and you know what they are 

resisting” (Marshak, 1993: 53). 

De reactie van medewerkers op een verandering ligt niet alleen aan de ‘perceived organizational 

identity’. Kreutzer en Jäger (2011) zijn van mening dat dit vooral te maken heeft met de kwaliteit van 
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communicatie van het management naar de medewerkers toe. Hoe meer medewerkers kunnen 

participeren in de besluitvorming en hoe beter de communicatielijnen met het management zijn, hoe 

meer verbondenheid er met de organisatie ontstaat en hoe minder er sprake is van gevoelens van 

onmacht tijdens zo’n ‘verandering’. 

Hoewel weerstand kan worden verminderd door goede communicatie, is weerstand ook inherent 

aan een verandering. Afwezigheid van weerstand geeft volgens Michels (2009) zelfs aan dat de 

betrokkenheid bij de organisatie gering is. Mabin en medeauteurs (2001)stellen, in tegenstelling tot 

Chatman (1991) en Kovoor-Misra (2009), dat juist de mensen die niet een dergelijke klik hebben met 

de organisatie-identiteit en tegenovergestelde ideeën laten blijken, de organisatie scherp houden.   

 

In dit hoofdstuk is getracht aan te geven welke theoretische aspecten van toepassing zijn op de 

thema’s uit het onderzoek bij de VARA. De thema’s identiteit, ‘multiple identities’, merkstructuren en 

verandering zijn belicht met behulp van theorieën van verschillende auteurs. In de hoofdstukken die 

volgen zullen deze theoretische thema’s leidend zijn met betrekking tot de analyse van de gevonden 

data. 
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4. Bevindingen 

 

Het doel van dit onderzoek is inzicht verkrijgen in hoe de medewerkers van de VARA de identiteit van 

de omroep beleven en hoe zij dit doorvertalen in hun werk. Om dit te onderzoeken hebben er 

interviews, observaties en documentenanalyse plaatsgevonden. De resultaten hiervan zijn in dit 

hoofdstuk te lezen.  

In dit onderzoek wordt de identiteitsdefinitie van Albert en Whetten (1985) gebruikt. Zij stellen dat 

identiteit kenmerkend, onderscheidend en duurzaam is. Om deze identiteitskenmerken overzichtelijk 

te behandelen, worden de bevindingen in dit hoofdstuk gepresenteerd aan de hand van de 

hierboven genoemde kenmerken in drie thematische paragrafen. Allereerst zal het thema 

‘kenmerkend’ aan bod komen. Hierin komt naar voren wat voor de respondenten het meest 

typerend is aan de VARA, in hoeverre hun beleving overeen komt met het missiestatement en hoe 

verschillen tussen de medewerkers hierin geduid kunnen worden. Vervolgens zal het aspect 

‘onderscheidend’ besproken worden. Hierin zal gekeken worden naar wat een programma volgens 

de medewerkers tot een VARA-programma maakt en waarin de omroep zich volgens hen 

onderscheidt van andere omroepen. Tot slot komen onderwerpen als de fusie met BNN, de toekomst 

van de VARA en veranderingen in de thematische paragraaf ‘duurzaam’ naar voren.  

 

4.1 Kenmerkend 

‘Kenmerkend’ is één van de identiteitscriteria volgens de definitie van Albert en Whetten (1985), die 

in dit onderzoek gehanteerd wordt. Om inzichtelijk te krijgen wat voor de medewerkers 

karakteristiek ofwel kenmerkend is aan de VARA, is tijdens de interviews getracht te achterhalen wat 

voor de respondenten het meeste typerend is aan de omroep. De resultaten hiervan zullen in deze 

paragraaf besproken worden. Daarnaast is gekeken of dat waar de VARA volgens haar eigen 

missiestatement voor staat, ook zo ervaren wordt door haar medewerkers.  

 

Typisch VARA  

Om zicht te krijgen op wat het meest kenmerkende is voor de medewerkers aan de VARA, is hen 

gevraagd de VARA te typeren in drie woorden. Op deze vraag zijn hele uiteenlopende antwoorden 

gegeven. De woorden die echter herhaaldelijk genoemd worden zijn ‘progressief’ (5x), 

‘(maatschappelijk) betrokken’ (4x), ‘breed’ (3x), ‘journalistiek’ (3x), ‘kritisch’(2x) en ‘solidair’(2x). 

Verder wordt genoemd: ‘traditioneel’, ‘vernieuwend’, ‘amusant’, ‘inhoudelijk’, ‘hoge kwaliteit’, ‘grote 

creativiteit’, ‘geëngageerd’, ‘warm’, ‘sociaal’, ‘tegendraads’, ‘lef’, ‘nieuwsgierig’, ‘kritisch’, 

‘competitief’, ‘links’, ‘solidair’, ‘amusement’, ‘satire’, ‘informatief’, ‘modern’ en ‘sociaal’. 

Ondanks dat bepaalde woorden vaker worden genoemd, lopen de gegeven karakteristieke 

omschrijvingen van de VARA uiteen. Toch zijn de hierboven genoemde woorden allemaal te 

relateren aan de VARA. Bijna elke typering komt wel ergens in de beleidsstukken, missiestatements 

en aanverwante nota’s van de omroep terug. Daarnaast is het opvallend dat alle kenmerken positief 

te duiden zijn. Wellicht ziet men ook wel minpunten, maar die zijn voor de medewerkers niet 

gezichtsbepalend. Net als de ‘typering van de VARA in drie woorden’ zegt de metafoor waarmee 

iemand de VARA zou omschrijven ook iets over de organisatie. Er is dan ook aan de respondenten 

gevraagd een dergelijke metafoor te noemen. Niet iedereen wist  hier een antwoord op te geven, 

maar de metaforen die wel genoemd zijn liepen uiteen: ‘de populaire leraar’, ‘een hele intelligente, 

bij vlagen sluwe, creatieve, sterke leider’, ‘een lekker glas wijn’, ‘Ajax, gewoon de beste club van 
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Nederland’, ‘een heilig vuur dat brandt’, ‘een sociaal werker die ook lid is van de tweede kamer’ en 

‘een ingewikkelde, maar boeiende achtbaan’.  

Opvallend is dat ook alle metaforen positief te interpreteren zijn en er een bijvoeglijk naamwoord 

wordt gebruikt wat ‘kwaliteit’ aangeeft: ‘populaire’, ‘intelligente’, ‘creatieve’, sterke’, ‘lekker’, ‘beste’, 

‘heilig’ en ‘boeiende’.  

Kijkend naar zowel de ‘typeringen van de VARA in drie woorden’ als de genoemde metaforen, blijkt 

dat in de beleving van de respondenten in eerste instantie op de positieve kenmerken van de VARA 

de nadruk ligt.  

 

Missie van de VARA 

Om inzichtelijk te kunnen maken of de missie van de VARA terugkomt in de beleving van de 

medewerkers is gekeken of de onderdelen van de missie genoemd worden door de respondenten. 

De huidige missie van de VARA is als volgt:  

“De VARA wil als onafhankelijke en progressieve omroep bijdragen aan een samenleving waarin 

zoveel mogelijk mensen goed geïnformeerd zijn, aan het publieke debat deelnemen en participeren in 

cultuur en maatschappij. Daarbij wil de VARA aandacht besteden aan nieuwe ontwikkelingen en wil 

ze grenzen verkennen” (uit vergaderstuk ‘werkgroep missie’ 19 juni). 

Uit de omschrijvingen van de respondenten over de VARA komen kenmerken die beschreven staan in 

de missie herhaaldelijk terug. Om dit overzichtelijk in kaart te brengen, is in dit hoofdstuk de missie 

ingedeeld onder de onderstaande subkopjes: ‘onafhankelijk en progressief’, ‘bijdragen aan een 

samenleving waarin zoveel mogelijk mensen goed geïnformeerd zijn’, ‘aan het publieke debat 

deelnemen’, ‘participeren in cultuur en maatschappij’, ‘aandacht besteden aan nieuwe 

ontwikkelingen’ en ‘grenzen verkennen’.  

 

Onafhankelijk en progressief 

Op de vraag ‘omschrijf de VARA in drie woorden’ is het meest genoemde kenmerk ‘progressief’. Ook 

verder in de interviews komt naar voren dat de respondenten de VARA als een progressieve omroep 

bestempelen. “De visie van de VARA is wel progressief”(R1), “De VARA is grosso modo links en 

progressief” (R2). Daarnaast wordt door sommigen aangegeven dat de VARA onafhankelijk is en zich 

niet wil binden aan een politieke stroming: “We zijn onafhankelijk”(R3) en “We zijn niet uitgesproken 

links, maar ook niet rechts” (R8). Deze citaten geven weer dat veel respondenten het eens zijn met 

dat deel van het missiestatement waarin het zegt dat de VARA onafhankelijk en progressief is. 

