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SAMENVATTING 
 
Deze masterthesis is geschreven ter afronding van de Master Strategisch Human Resource 
Management. Binnen dit onderzoek staan herinrichting van werk, extra inzet en affectieve 
betrokkenheid centraal. Het onderzoek is uitgevoerd bij X X (X), onder de medewerkers en 
Teamleads van X Customer Services. De aanleiding voor dit onderzoek is de recente 
organisatie verandering waarbij X Customer Services gecentraliseerd is. 
 
De doelstelling van het onderzoek in inzicht te bieden in wat een herinrichting van werk 
betekent voor de mate waarin medewerkers zich extra inzetten en affectieve betrokkenheid 
ervaren. De centrale vraagstelling luidt als volgt: 
 
In hoeverre zorgt herinrichting van werk voor verandering in de mate waarin vaste werknemers van 
X Customer Services zich extra inzetten en/of de mate waarin zij zich affectief betrokken voelen?  
 
Om antwoord te geven op deze onderzoeksvraag is middels 17 interviews getracht de 
belevingswereld van de medewerkers en Teamleads te achterhalen. Het onderzoek is zowel 
theoretisch als contextueel ingebed, de literatuur vormt de bouwstenen van het onderzoek 
en de rode draad in het gehele onderzoek is de context van X Customer Services. 
 
De belangrijkste bevindingen zijn te vinden in de thema’s informatiedeling, uniformiteit, 
structuur, sociale ondersteuning, autonomie, luisteren naar en leren van medewerkers en 
integriteit van het management. 
 
Op basis van de bevindingen wordt een aantal bevindingen gedaan. De bevindingen richten 
zich op drie niveaus binnen de organisatie, rekening houdend met de complexiteit van de 
uitvoer en de bijdrage ervan voor de organisatie. Kortweg betreft het: 1) luisteren, betrekken, 
delen & terugkoppelen; 2) inspelen op behoeftes; 3) belangen in balans in de 
ambassadeursrol en tot slot 4) bouwen aan vertrouwen & waardering.   
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1 Inleiding 
 
De globalisering, snelle technologische ontwikkelingen en de economische recessie vraagt 
van organisaties om flexibel en efficiënt te zijn om zo concurrerend te blijven. Tevens heeft er 
een wereldwijde verschuiving plaatsgevonden van een ‘productie economie’ naar een 
‘kennis en service economie’. Het succes van organisaties hangt steeds meer af van het 
vermogen om te voorzien in de behoeften van klanten en opdrachtgevers (Grant & Parker 
2009). Hiertoe voeren organisaties herstructureringen en reorganisaties door teneinde de 
flexibiliteit en efficiëntie te vergroten. Een organisatieverandering zoals herstructurering en 
reorganisatie is tekenend voor het DNA van een organisatie (Boselie, 2011) wat voor de niet 
boventallige medewerkers vaak betekent dat zij te maken krijgen met veranderde functies, 
een ander management, andere collega’s en een andere werkomgeving. De rol van deze 
blijvers is van cruciaal belang, omdat zij met hun houding en gedrag bepalend zijn voor een 
succesvolle realisatie van organisatieveranderingen (Wittig, 2012). Factoren zoals baan 
(on)zekerheid, het ervaren van de voordelen van en betrokkenheid bij de verandering, 
binding met de organisatie en vertrouwen in de leidinggevende zijn bepalend voor de mate 
van weerstand van werknemers bij organisatieveranderingen, dit geldt voor elke organisatie 
die een verandering doormaakt (Peccei, Giangreco, & Sebastiano, 2011; Neves & Caetano, 
2009).  
Echter, voor organisaties met een zogenaamd corporate brand  is de rol van de medewerkers 
ten tijde van organisatieverandering van nog grotere omvang. Enkele voorbeelden van 
organisaties die een corporate branding strategie voeren zijn Nike, X, Philips en X. De corporate 
branding strategie is allereerst te herkennen aan de merknaam welke gelijk is aan de naam 
van de organisatie. Met corporate branding tracht de organisatie geloofwaardigheid te creëren 
waarbij de visie, waarden en het imago van de organisatie sleutelelementen zijn (Hatch & 
Schultz, 2001, p. 130). Ten tweede is kenmerkend voor organisaties met een corporate branding 
strategie is dat deze verder rijkt dan de consument: ook medewerkers, investeerders 
leveranciers, partners en (lokale) gemeenschappen komen in aanraking met het brand ofwel, 
het merk. Voor medewerkers van een organisatie met een corporate branding strategie geldt 
dat zij naast medewerker en consument bovenal ambassadeur zijn van de organisatie, het 
merk en haar producten, ook wel internal branding genoemd (Leenheer & Brees). De 
specifieke kenmerken van corporate en internal branding zijn van belang voor de context 
waarbinnen dit onderzoek is uitgevoerd, de context van X X, onderdeel van X Nederland 
(X). 
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1.1 De context van X X 

Sinds 2 januari 2013 is X gerealiseerd als zelfstandige X met de X als belangrijkste 
leverancier. Voor januari 2013 was er sprake van een geïntegreerde organisatie welke niet 
geschikt geacht werd om te overleven in de sterk veranderde context waarin efficiëntie en 
flexibiliteit gevraagd wordt door klanten. De gescheiden (X & X) marktbewerking is van 
belang vanwege twee redenen. Enerzijds heeft een verschuiving van andere x in de markt 
plaatsgevonden die zich steeds meer op de x en xmarkt begeven. Zij bieden een breed 
portfolio met aantrekkelijke marges en goede service aan xklanten. Dit betekent toegenomen 
concurrentie voor X op de xmarkt. Anderzijds is er sprake van toegenomen concurrentie van 
overige X in de markt, wat voor X tot een waarde afname van 1% per jaar leidt 
(Adviesaanvraag Grofstructuur, 2012). Met de verzelfstandiging van X wordt gestreefd naar 
meer waardecreatie in andere categorieën dan x, zoals gedestilleerd, wijn, frisdrank, food & 
non-food. Tevens moet het leiden tot een verhoogde mate van flexibiliteit en 
reactievermogen op de klantbehoefte met uitgebreide kennis en ervaring van het gehele 
portfolio van x. X is onderscheidend als x omdat zij als distributiecentrum een belangrijk 
onderdeel uitmaakt van de organisatieketen ‘van graan tot kraan’. Afbeelding 1 geeft de 
nieuwe keten van de organisatie weer waarin de x en x gescheiden zijn. 
 

1.2 Aanleiding 

Het startpunt voor dit onderzoek is de observatie tijdens de afsplitsing van X van de X, zoals 
hierboven beschreven. Met in het bijzonder een verwondering over de centralisatie van de 
Customer Services afdeling van X X (hierna X Customer Services). De verwondering over 
deze organisatieverandering is dat deze sterk gedreven is op kostenefficiëntie, waardoor de 
focus op de menselijke kant en de persoonlijke en sociale heroriëntatie1 verloren is gegaan. 
Dit terwijl de inzet van de werknemers die de organisatie verandering ‘overleven’ cruciaal is 
voor het realiseren van een toename in flexibiliteit en efficiëntie. De sociale heroriëntatie is 
van belang voor de houding en het gedrag van medewerkers ten tijde van 
organisatieverandering. Er dient met een aanzienlijk lagere bezetting meer werk verzet te 
worden. Service- en klantgerichtheid zijn een belangrijke speerpunten voor de nieuwe X (X, 
2012). Dit laatste vergoot de cruciale rol van de medewerkers van X Customer Services voor 
het succes van de organisatieverandering, aangezien het klantcontact overwegend via de 
medewerkers van Customer Services verloopt. 
 

                                                        
1 Persoonlijke en sociale heroriëntatie betreft het her bepalen van posities en richtingen binnen de nieuwe sociale 
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De HR Manager van X Commercie en de Directeur van X erkennen dat bij de centralisatie 
van Customer Services de focus sterk gelegd is op de organisatiestructuur, IT, 
standaardisering van werkprocessen en het proces waarin afscheid genomen is van collega’s 
op grond van boventalligheid (X, 2012; X, 2013; X 2012). De Manager X Customer Services 
geeft aan dat er ruim de tijd is genomen voor de voorbereidingen en beperkte tijd voor de 
implementatie, er is gekozen voor een snelle organisatieverandering. De rol van de 
medewerkers is des te crucialer wanneer het een snelle organisatieverandering betreft 
(Geoffard & Luchini, 2007). Terwijl organisatiestructuren, beleid en technologieën snel 
veranderen hebben de betrokken werknemers vaak meer tijd nodig. Elk betrokken individu 
gaat door verschillende psychologische fases welke van invloed zijn op de ervaringen en het 
gedrag ten aanzien van organisatieverandering (Balgun & Johnson, 1998). Deze casestudy is 
een praktijkvoorbeeld van wat in de recente literatuur een bekend gegeven is: organisaties 
zijn goed in het plannen en ontwerpen van de technische en structurele kant van 
organisatieverandering, waarbij de focus veelal ligt op het economische aspect. Hierdoor 
komen de menselijke en sociale aspecten op een tweede plaats, of worden zelfs genegeerd 
(Demers et al., 1996, p.22 in Bennett & Durkin, 2000; Roe, Smeelen & Hoefeld, 2005). Gezien 
de onlangs geïmplementeerde en toekomstige organisatieveranderingen waarin de 
betrokken medewerkers een cruciale rol spelen voor succesvolle doelrealisering en 
effectiviteit van organisatieveranderingen, is het voor X van belang om inzicht te krijgen in 
hoe medewerkers herinrichting ervaren en wat dit betekent voor de mate waarin zij zich 
extra inzetten en affectief betrokken zijn. Waarbij met affectieve betrokkenheid in het 
bijzonder aandacht is voor de ambassadeursrol die medewerkers vervullen voor X en haar 
producten vanuit de optiek van internal branding.  
 

1.3 Doelstelling 

Het doel van het onderzoek is om het management van X inzicht te geven in 1) de 
belevingswereld van medewerkers over de herinrichting, 2) wat dit betekent voor de mate 
waarin zij zich al dan niet extra inzetten en 3) wat herinrichting betekent voor de mate 
waarin medewerkers affectieve betrokkenheid ervaren. Hierin wordt nadrukkelijk 
meegenomen wat het voor de medewerkers betekent dat zij werken voor het sterke merk X 
en hun rol als ambassadeur voor X en haar producten. De belevingswereld van 
leidinggevenden en medewerkers van X Customer services staan centraal in het onderzoek. 
Dit met het oog op het formuleren van praktische aanbevelingen voor het management van 
X, zodat zij zich bij de voorbereiding op volgende organisatieveranderingen meer kan 
richten op de cruciale rol van medewerkers. Met als  hoger doel het voorkomen van 
ongewenste uitkomsten op de extra inzet en affectieve betrokkenheid door herinrichting. 
Tevens kunnen het verkregen inzicht en de praktische aanbevelingen gezien de periode van 
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onderzoek, vlak na de centralisatie, toegepast worden in de vorm van nazorg voor impact 
van de organisatieverandering. 

1.4 Vraagstelling 

Voortkomend uit bovenstaande aanleiding en doelstelling is de centrale vraag die 
beantwoord wordt in dit onderzoek: 
 
In hoeverre zorgt herinrichting van werk voor verandering in de mate waarin vaste 
werknemers van X Customer Services zich extra inzetten en/of de mate waarin zij zich 
affectief betrokken voelen?  
 
Om de centrale vraagstelling te beantwoorden worden de volgende deelvragen beantwoord: 
 

1. Wat zijn de volgens de medewerkers en Teamleads van X Customer Services de belangrijkste 
kenmerken van de herinrichting? 

2. Op welke manier zetten de medewerkers en Teamleads van X Customer Services zich extra 
in? En voor wie? 

3. Wat is er veranderd in de mate van extra inzet sinds de herinrichting volgens de medewerkers 
en Teamleads van X Customer Services? 

4. Ervaren medewerkers en Teamleads van X Customer Services dat zij affectief betrokken zijn 
en waaruit bestaat die affectieve betrokkenheid?  

5. Wat is er sinds de herinrichting veranderd in de mate waarin medewerkers en Teamleads van 
X Customer Services zich affectief betrokken voelen? 

1.5 Relevantie 

Wetenschappelijke relevantie 
Allereerst is het onderzoek wetenschappelijk relevant. Vanwege de toenemende mate waarin 
organisaties herstructureren is het aantal onderzoeken naar de effecten van verandering op 
medewerkers toegenomen (Grunberg et al., 2008). De toegevoegde waarde van dit 
onderzoek zijn de nadrukkelijke koppelingen die worden gelegd tussen herinrichting, extra 
inzet en affectieve betrokkenheid in termen van internal branding zoals het 
ambassadeurschap van medewerkers van een sterk merk als X. Hiermee wordt gehoor 
gegeven aan het feit dat branding niet meer genegeerd kan worden en ook vanuit een HR-
perspectief beschouwd dient te worden (Edwards, 2005a). Door dit concept op te nemen in 
het onderzoek worden anders dan in de meeste onderzoeken gericht de rationele en 
structurele aspecten van organisatieverandering, ook de rol van organisatie identiteit en de 
symbolische facetten van organisatieverandering meegenomen (Demers et al., 1996). Tevens 
wordt met dit onderzoek een bijdrage geleverd aan het opvullen van het hiaat in de 
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literatuur over motivatie en betrokkenheid van medewerkers die werkzaam zijn in Customer 
Contact Centers (Wegge, 2006). Er wordt middels dit onderzoek gehoor gegeven aan de 
aanbeveling van Burmann & Köning (2011) voor onderzoek naar het samenspel van 
inrichting van werk en organisatie identificatie en de motiverende factoren hiervoor in deze 
specifieke context. Tot slot is de participatieve opzet van dit onderzoek wetenschappelijk 
relevant, omdat dit in voorgaand HRM-onderzoek nog niet veel voorkomt, terwijl het voor 
de volledigheid van het onderzoek van belang is dat de context waarin het onderzoek 
plaatsvindt zorgvuldig in acht genomen wordt (Johns, 2006). Met dit laatste punt wordt een 
aanzet gemaakt richting de keuze om dit onderzoek volgens de analytische benadering uit te 
voeren, waarvan onder andere contextsensitiviteit, ofwel inbedding in de context van een 
organisatie en haar populatie, een uitgangspunt is (Boselie, 2011; Boxall, Purcell & Wright, 
2007). De context van X is bijzonder vanwege het corporate brand en vraagt dan ook om een 
onderzoeksbenadering waarin de context meegenomen wordt. Deze contextsensitiviteit is 
gevonden in de analytische benadering. Volgens deze benadering dient onderzoek 1) 
gestoeld te zijn op empirische resultaten; 2) tot stand gekomen te zijn op basis van grondige 
methoden en technieken; 3) met aandacht voor een hoge mate van contextsensitiviteit.2 De 
keuze voor de analytische benadering heeft consequenties voor de wisselwerking tussen de 
theorie en de context. De contextuele inbedding is dan ook in beginsel terug te vinden in het 
eerst volgende hoofdstuk. Hierin worden de hoofdconcepten van dit onderzoek naast 
algemeen ook specifiek voor de context beschreven vanuit de bestaande literatuur.  
 
Maatschappelijke relevantie 
Naast de wetenschappelijke relevantie is het maatschappelijk relevant om inzicht te krijgen 
in de perceptie van medewerkers van herinrichting en de gevolgen hiervan op de mate 
waarin medewerkers zich extra inzetten en affectief betrokken voelen. Organisaties in de 
huidige markt zijn sterk gericht op het vergroten van kostenefficiëntie en flexibiliteit, met 
herinrichting tot gevolg. Als bij herinrichting de rol van de medewerkers en hun extra inzet 
niet voldoende in ogenschouw wordt genomen, gaat dit ten koste van de effectiviteit van de 
herinrichting omdat juist deze, vaak vergeten ‘mensfactor’ bepalend is voor het succes ervan. 
Door bewustwording te creëren over de cruciale rol van werknemers voor succesvolle 
organisatieverandering draagt het onderzoek draagt bij aan het maatschappelijke debat over 
de verharding van de maatschappij en de toegenomen economische focus van organisaties 
sinds de recessie.  
 
Praktische relevantie 

                                                        
2 In het methoden hoofdstuk wordt verder op de analytische benadering ingegaan. 
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Naast de wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie is het onderzoek praktisch 
relevant voor X. X ambieert naar eigen zeggen: “een uitdagende, trotse leider in de xmarkt” 
te zijn. Daarom kiest zij voor: “uitstekende mensen met een pragmatische en dynamische 
werkhouding in een klimaat dat zich kenmerkt door consistentie, transparantie, 
geloofwaardigheid, plezier en directe en eerlijke feedback.” Zij streeft naar: “Een klimaat 
waarin medewerkers met plezier naar het werk komen en er samen vol voor gaan.” (X, 
2013). Dit alles wil zij realiseren door “de ‘can do‘ attitude te stimuleren en trots en passie bij 
de werknemers te behouden” (X, 2013). Deze ambitie en strategische keuzes wijzen op de 
internal branding strategie gericht op ambassadeurschap. Tevens blijkt hieruit het besef van 
de cruciale rol van de medewerkers en de mate waarin zij zich extra inzetten en betrokken 
zijn bij de organisatie, ook vanuit de corporate branding strategie bezien. Middels dit 
onderzoek wordt inzicht geboden in de mate waarin X er in slaagt om ten tijde van 
organisatieverandering betrokkenheid in termen als trots en passie bij de medewerkers van 
Customer Services te behouden en hen daarmee te stimuleren dat zij als ambassadeur van de 
organisatie en haar producten optreden. 

1.6 Leeswijzer (aan het einde toevoegen) 

Deze onderzoeksrapportage bestaat uit zeven hoofdstukken en is zo opgebouwd dat u als 
lezer gaandeweg meegenomen wordt door het onderzoek. Nadat in hoofdstuk 1 een 
inleiding is gegeven op het onderzoeksthema wordt in hoofdstuk 2 de theoretische 
achtergrond van de concepten herinrichting, extra  inzet en affectieve betrokkenheid 
weergegeven op basis van recente wetenschappelijke literatuur. In hoofdstuk 3 wordt de 
theoretische verantwoording uiteengezet waarbij ingegaan wordt op de 
onderzoeksbenadering, de methode van dataverzameling, data analyse en de kwaliteit van 
het onderzoek. In hoofdstuk 4 worden de  resultaten uit de empirie gepresenteerd. 
Vervolgens wordt in hoofdstuk 5 ingegaan op de centrale vraag en worden conclusies 
getrokken. In hoofdstuk 6 wordt de koppeling gemaakt tussen de bevindingen en de theorie 
uit hoofdstuk 2 en wordt gereflecteerd op de methode van onderzoek en de rol van de 
onderzoeker. Tot slot worden in hoofdstuk 7 enkele praktische aanbevelingen en 
aanbevelingen voor vervolgonderzoek gegeven.  
 
Als onderdeel van deze thesis is ook een paper over de publieke dimensie van X Nederland 
geschreven, deze is als bijlage toegevoegd aan dit onderzoeksrapport.  
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2 Theoretisch kader 
 
In dit theoretisch kader wordt een brede, algemene, theoretische beschrijving gegeven van 
de begrippen en concepten welke in de introductie van de verschillende hoofd- en 
deelvragen naar voren zijn gekomen, als zijnde sensitizing concepts binnen het onderzoek. 
Achtereenvolgend worden de concepten: herinrichting van werk (2.1); extra inzet (2.2) en 
affectieve betrokkenheid (2.3) vanuit de theorie beschreven. Telkens wordt de koppeling 
naar de specifieke context van X Customer Services gemaakt. Hiermee wordt vorm gegeven 
aan de contextuele inbedding zoals vereist vanuit de analytische benadering, de literatuur 
vormt als het ware de bouwstenen voor dit onderzoek. Tot slot worden enkele 
verwachtingen uiteengezet en het conceptueel model zoals gebruikt in dit onderzoek 
weergegeven. 
 

2.1 Herinrichting van werk 

Inrichting van werk, ook wel Work redesign genoemd beschrijft hoe functies, taken en rollen, 
gestructureerd en vastgesteld zijn en wat de invloed hiervan is op individuele-, groeps- en 
organisatie uitkomsten. Indien er sprake is van wijzigingen in de inrichting van werk wordt 
over Work redesign gesproken (Grant & Parker, 2009; Campion, Mumford, Morgeson, & 
Nahrgang, 2005). In dit onderzoek wordt dit kortweg herinrichting genoemd. De 
herinrichting literatuur kent een rijke geschiedenis sinds de industriële revolutie. Na deze 
revolutie veranderde de aard van het werk door het toenemende gebruik van 
assemblagelijnen die de efficiëntie deed toenemen en nog maar minimale vaardigheden van 
medewerkers behoefde. De focus werd gelegd op specialisatie en vereenvoudiging, teneinde 
de efficiëntie van medewerkers te vergroten (Campion et al., 2005; Humphrey, Nahrgang & 
Morgeson, 2007). Deze nieuwe aard van werk bracht problemen met zich mee met 
betrekking tot motivatie, tevredenheid, arbeidsomstandigheden en de veiligheid van 
medewerkers, met als resultaat dat het lastiger werd om richting te  geven aan medewerkers 
(Grant & Parker 2009; Campion et al., 2005; Humphrey et al., 2007). In reactie hierop zijn 
verschillende theorieën ontwikkeld, waarmee inzicht geboden is in de aanzienlijke invloed 
die de aard en inrichting van werk heeft op de percepties en prestaties van medewerkers. 
Deze theorieën hebben als overeenkomstig kenmerk, allemaal gericht te zijn op motiverende 
aspecten van werk (Humphrey et al., 2007).  
 
Het is voor organisaties van groot belang om rekening te houden met de tegenstrijdige 
uitkomsten die de herinrichting van werk met zich mee brengt, omdat uitkomsten zoals 
efficiëntie en tevredenheid met elkaar op gespannen voet kunnen komen staan, met mogelijk 
negatieve gevolgen voor de efficiëntie en doelrealisering van de herinrichting (Campion, 



What makes them tick? 14 Peggy Simon, juli 2013 

Mumford, Morgeson, & Nahrgang, 2005). Dit spanningsveld hebben Morgeson en Campion 
(2002) onderzocht door het concept van herinrichting uit te leggen aan de hand van de 
verschillende beweegredenen om werk anders in te richten. Hierin maken zij onderscheid 
tussen een mechanische benadering en een motivatie-gedreven benadering. Met andere 
woorden, met een aangepast ontwerp wordt gestreefd naar een toename in efficiëntie en/of 
tevredenheid. Het onderzoek van Morgeson en Campion (2002) bevestigt een negatief 
verband tussen beide benaderingen wanneer met herinrichting alleen een toename van 
efficiëntie óf tevredenheid beoogd wordt, in plaats van beide. Wanneer daarentegen aan 
beide aspecten aandacht wordt besteed is het mogelijk om tegelijkertijd een toenemende 
mate van efficiëntie en tevredenheid te behalen. De inrichting van het werk, zoals de mate 
van afwisseling en uitdaging in de functie of het niveau van werkzaamheden, is erkend als 
een kritische invloed op de motivatie van medewerkers en wordt direct gerelateerd aan 
performance (Parker & Ohly, 2008).  Hieruit blijkt ook de cruciale rol van medewerkers bij 
organisatieverandering, zoals reeds aangehaald in de inleiding, blijkt. Het Job Characteristics 
Model (JCM) bestaat uit drie categorieën, waarin de verschillende kenmerken van inrichting 
van werk zijn in te delen (Hackman & Oldham, 1980 in Grant & Parker, 2009). De eerste 
categorie betreft motiverende kenmerken, zoals autonomie, feedback en variatie in 
vaardigheden. De tweede zijn de sociale kenmerken zoals wederzijdse afhankelijkheid, 
feedback van anderen en interacties buiten de organisatie. De derde en tevens laatste 
categorie betreft de kenmerken van de werkomgeving ofwel de fysieke  toestand zoals de 
ergonomie, gebruik van instrumenten en arbeidsomstandigheden. Voor dit onderzoek zijn 
de bestaande categorieën uit het JCM aangevuld met karakteristieken die betrekking hebben 
op kennis zoals informatieverwerking, probleemoplossing en leren van medewerkers. 
Welke, zoals hierna zal blijken tot de context specifieke kenmerken behoren en aansluiten bij 
de redenering vanuit het proactieve perspectief. Vanuit deze redenering wordt het groeiende 
belang van werknemersinitiatief beschouwd bijvoorbeeld door in te spelen op 
veranderingen en de wijze van werkuitvoering (Grant & Parker, 2009). Met de uitbreiding 
van de kenmerken uit het JCM wordt gehoor gegeven aan de kritieken in de literatuur dat 
het JCM slechts een deelverzameling is van de kenmerken van werkinrichting die de 
ervaringen en gedragingen van medewerkers beïnvloeden, en hiermee dus beperkte 
inzichten biedt in de uitkomsten van herinrichting (Grant & Parker, 2009; Morgeson & 
Humphrey, 2006; Morgeson, Johnson, Campion, Medsker & Mumford, 2006). Tevens wordt 
bij het concept herinrichting vanuit het relationele perspectief geredeneerd, wat inhoudt dat 
er aandacht bestaat voor de kenmerken ingebed in een sociale context waar wederzijdse 
afhankelijkheid en interacties tussen collega’s en externen (zoals afnemers) toenemen (Grant 
& Parker, 2009). Met deze aanvullingen wordt een eerste aanzet gemaakt naar de koppeling 
van de algemene herinrichtingstheorieën naar de specifieke context van X Customer 
Services, waarin deze sociale context een belangrijke rol speelt. 
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Binnen dit onderzoek wordt de definitie van herinrichting van werk van Humphrey et al. 
(2007) gehanteerd:  
 
“We define work design as the attributes of the task, job, and social and organizational environment. 
Our focus is on work design, rather than “job design,” because it recognizes that work consists of the 
attributes of a job and the link between a job and the broader work environment.” (p.1333) 
 
In Humprhey’s definitie zijn de sociale- en organisatiecontext geïntegreerd en omvat de 
hiermee componenten die aan de basis liggen van het concept herinrichting van werk zoals 
gebruikt binnen dit onderzoek. Evenals dat het van belang is om de verschillende 
kenmerken van herinrichting te beschouwen is het ook van belang om deze kenmerken in de 
context van de organisatie te plaatsen. Zo stellen Campion et al. (2005), dat het belangrijk is 
om herinrichting van werk te interpreteren zoals het in beginsel beoogd is, dit om tegen te 
gaan dat de uitkomsten van de herinrichting slecht voorspelbaar zijn, waardoor onvoorziene 
resultaten zich voordoen. Dit wordt vaak als een obstakel gezien om het werk anders in te 
richten. Hieraan ligt ten grondslag dat wanneer herinrichting op losse onderdelen van het 
werk wordt uitgevoerd en de uitkomsten als som van de totale herinrichting wordt 
geanalyseerd, de uitkomst ervan niet gelijk is aan een functie in het geheel. Dit kan leiden tot 
ongewenste en onvoorziene resultaten bij bepaalde combinaties van heringerichte 
onderdelen. Om binnen dit onderzoek een compleet beeld te vormen van de herinrichting 
van werk bij X Customer Services is het dus van belang om naast de basiskenmerken van 
werkinrichting (uit het JCM) ook de context specifieke kenmerken mee te nemen. In de 
volgende paragraaf wordt het concept herinrichting van werk geplaatst in de context van X 
Customer Services, wat duidt op contextuele inbedding zoals vereist volgens de analytische 
benadering van dit onderzoek.  
 

2.1.1 Herinrichting van werk in de context van X Customer Services: Een CCC-context 

Herinrichting van werk in de context van dit onderzoek verwijst naar de gewijzigde situatie 
voor medewerkers Telesales en Sales Support (oorspronkelijk Verkooptelefonie en 
Verkoopbinnendienst) ten gevolge van de gecentraliseerde X Customer Services. De 
herinrichting is te beschouwen als tweeledig. Allereerst is er sprake van centralisatie en 
standaardisering van werkprocessen ten gevolge van de afsplitsing en gescheiden 
marktbewerking van X en X. Hiermee is het primaire proces aangepast en een 
verbeteringsslag gemaakt betreffende kwaliteit en kwantiteit, wat onder te brengen is in de 
categorie van motiverende kenmerken. Ten tweede is er sprake van wijzigingen in de sociale 
kenmerken van het werk, zoals de samenstelling van teams qua omvang, de verhouding 
vaste- en flexmedewerkers en span of control van leidinggevenden. In de derde categorie, die 
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van de fysieke werkomgeving is voor de medewerkers van Customer Services veel 
veranderd door de gecentraliseerde standplaats in X, Utrecht, wat een fysieke afstand tot de 
collega’s van Sales en Logistiek betekent, en de uiterlijke, fysieke verandering van de 
inrichting van de werkplek (Nieuwsbrief X 2.0 editie 1 en 2; OR 2012; Loontjes, 2012). 
 
De gecentraliseerde afdeling X Customer Services heeft de contextkenmerken van een 
Customer Contact Center (MarketResponse & NCCBP, 2008). In de literatuur is herinrichting 
van werk in relatie tot organisatieverandering en reorganisatie in de context van Customer 
Contact Centers (CCC’s) en Call Centers in opkomende mate beschreven. Dit is mede terug 
te voeren op het gegeven dat organisaties in de huidige markt steeds meer Shared Service 
Centers inrichten gedreven op toename van kostenefficiëntie, flexibiliteit en 
kwaliteitsverbetering van de service. Kenmerkend is de centralisatie, standaardisatie en 
consolidatie van gedeelde functies binnen organisaties (Strikwerda, 2010). Customer Contact 
Centers zijn hier het levende voorbeeld van, met klantgerichte dienstverlening als core 
business, waarbij de inrichting van het werk wordt gezien als kritieke succesfactor voor zowel 
het individu als de organisatie als geheel (Bond, Flaxman & Bunce, 2008; Van der Aa, 
Bloemer & Henseler, 2012; Parker & Ohly, 2008). Zoals blijkt uit het rapport van 2008 van het 
Nationaal Contact Center Benchmark Platform is de werkelijke uitdaging om 
ondernemingswaarde te creëren met het Contact Center, waarbij het verhogen van financiële 
klantwaarde centraal staat. Contact Centers worden steeds meer gezien als value center. In 
deze value centers wordt gestreefd naar maximalisatie van de customer lifetime value van de 
individuele klant en de inrichting van werk is hier van essentieel belang. Omdat service en 
sales anders dan voorheen nu in een en hetzelfde contactmoment plaatsvinden wordt 
onderlinge afstemming met afdelingen zoals Sales, Marketing & Promotions cruciaal 
(MarketResponse & NCCBP, 2008). Van der Aa, Bloemer & Henseler (2012), hebben 
onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van werk in de context van Customer Contact 
Centers (CCC-context). Een vijftal kenmerken is voor de CCC-context van relatief groter 
belang voor de kwaliteit van werk, te weten: leren van medewerkers, delen van informatie, 
integriteit, leren van klanten en gebruiksgemak van instrumenten. De vijf kenmerken zijn 
van direct invloed op extra inzet van de medewerkers werkzaam  binnen een CCC, wat de 
relevantie van de kenmerken voor dit onderzoek vergroot, aangezien extra inzet één van de 
drie hoofdconcepten is van dit onderzoek. De context specifieke kenmerken worden hierna 
achtereenvolgend kort toegelicht.   
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Context specifieke kenmerken 

• Leren van medewerkers betreft de mate waarin de CCC-organisatie waarde hecht aan 
de input van medewerkers. Het wordt door medewerkers belangrijk bevonden dat zij 
de mogelijkheid krijgen om bij te kunnen dragen aan de ontwikkelingen met 
betrekking tot servicegerichtheid van de organisatie. Zoals in de inleiding reeds 
aangegeven is de rol van medewerkers (hun percepties, attitudes en gedrag) van 
cruciaal belang voor het succesvol realiseren van organisatieveranderingen.  

• Delen van informatie betreft informatiedeling zowel binnen het CCC, maar ook tussen 
en met andere afdelingen binnen de organisatie, vanwege de sterke wederzijdse 
afhankelijkheid. Voor X is dat bijvoorbeeld het delen van relevante informatie over 
klanten uit een bepaald gebied, of over lopende acties ingezet door E-sales & 
Promotions bijvoorbeeld.  

• Integriteit betreft de mate waarin medewerkers eerlijkheid van de organisatie ervaren 
richting zichzelf, maar ook richting de klant, dus op meerdere niveaus.  

• Leren van klanten betreft de mate waarin de organisatie leert van signalen die komen 
van klanten en het proactief (kunnen) handelen naar aanleiding van klachten 
bijvoorbeeld. De core business van een CCC is zoals gezegd klantgerichte 
dienstverlening, dus signalen van de klant zijn van kritieke waarde. De medewerkers 
van het CCC worden vaak als een van de eersten geconfronteerd met de gebreken 
van de organisatie en ervaren daar zelf de negatieve gevolgen wanneer zij niet goed 
naar klanten luisteren en hier continu hun lering uit trekken.  

• Gebruiksgemak van instrumenten verwijst naar cruciale instrumenten zoals hard- en 
software zoals een computer, telefooncentrale en klantinformatiesystemen die het 
werk voor CCC-medewerkers mogelijk maken aangezien zij voor elk klantcontact 
volledig afhankelijk zijn van geautomatiseerde systemen.  