 

Bijdragen aan een samenleving waarin zoveel mogelijk mensen goed geïnformeerd zijn 

Het onderdeel uit het missiestatement ‘ waarin zoveel mogelijk mensen geïnformeerd’ zijn’, vertalen 

de respondenten veelal naar het ‘gericht zijn op een breed publiek’. Dit wordt dan ook herhaaldelijk 

genoemd tijdens de interviews: “Het is belangrijk dat je een brede doelgroep bereikt” (R1). Daarbij 

geeft men aan dat het daarom ook belangrijk is om daar de programmering op aan te passen: “De 

VARA heeft altijd gezegd: we willen groot publiek bereiken en daarom willen we ook brede 

programma’s maken” (R7). Tevens wil men dat er mensen ‘goed’ geïnformeerd zijn, wat betekent 

“dat inhoud belangrijk is” (R1) en “verschillende kanten worden belicht en niet alleen voor de 

bovenklasse” (R9). Hieruit blijkt dat dit onderdeel uit het missiestatement herhaaldelijk wordt 

benoemd door de respondenten.  
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Aan het publieke debat deelnemen 

Het missieonderdeel ‘deelname aan het publieke debat’ is wellicht voor meerdere interpretaties 

mogelijk. Enerzijds wordt aangegeven dat de VARA meerdere perspectieven wil belichten, wil 

opkomen voor de mensen zonder stem, het debat wil beïnvloeden en daarbij het gesprek van de dag 

wil bepalen. Dit blijkt uit de volgende citaten: 

R11: “We bezig zijn met maatschappelijk debat over verdelingsvraagstukken, emancipatie, mannen, 

vrouwen, minderheden over internationale ontwikkelingen, betrekkingen ja dat dat het altijd wel is en 

dat we daar altijd over praten.” 

R6: “Dan zeggen mensen sneller dat we journalistieke inhoudelijk, progressief zijn en dat we agenda 

bepalend zijn. We bepalen wel met onze dagelijkse programma’s het gesprek van de dag. En dat is 

ook een vorm van verheffing die we graag willen nastreven”.  

Anderzijds wil de VARA met online-communities de mogelijkheid creëren om mensen  betrokken te  

houden bij en deel te laten nemen aan het publieke debat: “Je kunt dan veel meer interactie met je 

doelgroep faciliteren (…) Je kan content dan door vertalen en aan communitiy-achtige componenten 

werken” (R 6). Op deze manier kan de betrokkenheid van de kijker of luisteraar worden vergroot.  

 

Participeren in cultuur en maatschappij 

Om mensen te laten participeren in cultuur en maatschappij is het van belang dit voor hen 

toegankelijk te maken. Dit is een belangrijke doelstelling van de VARA en wordt ook door de 

respondenten genoemd. Dit wordt door één van hen als volgt verwoordt:  “Om voor brede groepen 

van de bevolking high culture naar low culture brengen en low culture naar high culture” (R 12). Zoals 

uit onderstaande citaten blijkt, wordt De Wereld Draait Door daarbij vaak ter illustratie gebruikt:  

R18: “Als je kijkt naar De Wereld Draait Door, daar gaat het licht over zware onderwerpen en serieus 

over lichte onderwerpen. En dat maakt dat je dus ook een opera kunt laten zien en dat daar dan ook 

een miljoen mensen naar kijken en dat kan omdat je ook aanpakt over een lekkere film of uh altijd de 

precies, en de goeie vinger op welke muziek je nu moet laten horen.”   

R7: “Tegelijk zie je ook bij De Wereld Draait Door dat ze soms hele bijzondere muziek of klassieke 

muziek of opera onder de aandacht brengen van een groot publiek. Of beginnen met een project 

waarin ze allerlei wetenschappelijke inzichten onder het voetlicht brengen. Dat vind ik wel heel erg 

leuk dan zie je wel echt de oude idealen van het volk verheffen weer terug.” 

Door op deze manier culturele en maatschappelijke onderwerpen laagdrempelig te maken en te 

brengen, worden mensen gestimuleerd om te participeren in cultuur en maatschappij.  

 

Aandacht besteden aan nieuwe ontwikkelingen 

Om bij te blijven is het belangrijk aandacht besteden aan nieuwe ontwikkelingen. Dit is voor de VARA 

actueel en wordt tevens genoemd in het missiestatement. Wederom wordt als voorbeeld De Wereld 

Draait Door gebruikt:  

R13: “Het is continu improviseren, anticiperen, geen dag is hetzelfde. Het is heel afwisselend. Je bent 

continu bezig met het bedenken met nieuwe dingen.(...) Mensen vragen me wel eens wat is het 

geheim is van De Wereld Draait Door, wat is de sleutel. Er is er een aantal, één er van is dat we altijd 

ontwikkelen, we zijn continu nieuwe dingen aan het ontwikkelen”  

R 12: “De Wereld Draait Door is voor mij een voorbeeld vanaf dag één, dat waren opeens weer hele 

andere conventies. Onderwerpen werden in zeven à acht minuten behandeld in plaats van 25 

minuten. Dat had een up tempo wat mensen nog niet eerder hadden meegemaakt, die zaten bij wijze 

van achter hun adem te kijken en dat soort ontwikkeling, dat bedoel ik ook met progressief. Dat vind 
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ik niet alleen bij de VARA horen ik denk dat dat echt onze kernopdracht is, hoe vertalen wij onze 

waarden op een manier dat ze opvallen en passen bij deze tijd.”  

Uit deze citaten blijkt dat nieuwe dingen ontwikkelen en daarbij de waarden vertalen naar deze tijd 

belangrijk is voor de medewerkers. Dit wordt in het bovenstaande citaat ook als progressief 

aangeduid. 

 

Grenzen verkennen 

Tot slot komt ook het laatste gedeelte uit de missie terug in enkele interviews. Er wordt aangegeven 

dat ze “niet bang zijn om grenzen te verkennen” (R12). Een ander verwoordt het als volgt: “Ze 

schuwen de grens niet. Dat durfal, dat ze alles durven vind ik heel erg leuk. Dat ze niet bang zijn, dat 

ze experimenteren”(R13). Behalve dat men in de tegenwoordige tijd praat over dit kenmerk van de 

omroep, geeft ook iemand aan dat dit tevens in het verleden de VARA aantrekkelijk maakte: “VARA 

stond altijd voor gedurfd, daar gebeurde wat” (R4).  

Uit bovenstaande blijkt dat elk deel van de missie wel een paar keer door een aantal respondenten 

wordt benoemd. Hoewel alle kenmerken van de missie in de interviews naar voren gekomen zijn, 

hebben de respondenten verschillende elementen uit de missie benadrukt. Iedereen herkent in de 

praktijk dus één of meerdere onderdelen van de missie van de VARA. Het is echter wel een brede 

missie, waardoor de identiteit niet eenduidig is, verschillende aspecten omvat en ruimte laat voor 

eigen interpretatie. Dit heeft wel als gevolg dat iedere medewerker zich kan identificeren met de 

identiteit en zich er thuis voelt.  

 

Verrassende bevindingen 

Aan het begin van het onderzoek was de verwachting dat iemand die niet bewust voor de VARA als 

werkgever gekozen heeft, zich minder snel identificeert met de identiteit en missie van de omroep 

dan iemand die bij de keuze voor een baan zich daar wel nadrukkelijk door heeft laten leiden. 

Opvallend genoeg is dat niet gebleken uit de interviews.  

Voor een enkeling was het maar een hele bewuste keuze om destijds voor de VARA te kiezen. 

Sommigen hadden zelfs al voor meerdere omroepen gewerkt: “Ik heb ook voor drie omroepen 

gewerkt, wat dat betreft ben je een soort van prostituee, je gaat gewoon werken waar je kunt 

werken” (R7). Voor de meesten golden er andere redenen, zoals ‘dat het per toeval was’, ‘ via stage’, 

‘ze voor het programma kozen’, ‘gevraagd zijn’, ’zagen een vacature’, ‘via via’ of er ‘via hun opleiding 

zijn ingerold’. Toch voegt bijna iedereen uit zichzelf hier aan toe dat ze zich er nu heel erg thuis 

voelen en dat de VARA heel erg bij hun (opvattingen) past: “Mijn keuze was niet zo bewust, maar ik 

merk wel dat ik me heel erg thuis voel” (R1) en “Ik voel me daar ontzettend thuis” (R3). Ook 

verwachtte de zakelijk leider van de VARA dat mensen van een bepaald programma zich niet 

verbonden voelden met de VARA: “De mensen van programma X voelen zich niet VARA. Dat is bijna 

een vies woord. Velen zijn hier nog nooit geweest. Bij een borrel van de VARA komt de helft niet. Dat 

is Hilversum. Pas als ze eruit liggen komen ze hier aan bij P&O” (R8). Uit de gesprekken met de 

respondenten blijkt dat het echter veel genuanceerder ligt. Een aantal mensen heeft inderdaad het 

gevoel dat ze voor programma X werken, een enkeling werkt juist meer voor de VARA, maar het 

merendeel stelt dat het organisch is en dat men het gevoel heeft voor ‘beiden’ te werken: “Allebei, 

het gaat organisch. Is niet dat ik mezelf moet inprenten oh ja dit is voor...” (R16). Hoewel de beleving 

hierin uiteenloopt, geeft iedereen aan zich thuis te voelen bij de VARA. Ongeacht de reden waarom 

men bij de VARA is gaan werken of bij welk programma men betrokken is, voelt men zich verbonden 

met de VARA-identiteit en herkent men die.  
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Factoren die verschil in zienswijze beïnvloeden  
Uit de hierboven beschreven kenmerken blijkt dat de VARA een brede omroep is en dat de 

respondenten dan ook verschillende aspecten van de VARA eruit lichten. Kijkend naar de 

achtergrond van de respondenten, komt dit mogelijk door verschillende factoren zoals het aantal 

jaren dat ze bij de VARA werkzaam zijn, de functie die ze bekleden, de plaats waar ze werken, het 

geselecteerd zijn voor bepaalde functies, de vrijheid en betrokkenheid vanuit het bestuur of het 

hebben van een vaste aanstelling. 