Aanvullend op deze vijf kenmerken hebben Parker en Ohly (2008) nog twee kenmerken 
die voor de context van X Customer Services interessant zijn, te weten:  

• Emotioneel werk, waarmee verwezen wordt naar het feit dat CCC-medewerkers in 
het frequente contact met klanten of cliënten geacht worden altijd vriendelijk op 
te treden ondanks negatieve interacties (wat tot emotionele dissonantie kan 
leiden).   

• Elektronische prestatie monitoring, zoals systeemrapportages, opname van 
gesprekken en gebruik van video apparatuur, om de performance van 
individuele medewerkers of teams te analyseren, mits er correct gebruik van 
gemaakt wordt (Wegge, Van Dick, Fisher, Wecking, & Moltzen, 2006) . 
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Eerder onderzoek in CCC-context 
De kenmerken van herinrichting van werk in een CCC-context zijn nog in geringe mate 
onderzocht vanuit het medewerkersperspectief, mede omdat de CCC-branche vrij nieuw is 
in het segment van dienstverlenende organisaties. Zoals eerder aangegeven is het van belang 
om een compleet beeld te vormen van de herinrichting van het werk, waarin de 
verschillende kenmerken van het werk inclusief de context specifieke kenmerken 
opgenomen worden. Het totaal beeld is bepalend voor de kwaliteit van de herinrichting van 
werk. Kwalitatief goede herinrichting werkt bevorderend voor de attitude en het gedrag van 
medewerkers, waardoor het CCC bemand wordt door medewerkers die op hoog niveau 
presteren op productiviteit en op kwaliteit van de uitvoer. Dienstverlening van hoge 
kwaliteit leidt tot klanttevredenheid en loyaliteit en dringt klantverloop terug (Wegge et al., 
2006; Van der Aa et al, 2012; Parker& Ohly, 2008). Dit alles tezamen maakt dat het voor 
organisaties in een CCC-context, zoals X Customer Services van belang is om bij 
herinrichting van werk het perspectief van medewerkers op de herinrichting ogenschouw te 
nemen, omdat zij met hun gedrag mede bepalend zijn voor het succes van de herinrichting 
(Wittig, 2012). 
Op basis van het voorgaande is hierna samenvattend een tabel ingevoegd met een 
totaaloverzicht van de algemeen geldende en context specifieke karakteristieken van 
herinrichting van werk.  

Kenmerken van herinrichting 

1. Motiverende kenmerken 2. Sociale kenmerken 3. Context kenmerken 

Autonomie Wederzijdse afhankelijkheid Ergonomie 

  werkplanning Feedback van anderen Lichamelijke inspanning 

  werkmethoden Feedback van anderen Gebruiksgemak van instrumenten* 
  beslissingsbevoegdheid Sociale ondersteuning Arbeidsomstandigheden 

Feedback (van het werk) Interacties buiten de organisatie Elektronische prestatie monitoring* 

Variatie in vaardigheden Emotioneel werk*  

Taaksignificantie  Sfeer  

Functie complexiteit   
Delen van informatie*    

Leren van klanten*    

Leren van medewerkers*    

Probleemoplossing   

Integriteit*   
Specialisatie    
*Kenmerk dat in de de CCC-context als van relatief groter belang wordt beschouwd. 

Tabel 1 Kenmerken van herinrichting van werk (Humprey et al., 2007; Van der Aa, Bloemer & Henseler, 2012; 
Parker & Ohly 2008)) 
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2.2 Extra inzet 

Zoals reeds aangehaald in de vorige paragraaf is het gedrag van medewerkers bepalend 
voor het succesvol realiseren van herinrichting (Wittig, 2012),. Organisation Citizenship 
Behaviour (OCB), de wil van medewerkers om zich extra in te zetten, betreft specifiek gedrag 
in een specifieke context wat niet is opgenomen als eis in de functieomschrijving. Het gaat 
om gedrag waar een persoonlijke keuze aan vooraf gaat om het gedrag al dan niet te 
vertonen (Organ et al., 2006). Het betreft het vrijwillige ‘stapje extra’ dat medewerkers zetten, 
waar geen contractueel vastgelegde garantie van beloning aan hangt, hiermee onderscheidt 
het zich van gedrag wat bijvoorbeeld aan KPI’s of anderszins targets gerelateerd kan worden 
en wordt in dit onderzoek dan ook ‘extra inzet genoemd’. Tot slot kenmerkt extra inzet zich 
doordat het bijdraagt aan de efficiëntie en effectiviteit van de organisatie wanneer het gedrag 
door een organisatie, afdeling of team gezamenlijk, als geheel vertoont wordt (Organ et al., 
2006; Castro et al., 2004). Netemeyer et al. (1997) voegen aan de definitie van Organ et. al. 
(2006) toe dat extra inzet gedrag betreft wat van groot belang is voor de prestaties van de 
organisatie en het operationele succes. 
 
Eerder onderzoek naar extra inzet 
Extra inzet is een zeer veel onderzocht concept. De afgelopen 30 jaar zijn er circa 400 
artikelen over geschreven, waarvan de helft sinds het jaar 2000 is gepubliceerd (Organ et al., 
2006). Uit voorgaand onderzoek blijken twee hoofdmotieven voor extra inzet: Ten eerste de 
houding en opvattingen van medewerkers op de werkvloer (Castro et al., 2004) en ten 
tweede de individuele persoonlijkheden van medewerkers (BoliNo, 1999). In dit onderzoek 
ligt de focus op het onderzoeken van het eerst genoemde motief door participerende 
observatie en semi gestructureerde interviews3. 
 
Suggesties voor categorisering 
Er worden in de recente literatuur verschillende suggesties gedaan over hoe de vormen van 
extra inzet gecategoriseerd kunnen worden, zo kan onderscheid gemaakt worden op basis 
van waartoe het gedrag direct of indirect ten goede komt, een specifiek persoon, een groep of 
de organisatie als geheel (Organ et al., 2006; Castro et al., 2004). In dit onderzoek wordt op  
verschillende niveaus naar extra inzet gekeken, waarbij in de context specifieke paragraaf het 
klantniveau toegevoegd wordt gezien de context van het onderzoeksveld waarin de klant 
centraal gesteld wordt. Er bestaan verschillende classificaties van extra inzet literatuur, 
uiteenlopend van een zeer ruime, bestaande uit slechts vier categorieën (Netemeyer et al. 
1997) tot een zeer gedetailleerde classificering inclusief subcategorieën (Bienstock, 

                                                        
3 In hoofdstuk 3 van dit onderzoek worden de dataverzamelingsmethoden uitgebreid  verantwoord.  
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DeMoranville, & Smith 2003). Op basis van de verschillende bestaande classificaties is tabel 2 
samengesteld waarin de vormen van extra inzet worden toegelicht. De tabel bevat tevens een 
vorm van extra inzet die specifiek voor de CCC-context van belang is, te weten individueel 
zelfstandig initiatief. Deze vorm wordt in paragraaf 2.2.1 in de context van X Customer 
Services toegelicht.  
 

Vorm van extra inzet Uitleg 
Sportiviteit Tolerant gedrag in minder ideale omstandigheden zonder te 

klagen. 
Gehoorzaam-/ 
Dienstbaarheid 

Erkenning en aanvaarding van de noodzaak en 
wenselijkheid van een rationele structuur van regels en 
voorschriften. 
 

Zorgvuldigheid Gedrag wat verder gaat dan wat door de organisatie op de 
werkplek geëist wordt (overwerken bijvoorbeeld ten 
behoeve van de organisatie).  

Hulpgedrag Hulpgedrag gaat over het vrijwillig anderen helpen 
(voorkomen) van werk gerelateerde problemen (hier is 
altruïsme in opgenomen). 

Individueel zelfstandig 
initiatief* 

Gedrag waarin medewerkers zelfstandig handelen, 
bijvoorbeeld in het oplossen van een probleem voor 
klanten, of het verbeteren van werkprocessen in her belang 
van de organisatie. 

Persoonlijke ontwikkeling Vrijwillig gedrag om kennis, vaardigheden en capaciteiten 
te verbeteren. 

Loyaliteit Identificatie en trouw aan organisatorische leiders en de 
organisatie als geheel, het overstijgen van de belangen van 
individuen, werkgroepen en afdelingen. Waaronder het 
verdedigen van de organisatie tegen bedreigingen; 
bijdragen aan zijn goede reputatie. 

Participatie Gebruik van de mogelijkheid om deel te nemen aan en 
invloed uitoefenen op de besluitvorming van de organisatie 
op het gebied van beleid en de praktijken. 

  
*context specifiek 

Tabel 2 categorieën van extra inzet inclusief context specifieke categorieën (Organ et al., 2006; Castro et al., 
2004; Podsakoff, Mackenzie, Paine & Bachrach,2000; Bienstock, DeMoranville, & Smith, 2003). 
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Classificatie op basis van context 
Naast de classificering op basis van het soort gedrag dat vertoond wordt, bestaat nog een 
andere categorisering van extra inzet welke geschiedt op basis van de context, de timing en 
de situatie waarin het gedrag zich voordoet, bijvoorbeeld binnen een afdeling of team, of in 
(onder)handelingen buiten de organisatie. Een telkens terugkerend gegeven ongeacht de 
categorisering, is de definiëring van het ‘extra stapje’, wat het precies inhoudt, ofwel welk 
gedrag vereist is binnen de functie en wat als extra inzet gezien wordt (Organ, et al., 2006). 
Dit is over het algemeen het meest eenduidig wanneer de functieomschrijving als 
uitgangspunt wordt genomen, omdat de perceptie van medewerkers en diens 
leidinggevenden nog al eens kan verschillen als het de grens tussen functie vereisten en extra 
inzet betreft (Castro et al., 2004). Het bepalen van wat als extra inzet beschouwd kan worden 
is van de context afhankelijk, dus ook hier is contextsensitiviteit nodig om de koppeling te 
kunnen maken van de algemene theorieën over extra inzet naar de praktijk van X Customer 
Services. 

2.2.1 Extra inzet in de context van X Customer Services: Service Quality 

Extra inzet in de context van X Customer Services, vertoont sterke overeenkomsten met de 
Service Quality context, zoals dat in de literatuur over extra inzet wordt genoemd. Het betreft 
een context waarin sterk gefocust wordt op het klantperspectief, waarbij in het specifieke 
geval X Customer Services de x ondernemer de klant is, en tevens de belangrijkste afnemer 
van de service en beoordelaar van de kwaliteit van de service. De CCC-context, welke bij de 
dimensie herinrichting van werk behandeld is kan als een sub-context van de Service Quality 
context beschouwd worden. Er is in voorgaand onderzoek een aantal kenmerken naar voren 
gekomen van extra inzet in de Service Quality context, welke herkenbaar zijn bij X Customer 
Services. Zo is het niet eenvoudig om extra inzet te definiëren in deze specifieke context 
omdat bijbehorende functies, zoals Telesales en Sales Support medewerker bij X, niet 
allemaal in opdrachten en taken te vatten zijn, wat het complex maakt om te bepalen 
wanneer gedrag als extra inzet kan worden beschouwd (Bienstock et al., 2003). Een 
competentie zoals empathie is haast niet eenduidig te operationaliseren voor bijvoorbeeld 
een Telesales medewerker, laat staan abstractheden zoals ‘zorg dat een klant zich: welkom, 
gehoord, geholpen, bijzonder, et cetera voelt’. Aangezien elk contactmoment met klanten 
qua inhoud kan verschillen maakt dat dit klantcontact veelal maatwerk betreft. Tevens is kan 
per klant verschillen wanneer de geboden service als kwalitatief goed wordt beschouwd. Het 
is dus niet eenduidig vast te stellen wat als standaard service beschouwd wordt en wanneer 
het extra inzet van de medewerker betreft.  
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Context specifieke vorm van extra inzet 
Een belangrijke vorm van extra inzet bij medewerkers in een context als bij X Customer 
Services is ‘individueel zelfstandig initiatief’ (zie Tabel 2). Door deze vorm van extra inzet 
wordt de tevredenheid van klanten vergroot, bijvoorbeeld in het geval van fouten, 
voorraadproblemen of klachten die medewerkers oplossen door individueel zelfstandig 
initiatief te nemen. Er wordt tegelijkertijd van de medewerkers verwacht dat zij gedrag 
vertonen en oplossingen kiezen welke in het beste belang zijn voor de organisatie. Hierbij 
moeten medewerkers telkens afwegen wat de verwachtingen zijn van de klant en de 
organisatie, om vervolgens te reageren (door individueel zelfstandig initiatief te nemen) in 
het voordeel van de organisatie. Het telkens afwegen van de verschillende belangen vereist 
organisatie betrokkenheid van de medewerkers bij de organisatie. Deze organisatie 
betrokkenheid staat nauw in verband met wat organisaties beogen met een internal branding 
strategie, zoals het geval is bij X X. Hierop wordt in de volgende paragraaf nader ingegaan. 
 

2.3 Affectieve betrokkenheid  

Affectieve betrokkenheid is als concept veelvuldig onderzocht vanuit verschillende 
wetenschappelijke disciplines. Het is een van de drie componenten waaruit betrokkenheid 
van medewerkers aan een organisatie uit bestaat en betreft de emotionele gehechtheid. 
Meyer & Allen (1990) definiëren affectieve betrokkenheid als: 
 
”The emotional attachtment to, identification with, and involvement in the organization” (p.1) 
 
Affectieve betrokkenheid is van invloed op medewerkers en de mate waarin zij willen 
blijven werken bij een organisatie. Er is sprake van een bepaalde mate van identificatie met 
de organisatie doelen, en de medewerker voelt zich trots om te blijven. Affectieve 
betrokkenheid weerspiegelt de transactionele relatie die tussen twee losse entiteiten bestaat, 
de organisatie en het individu (Van Knippenberg & Sleebos, 2006). De antecedenten van 
affectieve betrokkenheid zijn meestal gerelateerd aan factoren die het werk aangenaam en 
betrokken maken, wat bijdraagt aan de positieve houding van medewerkers ten opzichte 
van de organisatie, en in de kwaliteit van de transactionele relatie tussen het individu en de 
organisatie (Van Knippenberg & Sleebos, 2006; Meyer & Allen, 1997). 
 
Organisatie identificatie 
Dicht bij de dimensie affectieve betrokkenheid ligt het concept van organisatie identificatie. 
Goed beschouwd wordt in de definitie van affectieve betrokkenheid identificatie met de 
organisatie als deelconcept gezien. Fuchs & Edwards (2012) benadrukken het huidige debat 
in de literatuur over de relatie tussen affectieve betrokkenheid en identificatie, twee 
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begrippen die vaak in samenhang worden onderzocht, maar niet als synoniem beschouwd 
kunnen worden (Edwards, 2005; Riketta, 2005; van Knippenberg en Sleebos, 2006; Ashforth 
et al., 2008). Zoals hierboven aangegeven gaat het bij betrokkenheid om de (transactionele) 
relatie waarin medewerkers een wederdienst ontvangen van de organisatie, waarbij 
medewerker en organisatie als afzonderlijke entiteiten worden gezien. In het geval van 
identificatie betreft het een identificatieproces waarin de individuele medewerker zich 
identificeert met de organisatie en als het ware een ‘psychologische eenheid’ vormt. De 
organisatie wordt gezien als sociale groep waar een medewerker lid van is, wat in een sterke 
mate bepalend is voor de vorming van de eigen identiteit (Knippenberg & Sleebos, 2006; 
Edwards, 2009). De medewerker ervaart de organisatie als onderdeel van de eigen identiteit 
en voelt zich hiermee verbonden (Fuchs & Edwards, 2012). Identificatie wordt in dit 
onderzoek gedefinieerd als: “de psychologische verbinding tussen het individu en de 
organisatie waarbij het individu een diepe affectieve en cognitieve band met de organisatie 
als sociale entiteit (Bell & Menguc, 2002; Edward, 2005; Edwards & Peccei, 2007). 
 
Organisatie identificatie als onderdeel van affectieve betrokkenheid 
In onderhavig onderzoek wordt het concept organisatie identificatie als subonderdeel van 
affectieve betrokkenheid beschouwd. Waarbij de operationalisering van Edwards en Peccei 
(2007) wordt aangehouden zoals hieronder in tabel 3 weergegeven. 
 

Zelf categorisering en labelling 
“Mijn baan bij (organisatie naam) is een groot deel van wie ik ben” 

“Ik beschouw mezelf als een (organisatie naam) persoon” 

Delen van organisatie 
waarden en doelen 

“Waar (organisatie naam) voor staat is belangrijk voor mij” 

“Ik deel de doelen en waarden van (organisatie naam)” 

Gevoel van gehechtheid, 
behorend bij en lidmaatschap 
van de organisatie 

“Mijn lidmaatschap van (organisatie naam) is belangrijk voor mij” 

“Ik voel me sterk gehecht aan (organisatie naam)” 

Tabel 3 Operationalisering organisatie identificatie (Edwards & Peccei, 2007) 

Affectieve betrokkenheid en identificatie met een organisatie zijn beiden van invloed op 
houding en gedrag van medewerkers (Edwards, 2005; Riketta, 2005; van Knippenberg en 
Sleebos, 2006;. Ashforth et al., 2008. Podsakoff et al., (2000) beschouwen affectieve 
betrokkenheid, met identificering als essentieel onderdeel daarvan, als belangrijke 
voorspeller voor de mate waarin medewerkers bereid zijn zich extra in te zetten. Het 
spanningsveld tussen extra inzet en affectieve betrokkenheid zal in paragraaf 2.5 nader 
toegelicht worden. Eerst zal in de volgende paragraaf (2.4) ingegaan worden op affectieve 
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betrokkenheid in de context van X Customer Service waarmee wederom de contextuele 
inbedding van dit onderzoek plaatsvindt, zoals vereist volgens de analytische benadering. 

2.3.1 Affectieve betrokkenheid in de context van X Customer Services: Internal Branding 

Binnen de context van X Customer Services ligt affectieve betrokkenheid in de sfeer van 
internal branding. Zoal reeds aangegeven in de inleiding van dit onderzoek hanteert X een 
corporate branding strategie om geloofwaardigheid te creëren met de visie, waarde en het 
imago als sleutelelementen (Hatch & Schultz, 2001, p. 130). Onderdeel van deze strategie is 
internal branding, waarbij medewerkers de rol van ambassadeur dragen voor de merken van 
de organisatie (Leenheer & Brees).  
 
Doelstelling van internal branding 
Het doel van internal branding is tweeledig. Allereerst is het gericht op het optimaliseren van 
de klantbeleving. Dit is een belangrijk aspect van de dagelijkse werkzaamheden van de 
medewerkers van X Customer Services, waarbij klantbeleving vereist is voor kwalitatieve 
dienstverlening. Het merk wordt naar buiten toe versterkt wanneer dit gedragen en geleefd 
wordt door de medewerkers, wat zeker ten tijde van organisatieverandering belangrijk is. De 
tweede doelstelling het vergroten van medewerkersbetrokkenheid, door internal branding 
voelen medewerkers zich meer gebonden en geboeid door de organisatie, het merk en de 
producten (Eck, Willems, & Leenhouts, 2008).  
 
Werken voor het merk X 
Het werken voor een sterk merk, ofwel een corporate brand als X kan leiden tot een hoge mate 
van affectieve betrokkenheid van medewerkers omdat zij zich identificeren met het merk 
waar zij voor werken, dit kan van invloed zijn op de mate waarin medewerkers zich extra 
inzetten. De belevingswereld van medewerkers van X Customer Services over de 
herinrichting, en wat dit betekent voor de mate waarin zij zich extra inzetten en zich affectief 
betrokken voelen als ambassadeur van X en haar producten zal op basis van de empirische 
resultaten duidelijk worden in hoofdstuk 4.  
 
Nu de concepten op zichzelf uitgewerkt zijn worden hierna de onderlinge relaties tussen de 
concepten uitgewerkt die reeds onderzocht zijn.  
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2.4 Relaties tussen concepten 

In deze paragraaf wordt ingegaan op hoe de hoofdconcepten herinrichting van werk, extra 
inzet en affectieve betrokkenheid zich tot elkaar verhouden. Door de reeds onderzochte 
verbanden in ogenschouw te nemen wordt gezorgd voor aansluiting van dit exploratieve 
onderzoek op de actuele ideeën. 
 
Trends in de literatuur 
Er is reeds uitgebreid onderzoek gedaan naar de effecten van de inrichting van werk op de 
attitudes, percepties en gedrag van medewerkers. Er is met name een trend in de literatuur 
zichtbaar waarin de effecten van herinrichting van werk op extra inzet en performance 
worden onderzocht en (Podsakoff, 2006; Wright & Nishii, 2007; Morgeson en Campion, 
2002). Extra inzet beïnvloedt de performance van de organisatie wat leidt tot 
winstgevendheid, groei en marktwaarde (Wright & Nishii, 2007). De resultaten van meta-
analyses over herinrichting van werk ondersteunen dat de inrichting van werk van invloed 
is op intrinsieke motivatie om te werken, extra inzet, en affectieve betrokkenheid (Parker & 
Ohly, 2008). Kenmerken van verrijking van werk, bijvoorbeeld in termen van 
verantwoordelijkheid en autonomie, leiden tot een hogere mate van extra inzet, met in het 
bijzonder een toename in hulpgedrag naar klanten en collega’s (Parker & Ohly, 2008; Grant 
& Parker, 2009).  
 
Herinrichting in een service context & corporate branding 
Vanuit de service context van X Customer Services beschouwd, kan verrijking van werk 
bijdragen aan het imago en het beeld wat men heeft van de organisatie en haar diensten. Dit 
geldt voor zowel voor medewerkers, maar ook voor externen, wat in het geval van X zowel 
de x ondernemers als de consumenten zijn. Het brede bereik van het corporate brand X maakt 
dat extra inzet zoals loyaliteit en betrokkenheid cruciaal zijn, omdat de medewerkers 
ambassadeur zijn van X en haar merken, maar tevens ook consument. Het leren van 
medewerkers en klanten door te luisteren en in te gaan op de signalen die CCC-
medewerkers oppikken, of klachten die zij ontvangen tijdens het contact met klanten draagt 
eraan bij dat de medewerkers zich niet negatief uitlaten over de gebreken van de organisatie.  
 
Werkinrichting, affectieve betrokkenheid & internal branding 
Tevens dragen deze kenmerken van werkinrichting (luisteren naar en leren van 
medewerkers) bij aan de mate waarin medewerkers zich affectief betrokken voelen. Zodanig 
dat zij in termen van internal branding de rol van ambassadeur van de organisatie en haar 
merken op zich nemen. Hiermee wordt de brug geslagen tussen het externe merk en de 
interne organisatie, maar hiervoor moet eerst de houding van medewerkers positief worden 
beïnvloedt. Zodra zij geloven in het merk gaan ze er vanzelf naar leven. Dit geldt ook 
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wanneer medewerkers de organisatie als integer beschouwen en trots zijn om voor de 
organisatie te werken. Indien medewerkers trots zijn om voor de organisatie te werken en 
deze als eerlijk en integer ervaren ten opzichte van zichzelf en de klant, zullen zij dit ook zo 
overbrengen op de klanten door zich hier positief over uit te laten en zich extra in te zetten 
(Van der Aa et al, 2012).  
 
Herinrichting, extra inzet & gevoelens 
Het positieve gedrag, ofwel extra inzet is cruciaal bij organisatieverandering. Aangezien 
herinrichting van invloed is op extra inzet en affectieve betrokkenheid, is het gedrag van de 
medewerkers na het overleven van een reorganisatie van belang. Dit verband hebben 
Grunberg, Moore, Greenberg & Sikora (2008) onderzocht. Een gevolg van herinrichting van 
werk kan leiden tot gevoelens van onzekerheid over het behoud van de eigen baan 
waardoor zij minder risico’s en initiatief durven nemen. Tevens kan bij medewerkers het 
gevoel van betrokkenheid bij de organisatie en het vertrouwen in het management afnemen. 
Steun en waardering door leidinggevenden in de nieuwe inrichting, waar bijvoorbeeld het 
leren van medewerkers en feedback onder vallen behoren ook tot de motiverende 
kenmerken waardoor medewerkers zich extra in gaan zetten (Grant & Parker, 2009; Bell & 
Menguc, 2002). Hieraan ligt ook ten grondslag dat medewerkers woede en angst ervaren 
over het verlies van de oude organisatie identiteit, waarmee op de identiteit van voor de 
organisatieverandering wordt gedoeld (Mishra & Spreitzer, 1998).  
 
Organisatie identificatie, extra inzet & ambassadeurschap 
Voor X Customer Services is dit ervaren gevoel ‘verlies van identiteit’ zeer onwenselijk, 
aangezien de medewerkers vanuit de internal branding optiek zoals gezegd ambassadeur van 
de organisatie zijn, waarbij identificering met de organisatie een rol speelt. Dus hoe meer 
medewerkers zich identificeren met de organisatie, des te meer zullen zij zich extra inzetten 
voor de organisatie, collega’s en klanten (Dick, Grojean, Christ & Wieseke, 2006). Door dit 
verband is een hogere mate van identificatie met de organisatie in tijden van verandering 
van belang, omdat medewerkers die zich identificeren met de organisatie zich in het belang 
van de organisatie zullen inzetten en gedragen, ook in interacties buiten de organisatie 
(Fuchs & Edwards, 2012).  
 
Relaties tussen concepten in CCC-context 
De vraag vanuit de analytische benadering blijf: Hoe verhouden de relaties tussen deze 
concepten zich in de CCC-context? Wegge et al. (2006) hebben de relatie tussen organisatie 
identificatie en extra inzet in de service context van een Customer Contact Center onderzocht 
en onderschrijven dat een hoge mate van organisatie identificatie leidt tot extra inzet. In 
relatie tot herinrichting van werk stellen zij dat het van belang is dat het werk als zodanig 
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wordt ingericht dat het betrokkenheid, participatie en autonomie mogelijk maakt. Dit kan 
bijvoorbeeld doormiddel van meer geavanceerde voorschriften over hoe klantcontact 
afgehandeld dient te worden. Waarbij niet zozeer op Average Handling Time (AHT) wordt 
gestuurd, maar juist op de kwaliteit van het gesprek en de service.  
 
Paradigmaverschuiving: Positie van CCC in de organisatie 
Tevens wordt door Wegge et al. (2006) benadrukt dat de positionering van CCC’s binnen 
organisaties van invloed is op de mate waarin medewerker zich extra inzetten. Wanneer 
deze als professioneel opererende, geavanceerde, klant- georiënteerde business units worden 
ingericht neemt extra inzet toe. Dit wordt versterkt als de afdeling zodanig wordt 
gepositioneerd binnen de organisatie dat de toegevoegde waarde van de afdeling wordt 
erkend. Het betreft een belangrijke schakelpositie tussen klant en organisatie vanwege het 
voortdurende klantcontact. Dit is een belangrijke paradigmaverschuiving aangezien dit het 
negatieve imago van CCC’s en de slechte reputatie die het bij klanten heeft, in een meer 
positief daglicht zet (Burmann & König, 2011). Dit ligt in lijn met de verschuiving richting 
value center zoals beschreven in paragraaf 2.1.1. Deze verschuiving is terug te zien in de naam 
die de desbetreffende afdelingen krijgen na herinrichting, Callcenters worden klant-contact 
centers of Customer Contact Centers en medewerkers krijgen de rol van telefonisch 
accountmanager (Van der Aa, Bloemer & Henseler 2012; Wegge et al., 2006; Holman, 2002; 
Bond, Flaxman & Bunce 2008). Deze verschuiving is ook te herkennen in de strategische 
plannen voor X Customer Services om de bestaande functies van Telesales en Sales Support 
samen te laten smelten in ‘telefonisch accountmanager’. Hiermee  wordt het relatiebeheer 
gekoppeld aan sales wat de schakelpositie van het klantcontact center versterkt, aldus de 
afdeling als value center wordt gepositioneerd. 

2.5 Verwachtingen 

Op basis van de uitgebreide analyse van de bestaande theorie over de concepten binnen dit 
onderzoek zijn een aantal verwachtingen geschetst.  

-‐ Naar verwachting ervaren de medewerkers van X Customer Services dat de 
herinrichting van het werk bepalend is voor de mate waarin zij zich extra inzetten. 

-‐ Naar verwachting is herinrichting van werk van invloed op de mate waarin 
medewerkers van X Customer Services affectief betrokken zijn en, of zich 
identificeren met de organisatie.  
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-‐ Naar verwachting zullen de medewerkers van X Customer Services die sterk affectief 
betrokken zijn en zich identificeren met de organisatie meer verandering ervaren in 
de mate waarin zij zich extra inzetten dan medewerkers die deze affectieve 
betrokkenheid en identificering minder ervaren.  

2.6 Conceptueel model 

Het conceptueel model visualiseert de vraagstelling van het onderzoek welke onderbouwd 
is met het hiervoor gaande theoretisch kader. De elementen uit het conceptueel model tussen 
de stippellijn vormen als het ware de theoretische bouwstenen van dit onderzoek.  
 

 
  

 
  

ORGANISATIE-
VERANDERING 
 

Herinrichting van 
werk 
 

Extra inzet 
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Figuur 1 Conceptueel model 
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3 Methodische verantwoording van het onderzoek 
 
Nu in de voorgaande hoofdstukken is beschreven hoe de aanleiding, de context, het 
onderzoeksprobleem, de probleemstelling, het conceptueel model en de bestaande theorie 
van het onderzoek in elkaar zitten, wordt in dit hoofdstuk verantwoord hoe het onderzoek is 
uitgevoerd. Allereerst wordt (ter aanvulling op de beschrijving in 1.5) stilgestaan bij de 
analytische benadering (3.1). Daarna wordt ingegaan op de participanten de 
dataverzamelingsmethode (3.2) en de data analyse (3.3). Tot slot wordt de kwaliteit van het 
onderzoek verantwoord (3.4).  

3.1 Analytische benadering 

In paragraaf 1.5 is reeds aangehaald dat in dit onderzoek gekozen is om het uit te voeren 
vanuit de analytische benadering. Deze keuze komt voort uit de zeer specifieke context 
waarin het onderzoek uitgevoerd is, namelijk de afdeling Customer Services van X X en de 
daarmee samenhangende praktische relevantie. Volgens de analytische benadering wordt 
uitgegaan van drie basisprincipes waar onderzoek aan moet voldoen. De basisprincipes 
komen voort uit punten van kritiek op voorgaand onderzoek in de HR-discipline. Op de 
eerste plaats de kritiek over het contrast dat tussen de wetenschapstheorie(ën) en de praktijk 
in organisaties. Het eerste basisprincipe vereist onderzoek dat voornamelijk gebaseerd is op 
empirische data waarbij de nadruk ligt data die evidence based is. Door toepassing van 
Evidence Based Management (EBM) wordt de vertaalslag gemaakt van empirische data naar 
bruikbare input voor de organisatiepraktijk (Rousseau, 2006 in Boselie, 2011). Ofwel, om tot 
concreet toepasbare handvatten te komen voor de praktijk dient het onderzoek ook dichtbij 
de praktijk te blijven, alsmede getoetst te worden door de mensen in deze praktijk (Boselie, 
2011). In dit onderzoek is hieraan gehoor gegeven door de belangrijkste data te verzamelen 
bij medewerkers en leidinggevenden uit de organisatiepraktijk van X Customer Services. Het 
tweede principe is het gebruik van grondige methoden, technieken en theorieën om tot 
valide uitspraken te komen (Boselie, 2011). De reeds in vroeg stadium ingewonnen 
informatie door de participatieve opzet van het onderzoek en rol van de onderzoeker dragen 
hieraan bij. Dit brengt tevens risico’s met zich mee welke in de reflectie op de rol van de 
onderzoeker behandeld worden. Tot slot de derde pijler van de analytische benadering, de 
nadrukkelijke contextuele inbedding van het onderzoek (Boselie, 2011). Hieraan wordt 
gehoor gegeven door in het gehele onderzoek sensitief te zijn voor de context van X 
Customer Services. Deze contextsensitiviteit is al gebleken uit het vorige hoofdstuk waarin 
vanuit de theorie telkens een koppeling gemaakt is naar de specifieke context van X 
Customer Services. Hierdoor geldt de theorie als bouwstenen voor het onderzoek. De keuze 
voor de analytische benadering heeft ook gevolgen voor de methoden en technieken van dit 
onderzoek, hierop wordt in de volgende paragrafen ingegaan. 
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3.2 Participanten en data verzameling 

Uit de onderzoeksvraag wordt duidelijk dat het onderzoek gericht is op de vaste 
werknemers van X Customer Services die overgebleven zijn na de reorganisatie (vanaf hier 
kortweg werknemers). Met dit onderzoek wordt getracht om de sociale werkelijkheid van 
medewerkers en Teamleads (teamleiders) te achterhalen. Hiermee sluit het onderzoek aan bij 
de interpretatieve onderzoeksopvatting. Vanuit deze opvatting wordt het bijzondere van de 
situatie binnen X Customer Services beschreven, op basis van de betekenis die de betrokken 
medewerkers aan de situatie geven (‘t Hart, Boeije & Hox, 2009). Allereerst wordt ingegaan 
op de participanten van het onderzoek (3.2.1). Daarna wordt kort de procedure van 
participanten benadering (3.2.2) en de periode van dataverzameling (3.2.3) toegelicht. Tot 
slot wordt de methode van dataverzameling, het interview uitgewerkt (3.2.4). 
 