 

Aantal jaren werkzaam 

Mensen die hier al tientallen jaren werken geven een andere beschrijving van de missie dan mensen 

die er minder lang werken. Zij leggen bijvoorbeeld meer de nadruk op ‘groen’: “VARA is groen” (R14) 

en “Ik ben meer verknocht aan groen dan aan rood” (R2). Daarnaast hebben ze commentaar op de 

‘nieuwere’ programma’s. Wederom wordt hier de Wereld Draait Door voor gebruikt ter illustratie. 

Het programma gaat volgens hen ‘te snel’ en laat zich leiden door ‘populariteit’, zoals uit de volgende 

citaten blijkt:“De Wereld Draait Door gaat te snel” (R14) en“Ik vind dat de VARA op sommige 

terreinen wat onduidelijk is geworden, wat grijzer. Er zijn programma’s die meer op uh populariteit 

dan op identiteit opereren. (...)De Wereld Draait Door om maar iets te noemen” (R2).  

Respondenten in de leeftijd van rond de dertig jaar die nog maar een aantal jaar bij de VARA werken, 

leggen meer het accent op amusement, “waarin humor belangrijk is” (R13). R15: “De VARA is iets 

vrolijker, amusanter.” (…) “Er mag ook gelachen worden.” Iemand anders geeft aan dat zijn 

programma een typisch VARA programma is “want er zitten veel grappen en acties in” (R5). 

 

Functie 

De respondentengroep bestaat uit eindredacteuren, redacteuren en buitenproducenten. 

Eindredacteuren geven in hun omschrijving van de VARA het meest de woorden terug die ook in de 

missiestatements en beleidsstukken staan, redacteuren doen dat in iets mindere mate en 

buitenproducenten het minst. Laatstgenoemden gebruiken naast de ‘klassieke omschrijvingen’ ook 

andere bewoordingen, zoals dat “bij de VARA hele leuke mensen werken” (R15) of dat de VARA een 

‘bijzonder club’ is, zoals uit het volgend citaat blijkt: “De VARA is een hele bijzondere club. (…)De 

VARA durft ook wel iets meer dingen te benoemen, te eren, te bewonderen” (R16). Daarnaast vinden 

redacteuren en buitenproducenten het lastiger om direct aan te geven waar de VARA voor staat.  

Dit blijkt uit een citaat van een buitenproducent: “Uhm, vind ik moeilijk ook weer. Het komt ook dat 

moet je wel realiseren, als je echt bij een omroep werkt dan denk je daar denk ik meer over na. Daar 

zit wel iets bij mij. Dat ik niet precies weet, ik zit wel af en toe bij de VARA. Maar je bent ook met je 

eigen dingen bezig, met je eigen bedrijf. Ik heb het idee dat ze bezig waren met ledenwerven... kan ik 

niet zeggen, sorry. Ik kan wel wat gaan roepen, maar dat weet ik eigenlijk niet” (R15). 

Ze geloven wel dat de VARA een lijn uitzet, maar kunnen die niet expliciet maken. Ze zijn daar ook 

minder mee bezig: “Ik denk daar allemaal niet zo over na joh. Wat dat betreft ben ik heel 

onverschillig. Dat denk ik echt” (R5).  

Dergelijke reacties zijn niet voorgekomen onder eindredacteuren. Zij hebben blijkbaar een beter 

besef van de identiteit van hun organisatie dan de redacteuren. Dit is wellicht te verklaren door het 

feit dat ze meestal al langer werkzaam zijn bij de omroep en meer met het bestuur te maken hebben. 

Eindredacteur word je ook niet zomaar, want daar gaat vaak jarenlange ervaring als redacteur aan 

vooraf.  
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‘Amsterdam’ vs. ‘Hilversum’ 

De zienswijze op de VARA wordt tevens beïnvloed door de plaats waar de respondenten werken. De 

respondenten uit Amsterdam leggen meer de nadruk op ‘scoren’ (R11, R12, R13) en kwaliteit en zijn 

daarin meer uitgesproken dan de respondenten uit Hilversum: “De VARA legt de lat hoog” (R13), “Zij 

zitten gewoon op een hotseat” (R16), “Ik denk dat de VARA zelf soms niet weten hoe goed ze zijn” 

(R16) en “De VARA is een winnaar”(R13).  

Ook geven de respondenten aan dat er een kloof bestaat tussen de verschillende redacties en dan 

met name tussen de redacties uit Hilversum en de redacties uit Amsterdam.  

Redacties uit ‘Hilversum’ hebben volgens de respondenten weinig interactie met ‘Amsterdam’ 

vanwege de afstand. Ook wordt aangegeven dat programma’s die in ‘Amsterdam ‘gemaakt worden 

‘(te) snel’ gaan, dat Amsterdam ‘arrogant’ is en haar ‘neus ophaalt’ voor ‘Hilversum’. Iemand 

verwoordt het als volgt: “De redactie van X vindt zichzelf God” (R2).  

Tevens wordt herhaaldelijk aangegeven dat de redacties in Amsterdam meer aandacht zouden 

mogen geven aan andere VARA- programma’s om zodoende meer solidariteit te tonen: “Ik zie 

Alberto Stegeman of dat soort lui of Peter R. de Vries vaker aan tafel bij programma X dan wij. Ik denk 

dat ze denken de VARA feliciteert zichzelf dat ze daar bang voor zijn en dat ze dan denken we moeten 

ervoor uitkijken dat het te veel overkomt als zelfverheerlijking” (R7) en “Dat is iets wat ik, laat maar 

zeggen, uh programma’s zoals X verwijt. Die zijn niet solidair” (R2). 

Vanuit Amsterdam wordt daar anders over gedacht. Zij stellen dat ze daar juist onafhankelijk in 

willen zijn: “Als het een programma is wat heel bijzonder is dan moeten we daar aandacht aan 

besteden, dan maakt niet uit of dat VARA is of niet.(…) En hij (mediadirecteur, KS) zal nooit zeggen dit 

programma die hebben een kontje nodig en ik wil dat je dit behandelt” (R13). 

Daarnaast wordt er vanuit ‘Amsterdam’ aangegeven dat het er in ‘Hilversum’ traag aan toe gaat. Ze 

vinden dat er in ‘Amsterdam’ meer gebeurt, minder wordt gezeurd en hebben kritiek op de ijdelheid 

van ‘Hilversum’: “De ijdelheid, dat is iets wat in Hilversum heel erg op de loer ligt(…)die zijn meer met 

zichzelf bezig zijn dan met de inhoud (…) Al die neuzelmensen vind ik zonde. Dat geëmmer in 

Hilversum. Dat is dan wat er naar me toe komt en dan denk ik: waar vergaderen jullie de hele dag 

over?! Dan krijg ik brieven en een sms’je van ze omdat ze weer boos zijn (redactie van programma X, 

KS) en dan denk ik, ik zou er de tijd niet voor hebben. Ik heb het idee wel wat harder gewerkt kan 

worden door sommige mensen. (…) Het kan wel met minder mensen beter” (R13). Een mogelijke 

oorzaak voor deze kloof zou kunnen zijn dat in ‘Amsterdam’ alleen maar (creatieve) 

programmamakers werken, omdat er namelijk geen ondersteunde afdelingen aanwezig zijn en 

omdat er dagelijks live programma’s worden gemaakt. Dit geeft een bepaalde dynamiek, die in 

‘Hilversum ontbreekt.  