3.2.1 Participanten 

Onder de betrokken medewerkers behoren alle  
medewerkers die reeds voor de centralisatie van X 
Customer Services in dienst van X waren, in de 
functies Verkooptelefonist of Commercieel 
assistent of groepsleider van (één van) beiden, nu 
Telesales en Sales Support. Uit de 
onderzoekspopulatie heeft een doelgerichte selectie 
plaatsgevonden op basis van: huidige 
leidinggevende, functie, oorspronkelijke 
vestigingsplaats, geslacht, en performance. De 
leidinggevenden behoren ook tot de selectie, 
hiermee kunnen de intenties, gedrag, percepties, 
ervaringen en mogelijke verschillen tussen de 
actoren worden achterhaald. Gedurende het 
onderzoek heeft er op basis van voorlopige 
analyses theoretische selectie plaatsgevonden om 
antwoorden te kunnen vinden op relevante vragen 
voor het onderzoek (Boeije, 2005). Zo zijn de 
beoordelingsgegevens van de drie voorgaande 
jaren geanalyseerd teneinde variatie in de 
resultaten te forceren.   
De beschikbare kwantitatieve beoordelingsgegevens bleken niet voldoende inzicht te bieden 
in de performanceverschillen van de participanten waarna bij de leidinggevenden van alle 
participanten kwalitatieve data is verzameld over de performance van de participanten, 
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gevolgen voor de methoden en technieken van dit onderzoek, hierop wordt in de volgende 
paragrafen ingegaan. 

3.2 Participanten en data verzameling 

Uit de onderzoeksvraag wordt duidelijk dat het onderzoek gericht is op de vaste 
werknemers van HGH Customer Services die overgebleven zijn na de reorganisatie (vanaf 
hier kortweg werknemers). Met dit onderzoek wordt getracht om de sociale werkelijkheid 
van medewerkers en Teamleads (teamleiders) te achterhalen. Hiermee sluit het onderzoek 
aan bij de interpretatieve onderzoeksopvatting. Vanuit deze opvatting wordt het bijzondere 
van de situatie binnen HGH Customer Services beschreven, op basis van de betekenis die de 
betrokken medewerkers aan de situatie geven (‘t Hart, Boeije & Hox, 2009). Allereerst wordt 
ingegaan op de participanten van het onderzoek (3.2.1). Daarna wordt kort de procedure van 
participanten benadering (3.2.2) en de periode van dataverzameling (3.2.3) toegelicht. Tot 
slot wordt de methode van dataverzameling, het interview uitgewerkt (3.2.4). 
 

3.2.1 Participanten 

Onder de betrokken medewerkers behoren alle  
medewerkers die reeds voor de centralisatie van 
HGH Customer Services in dienst van Heineken 
waren, in de functies Verkooptelefonist of 
Commercieel assistent of groepsleider van (één van) 
beiden, nu Telesales en Sales Support. Uit de 
onderzoekspopulatie heeft een doelgerichte selectie 
plaatsgevonden op basis van: huidige 
leidinggevende, functie, oorspronkelijke 
vestigingsplaats, geslacht, en performance. De 
leidinggevenden behoren ook tot de selectie, hiermee 
kunnen de intenties, gedrag, percepties, ervaringen 
en mogelijke verschillen tussen de actoren worden 
achterhaald. Gedurende het onderzoek heeft er op 
basis van voorlopige analyses theoretische selectie 
plaatsgevonden om antwoorden te kunnen vinden op 
relevante vragen voor het onderzoek (Boeije, 2005). 

                                                        
4 Om de anonimiteit te waarborgen is bij de teamleads geen onderscheid aangegeven in afdeling. 

Team Functie Code 

Telesales  Medewerker A 1 
 Medewerker A 2 
 Medewerker B 1 
 Medewerker B 2 
 Medewerker B 3 
 Medewerker D 1 
 Medewerker D 2 
 Medewerker D 3 
Sales Support Medewerker C 1 
 Medewerker C 2 
 Medewerker C 3 
 Medewerker C 4 
Sales Support /  Teamlead E 1 
Telesales4 Teamlead E 2 
 Teamlead E 3 
 Teamlead E 4 
 Teamlead E 5 

Tabel 4 Participantcodes Tabel 4 Participantcodes 
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teneinde verschillen te achterhalen tussen high en low performers en de extra inzet. Echter, 
gedurende de dataverzameling werd inzichtelijk dat ook de kwalitatieve 
beoordelingsgegevens niet afdoende zijn om in dit onderzoek uitspraken over te doen, 
gezien de grote verschillen tussen periodes waarop de kwalitatieve uitspraken van 
leidinggevenden over de beoordeling gebaseerd zijn. Er is dan ook gekozen om het in dit 
onderzoek verder buiten beschouwing te laten. De definitieve selectie bestaat uit 17 
participanten, waaronder acht medewerkers en vier Teamleads van Telesales en vier 
medewerkers  en één Teamlead van Sales Support zie tabel 4. 

3.2.2 Procedure 

De procedure van het benaderen van de participanten is met veel aandacht en precisie 
uitgevoerd. Na de selectie zijn de medewerkers en Teamleads door de onderzoeker 
persoonlijk gevraagd om deel te nemen aan het onderzoek. Er is bewust gekozen voor deze 
persoonlijke en informele benadering, zonder formele mail vanuit het management om op 
geen enkele wijze een gevoel van verplichte deelname te stimuleren. Na mondelinge 
instemming zijn individuele afspraken gepland en is een begeleidende mail verzonden ter 
bevestiging en ter introductie van het onderwerp (zie bijlage A).  
 

3.2.3 Periode 

De dataverzameling heeft plaatsgevonden in de periode tussen 1 mei en 15 juni 2013, ofwel 
in het tweede kwartaal sinds de realisering van de organisatieverandering. Deze periode is 
bepalend voor het onderzoek aangezien het eerste halfjaar nog beschouwd kan worden als 
wenfase na de centralisatie. Deze periode is bepalend voor de betekenis die de participanten 
geven aan de organisatie verandering en wordt ook wel de ‘liminale fase’ (overgang- of 
transitiefase) genoemd. In deze fase kan de schade van de organisatieverandering nog 
beperkt worden, wat betreft de houding en het gedrag van medewerkers ten aanzien van de 
organisatieverandering en hun cruciale rol voor het succes hiervan (Avey, 2008; Turner, 
1974). In het verlengde hiervan ligt ook de keuze voor kwalitatieve data verzameling. Het 
onderzoek is exploratief  van aard, wat het mogelijk maakt om onderliggende processen te 
achterhalen. Voor dit exploratieve onderzoek is het te vroeg om kwantitatieve 
dataverzamelings- en analyse methoden te hanteren, aangezien de betekenisgeving nog in 
ontwikkeling is. Om de belevingswereld van de betrokkenen te achterhalen zijn kwalitatieve 
interviews het meest geschikt, omdat hiermee dichtbij hun sociale werkelijkheid wordt 
gebleven. Met kwantitatief onderzoek zou een vergroot risico optreden om relevante 
informatie over onderliggende processen te mis te lopen over de betekenisgeving, percepties, 
attitudes en gedrag ten aanzien van de herinrichting, extra inzet en affectieve betrokkenheid. 
Dat kwantitatief onderzoek in deze fase niet op zijn plaats zou zijn geweest wordt bevestigd 
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door een kwantitatief onderzoek dat uitgevoerd is in de periode vlak na de dataverzameling 
van dit onderzoek. In dit kwantitatieve onderzoek is geen correlatie gevonden tussen 
overbelasting en werkhouding, daarbij lijkt sociaal wenselijkheid in dit onderzoek de 
uitkomst vertroebelt te hebben (Gameren, 2013). De dataverzamelingsmethode van dit 
kwalitatieve exploratieve onderzoek wordt hierna verder toegelicht.  

3.2.4 Semigestructureerde interviews 

De data voor het onderzoek is verzameld middels semigestructureerde interviews. Bij deze 
gespreksvorm stelt de onderzoeker vragen aan de participant over diens gedrag, 
opvattingen en percepties ten aanzien van het onderwerp (‘t Hart, Boeije & Hox, 2009).   Op 
basis van het literatuuronderzoek is een topiclijst opgesteld met kernbegrippen en 
aandachtspunten welke als leidraad voor relevante gespreksonderwerpen tijdens het 
interview fungeerde (zie bijlage B), de literatuur fungeert op deze manier als bouwstenen 
voor dit exploratieve onderzoek. Het slot van de topiclijst bestaat uit een aantal 
gestandaardiseerde vragen over de identificering met de organisatie op basis van de 
operationalisering van Edwards & Peccei (2007), deze zijn opgenomen om de mate van 
identificatie inzichtelijk te krijgen. Door het gebruik van een topiclijst is het mogelijk om de 
topics zonder vooraf geformuleerde vragen de  revue te laten passeren, zonder daarin 
richtinggevend te zijn als onderzoeker. Er is voorafgaand aan elk interview toestemming 
gevraagd voor het opnemen van het gesprek, waarbij nadrukkelijk is aangegeven dat de 
informatie vertrouwelijk behandeld wordt en anonimiteit gewaarborgd wordt bij presentatie 
van de resultaten. Tevens is kort tijd genomen om de participant te laten wennen aan de 
interviewsituatie door te starten met een vraag over het arbeidsverleden bij X. De interviews 
hadden een gemiddelde duur van 50 minuten en vonden plaats tijdens werktijd op een 
externe locatie op twee minuten loopafstand van de werkplek. Deze keuze is gemaakt om de 
participanten uit de werksfeer te halen. Daarnaast zijn er op het kantoor van X geen ruimtes 
zijn waar het interview ongezien kon plaatsvinden. In de meeste gevallen was de 
onderzoeker reeds ter plaatse en arriveerde de participant op eigen gelegenheid. Dit alles om 
de medewerker het vertrouwen te geven dat deelname aan het onderzoek niet in relatie staat 
tot het werk of enigszins persoonlijke gevolgen kan hebben.  
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3.3 Data analyse 

In de periode waarin de interviews afgenomen zijn, heeft ook de transcriptie van de 
interviews plaatsgevonden. Hierdoor wisselden de fasen van dataverzameling en analyse 
elkaar af als een iteratief proces teneinde de kwaliteit van de analyse te optimaliseren. Voor 
het analyseren van de interviews is gebruik gemaakt van het softwareprogramma Nvivo10. 
Het analyseproces is gestart door in Nvivo10 de interviewteksten open te coderen, ofwel het 
één-voor-één grondig doorlezen van het gehele interview en het labelen van tekstfragmenten 
met een code waarmee dichtbij de betekenis gebleven wordt (Boeije, 2008). De codes uit de 
interviews zijn aangevuld met codes uit de topiclist. De verschillende codes zijn zorgvuldig 
bekeken en ondergebracht in hoofd en subcodes, tezamen vormen deze codes de code boom 
(zie bijlage C). Het proces van clusteren en hercoderen van de data helpt bij het overzichtelijk 
maken van patronen en in de data als input voor de resultatensectie. De visuele weergave 
van de data in een Treemap (zie bijlage D) is hierbij als uitgangspunt genomen. De 
zoekfunctie in Nvivo10 maakt het mogelijk om bijbehorende tekstfragmenten bij een code 
terug te vinden, dit vereenvoudigt het schrijven van de resultatensectie en de selectie van 
citaten om de empirische bevindingen weer te geven. 
 

3.4 Kwaliteit van het onderzoek  

De kwaliteit van onderzoek wordt bepaald door de betrouwbaarheid en validiteit. Deze 
worden in deze paragraaf behandeld. 
 
Betrouwbaarheid 
De betrouwbaarheid van onderzoek gaat over de gebruikte methoden en de herhaalbaarheid 
met gelijke uitkomsten op basis van deze methoden (Velde et al., 2004; Boeije, 2008). 
Standaardisatie vergoot de herhaalbaarheid en verkleint de kans op onsystematische en 
toevallige fouten (Boeije, 2008). Binnen kwalitatief onderzoek met flexibele 
dataverzamelingsmethoden is betrouwbaarheid op basis van standaardisatie in beperkte 
mate mogelijk, de rijkheid aan informatie in dit hoofdstuk over de wijze waarop het 
onderzoek uitgevoerd is maakt het mogelijk om na te gaan wat de onderzoeker heeft gedaan. 
Om de betrouwbaarheid te vergroten is daar waar mogelijk is gestandaardiseerd, 
bijvoorbeeld middels het herhaaldelijk gebruik van dezelfde topiclist voor dataverzameling, 
waaronder zes stellingen met betrekking tot identificatie. Het maken van opnamen van de 
interviews en zorgvuldig de uitgewerkte transcripten maakt het mogelijk dicht bij de 
betekenisgeving van de participanten te blijven en voorkomt vroegtijdige interpretatie, wat 
ten goede komt aan de betrouwbaarheid. Het gebruik van Nvivo10 voor de analyse en de 
procedure van de coderingen dragen ook bij aan de betrouwbaarheid.  
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Validiteit 
Gezien de beperkte standaardisatiemogelijkheden binnen kwalitatief onderzoek is de 
validiteit van relatief grotere waarde voor de kwaliteit van het onderzoek. De validiteit van 
het onderzoek geeft aan in welke mate met het onderzoek meet wat het beoogt te meten 
(Boeije, 2008). De validiteit is op te splitsen in de interne en externe validiteit waarbij de 
interne validiteit de kwaliteit van de dataverzameling en –analyse betreft. Zoals reeds 
aangegeven maakt de grondigheid waarmee het onderzoek is uitgevoerd, in zowel de 
methoden als technieken, het onderzoek meer valide. De participatieve opzet van het 
onderzoek draagt bij aan de validiteit van het onderzoek omdat de onderzoeker betrokken is 
bij de bestudeerde medewerkers. Betrokkenheid is nodig om te kunnen achterhalen wat de 
medewerkers bezighoudt en beweegt, ofwel het bereiken van het doel van kwalitatief 
onderzoek, het achterhalen van de betekeniswereld van de betrokkenen. Het nadeel wat aan 
deze betrokkenheid kleeft is het risico van sociaalwenselijkheid in de antwoorden tijdens 
kwalitatieve interviews, wat kan leiden tot een vertekend beeld in de resultaten. Aangezien 
het risico op sociaal wenselijke antwoorden afneemt naar gelang participanten meer gewend 
zijn aan de aanwezigheid van de onderzoeker, is het gegeven dat de onderzoeker zelf al 
langere tijd (1 jaar) werkzaam is binnen het organisatieonderdeel waar het onderzoek zich 
op richt, van positieve invloed op de validiteit. Tevens is sociaalwenselijkheid tegengegaan 
door de keuze voor een externe interviewlocatie om de participant meer het gevoel te geven 
vrij te kunnen spreken. Hierbij is ook duidelijk aangeven dat de rol van de onderzoeker los 
beschouwd kan worden van de rol als collega werknemer en alle informatie zeer 
vertrouwelijk behandeld wordt en dus niet naar de leidinggevenden gerapporteerd wordt. 
Er is dan ook nadrukkelijk aangegeven dat de anonimiteit volledig gewaarborgd is en 
uitspraken onherleidbaar zijn in het onderzoeksrapport.  Tevens zijn ter bewaking van de 
validiteit de interpretaties van de onderzoeker voorgelegd aan de participanten, waardoor 
eventuele systematische meetfouten uit het onderzoek zijn gehaald om het risico op 
misleidende conclusies te minimaliseren (‘t Hart et al., 2009). 
 
Externe validiteit 
De externe validiteit betreft de mate waarin onderzoeksbevindingen ook gelden voor andere 
situaties dan de casestudy van dit onderzoek (Boeije, 2008). Door de sterke inbedding van 
het onderzoek in de context is de generaliseerbaarheid van het onderzoek als geheel gering. 
Echter, de onderdelen uit het onderzoek zouden bruikbaar kunnen zijn voor organisaties (in 
verandering) met een corporate of internal branding strategie, met in het bijzonder de 
Customer Contactcenters van die organisaties  
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4 Resultaten 
 
Nu de methoden en technieken van dataverzameling en analyse uiteengezet zijn, worden in 
dit hoofdstuk de resultaten uit de afgenomen interviews gepresenteerd. De ervaringen, 
behoeften en de beleving van de vaste werknemers van X Customer Services staan Centraal 
in dit hoofdstuk. Om een goed beeld te vormen over wat er speelt in de belevingswereld van 
deze werknemers worden zowel de gemeenschappelijke als afwijkende belevingen en 
ervaringen gepresenteerd met betrekking tot de concepten herinrichting van werk, extra 
inzet en affectieve betrokkenheid. Indien relevant worden gemeenschappelijke ervaringen 
vergeleken met de beleving van verschillende groepen, te weten medewerker/Teamlead en 
Telesales/Sales Support.  
 