 

Selectie 

Een reden die ook van invloed is op het gegeven dat eindredacteuren een beter besef van de 

identiteit van de VARA hebben, is de grondige screening die plaatsvindt, voordat iemand een positie 

verwerft als eindredacteur. Er wordt zorgvuldig gekeken om de juiste mensen op de juiste plek te 

krijgen. Zij zijn immers bepalend voor de inhoudelijke kleur die een programma krijgt. Ditzelfde geldt 

voor presentatoren, want zij zijn het gezicht van de omroep. De mediadirecteur verwoordt het als 

volgt: “Misschien is mijn allerbelangrijkste rol in dit hele proces is dat ik de juiste mensen selecteer en 

dan niet op de juist geloofsbrieven, maar door goed te kijken wat je wilt bereiken met een bepaald 

programma en kijken of zijn in die moderne tijd waar ik het net over had, die vertaalslag naar de 

kijker kunnen maken. Nog concreter, voor mij was niet altijd dominant of Matthijs van Nieuwkerk 
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Groenlinks stemde, maar de verheffingsgedachte nieuw leven in wilde blazen. (…) En dan ga ik niet 

het gesprek aan nogmaals waar stem je op, maar ik heb gekeken is het iemand intrinsiek bezig in z’n 

carrière met deze vertaalslag, vindt iemand het leuk om voor brede groepen van de bevolking high 

culture naar low culture brengen en low culture naar high culture. (...)En niet vanuit en daarom valt 

mij op als het gaat om identiteit daarom zei ik net ook over de verzuiling. Mensen zijn veel te smal 

alleen maar aan het kijken hoe vertaalt zo’n media organisatie dat. Wij vertalen dat door heel goed 

te kijken naar ja wie is iemand, wat kan iemand, wat zijn z’n wezenlijke drijfveren. Kijk hij moet niet 

een Wilders fan zijn voor alle duidelijkheid” (R12). De kwaliteit van de VARA om de juiste mensen op 

de juiste plek te zetten wordt bevestigd door andere respondenten:  

R13: “Dat is de kracht van Frans (mediadirecteur, KS) en van mij bij programma X dat we mensen om 

ons heen weten te verzamelen die met ons willen maken wat we willen maken.  Voor hem geldt dat 

voor een hele omroep en voor mij geldt dat voor programma X.” 

R5: “Ze hebben een oog voor creatieve programmamakers, die weten ze aan zich te binden en die 

maken dan weer mooie dingen. Zowel journalistiek als satire als informatief.” 

Zoals uit deze citaten blijkt, wordt door zowel de mediadirecteur als de respondenten aangeven dat 

er binnen de VARA goed geselecteerd wordt op belangrijke sleutelfiguren.  

 

Vrijheid 

Ben je eenmaal goed genoeg bevonden voor de positie, dan wordt er vervolgens ook veel vrijheid 

gegeven voor de invulling van het programma: “Er is mij nog nooit een opdracht verstrekt van zo 

moet je denken of programmeren” (R11.) Dit werd herhaaldelijk bevestigd door andere 

respondenten en wordt als zeer prettig ervaren, zoals uit onderstaande citaten blijkt:  

“En als je het goed doet dan krijg je heel veel vrijheid, dat vind ik ook erg knap. Het is geen 

betuttelende omroep. (...) Wat ook heel bijzonder is Frans (mediadirecteur, KS) laat ons inhoudelijk 

heel erg met rust” (R13) en “Wij worden heel vrij gelaten er wordt op geen enkele manier druk 

opgelegd wat voor verhalen wij zouden moeten maken” (R7). Door deze vrijheid hebben de 

respondenten het gevoel de ruimte te krijgen om zelfstandig te kunnen werken, wat als prettig 

ervaren wordt.  

 

Betrokkenheid directie 

Ook al is er veel vrijheid voor de eindredacteuren om naar eigen inzicht hun programma’s te maken, 

betekent dit niet dat er geen betrokkenheid is vanuit de mediadirecteur. Integendeel, het was 

opvallend hoe vaak de respondenten het bestuur complimenteerden. Er waren veel lovende 

woorden over de betrokkenheid van de mediadirecteur. Het wordt gewaardeerd dat het bestuur 

strijdt voor een goede plek van hun programma in de programmering, dat er taart wordt gebracht als 

er een goed seizoen is gedraaid en dat de mediadirecteur de uitzending heeft gezien. Zelf geeft de 

mediadirecteur ook aan dat hij dit belangrijk vindt en daar zijn best voor doet: “Het zou wel heel 

vervelend zijn als ik tegen  een aantal makers zou moeten zeggen, bijvoorbeeld ik heb Zembla van de 

afgelopen drie weken niet gezien, dat zou heel pijnlijk zijn. Vinden zij ook hè... in zekere zin is het voor 

mij zelfs een verbazing dat ze het zo belangrijk vinden dat ik het gezien heb. Ik loop lang genoeg in dit 

vak mee dat ik weet als je het niet doet dat het niet alleen tot teleurstelling leidt, maar ook als geen 

betrokkenheid lijkt, dat ze denken waar doen we het dan allemaal voor?” (R12). De betrokkenheid 

vanuit de mediadirecteur wordt dus ook daadwerkelijk ervaren door de respondenten.  
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Vaste dienst 

De respondenten uit het onderzoek zijn allemaal in vaste dienst. Dit beïnvloedt wellicht hun loyaliteit 

aan de omroep. Respondenten geven dan ook aan dat ze het idee hebben dat werknemers zonder 

vast contract de identiteit van de VARA op een andere manier beleven:  

R1: “Nu merk je mensen die werken een seizoen hier en dan seizoen bij de AVRO en dan bij Endemol. 

Doen daarna weer een klus bij de VARA. Dat merk je wel dat er onder  de flexibele schil... die mensen 

werken denk ik wel meer voor een programma, die hebben ook minder boodschap aan de VARA- 

identiteit.” 

R18: “Het irritante is wel dat mensen die je heel erg bij de VARA vindt passen weer weg moeten. Om 

dat dan hun contract afloopt of weet ik veel. En die gaan dan ergens anders hun programma maken 

en dan is de vraag wat is daar VARA aan?” 

Daarnaast geeft iemand aan dat toen hij nog een tijdelijk contract had, hij zich minder loyaal voelde 

aan de omroep. Pas toen hij een vast contract kreeg is hij bijvoorbeeld lid geworden van de VARA: “In 

het begin toen ik hier kwam werken was ik ook geen lid van de VARA en veel mensen vonden dat 

stom, ook de voorzitter vond dat stom. En toen werd erg gezegd, ja er schijnen ook medewerkers te 

zijn die geen lid zijn en toen dacht ik wij krijgen allemaal tijdelijke contracten en de loyaliteit van de 

VARA aan ons duurt negen maanden of twaalf maanden, waarom zouden wij ons dan wel moeten 

committeren aan de VARA? Dat vind ik raar” (R7).  

Hoewel de respondenten op het moment van onderzoek, voor zover bekend, een vast contract 

hadden, zouden de mensen, zoals ook hierboven wordt gesuggereerd, met een tijdelijk contract 

mogelijk minder loyaal aan de omroep kunnen zijn. 

 

4.3 Onderscheidend 

Aangezien het belangrijk is voor de VARA om onderscheidend te zijn, is het ook relevant om te 

onderzoeken hoe dit onderscheidend vermogen volgens de respondenten terug te zien is in hun 

eigen programma’s en waarin de VARA zich volgens hen onderscheidt van andere omroepen. Dit is 

aan bod gekomen tijdens het onderzoek en wordt in deze paragraaf belicht. 

 

Wat maakt het een VARA-programma? 

De VARA is een omroep die zich uiteraard wil onderscheiden van andere omroepen. Daarbij maakt zij 

programma’s vanuit haar identiteit, waarin zij in haar programmering onderscheidend probeert te 

zijn.  

Aan de respondenten is gevraagd ‘wat hun programma tot een VARA programma maakt’. Opvallend 

was dat iedereen dat meteen kon benoemen. Als meest onderscheidend werden de volgende 

eigenschappen genoemd: inhoudelijk, breed, amusement, journalistiek en maatschappelijk 

betrokken. 

 

Inhoudelijk 

Veel respondenten geven aan dat hun programma inhoudelijk van aard is en dat het de kijker 

informeert. Een citaat ter illustratie: “Dat het inhoudelijk is, dat het als het goed is je blik verruimt, 

dat je er wat van opsteekt en dat het beklijft” (R16). Dit past binnen de visie van de VARA.  
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Breed 

De VARA wil niet alleen inhoudelijke programma’s maken, maar vindt het tevens belangrijk dat dit 

voor een breed publiek toegankelijk is: “Programma X maakt saaie, pittige onderwerpen 

toegankelijk” (R9). Herhaaldelijk werd de ‘brede toegankelijkheid’ bevestigd door respondenten, 

omdat ze aangeven dit terug te zien in hun eigen programma. 

 

Amusement 

De VARA probeert in haar programma’s inhoud toegankelijk te maken door middel van een 

‘sandwichformule’. Dit houdt in dat de ‘inhoud’ op een “lekkere manier verpakt wordt” (R 18), zodat 

het toegankelijk blijft voor een breed publiek. Men doet dit vaak met behulp van amusement: “Je 

pakt maatschappelijke thema’s aan op een journalistieke manier met als vorm humor, sarcasme en 

satire” (R5).  

 

Journalistiek 

Veel programma’s van de VARA hebben een journalistieke inslag. Dat is ook wat veel programmakers 

belangrijk vinden en wat ze terug zien in hun programma’s: “Journalistiek is het een sterk 

programma” (R13). Volgens de respondenten maakt dat hun programma ook ‘VARA’. 