Voor de presentatie van de resultaten is gekozen om de data uit de interviews als 
uitgangspunt te nemen. Benadrukt dient te worden dat bij de beschrijving van de resultaten 
continu het conceptueel model en de ervaren spanningsvelden binnen en tussen de 
concepten in ogenschouw worden genomen, aangezien de interviews zijn afgenomen aan de 
hand van de topiclijst welk is opgesteld vanuit het theoretisch kader.  Door niet enkel uit  te 
gaan van de topics uit de topiclijst, maar ook aanvullende relevante resultaten te presenteren 
wordt een zo compleet mogelijk beeld weergegeven van de belevingswereld van de 
participanten. 
 
Per concept worden de bevindingen over de topics ondersteund met enkele citaten. Bij de 
citaten wordt de functie van de desbetreffende participant aangegeven om verschillen of 
overeenkomsten tussen groepen weer te geven. Om de leesbaarheid te vergroten zijn de 
overige citaten waar de bevindingen op gebaseerd zijn in een appendix welke als bijlage is 
toegevoegd (Bijlage E). Ter afronding van de beschrijving per concept wordt kort een 
samenvattend antwoord gegeven op de deelvragen die bij het concept aansluiten. 
 

4.1 Herinrichting van werk 

In deze paragraaf wordt ingegaan op wat volgens de participanten kenmerkend is voor de 
herinrichting van werk. De resultaten zijn geclusterd in motiverende (4.1.1), sociale (4.1.3) en 
context kenmerken (4.1.5). Per categorie worden de herinrichtingskenmerken behandeld die 
in de interviews naar voren zijn gekomen, deze worden na elke categorie samengevat. 
Hiermee wordt de classificatie van herinrichtingskenmerken van tabel 1 uit het theoretisch 
kader aangehouden. Na de presentatie van de kenmerken van de herinrichting, worden deze 
doormiddel van het beantwoorden van deelvraag 1 samengevat. 
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4.1.1 Motiverende kenmerken 

De motiverende kenmerken die volgens de participanten typerend zijn voor herinrichting 
zijn: Delen van informatie, autonomie, leren van medewerkers en taaksignificantie. Deze 
kenmerken worden hierna achtereenvolgend beschreven en met citaten onderbouwd.  

4.1.1.1 Delen van informatie 
Dat het delen van informatie voor de participanten een belangrijk kenmerk is van de 
herinrichting blijkt uit de talrijke verwijzingen hiernaar. Veelvuldig wordt er gesproken over 
een verslechtering van de communicatie en informatiedeling en het gebrek aan overzicht aan 
informatie. Het betreft zowel deling van informatie die over klanten bekend is als ook 
informatie vanuit de organisatie over acties, werkwijzen, introductie van nieuwe producten. 
Door de centralisatie in X, waardoor fysieke afstand is gecreëerd tussen de Accountmanagers 
(buitendienst) en Customer Services (binnendienst), is de behoefte aan gestructureerde 
afstemming over klanten per sales gebied toegenomen. De medewerkers van zowel Sales 
Support en Telesales geven aan dat door de gebrekkige informatiedeling over klanten tussen 
de verschillende disciplines, zij niet meer weten wat er speelt bij de klanten in het eigen 
gebied waardoor relatiebeheer niet mogelijk is. Dit wordt als tegenstijdig ervaren, aangezien 
één van de doelstellingen van de herinrichting is om de klantgerichtheid te vergroten. 

Dat salesteam wat om een klant heen werkt, dat is niet meer en dat is juist zo 
belangrijk. Het team is nu loos, terwijl ik eigenlijk had verwacht dat het juist wel meer 
de bedoeling was om de klantgerichtheid te vergroten. (B3, medewerker Telesales) 

 
Ook wat betreft terugkoppeling van informatie, als vorm van informatiedeling, wordt door 
medewerkers aangegeven dat dit als summier wordt ervaren. Met name terugkoppeling van 
informatie door de Teamleads wordt gemist. Wanneer medewerkers informatie delen met de 
Teamleads over klanten, problemen of inefficiënties binnen de organisatie wordt hierover 
geen terugkoppeling gegeven aan de medewerkers. Medewerkers ervaren dit als vervelend 
en lastig. 

We kunnen het wel aangeven aan onze leidinggevende maar er gebeurt niks mee, en ik 
weet ook niet waarom niet. Misschien gebeurd er wel iets maar ik merk het niet, wij 
krijgen daar niets over terug. En dat is wel lastig. (C3, medewerker Sales Support) 

 
Een ander bezwaar van de medewerkers met betrekking tot het delen van informatie is dat 
zij op de mail een overvloed aan informatie ontvangen waarvan zij niet weten wat ze er mee 
moeten. Of waar zij de voor hen relevante informatie kunnen terugvinden in de ‘brei’ aan 
mails. Ook werkinstructies of opdrachten om acties te bellen komen per mail zonder 
toelichting of aansturing van de Teamleads. De medewerkers dienen zelf de voor hen 
relevantie informatie te filteren, hierdoor bereikt de informatie de mensen niet of beperkt. 
Deze vorm van informatiedeling wordt dan ook als ineffectief beschouwd. 

Op de mail krijg je alles, maar dan moet je alles uitspitten en ook nog de tijd hebben 
om het rustig te kunnen lezen. Ze zetten echt alles op de mail het komt alleen niet aan. 
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Het is gewoon niet te behappen, misschien heb ik het ook wel gehad die informatie, 
maar het dringt niet door. (D3, medewerker Telesales) 

 
De medewerkers van Telesales geven aan behoefte te hebben aan statistische informatie over  
hoe het gaat met de verkoop op gebiedsniveau omdat dit meer tot de verbeelding spreekt 
dan enkel cijfers over de X als geheel. Tot slot wordt aangegeven dat in de wekelijkse ‘Keek 
op de week’, die sinds de herinrichting geïntroduceerd is, niet de informatie gedeeld wordt 
waar behoefte aan is. Er worden met name acties en folders besproken, die men naar eigen 
zeggen zelf kan lezen.  

Je hebt de keek op de week. Maar daar wordt alleen maar over het weer of de x 
gesproken. De x kan ik zelf lezen, dus de keek op de week kan wel voor iets anders 
gebruikt worden. (A2, medewerker Telesales) 

 
Doordat de informatie niet aansluit bij de behoefte ervaren medewerkers weerstand tegen de 
‘Keek op de week’. De weerstand ten opzichte van de ‘Keek op de week’ ervaren de 
medewerkers van Sales Support het sterkst aangezien de informatie die gedeeld wordt met 
name gericht is op de medewerkers van Telesales en veelal niet relevant is voor hen.  

Ook op maandag worden voor Telesales wel nieuwe producten geïntroduceerd tijdens 
die keek op de week, maar je weet nooit precies wanneer dus dan krijgen wij dat niet 
mee. Dus als wij iets moeten weten dan moeten ze ons erbij vragen. Kijk ik kan elke 
week daarheen gaan, maar dan denk ik steeds wat doe ik hier, en dan had je ook 
eigenlijk geen tijd om erbij te zitten. (C2, medewerker Sales Support) 

 

4.1.1.2 Autonomie 
Voor het kenmerk autonomie geldt dat er met name over beslissingsbevoegdheid en  
verantwoordelijkheid veel naar voren is gekomen. Met name voor Sales Support en de 
Teamleads van Telesales wordt de herinrichting gekenmerkt door afname in de mate waarin 
zij autonomie ervaren. Bij Sales Support is de opsplitsing tussen X en X bepalend voor de 
beslissingsbevoegdheid. De beslissingsbevoegdheid van Sales Support is afgenomen omdat 
het takenpakket nu is opgesplitst en het merendeel naar X is gegaan. Hierdoor valt niet meer 
het hele pakket voor een klant onder het beheer van Sales Support X, dit vinden zij jammer. 

Nou bijvoorbeeld terras aankleding, contracten en bruikleen ligt nu bij x. Alleen de 
koffiecontracten vragen we nog aan. Het is wel jammer dat contracten eruit zijn want 
dat is wel leuk om te doen. Dat is wel een stukje variatie. Nu zijn we wel heel veel 
bezig met het alleen maar wijzigen van klanten. (C3, medewerker Sales Support) 

 
Voor de Teamleads van Telesales geldt dat zij minder beslissingsbevoegdheid ervaren in hun 
nieuwe functie. Waar zij eerst een eigen ‘toko’ beheerden op de unit dient nu alles afgestemd 
te worden met de andere teamleads of wordt het voor hen besloten. Daarbij wordt ook 
aangegeven dat de verantwoordelijkheden zijn afgenomen, dit staat in tegenstelling tot wat 
hen voor de realisatie is aangegeven. Een Teamleads van Telesales is hier heel expliciet in: 
En het meest opvallend is, als ik dat mag aangeven, is dat voordat ik kwam gezegd werd dat ik 
meer beslissingen kon nemen, tuurlijk ik werd toen ook wel eens overruled, maar dan had ik 
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het mis of kwam iemand met een beter plan. Maar het is niet zoals nu, in een soort vacuüm, ik 
heb het gevoel dat ik veel minder vrijheid heb. (E1, Teamlead) 
 
Opvallend is dat wanneer over het onderwerp autonomie gesproken wordt, zowel de 
medewerkers als de Teamleads aangeven dat zij vinden dat sommige beslissingen niet onder 
hun verantwoordelijkheid vallen, maar onder die van hun direct leidinggevende. Er wordt 
als het ware naar boven gewezen als het verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid 
betreft. 

Maar goed, er zijn ook zaken die dan bij ons worden neergelegd die niet onder onze 
verantwoordelijkheid vallen vind ik, daar moet onze leidinggevende dan maar een 
beslissing over nemen hoor. (E4, Teamlead) 

 

4.1.1.3 Leren van medewerkers 
Zowel medewerkers als Teamleads ervaren dat er tot op heden niet de tijd en moeite is 
genomen om van medewerkers te leren. Dit ligt in het verlengde van wat hiervoor over het 
delen van informatie is aangegeven. Medewerkers communiceren met elkaar en 
leidinggevenden over wat ze anders zouden willen zien of wat ze terugkrijgen van klanten, 
maar er wordt niks mee gedaan of er wordt, zoals hiervoor aangegeven geen terugkoppeling 
op gegeven. Dit wordt als bezwaarlijk ervaren omdat de medewerkers van de vloer de 
meeste signalen van klanten (kunnen) oppikken en juist veel kennis hebben, hierdoor bestaat 
het gevoel dat er veel kennis en informatie verloren gaat. Er bestaat behoefte, bij zowel de 
medewerkers als de Teamleads, dat er meer naar de mensen van de werkvloer geluisterd 
wordt.  

Er wordt niet geluisterd naar de mensen op de werkvloer, de mensen die er verstand 
van zaken hebben. Er moet meer geluisterd worden, zie ook die nieuwe mensen die 
binnenkomen, die hebben zulke mooie ideeën, die staan er fris in. (C1, medewerker 
Sales Support) 
 
Nee, er wordt pas wat met geluiden van de vloer gedaan als het écht zo blijkt te zijn, 
maar dan is het vaak al te laat. Negen van de tien keer is gebleken dat we dan wel 
gelijk hebben. Dat vind ik wel een minpunt. (E4, Teamlead) 

 

4.1.1.4 Taaksignificantie 
De medewerkers van Telesales en Sales Support hebben het gevoel dat zij niet, of 
onvoldoende gewaardeerd worden voor de toegevoegde waarde die zij als afdeling zijn 
binnen de organisatie. Dit wordt als onterecht ervaren, maar ook als iets wat altijd zo is 
geweest. Telesales wordt ook wel gezien als ‘het afvoerputje’ van de organisatie, terwijl 
medewerkers van Telesales benadrukken dat Telesales een grote impact heeft binnen de 
organisatie, de afdeling is erg belangrijk voor het klantcontact en relatiebeheer.  

In principe is natuurlijk Telesales de productiemaatschappij want van ons komt de 
productiviteit. (B3, medewerker Telesales) 
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Voor Sales Support geldt dat zij zich achtergesteld voelen op Telesales en Sales Support X. 
Naast het feit dat het takenpakket verkleint is zijn de taken ook minder gevarieerd dan 
voorheen en wordt er in de beleving van de medewerkers ook minder aandacht besteedt aan 
hen ten opzichte van de rest. X wordt in de beleving van de Sales Support medewerker op 
handen gedragen en binnen X gaat de aandacht naar Telesales waardoor zij zich 
verwaarloosd voelen. 

Het commerciële van de functie is eraf, we zijn nu niet meer zo belangrijk en doen 
puur administratie. Er is veel meer aandacht voor Telesales dan voor ons, dat merk je 
in alles. (C4, medewerker Sales Support) 

 

4.1.2 Samenvatting motiverende kenmerken 

Het proces van informatiedeling verloopt niet optimaal, waardoor relevante informatie over 
klanten verloren gaat. Enerzijds wordt onvoldoende klantinformatie gedeeld of 
terugkoppeling gegeven, anderzijds sluit de overkill aan per email gedeelde informatie niet 
aan bij de behoefte. Wat betreft het kenmerk autonomie geven zowel de Teamleads van 
Telesales en de Sales Support medewerkers aan dat zij minder verantwoordelijkheid en 
beslissingsbevoegdheid hebben dan voorheen. Bij de Teamleads geldt dat dit tegenstrijdig is 
met wat hen voor de herinrichting verteld is. Opvallend is dat zowel de medewerkers als de 
Teamleads de beleving hebben dat bepaalde beslissingen niet bij henzelf horen te liggen, 
maar bij hun leidinggevende. Van het leren van medewerkers is momenteel geen sprake, 
terwijl hier wel behoefte aan is vanuit de medewerkers. Tot slot geven zowel Telesales als 
Sales Support medewerkers aan dat binnen de organisatie het belang van hun afdeling niet 
wordt erkend. Waarbij de medewerkers Sales Support zich als ondergeschikt aan Telesales 
en hun collega’s van Sales Support van X ziet. 

 

4.1.3 Sociale kenmerken 

De sociale kenmerken die in de interviews het meest aan bod zijn gekomen zijn: Wederzijdse 
afhankelijkheid (4.1.3.1), sociale ondersteuning (4.1.3.2), feedback van anderen (4.1.3.3), 
integriteit (4.1.3.4) en interacties buiten de organisatie (4.1.3.5). Deze kenmerken worden 
hierna achtereenvolgend beschreven en met citaten onderbouwd. 
 

4.1.3.1 Wederzijdse afhankelijkheid 
De wederzijdse afhankelijkheid is toegenomen, mede door opsplitsing van Sales Support 
voor X en X, ook is nu meer zichtbaar waar het fout gaat dus er moet meer samengewerkt en 
afgestemd worden om gezamenlijk de klant te bedienen. In de samenwerking tussen de 
afdelingen binnen Customer Services wordt een verbetering ervaren, al zijn er ook zaken die 
vertraging oplopen omdat het nu over verschillende afdelingen gaat. De wederzijdse 
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afhankelijkheid is gelijk gebleven wat betreft acties, promoties en innovaties, hierbij zijn 
altijd meerdere disciplines betrokken (sales, marketing, productie etc.) deze afstemming 
verloopt nog altijd niet vlekkeloos aldus de medewerkers en Teamleads. x 

Bij x bijvoorbeeld bleek één schakel niet geïnformeerd te zijn over de start van de 
verkoop en dus was er geen productie gedraaid, terwijl Telesales het product aan de 
telefoon verkoopt en promoot, en dan ga je manco want dan er is niet genoeg voorraad 
en moeten wij klanten teleurstellen. (B3) 

 

4.1.3.2 Sociale ondersteuning 
Uit de interviews blijkt dat er in volgens de medewerkers en Teamleads een gebrek aan 
sociale ondersteuning ervaren wordt, zowel van elkaar als van de eigen leidinggevende. De 
medewerkers geven aan dat dit te maken heeft met het feit dat de verschillende Teamleads 
zich alleen om het eigen team bekommeren. De beleving is dat er steeds meer 
individualistisch gehandeld wordt wat belemmerend is voor de samenwerking. Er bestaat 
behoefte aan een meer eenduidig verhaal vanuit de teamleads naar de medewerkers, er 
wordt nu per team gehandeld, wat voor onduidelijkheid zorgt. De medewerkers zien het als 
de verantwoordelijkheid van de Teamleads om hen de sociale ondersteuning te bieden waar 
behoefte aan is, volgens de medewerkers heeft het te maken met dat de Teamleads niet met 
elkaar afstemmen. 