 

Maatschappelijk betrokken 

Tot slot wordt herhaaldelijk aangegeven dat men de VARA maatschappelijk betrokken vindt, waarbij 

er wordt opgekomen voor de zwakkeren in de samenleving: “Opkomen voor de zwakkeren (…) ik vind 

dat heel erg des VARA’s” (R17). Dit element ziet men vaak terug in de programma’s die men maakt. 

Behalve dat men van zijn eigen programma kan aangeven waarom het typerend is voor de VARA kan 

men het ook heel goed voor andere programma’s van de omroep. De identiteit van de zender is 

volgens de respondenten goed terug te zien in de programmering.  

Tijdens een observatie bij een redactievergadering van programma X viel het mij op dat de inhoud 

van het programma ook werd vastgesteld aan de hand van waar de VARA wel of niet voor staat. Met 

andere woorden, de principes die ze hanteren worden daar wel degelijk als richtlijn genomen.  

Op de vraag of de respondenten zelf bewust de identiteit van de VARA gestalte geven in hun 

programma wordt verschillend gereageerd. Ongeveer een derde geeft aan dat ze hier wel op een 

bewuste manier over nadenken: “Ik kom wel eens voor de keuze te staan kan dit wel of kan dit niet. 

Dan ga ik altijd uit uh van de VARA gedachte” (R4). De andere respondenten geven aan hier niet 

bewust over na te denken. Toch geven velen wel aan dat ze de VARA identiteit goed in hun 

programma’s weergeven, omdat het een onbewust proces is aangezien ze aangeven dat ze ‘geënt 

zijn op de VARA’, ‘dezelfde bloedgroep hebben’, ‘verwant zijn aan de omroep’, kortom, verweven zijn 

met de identiteit van de VARA: “Kijk de idealen van de VARA zitten op een gegeven moment in je 

bloed. Het DNA van de VARA dat zit ook in ons, dat gaat automatisch” (R16).  

De mediadirecteur gaf al aan dat hij op de boven genoemde vraag wisselde reacties verwacht. Dit 

maakt volgens hem niet veel uit als ze maar de “vertaalslag vanuit een bepaald gedachtegoed naar 

een programma” (R12) weten te maken, bewust of onbewust.  

 

Ten opzichte van andere omroepen 

Uit de interviews komt naar voren dat men de VARA onderscheidend vindt ten opzichte van andere 

omroepen en men kan goed aangeven waarom men dit vindt. De voornaamste redenen daarvoor zijn 

dat het inhoudelijk is, maar tevens gericht op een breed publiek: “De VARA heeft een prachtige 
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balans tussen inhoud en groot kijkerspubliek (…) We maken nooit programma’s voor onszelf, maar we 

maken ook geen programma’s die makkelijk zijn. Dat is heel knap, dat is echt de VARA” (R 13).  

De omroep waar de VARA vaak mee wordt vergeleken is de VPRO. Enerzijds ziet men 

overeenkomsten, want ze zijn beiden inhoudelijk en progressief. Toch onderscheidt de VARA zich 

volgens de respondenten doordat zij zich naast inhoud tevens richt op een breed publiek. Een 

respondent geeft hier een mooi voorbeeld van: “Ik zeg wel eens tegen mijn evenknie bij de VPRO: 

jullie ontdekken bandjes en wij maken ze groot, jullie verzinnen innovaties en wij geven ze aan het 

grote publiek” (R 6). De respondenten geven aan dat ze de VPRO minder toegankelijk vinden en te 

veel naar binnen gericht in vergelijking met de VARA. 

Een ander aspect dat wordt genoemd is de onderscheidende kwaliteit van de programma’s van de 

VARA: “Ik denk dat onze kwaliteit ons heel erg onderscheidt” (R 11). Medewerkers vinden dat de 

VARA veelal de beste en mooiste programma’s maakt. Iemand noemt de VARA “de top van de 

omroepen” (R 16). Behalve dat ze de kwaliteit van de programma’s heel sterk vinden, merkt men ook 

op dat het uitzonderlijk is dat een omroep als de VARA zoveel in ‘eigen huis’ maakt: “De VARA is één 

van de weinige omroepen die veel zelf maken.” (R 16). Tevens wordt ook nog genoemd dat de VARA 

zich in lef, talkshows en het opkomen voor de zwakkere in de samenleving onderscheidt van andere 

omroepen. 

De mediadirecteur bevestigt de reacties van de respondenten: “Eén ding weet je zeker, althans in de 

afgelopen jaren, vanuit je core competentie hebben wij denk ik verschillende jaren, decennia durf ik 

zelf te zeggen, onderscheidende content gemaakt en toegevoegde waarde opgeleverd in onze 

branche. Daar is vriend en vijand het over eens. Dat durf ik zonder blikken of blozen te zeggen” (R12).  

Uit de citaten van de respondenten blijkt dat ze in ieder geval intern van mening zijn dat de VARA 

zich onderscheidt van andere omroepen.  

 

Afzetten tegen religie 

Een terugkerend thema in de interviews is het zich distantiëren van religie. Dit was geen gepland 

onderwerp van gesprek, maar werd door de respondenten zelf naar voren gebracht. Zo benadrukken 

sommige respondenten dat ze niet gelovig zijn. “(...) terwijl ik helemaal niet in God geloof hoor!” (R 

5). Daarnaast werd er ook herhaaldelijk aangegeven dat men niet bij een religieuze omroep zou 

willen werken: “Ik zie mezelf niet bij een religieuze getinte omroep, daar sta ik gewoon niet achter” 

(R1). Tevens wordt aangegeven dat de VARA niet-religieus is en daarin ook een andere manier van 

redeneren aanhoudt: “Eén heel sterk ding is, wij zullen nooit een sterk religieuze omroep worden. (…) 

De VARA zal altijd wel denken vanuit uh ja toch wel een genuanceerd maatschappelijk beeld, niet 

religieus, geen groepen verketteren of mensen stigmatiseren en altijd op zoek naar een vrij sociaal 

liberale stroming.” (…) En vooral, zeg het nog maar we zijn niet religieus ik denk dat dat ons van 

andere omroepen onderscheidt” (R11) en “Alles wat zwaar vanuit de Here Jezus wordt 

geargumenteerd daar kun je niet zo veel mee, daar kan je niet op door vragen, wat dan heeft de Here 

Jezus het gedaan” (R11). 

 

Niet alleen werd aangegeven dat religie niet leidend is voor de omroep, maar men sprak zich ook 

kritisch uit over programma’s van een religieuze omroep, de EO:  

“Het is heel treurig om te zien dat er net zo veel mensen naar de EO kijken als Knevel en Van de Brink 

die in de zomer zitten op de plek van Pauw en Witteman. Wat ik onbestaanbaar vind. Dat is echt een 

zo veel slechter programma. (…) Ja daar heb ik geen zin meer in om elf uur ’s avonds in die twee 

mannen van de EO” (R18).  
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Dit kwam niet alleen naar voren in serieuze termen maar ook in grappen tijdens een 

redactievergadering van programma X  “(…) Knevel en Van de Brink, dat kijken wij toch niet?! Ga je je 

nu ook aanmelden voor de EO-jongerendag?” Tevens kwam dit tijdens een observatie van een 

werkgroep aan de orde. Er werd gediscussieerd over wat ‘jong’ inhoudt. “EO-jongeren zijn ook jong, 

maar dat wil je toch niet?!”  

Ondanks deze uitspraken heeft men wel herhaaldelijk aangegeven dat men het jammer vindt dat er 

bezuinigd wordt op de publieke omroep, omdat dit ten koste gaat van de pluriformiteit en het 

“afbreken is van cultureel erfgoed” (R 6).  

 

4.3 Duurzaam 

‘Duurzaam’ is een ander identiteitsaspect dat in dit onderzoek gehanteerd wordt. Een organisatie 

heeft alleen een sterke identiteit als het in staat is deze ook op langere termijn te bewaren. De 

context waarin de VARA zich in de toekomst moet bewegen is onzeker. Er zijn veel ontwikkelingen 

gaande in medialand en op 1 januari 2014 wordt de fusie met BNN een feit. In deze paragraaf wordt 

besproken hoe de respondenten aankijken tegen de fusie, de toekomst van de VARA en de 

veranderingen binnen de omroep.  

 

Fusie 

Vanaf 1 januari 2014 is het zover want dan is de fusie met BNN als het goed is een feit.  

De reacties op deze verandering waren over het algemeen goed. Men begreep dat het noodzakelijk 

was: “Het was ook onvermijdelijk” (R2). Daarnaast werd ook opgemerkt dat de omroepen 

waarschijnlijk qua visies wel goed bij elkaar passen. Velen vonden het zelfs een aanvulling op de 

identiteit van de VARA, omdat BNN een jonger publiek heeft, wat wellicht het ‘stoffige’ imago van de 

VARA kan verhelpen:  

“Ik geloof wel in de samenwerking VARA-BNN, omdat ik het lef, bravoure, marketing power en de 

jonge geest van BNN heel erg aanvullend vind op ons, soms wat mogelijk, verstofte, ingekakte, 

journalistieke houding” (R6)  

“Ik denk dat we wel iets kunnen leren van de losheid en de soort verfrissing die bij BNN  speelt” (R18).  