Nou dat ligt bij de Teamleads. Die pakken steeds alleen hun eigen hachje, dat is nu 
heel erg. Dan weten sommige mensen weer van niks en dat zorgt dan voor 
onduidelijkheid. En soms wordt er dan door de ene Teamlead weer wat anders gezegd, 
dat is niet eenduidig. Ze mogen best eens wat meer voor ons opkomen. Ze praten maar 
langs elkaar heen. (D1, medewerker Telesales) 

 
De Teamleads bevestigen deze individualisering, ook zij ervaren dat er op het moment geen 
sprake is van een team, ook niet op het eigen niveau dit wordt ook door henzelf als 
belemmerend ervaren. 

Het is geen team, en dat vind ik wel erg, in de verandering heb ik daar het meeste 
moeite mee. De samenwerking als een team, dat mis ik.  (E1, Teamlead)  

 
Naast het gemis aan sociale ondersteuning van de Teamleads is er weinig sociaal contact 
tussen medewerkers onderling die op een ander gebied of in een ander team zitten. Het zou 
hen het samenwerken wel makkelijker maken als je weet met wie je te maken hebt of elkaar 
bij naam kent. De medewerkers geven aan dat zij niet het gevoel hebben dat er de tijd en 
ruimte is om contact te zoeken met de nieuwe collega’s en dat dit ook in het begin niet 
gefaciliteerd is door de organisatie.  

Nou we zijn hier zo bij elkaar gegooid en er is nooit eens gezegd we gaan eens met z’n 
allen koffie drinken. (C3, medewerker Sales Support) 
 
Ik groet ze ’s ochtends, maar ik ken een hoop niet, terwijl we nu toch een half jaar 
verder zijn. Maar echt contact nee. En het zou het wel makkelijker maken, maar er is 
gewoon geen tijd voor. Dus dat zou beter kunnen. (A2, medewerker Telesales) 
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4.1.3.3 Feedback van anderen 
De herinrichting wordt met betrekking tot de mogelijkheden tot het geven en ontvangen van 
feedback van anderen als positief ervaren. Er wordt nu sneller feedback gegeven tussen de 
teams die dicht bij elkaar zitten. Al zou dat volgens de medewerkers wel meer worden 
wanneer zij elkaar beter kennen. Ook de mix tussen nieuwe en ervaren medewerkers leidt 
tot onderlinge feedback waar medewerkers onderling van elkaar leren. De nieuwe indeling 
waarbij de Portfolio Assistenten nu dichtbij Sales Support en Telesales zitten wordt als 
verbetering gezien omdat zij sneller meekrijgen wat er speelt. 

Ik moet wel zeggen dat de assistenten van portfoliomanagement, die hadden nooit door 
wat er gebeurde als zij een fout maakten. En nu horen ze de anderen klagen als er iets 
mis is gegaan en hier wordt dan feedback over gegeven. (E3, Teamlead) 
 

4.1.3.4 Integriteit 
Integriteit is veel besproken tijdens de interviews met medewerkers. De medewerkers 
hebben het gevoel dat het hoger management niet eerlijk is tegenover hen, maar ook niet 
tegen klanten. Wat betreft de herinrichting geven medewerkers aan dat zij het vermoeden 
hebben dat deze centralisatie enkel gericht is op het uiteindelijk afstoten van de x. Zij hebben 
het gevoel dat daar geheimzinnig over gedaan wordt en dat zij nu de boel  draaiende moeten 
krijgen en dan afgesplitst worden. Medewerkers zijn teleurgesteld in het hoger management, 
ze hebben het gevoel dat beloftes niet zijn waargemaakt. Ook wat betreft de klanten zijn zij 
teleurgesteld. In de beleving van de medewerkers is de organisatie niet eerlijk geweest door 
te zeggen dat klanten niet de dupe mochten worden van de reorganisatie, echter is dit de 
ogen van medewerkers wel het geval. Hierdoor wantrouwen zij het hoger management. Dit 
stuit te medewerkers tegen de borst omdat zij de ontevreden klanten dagelijks spreken. 

Ze zeiden als we met z’n allen in X zitten dan is alles geregeld en opgelost. Dat zeiden 
als die stropdassen op het podium. Toen begon natuurlijk de hele zaal te lachen, want 
dat wisten we natuurlijk al lang dat het niet zo zou zijn. We voelde de bui al 
aankomen. En dat is tot op het moment van nu niet opgelost. (B1, medewerker 
Telesales) 
 
Het allerergste wat ik vind is die presentatie van vorig jaar hier. Dan wordt er gezegd, 
de klant mag niet de dupe zijn van de reorganisatie. Dus de hele zaak begin te lachen. 
Je moet geen dingen zeggen die je niet kunt waarmaken. (A2, medewerker 
Telesales) 

4.1.3.5 Interacties buiten de organisatie 
De medewerkers geven aan dat er sinds de herinrichting minder (georganiseerde) interacties 
buiten de organisatie zijn, zoals klantbezoeken vanwege een opening of om het gebied te 
leren kennen. De medewerkers ervaren dit als nadelig, omdat dit soort interacties van 
invloed is op het relatiebeheer met klanten, extra verkoop en de betrokkenheid bij klanten. 
Ook hierbij wordt gerefereerd aan uitspraken van voor de centralisatie, waar teleurstelling 
uit blijkt. 
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Toen ging je nog wel eens met Accountmanagers mee naar de opening van een klant, 
je had daardoor meer betrokkenheid bij een klant. (C2, medewerker Sales Support) 
 
Eerst ging je twee keer met een Accountmanager mee, dat was leuk. En dan ging je 
daarna verkopen, dat is het tweede wat er dan aan hangt. Klanten denken dan ook: 
‘Wat leuk, ik heb je gezien, nou doe maar een doosje extra’. In die bijeenkomst in het 
begin, die aftrap, daar werd toen ook gezegd dat we met de vertegenwoordigers mee 
gingen. Standaard, twee keer per jaar… dat is nog niet gebeurd en het is zo belangrijk! 
(D2, medewerker Telesales)  

 

4.1.4 Samenvatting sociale kenmerken 

De wederzijdse afhankelijkheid is toegenomen en de afstemming op afdelingsniveau is 
toegenomen. Echter, er bestaat een spanningsveld als het gaat over discipline overstijgende 
wederzijdse afstemming. Dit vanwege het feit dat zij de berichtgever zijn aan de klant 
wanneer er door gebrek aan afstemming producten niet leverbaar zijn. De perceptie over de 
sociale ondersteuning van de medewerkers en Teamleads is negatief te noemen, zij ervaren 
weinig ondersteuning, er wordt in hun beleving meer individualistisch gehandeld. De 
Teamleads worden hiervoor verantwoordelijk worden gesteld door de medewerkers. 
Onderling is er weinig sociaal contact, terwijl hier wel behoefte aan is. Wel wordt er 
onderling al meer feedback gegeven, wat als positief ervaren wordt, maar dit is nog niet 
optimaal. Medewerkers geven aan dat de interacties buiten de organisatie, georganiseerd 
vanuit de organisatie afgenomen zijn, wat ten koste van het relatiebeheer gaat volgens hen. 
Tot slot bestaat er wantrouwen over de mate waarin het management integer en eerlijk is ten 
opzichte van medewerkers, zij zijn teleurgesteld dat de beloftes van voor de centralisatie niet 
waargemaakt worden en de klanten wel de dupe zijn geworden. Daarbij komt dat zij 
vermoeden dat de x afgestoten gaat worden.  
 

4.1.5 Context kenmerken 

Over de contextkenmerken geven de participanten vrij weinig aan. In hun ogen maakt het 
niet zoveel uit waar zij werken. Een enkeling geeft aan dat het reizen naar X en de lange 
reistijd als minder prettig wordt ervaren, maar verder zijn de participanten hier over het 
algemeen neutraal over. Over de werkplek als zijnde Qualitycenter en over het 
gebruiksgemak van instrumenten laten de participanten zich explicieter uit. Deze 
kenmerken worden hierna achtereenvolgend beschreven en met citaten onderbouwd. 

4.1.5.1 Werkplek: Een Quality center Centraal in X 
De werkplek in X is voor de meeste medewerkers nieuw, dit wordt echter niet al 
belemmering ervaren. Een enkele medewerker geeft aan dat het lange reizen naar het werk 
van invloed is op het privéleven, maar de meerderheid is neutraal of maakt het niet uit waar 
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de werkplek is. Wat wel wordt aangegeven is dat de pand niet de uitstraling heeft van het 
Quality center wat het zou moeten hebben volgens de informatie van de medewerkers en 
Teamleads. En dat het niet goed is dat klanten in een hal worden ontvangen waar het een 
rommel is en dat niemand zich verantwoordelijk voelt om die rommel op te ruimen. Er 
wordt gerefereerd naar dat het nu meer een callcenter is, alleen dat het niet zo goed geregeld 
is als bij een Callcenter.  

Het is toch net een Callcenter nu met z’n allen op 1 grote belvloer. Ik heb wel in 
meerdere callcenters gewerkt, daar was alles veel beter geregeld, maar dan is het 
bedrijf gewoon heel anders, anders dan X. Een echt callcenter kan je hier eigenlijk niet 
van maken. (D2, medewerker Telesales) 

 

4.1.5.2 Gebruiksgemak van instrumenten 
Het softwaresysteem waar alle klantgegevens in beheert worden (X) is het belangrijkste voor 
de medewerkers van Telesales en Salessupport om hun werk te kunnen doen. Uit de 
interviews blijkt dat het systeem onvoldoende informatie geeft aan de gebruikers om 
optimale kwaliteit van service aan de klanten te bieden, zeker als men klanten uit een ander 
gebied spreekt beschikken zij niet over de benodigde informatie of weten zij niet waar ze dit 
kunnen vinden. Ze ervaren dit al beschamend als ze klanten spreken, omdat de klant 
verwacht dat ze alle informatie paraat hebben. Het niet optimaal kunnen gebruiken van het 
systeem belemmert de Telesales medewerkers in de uitvoer van hun werk. 

Ja dan ben je toch bang dat het niet goed gaat. Je hebt dan toch te weinig informatie 
over die klant. En als ik tegen een klant zeg ik weet niet wie je vertegenwoordiger is, 
dan sta je gewoon voor schut vind ik. En hoe moet die klant het dan weten en hoe moet 
ik ‘m dan doorverwijzen, dat vind ik slecht. (A2, medewerker Telesales) 

 
De medewerkers van Sales Support ervaren nu hoe belemmerend het is dat Sales Support X 
voor een ander systeem heeft gekozen. De systemen communiceren niet met elkaar 
waardoor het samenwerken en het relatiebeheer rondom één en dezelfde klant (die 
afhankelijk is van zowel X als X) niet goed mogelijk is.  

En de systemen praten niet met elkaar, dus kunnen we ok niet zien of X al wat 
aangevraagd heeft. X, heeft voor een ander systeem gekozen dan de X. En wij gaan 
weer over op CRM, want dat valt weer onder dat Telesales gebeuren. Maar je mist alle 
info van x. (C2, medewerker Sales Support) 

4.1.5.3 Samenvatting van contextkenmerken 
Over de contextkenmerken wordt relatief weinig aangegeven. Wat betreft het 
gebruiksgemak van instrumenten wordt aangegeven dat dit als beperkt wordt ervaren. 
Allereerst wort aangegeven dat het systeem onvoldoende informatie geeft en dat het ten 
tweede niet communiceert met het systeem van Sales Support X. Dit heeft een belemmerend 
effect op het werk van de medewerkers. Over de werkplek wordt enerzijds gezegd dat het 
niet uitmaakt waar gewerkt wordt, anderzijds heeft het reizen voor een enkeling impact op 
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het privéleven. De kenmerken van de werkplek die duiden op een Callcenter worden niet als 
positief ervaren. 
 

4.1.6 Aanvullende kenmerken: Structuur 

Naast de bovengenoemde motiverende, sociale en context kenmerken van de herinrichting 
zijn nog een aantal kenmerken terugkerend naar voren gekomen tijdens de interviews. Dit 
betreft allemaal kenmerken van de herinrichting die duiden op structuur, te weten de rol van 
de Teamleads en uniforme werkwijzen en ad hoc handelen. Deze kenmerken worden hierna 
achtereenvolgend beschreven en met citaten onderbouwd. 

4.1.6.1 Rol van de Teamleads 
Zowel medewerkers al Teamleads geven aan dat er behoefte is hebben aan meer structuur 
vanuit de Teamleads. Zij geven aan dat de structuur die er voorheen was op de units nu 
minder is, en terwijl de verwachting was dat het juist meer gestructureerd zou zijn na de 
centralisatie, dit is echter niet het geval.  

De reorganisatie maakt pubers van mensen, de mensen moeten er verdriet over 
kunnen hebben ze moeten kunnen schoppen, ze gooien er maar alles uit. En op een 
nieuwe plek denken ze toch, dat puberen moet weer ophouden, we gaan ervoor. Maar, 
ze moeten wel terug kunnen vallen (op de ouder), als dat niet kan gaat het mis. Dan 
ontspoort zo’n puber. (E1, Teamlead) 
 
Ja op de units was er dan de teamleider die aangaf wat we wel gingen doen en wat 
niet, dan was er meer structuur. (D3, medewerker Telesales) 

 
Het thema over structuur ligt nauw verbonden met wat eerder al aangegeven is over 
verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid, maar ook met het gebrek aan 
sociale ondersteuning en toenemende individualisering. Ook hierbij zijn de 
medewerkers van mening dat het de taak van de Teamleads is om hen een richting 
op te sturen en ze te helpen die koers vast te houden.   

Ik vind alleen wel dat je daar een leidinggevende bij nodig hebt die dat voor jou bepaalt 
en dat stuurt. Als wij daar nu zelf niks mee doen, dan gebeurt er niks. (D2, 
medewerker Telesales) 

 

4.1.6.2 Uniforme werkwijzen 
In het verlengde van het bovenstaande thema wordt er door medewerkers van Telesales en 
Sales Support aangegeven dat er behoefte is aan meer uniforme werkwijzen, zoals ook 
voorafgaand aan de centralisatie aangegeven was. Zonder uniforme werkwijzen weten de 
medewerkers niet goed wat er van hen verwacht wordt en vallen ze terug in het gedrag en 
de werkwijzen zoals op de oude werkplek, voor de centralisatie. Hierdoor werkt elk team 
nog op de eigen wijze. Dit wordt als belemmerend ervaren omdat men niet meer weet waar 
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zij aan toe zijn en fouten maken wanneer zij klanten spreken uit een ander gebied dan het 
eigen.  

Maar zoals het nu gaat, met de aansturing van vandaag gaan we naar links, morgen 
midden en daarna weer naar rechts. Dan krijg je mensen nooit dezelfde kant op, want 
dan heb je ook nog de verschillende units die hun eigen werkwijze hebben. Nou is het 
zo dat ik als ik een klant krijg van wie ik niet direct weet hoe het zit, dan ga ik het wel 
verder uitzoeken. Maar, een nieuwe die doet dat niet. En als je dan een uniforme 
werkwijze hebt dan heb je dat probleem niet, dat zou het oplossen. (B3, medewerker 
Telesales) 

 

4.1.6.3 Veel ad hoc 
Het laatste wat kenmerkend is voor de inrichting van werk is dat er veel ad hoc gehandeld 
wordt volgens medewerkers en Teamleads. Ofwel, het tegenover gestelde van 
gestructureerd, terwijl daar de behoefte ligt. Dit wordt als niet positief ervaren en de 
medewerkers hebben het gevoel heen-en-weer geslingerd te worden. 

Alles is ad hoc. We constateren vandaag bijvoorbeeld: er wordt minder wijn verkocht, 
we gaan morgen bellen… hier is een lijst, sommige zijn geen klant meer, andere staan 
op leverstop.. alles is ad hoc… alles is uit angst, alles wordt besloten uit angst… en 
dat vind ik niet goed. (E4, Teamlead) 
 
Alles is ad hoc op dit moment wat we doen, niks is structureel, echt niks. We lopen 
continue achter de feiten aan. (C1, medewerker Sales Support) 
 

4.1.6.4 Zorgen over de herinrichting 
Naast de hiervoor beschreven aanvullende kenmerken spraken enkele participanten hun 
zorgen uit over de gevolgen van de herinrichting van werk op de toestand van 
medewerkers, welke voor de discussie van dit onderzoek van belang kunnen zijn. De 
medewerkers geven aan dat de rek er uit begint te raken en het moeilijker wordt om positief 
en betrokken te blijven. Hierbij wordt gerefereerd aan dat medewerkers het nut niet inzien 
van de veranderingen als er geen structuur is en er geen uniforme werkwijzen bestaan. 