Toch zijn er ook enkelen die liever met de VPRO waren gefuseerd, omdat ze dit meer voor de hand 

vinden liggen. De reden die gegeven wordt is dat “BNN op sommige terreinen wel progressief is, 

maar op andere terreinen wat inhoudlozer is dan wij gewend zijn” (R 2). Naast enkele kritiek op de 

fusie partner, hebben sommigen hun bedenkingen bij de gelijkwaardigheid van de omroepen. Er 

klinken argumenten als “de VARA is velen malen groter is” (R 6), “dat ze weinig te bieden hebben” (R 

13) en “geen programma’s hebben die verschil maken” (R 16).  

Tevens vragen sommigen zich af of de fusie niet voor verwatering zal zorgen: “Het gevaar is dat het 

een cocktail wordt en dat ze allebei hun identiteit verliezen. Dat de melk in de koffie zit en dat ‘ie er 

nooit meer uit kan” (R6).  

Kortom, men is, ondanks enkele kritische kanttekeningen, over het algemeen positief over de fusie. 

Daarbij wordt vermeld dat men ook vertrouwen heeft in de leiding van de VARA  om hierin de juiste 

stappen te zetten:  

“Je hebt zeker een persoon als Frans Klein (mediadirecteur, KS) nodig die de leider is, want het is 

natuurlijk een bijna politieke strijd die je..je moet onderhandelen, slim zijn, op het juiste moment... je 

moet kunnen schaken, assertief zijn, heel goed vooruit kunnen denken. En dat kan Frans. Je moet 

geen leider hebben die een beetje loopt te slapen of z’n eigen ego belangrijker vindt. (…)En daarbij 
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beheerst hij dat hele spel eromheen heel goed. Kan die mensen voor zich innemen. Ja, Frans wint 

altijd” (R13).  

Vaak wordt tijdens grote veranderprocessen veel kritiek geleverd op het management. Het is daarom 

een compliment dat men bij het fusieproces vertrouwen heeft in de leiding van de VARA.  

 

Toekomst 

Gezien de bezuinigingen rondom de publieke omroep zijn er ook respondenten die over de toekomst 

van de VARA nadenken. Herhaaldelijk wordt genoemd dat men verwacht dat de VARA in de 

toekomst een productiehuis wordt:  

“Ik denk dat de Publieke Omroep het moeilijk gaat krijgen, dat ze als productiehuizen gaan werken. 

Dat dat een onvermijdelijke ontwikkeling is. (…)Ik zie wel dat VARA als productiehuis wel heel lang 

bestaan. Als omroep denk ik dat dat wel eindig is” (R2).  

Hoewel de toekomst van de publieke omroep wellicht onzeker is geeft iemand aan dat de 

programma’s van de VARA zeker zullen blijven bestaan:  

“De Publieke Omroep is een idioot fossiel, wat we nog hebben uit de verzuiling. Als het morgen in 

elkaar stort baalt niemand daarvan. Als de NPO niet meer bestaat, wat maakt jou dat uit. Als je maar 

wel kan kijken naar De Wereld Draait Door en kan luisteren naar Giel en de dag kan afsluiten met 

Pauw en Witteman en maar wel een mooie documentaire kan zien of zondagochtend naar Vroege 

vogels luistert of Yoep van het Hek of de nieuwe voorstelling Theo Maassen. Allemaal VARA, dat blijft 

toch gewoon bestaan?! In wat voor vorm dan ook!” (…) Ik ga een hele grote uitspraak doen: de VARA 

is groter dan de Publieke Omroep” (R4).  

Door meerdere respondenten wordt aangegeven dat de programma’s van de VARA wel zullen blijven 

bestaan, maar dat de huidige vorm van de VARA wellicht op de schop gaat:  

“Ik denk dat er over 10 jaar geen VARA/ BNN meer is. Ik denk dat er dan sprake is van een nieuw 

geïntegreerd merk waarbij het dan NRC/ NRC next model is of dat het gewoon één merk is wat 

verschillende crossmediale eigenschappen heeft” (R6).  

Kortom, ook al gaat de VARA door als productiehuis of in een andere vorm, de meeste respondenten 

hebben er fiducie in dat de VARA blijft bestaan. 

 

‘Branded house’ vs. ‘house of brands’ 

Uit de gesprekken met de respondenten blijkt dat men vindt dat de VARA in de afgelopen jaren wel 

veranderd is en vaak in positieve zin. De kernwaardes zijn volgens de respondenten hetzelfde, maar 

het “links drammerige, zure” (R16) is minder geworden. 

Naast deze verandering is de identiteit van de programma’s volgens de respondenten steeds sterker 

geworden. De programma’s van de VARA hebben een nog krachtiger uitstraling gekregen en zijn 

sterke merken geworden:  

“Ja met Pauw en Witteman en De Wereld Draait Door zijn ze wel, of waren ze al, een soort van 

hofleverancier van de talkshows op de Publieke Omroep. Dus ze zijn zo mogelijk nog sterker 

geworden in de uitstraling naar buiten. Ze hebben De Wereld Draait Door én Pauw en Witteman én 

Giel én Kassa en misschien nog wel twee sterken merken” (R5).  

Om deze (sterke) merken uit te buiten wordt om het programma heen een online community 

gebouwd. Deze ontwikkeling maakt dat volgens sommige respondenten de merken van bepaalde 

programma’s sterker worden dan het VARA-merk zelf:  

“Nu zit De Wereld Draait Door op iets wat Nederland 3 heet. Ik denk of jij nou op Nederland 3 zit of op 

weet ik veel wat, misschien op een eigen zender, maakt jou toch niet uit. Jij wilt toch gewoon De 
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Wereld Draait Door zien!” (R6) en “Ze maken gewoon het programma en dan komt pas de VARA” 

(R14).  

Deze verschuiving wordt mooi uitgelegd door één van de respondenten:  

“Je hebt twee stromingen in de marketing, je hebt een house of brands en je hebt een branded house. 

Een branded house is alles VARA labelen ongeacht wat er onder zit.(…) VARA is a house of brands. De 

Wereld Draait Door, Giel, Pauw en Witteman, Kassa, Vroege vogels en Joop zijn eigenlijk veel sterkere 

merken dan de VARA zelf” (R6).  

Volgens deze respondent zal de VARA deze verandering snel gaan doorvoeren, maar “dan is het eerst 

accepteren dat sommige programma’s meer appelleren aan het VARA-gevoel dan het merk VARA 

zelf” (R6). In het interview met de mediadirecteur waar deze mogelijk ontwikkeling werd besproken, 

beaamde hij dit. Zijn reactie was als volgt:  

“Hier zit ook een paradox. Je weet in deze tijd, zeker in deze digitale tijd, zeker als het gaat om social 

media, nieuwe media, dat de programmamerken ook echte merken moeten worden willen ze 

aansluiting vinden bij verschillende doelgroepen. VARA is een te grote paraplu, dat loopt van Giel 

Beelen, hardcore 3FM tot vroege vogels; wat een vele oudere doelgroep is, van De Wereld Draait 

Door tot Zembla. (…) Dus je zult een soort merkenstrategie moeten uitvoeren die merken kracht geeft, 

bijvoorbeeld De Wereld Draait Door is bij uitstek een sterk merk geworden. En in de verwachting, en 

ik hoop ook dat we daar voldoende op sturen, dat ze wel link maken met het moedermerk. Maar daar 

zit spanning op, dat zal ik niet ontkennen. Mensen zullen eerder zeggen ik kijk voor De Wereld Draait 

Door niet voor de VARA. Dat is ook dat is voor mij in dat opzicht ook geen probleem.Voor mij is het 

veel belangrijker dat wij een huis zijn, een house of brands om het zo maar te zeggen waar dit type 

programma me deze signatuur uit vandaan komt. Dat vind ik veel belangrijk” (R12). Deze 

ontwikkeling wordt dus door zowel de respondenten als de mediadirecteur gezien, maar wordt niet 

bestempeld als negatief, maar meer als onvermijdelijk.  

In dit hoofdstuk zijn de relevante thema’s uit de interviews naar voren gekomen. Er is getracht 

inzichtelijk te maken wat de respondenten kenmerkend en onderscheidend aan de VARA vinden en 

hoe zij tegen de toekomst van hun omroep aan kijken. Door dit aan bod te laten komen is 

geprobeerd inzicht te geven in hoe de respondenten de identiteit van de VARA beleven. 

In het volgende hoofdstuk zal aan de hand van deze bevindingen en het theoretisch kader een 

analyse worden gegeven van de onderzoeksresultaten.  
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5. Analyse 

 

In het vorige hoofdstuk zijn de resultaten van dit onderzoek beschreven. Hierin kwamen onder 

andere thema’s als ‘multiple identities’, verandering en merkstructuren naar voren. Tevens zijn er in 

het theoretische kader theoretische thema’s en inzichten aan bod gekomen. In dit hoofdstuk wordt 

met behulp hiervan een analyse van de bevindingen gemaakt. 

 

5.1 ‘Multiple identities’ 
Albert en Whetten geven al in 1985 aan dat er binnen een organisatie niet een eenduidig beeld van 

de organisatie-identiteit hoeft te bestaan. In de loop der jaren hebben steeds meer auteurs zich bij 

deze zienswijze aangesloten (Corley, 2004). Albert en Whetten (1985) geven onder meer aan dat 

medewerkers de organisatie-identiteit op verschillende manieren kunnen beleven en dus ook een 

ander beeld hiervan hebben dan hun collega’s. 

Uit de bevindingen van het onderzoek blijkt dat dit ook bij de VARA het geval is. Op het verzoek om 

de VARA in drie woorden te beschrijven, volgen de meest uiteenlopende beschrijvingen, hoewel er 

over sommige ‘eigenschappen’ wel consensus lijkt te bestaan.  

Dit blijkt ook uit de metaforen die de respondenten geven om de VARA te omschrijven. Hoewel alle 

metaforen positief te duiden zijn, benadrukt elke metafoor een ander aspect van de organisatie. Ook 

wordt door iedere respondent wel bepaalde delen van het missiestatement genoemd, maar is er 

verschil in welke delen van de missie ze benadrukken. Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen 

zijn dat de missie van de VARA zo breed is dat veel medewerkers zich hiermee kunnen identificeren. 

De identiteit is namelijk niet eenduidig, waardoor het ruimte overlaat voor eigen interpretatie. 

 

Uit het onderzoek blijkt dat de beleving van de VARA-identiteit onder haar medewerkers beïnvloed 

wordt door onder andere het aantal jaar dat ze werkzaam zijn bij de VARA, de functie die ze er 

bekleden en de plaats waar ze werken. Zo hebben de respondenten die al 30 jaar werkzaam zijn bij 

de VARA een ander beeld van de VARA dan de jongere generatie, die nog maar enkele jaren bij de 

VARA werkt. Ook is er een verschil in identiteitsbeleving tussen eindredacteuren, redacteuren en 

buitenproducenten. Tot slot schetsen de (eind)redacteuren uit Amsterdam een ander beeld van de 

VARA dan de respondenten uit Hilversum.  

Harrison (2000) beschrijft een casestudy over een psychiatrisch ziekenhuis, wat net als de VARA te 

maken heeft met grote veranderingen. Het management wil een grote mate van loyaliteit en om dat 

te bereiken is er inzicht in de beleefde organisatie-identiteit nodig. Harrison (2000) beschrijft in haar 

artikel dat ook in het ziekenhuis de individuele beleving van de organisatie verschilt per medeweker. 

Ze stelt dat het beeld dat men heeft van een organisatie gevormd wordt de door de functie, de 

afdeling waar men werkzaam is en de generatie waar men toe behoort. Deze theorie is een 

verklaring voor het verschil in identiteitsbeleving binnen de omroep. Er is namelijk een parallel te 

trekken naar de VARA, waar de beleving van identiteit ook beïnvloed wordt door onder andere het 

aantal jaren dat ze werkzaam zijn, de functie die ze bekleden en de plaats waar ze werken. Volgens 

Harrison (2000) kan er geen objectief beeld van de organisatie worden gevormd, omdat binnen een 

bepaalde functie of afdeling maar een deel van de werkelijkheid van de organisatie wordt gezien, 

waardoor er een subjectief beeld van de organisatie wordt gevormd. Dit beeld wordt dus onder 

andere bepaald door de functie en afdeling waarbinnen men werkt. 

Uit het onderzoek komt tevens naar voren dat de eindredacteuren een sterker besef hebben van de 
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organisatie-identiteit dan de redacteuren. Eindredacteuren weten sneller en beter aan te geven wat 

volgens hen typerend is aan de VARA. Veel redacteuren geven ook aan hier weinig over na te 

denken. Eindredacteuren zijn verantwoordelijk om de identiteit van de VARA door te vertalen en 

geven aan zich hier ook daadwerkelijk verantwoordelijk voor te voelen. Dit is minder het geval bij de 

redacteuren die vaak aangeven ‘gewoon een goed programma te willen maken’. Corley (2004) 

bevestigt dit door te stellen dat het verschil in zienswijze terug te voeren is op de hiërarchische lijn. 

Volgens Corley (2004) komt dit omdat mensen met een hogere functie de organisatie-identiteit zien 

als organisatiestrategie en de mensen met een lager functie de organisatie-identiteit meer zien als 

organisatiecultuur.  

Martin (2004) stelt dat verschil in beleving van de cultuur van de organisatie eerder regel is dan 

uitzondering en dat dit geen probleem hoeft te zijn. Schoemaker (2006) sluit zich daar bij aan, maar 

is wel van mening dat de identiteit van een organisatie richting dient te geven en een ankerpunt 

moet bieden aan haar medewerkers: ‘A sense of belonging’ (p. 26). 

Bij de VARA is dit ‘ankerpunt’ aanwezig. Uit de bevindingen blijkt dat men zich erg verbonden voelt 

met de omroep. Een respondent omschrijft het als volgt: “Ik voel me ontzettend thuis” (R3).  

Zoals een medewerker in het psychiatrisch ziekenhuis in de studie van Harrison (2000) treffend zegt: 

“We all work for the Hanson; we just all work for a different one”(p. 449), geldt dit ook voor de 

VARA. De missie van de VARA is een brede missie, waardoor de identiteit niet eenduidig is en ruimte 

overlaat voor eigen interpretatie. Dit heeft tot gevolg dat praktisch iedere medewerker zich kan 

identificeren met de identiteit en zich er thuis voelt.  

 

De VARA bevindt zich in een veranderingsproces, namelijk in een fusietraject met BNN. Uit de 

interviews met de VARA-medewerkers blijkt dat de reacties op de fusie over het algemeen vrij 

positief zijn. Velen zien ook wel voordeel in de samenwerking, omdat het een kans biedt om een 

jonger publiek te winnen en het imago van de VARA te verfrissen: “Ik geloof wel in de samenwerking 

VARA-BNN, omdat ik het lef, bravoure, marketing power en de jonge geest van BNN heel erg 

aanvullend vind op onze, soms wat mogelijk verslofte, ingekakte, journalistieke houding” (R6). 

Hanson (2000) en Schoemaker (2006) geven aan dat loyaliteit aan de organisatie belangrijk is tijdens 

een verandering. Volgens Kovoor-Misra (2009) worden veel organisatorische veranderingen, zoals 

een fusie, door de leden van een organisatie als crisis ervaren. Op zulke ingrijpende gebeurtenissen 

zijn twee soorten reacties mogelijk: of men ervaart de verandering als bedreiging of, zoals bij de 

VARA, als kans. Vervolgens is haar mening dat deze reactie voornamelijk wordt beïnvloed door de 

‘perceived organizational identity’. Wanneer een op handen zijnde verandering past binnen de 

persoonlijke beleving van de organisatie-identiteit, zal men de verandering sneller als positief 

beoordelen. Een medewerker die van mening is dat de VARA aansprekend dient te zijn voor jonger 

publiek, zal de fusie met het ‘jonge’ BNN dan ook eerder als een kans zien dan. 

 Zoals al eerder is gezegd, is er verschil in de beleving van de ‘perceived organizational identity’, 

ofwel organisatie-identiteit, onder de werknemers. Het is echter wel belangrijk voor het 

management om zicht te hebben op de beleving van de identiteit van de organisatie, omdat deze van 

invloed is op de bereidwilligheid tot verandering en de loyaliteit aan de organisatie (Kovoor-Misra, 

2009: 494). Jackson en Dutton (1988) stellen dat als men de verandering beschouwt als kans, de 

situatie wordt gezien als positief met een potentieel van winst in plaats van verlies. De interviews 

met de medewerkers van de VARA bevestigen deze zienswijze doordat hieruit heel duidelijk naar 

komt dat de respondenten die van mening zijn dat de fusie met BNN kansen biedt, bereidwilliger zijn 

ten opzichte van de verandering dan de respondenten die deze verandering zien als een bedreiging. 
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5.2 ‘Branded house’ vs. ‘House of brands’ 
Schoemaker (2006) geeft aan dat een identiteit gefragmenteerd kan zijn. Hij zegt dat het is van 

belang om te beoordelen of deze fragmentatie loopt langs de lijnen van de afdelingen. In het geval 

van de VARA kunnen afzonderlijke programma’s als afdelingen worden gezien. Wanneer deze zich 

naar de markt als aparte identiteiten presenteren kan dit toch de organisatie-identiteit versterken 

(Schoemaker, 2006: 26). Hoewel de (brede) identiteit van de VARA samenbindt, is deze niet 

eenduidig en deze diversiteit is ook terug te zien in de programmering. Er is ruimte voor zowel 

cabaret en onderzoeksjournalistiek, als voor quizzen en dagelijkse talkshows. 

Zoals de medewerkers zich bij het omschrijven van de organisatie-identiteit van de VARA zich vooral 

richten op een bepaald aspect van de omroep, zo richten de programma’s zich ook vaak op een 

bepaald gedeelte van de missie van de VARA. Deze verschuiving is terug te zien in de merkstructuren. 

De VARA ontwikkelt zich steeds meer van een ‘branded house’ naar een ‘house of brands’. In een 

‘branded house’-strategie is het moedermerk dominant en verhouden submerken zich op een 

herkenbare manier tot het moedermerk (Aaker en Joachimsthaler, 2000: 15). In een ‘house of 

brand’-strategie worden submerken ‘stand-alone brands’, die zich richten op een bepaalde niche 

zonder een directe link naar het moedermerk te maken (Aaker en Joachimsthaler, 2000: 15). Deze 

ontwikkeling is terug te zien bij de VARA. Voorheen waren programma’s van de VARA duidelijk te 

linken aan de VARA en wist men ook dat het een VARA-programma betrof. Tegenwoordig is de 

identiteit van sommige programma’s sterker geworden. Dit wordt gecreëerd door ‘branding’ van het 

programmamerk en door online communities om het programma heen te bouwen. Volgens sommige 

respondenten zijn bepaalde ‘programmamerken’ zelfs sterker geworden dan het VARA-merk.  

Zoals hiervoor aangehaald stelt Schoemaker (2006) dat wanneer de diversiteit van een organisatie 

zich uit in losstaande identiteiten, in dit geval programma’s, dit wel de organisatie-identiteit kan 

versterken, maar op een minder zichtbare manier. Een respondent verwoordt dit als volgt: “Je moet 

accepteren dat sommige programma’s meer appelleren aan het VARA-gevoel dan aan het VARA-

merk zelf” (R6). Op deze manier blijft de VARA zichtbaar en sterk genoeg om een bepaalde identiteit 

aan de programmering mee te geven, waarbij er tevens aansluiting wordt gevonden bij verschillende 

doelgroepen.  
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6. Conclusie  
 

Na aanleiding van de nieuwe mediawet zal de VARA vanaf 1 januari 2014 fuseren met BNN. Tevens 

liggen er forse bezuinigingen in het verschiet. Het is daarom voor de VARA van groot belang om 

onderscheidend te zijn en te blijven, omdat hierin het bestaansrecht van de omroep ligt. Is de 

identiteit van de VARA nog houdbaar en wordt deze gedragen door haar medewerkers? In het 

zoeken naar antwoorden op bovenstaande vragen is de beleving van de identiteit van de VARA door 

de medewerkers van belang. Zij zijn degenen die de programma’s inhoudelijk kleur geven en 

daarmee een vertaalslag maken van de VARA-identiteit naar het VARA-programma. De 

onderzoeksvraag die in deze scriptie centraal staat en in dit hoofdstuk wordt beantwoord, luidt dan 

ook: ‘Hoe beleven de (eind)redacteuren de identiteit van de VARA?’ 

Om deze vraag te beantwoorden hebben er interviews, observaties en documentenanalyse 

plaatsgevonden. Na de analyse van de uitkomsten kunnen verschillende conclusies getrokken 

worden.  

 

Uit het onderzoek blijkt dat de respondenten de VARA op uiteenlopende manieren beschrijven als 

gevraagd wordt wat voor hen kenmerkend is aan de VARA. Wel benadrukken ze allen (onder)delen 

van het missiestatement, maar is er wel verschil in welk deel van de missie ze benadrukken. Dit 

betekent dat ze allemaal zich wel verbonden voelen met (een deel van) de missie van de VARA, die 

luidt: “De VARA wil als onafhankelijke en progressieve omroep bijdragen aan een samenleving waarin 

zoveel mogelijk mensen goed geïnformeerd zijn, aan het publieke debat deelnemen en participeren in 

cultuur en maatschappij. Daarbij wil de VARA aandacht besteden aan nieuwe ontwikkelingen en wil 

ze grenzen verkennen”.  

Er hoeft binnen de VARA niet per se een eenzijdig beeld van de organisatie-identiteit te bestaan, om 

toch te kunnen spreken van een sterke organisatie-identiteit. Juist een brede missie, waarbij een 

ieder zich door een ander aspect aangesproken kan voelen, kan bijdragen een sterke organisatie-

identiteit. Die identiteit is niet dus eenduidig, waardoor er meerdere interpretaties mogelijk zijn. Dit 

leidt er toe dat respondenten zich ‘ontzettend thuis voelen’ bij de VARA.  

Uit het onderzoek blijkt dat de identiteitsbeleving onder de VARA-medewerkers beïnvloed wordt 

door de volgende factoren: het aantal jaar dat ze er werkzaam zijn, de functie die ze bekleden 

(namelijk of ze eindredacteur, redacteur of buitenproducent zijn) en de plaats waar ze werken 

(Amsterdam of Hilversum). Deze aspecten beïnvloeden namelijk de ervaren werkelijkheid van de 

organisatie, waardoor een subjectief beeld wordt gevormd.  

Helaas is de respondentengroep van redacteuren en buitenproducenten niet groot genoeg geweest 

om representatief beeld te vormen. Voor scherpere conclusies over de mate van invloed van de 

genoemde factoren is nader onderzoek nodig.  

De respondenten kunnen daarnaast heel goed benoemen wat hun eigen programma, maar ook de 

programma’s van collega’s, tot een VARA-programma maakt. Kenmerken als ‘inhoudelijk’, ‘breed’, 

‘amusement’, ‘journalistiek’ en ‘maatschappelijk betrokken’ worden genoemd. Hieruit blijkt dat zij 

hun omroep als onderscheidend zien in vergelijking met andere omroepen.  

Volgens de meeste respondenten werkt deze onderscheidende identiteit min of meer onbewust 

door in de invulling van de programma’s. Ze hebben de VARA-identiteit namelijk als het ware 

verinnerlijkt waardoor ze hun programma’s onbewust de VARA-identiteit meegeven. Ze geven aan 

dat ze ‘geënt zijn op de VARA’, ‘dezelfde bloedgroep hebben’, verwant zijn aan de omroep’, kortom 

dat ze verweven zijn met de identiteit van de VARA.  
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De reacties op de grote verandering, de fusie met BNN, zijn over het algemeen vrij positief. Met 

name de respondenten die van mening zijn dat de VARA het jonge publiek moet aanspreken, zien 

kansen in de samenwerking met BNN om het imago te verfrissen. Het blijkt dat de benadering van de 

op handen zijnde verandering dus gekleurd wordt door de beleving van de organisatie-identiteit. Past 

de verandering daarbinnen, dan wordt deze ook eerder als kans gezien.  

Vanwege de bezuinigingen binnen de publieke omroep denken de respondenten ook na over de 

toekomst van de VARA. Hoewel de vorm waarin de VARA blijft voortbestaan, voor velen niet duidelijk 

is, verwachten ze wel dat de VARA ook in de toekomst zal blijven bestaan. De VARA is volgens velen 

‘te sterk ’ om te verdwijnen. 

 

Uit de literatuur is gebleken dat een identiteit sterk is als het kenmerkend, onderscheidend en 

duurzaam is. Ondanks de verschillen in identiteitsbeleving van de VARA blijken de respondenten 

goed te kunnen benoemen wat de VARA kenmerkt en waarin zij zich onderscheidt in haar 

programma’s. Ook zijn ze van mening dat de VARA duurzaam is, omdat ze toekomst zien in hun 

omroep. Hieruit kan worden afgeleid dat de VARA een (sterke) identiteit heeft.  

Desalniettemin is er een ontwikkeling gaande die aandacht verdient. Hoewel de brede identiteit van 

de VARA samenbindt, is deze niet eenduidig en deze diversiteit is ook terug te zien in de 

programma’s. Zoals de respondenten zich vooral identificeren met een bepaald aspect van de 

omroep, zo richten de programma’s zich ook op een bepaald gedeelte van de missie. Deze 

verschuiving is terug te zien in de merkstructuren. De VARA ontwikkelt zich namelijk van een 

‘branded house’ naar een ‘house of brands’. Dit houdt in dat voorheen programma’s duidelijk te 

linken waren aan de VARA zelf, terwijl tegenwoordig de merken van sommige VARA-programma’s 

sterker zijn geworden dan het merk ‘VARA’ zelf. Deze ontwikkeling is reeds in gang gezet en het is de 

vraag of het mogelijk én wenselijk is dit te stoppen. De diversiteit kan de organisatie-identiteit 

namelijk wél versterken, maar dat zal op een minder zichtbare manier plaatsvinden. 

Het is daarom goed om niet meer (krampachtig) te proberen het VARA-stempel op de programma’s 

te drukken, maar te accepteren dat sommige programma’s meer appelleren aan het ‘VARA-gevoel’, 

dan aan het VARA-merk zelf. Op deze manier blijft de VARA zichtbaar en sterk genoeg om een 

bepaalde identiteit aan de programma’s mee te geven, waarbij er door de brede identiteit tevens 

aansluiting wordt gevonden bij verschillende doelgroepen. Kortom, de brede identiteit van de VARA 

is een kracht! 
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