Je ziet het zelf aan de oude garde die het niet meer volhouden… en je ziet wel dat die 
het niet een plekje kunnen geven… en dat zijn wel de mensen die heel betrokken zijn 
geweest altijd. (C2, medewerker Sales Support) 
 
Ik snap ook wel dat het z’n weg moet vinden, want alles is nieuw en anders, maar het 
is nu half mei en ik heb nog steeds het gevoel dat we heel erg aan het roeien zijn, ik ben 
dat roeien wel zat. (D2, medewerker Telesales)  

4.1.7 Samenvatting van de herinrichtingskenmerken 

Door middel van deze samenvattende paragraaf wordt antwoord gegeven op deelvraag 1: 
Wat zijn de volgens de medewerkers en Teamleads van X Customer Services de belangrijkste 
kenmerken van de herinrichting? 
Volgens de medewerkers en Teamleads wordt de herinrichting sterk gekenmerkt door een 
verslechterde informatiedeling. Vanwege de beperkte deling van informatie op klantniveau 
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is er geen overzicht meer over de klanten waardoor relatiebeheer belemmerd wordt.  Het 
gebruiksgemak van het CRM-systeem is niet optimaal, de medewerkers van Telesales 
ervaren dat er onvoldoende informatie uitgehaald kan worden om klantrelaties te beheren. 
Voor Sales Support werkt het systeem belemmerend op het relatiebeheer van klanten omdat 
de systemen van X en X Sales Support niet met elkaar communiceren.  
Wat betreft informatiedeling op team- en afdelingsniveau wordt er volgens de medewerkers 
sinds de herinrichting weinig informatie gedeeld met de medewerkers over de performance 
op unit niveau. Tevens ervaren medewerkers dat er niet van hen geleerd wordt en zij missen 
een terugkoppeling op het moment dat zij wat aangeven bij hun leidinggevende. Hierbij 
wijzen de medewerkers op de verantwoordelijkheid van de Teamleads, zij zijn van mening 
dat de teamleads verantwoordelijk zijn voor het bieden van meer structuur, ook wat betreft 
uniforme werkwijzen. De medewerkers hebben het gevoel dat zij heen-en-weer geslingerd 
worden doordat er veel ad hoc gehandeld wordt. 
Voor de Teamleads is de een afname van de eigen verantwoordelijkheden en 
beslissingsbevoegdheid kenmerkend voor de centralisatie van X Customer Services omdat 
zij onderling meer moeten overleggen. Tevens wijzen de Teamleads van Telesales op hun 
beurt naar de eigen direct leidinggevende, die in de ogen van de Teamleads beslissingen 
neemt die zij voorheen zelf konden nemen.  
Zowel bij de medewerkers Telesales als Sales Support wordt ervaren dat er X breed 
onvoldoende waardering is voor de significante taak die zij hebben binnen de organisatie. In 
het verlengde hiervan ligt dat de medewerkers weinig sociale ondersteuning ervaren, er 
wordt individualistisch gehandeld terwijl er behoefte is aan meer onderling contact en 
ondersteunding door de Teamleads. Hier komt nog bij dat er twijfels bestaan over de 
integriteit van het hoger management waardoor de medewerkers wantrouwend zijn. Dit 
heeft ook te maken met het contrast tussen het beeld wat vooraf geschetst is over de 
herinrichting en de werkelijke situatie. Een vooruitgang sinds de herinrichting is dat er meer 
feedback gegeven wordt door medewerkers uit teams die fysiek dichtbij elkaar zitten 
waardoor het leren van elkaar gestimuleerd wordt.  
Deze kenmerken leiden ertoe dat de medewerkers van Telesales en Sales zich zorgen maken 
over de gesteldheid van de vaste medewerkers omdat zij veel te verduren hebben (gehad) 
met de herinrichting en de weerslag hiervan op de betrokkenheid en positieve houding, ook 
naar klanten. Hieruit blijkt dat men betrokken is bij elkaar, of wel bij de gesteldheid van 
collega’s. De behoefte aan aandacht voor de ‘mensfactor’ en voor heroriëntatie blijkt hier 
sterk uit. Zie onderstaande afbeeldding waarin de empirische bevindingen visueel 
samengevat zijn. Hierin wordt de rol van de Teamleads als ‘verbindende factor’ voor de 
kenmerken van de herinrichting weergegeven. Hoe zich dit verhoudt tot de resultaten over 
extra inzet zal uit de volgende paragraaf blijken. 



What makes them tick? 47 Peggy Simon, juli 2013 

 
Afbeelding 1 Belangrijkste kenmerken van de herinrichting volgens medewerkers en Teamleads van X 
Customer Services 

4.2 Extra inzet 

In deze paragraaf wordt allereerst ingegaan op wat er uit de interviews naar voren is 
gekomen over de verschillende vormen van extra inzet en op wie de extra inzet zich richt 
(4.2.1). Daarna wordt ingegaan op de veranderingen met betrekking tot extra inzet (4.2.2).  
Vervolgens wordt een aanvullende vorm van extra inzet besproken (4.2.3). Tot slot wordt 
een samenvatting gegeven van de belangrijkste resultaten in antwoord op deelvraag 2, 3 & 4. 

4.2.1 Voor wie welke vorm van extra inzet? 

4.2.1.1 De klant op nummer 1 
De medewerkers geven aan dat als zij een rangschikking zouden moeten maken zij zich 
allereerst extra inzetten voor de klant, daarna voor collega’s en tot slot voor de organisatie. 
Het feit dat zij de organisatie op de laatste plaats zetten komt veelal voort uit de redenering 
dat als de klant tevreden is, dit automatisch X ten goede komt. Dit geldt ook voor de 
Teamleads, al ervaren zij meer dat zij ook het organisatiebelang niet uit het oog mogen 
verliezen.  

Het is voor mij het aller belangrijkst dat het goed bij de klant komt, dat staat voor mij 
op nummer 1. (B2, medewerker Telesales) 
 
Kijk dat X er wel bij vaart, prima. Die gaan de wereld in want daar verdienen ze veel meer 
geld, daar maak ik me geen zorgen om.  (E1, Teamlead) 

 

4.2.1.2 Individueel initiatief voor klanten 
De mate van extra inzet door medewerkers is het grootst voor de eigen klanten, klanten uit 
de eigen bellijst of het eigen salesgebied. Het zelfstandig oplossen van problemen, ofwel 
individueel initiatief is een vorm van extra inzet die zich op klanten richt. 

Sowieso voor mijn eigen dorpsgenoten, daar doe ik altijd een stapje meer voor. Daar 
kijk ik elke maandag wel bij of ze hun bestelling gedaan hebben en ik kijk dan ook extra 
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voor wat ze besteld hebben. Dat doe je toch wel voor je eigen klantengroep. (A1, 
medewerker Telesales) 

 

4.2.1.3 Zorgvuldigheid gericht op klanten 
Dat de medewerkers zich in hoge mate extra inzetten voor klanten blijkt als het gaat over 
zorgvuldigheid als vorm van extra inzet. Deze vorm van extra inzet voor klanten gaat blijkt 
uit voorbeelden van gedrag van medewerkers dat verder gaat dan wat op de werkplek van 
hen geëist wordt. Ook buiten werktijd zetten de medewerkers zich extra in voor klanten 
door bijvoorbeeld op een vrije dag in te loggen op de bestelsite, of de bestelling op te nemen 
van een klant die Telesales niet te pakken krijgt, om deze vervolgens zelf door te bellen naar 
de collega’s. Hieruit blijkt een hoge mate van zorgvuldigheid van de medewerkers voor met 
name de eigen klanten. 

Ook in je vrijetijd ben je nog wel eens voor je werk bezig. Bij ons op het dorp 
bijvoorbeeld een klant die via internet bestelt, en dat lukte niet, nou dan log ik toch op 
zondag op de site van X in, dan probeer ik die klant toch te helpen. (A1, medewerker 
Telesales) 

 

4.2.1.4 Hulpgedrag voor directe collega’s 
Een vorm van extra inzet die zich richt op collega’s is hulpgedrag. Deze vorm van extra inzet 
richt zich veelal op collega’s uit het eigen team of uit hetzelfde sales gebied. Collega’s helpen 
elkaar om samen de kwaliteit van de service te bevorderen, maar ook om kennis te delen, 
bijvoorbeeld over producten. Medewerkers geven aan dat zij geneigd zijn om directe 
collega’s te helpen mede omdat zij het ervaren als een soort wisselwerking tussen collega’s, 
door zelf hulp te bieden krijgen ze hier ook hulp voor terug. 

Doordat ik bijvoorbeeld wat meer kennis heb van wijn, dat ze dan gauw naar mij 
komen om samen even te kijken voor een alternatief, dat soort dingen. (D3, 
medewerker Telesales) 
 

4.2.1.5 Sportiviteit ten behoeve van de organisatie 
Een vorm van extra inzet die zich richt op de organisatie is sportiviteit. Sportiviteit is sterk 
aanwezig bij de meeste medewerkers en Teamleads, ze zijn naar eigen zeggen tolerant en 
klagen niet in minder ideale omstandigheden. Anders gezegd, ze blijven positief en 
optimistisch ook al gaat het even wat minder. Zij doen dit naar eigen zeggen omdat het geen 
zin heeft op bij de ‘pakken neer’ te gaan zitten. Mede vanuit de perceptie dat positiviteit 
voorkomt dat ze in een negatieve spiraal terecht komen. Dit is positief voor een organisatie 
in verandering zoals de centralisatie van X Customer Services. 

Ja, daar moet je je wel toe zetten. Je hoort wel negativiteit om je heen en dan kom je 
allemaal in die neerwaartse spiraal en dan moet er toch iemand zeggen: ‘nou vooruit ik 
ga toch weer lekker aan de gang’. Dat moet je toch proberen. (D3, medewerker 
Telesales) 
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4.2.1.6 Loyaliteit aan de organisatie  
Een andere vorm van extra inzet die zich richt op de organisatie is loyaliteit. Uit de 
interviews komt naar voren dat medewerkers en Teamleads loyaal zijn aan X en dat zij de 
organisatie verdedigen tegen bedreigingen van buiten af en daarmee proberen bij te dragen 
aan haar goede reputatie. Een bedreiging van buitenaf is bijvoorbeeld het vertrek van 
klanten ten gevolge van de organisatie verandering. Medewerkers geven aan het jammer te 
vinden dat niet alles goed verloopt binnen de organisatie, met name wanneer het leveringen 
aan klanten betreft. Zij doen hun uiterste best om de klant zo min mogelijk last te laten 
ondervinden van de mankementen van de organisatie. Hier is duidelijk het spanningsveld 
terug te zien tussen de extra inzet gericht op klanten en extra inzet gericht op de organisatie, 
waar medewerkers van X Customer Service mee te maken hebben. Zij zijn loyaal aan de 
organisatie, maar voorop staat de juiste levering bij de klant. 

En ja dan is het gewoon heel jammer dat het dan niet goed gaat aan de onderkant van 
de organisatie. Dat wil je het liefst allemaal gewoon onder de hoed houden, dat wil je 
helemaal niet vertellen. Hoeveel moeite wij er voor moeten doen om het goed bij die 
klant te krijgen. (B3, medewerker Telesales) 

 

4.2.2 Verandering extra inzet 

4.2.2.1 Afname versus toename 
Wat opvallend is bij het concept extra inzet is de verdeeldheid onder de participanten. 
Enerzijds wordt aangeven dat de mate waarin zij zich extra inzetten is afgenomen sinds de 
centralisatie of nu aan het afnemen is. 

Ik heb sowieso niet het idee dat ik ooit de kantjes er vanaf loop, dat zit niet in de aard 
van het beestje. Maar ik merk wel dat het minder begint te worden nu, en dat vind ik 
heel erg. Ik ben maar een pipo aan de telefoon, ik kan er niks aan doen, dus dat sluipt 
er zeker in. (B1, medewerker Telesales) 

 
 Anderzijds wordt door een aantal aangegeven dat nu, enkele maanden na de centralisatie zij 
weer meer geneigd zijn zich extra in te gaan zetten dan in het begin, net na de centralisatie. 
Een enkeling geeft aan sinds de centralisatie juist meer gedreven te zijn en zich extra in te 
zetten. 

Ik ben juist meer gedreven. Meer gedreven om het gewoon in goede banen te leiden en 
om het gewoon meer op orde te krijgen. Tuurlijk zijn er nu ook wel eens dagen dat ik 
baal van het systeem en dat ik me afvraag waarom zit ik me zo uit te sloven. Maar, ja 
ik ben wel meer gedreven. Juist, we zitten met minder mensen, je moet het gewoon 
doen. (D1, medewerker Telesales) 

 
De participanten waarbij de extra inzet afneemt geven aan dat zij het er eerder bij laten zitten 
om initiatief te nemen. De toegenomen werkdruk wordt als reden genoemd voor de afname 
in extra de mate van extra inzet, maar ook de beleving dat het geen zin heeft om zaken aan te 
kaarten, omdat er niks mee gedaan wordt, wordt genoemd als aanleiding voor de afname. 
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De werkdruk, die is erg hoog. Er is veel werk, de gebieden zijn ook een stuk groter, ik 
heb nu meer Accountmanagers, dus dan heb ik echt geen tijd om ook nog wat extra’s 
te doen. Dat was op de unit wel meer, ook je betrokkenheid enzo heel langzaam begin 
het wel weer wat terug te komen. (C3, medewerker Sales Support) 

 

4.2.2.2 Afname in individueel initiatief voor de organisatie 
De afname in de mate van extra inzet is met name sterk terug te zien in de mate waarin 
medewerkers en Teamleads zich extra inzetten door individueel initiatief te nemen ten 
behoeve van de organisatie. Ofwel het oplossen van problemen of het verbeteren van 
werkprocessen, hierin zijn zowel de medewerkers als de Teamleads terughoudender 
geworden. Dit ligt in lijn met wat als algehele tendens wordt aangegeven wat betreft een 
toename in de terughoudendheid, of afname in initiatief. 

Dus daar ben ik wel voorzichtiger in geworden, ik doet dat niet zomaar meer. Wat dat 
betreft ben ik wel iets terughoudender geworden. Ik zet me wel in, maar doe dit soort 
dingen, om het op te lossen minder snel. (B3, medewerker Telesales) 

 

4.2.3 Aanvullende vorm van extra inzet 

Aanvullend op de topiclijst zijn is in de interviews nog onderwerpen met betrekking tot 
extra inzet terugkerend naar voren gekomen, het betreft extra verkoop welke hierna 
toegelicht wordt. 

4.2.3.1  Extra verkoop  
De medewerkers van Telesales geven aan dat extra verkoop ook al extra inzet beschouwen. 
Het betreft extra verkoop van producten aan klanten gerelateerd acties. Deze vorm van extra 
inzet komt zowel de klanten als de organisatie ten goede, wat maakt dat het een relevant 
punt is voor het onderzoek. De medewerkers zijn zich er van bewust dat extra verkoop goed 
is voor de organisatie en dat zij het leuk vinden om te doen, maar zij voelen zich hierin 
belemmerd. Hiertoe wordt een drietal redenen genoemd. Er wordt allereerst aangegeven dat 
ze het te druk hebben om hier aandacht aan te schenken, maar ook het feit dat de 
informatieverstrekking niet voldoet maakt dat zij zich hier niet extra voor in zetten. Dit 
terwijl voor de centralisatie werd aangegeven dat er meer aandacht besteed zou gaan 
worden aan extra verkoop, door er bijvoorbeeld medewerkers voor vrij te maken die het 
leuk vinden en er goed in zijn. Tot slot werkt de frustratie over beoordeling in relatie tot 
extra verkoop belemmerend, medewerkers hebben het gevoel dat wanneer zij zich extra 
inzetten om meer te verkopen, dit niet terug te zien is in de beoordeling. Een Teamlead 
bevestigd dat de  beoordelingscriteria niet uitdagend zijn. 

Dat is ook wel eens frustrerend als er dan mensen zijn die er niks aan doen, die niet 
mee bellen met acties bijvoorbeeld dan heb ik zoiets van, je krijgt net zo’n beoordeling 
als ik, ja dat vind ik jammer.  Kijk het gaat niet alleen over extra verkoop in je 
beoordeling, maar met collega’s heb ik dan wel zo iets van, tja waarom zou ik me extra 
inzetten?! (D2, medewerker Telesales) 
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Tja dat heeft alles te maken met de beoordelingscriteria, die zijn zo gemaakt dat 
eigenlijk iedereen ze wel kan halen. En als je het niet haalt dan heeft je groepsleiding 
daar ook wel weer verantwoordelijkheid in om je daarbij te helpen. En dan heb je 
daarnaast de competenties… ik weet niet of je die wel eens gezien hebt, maar je moet 
wel heel simpel zijn, wil je die niet halen. (E2, Teamlead) 

 
Deze bevinding is interessant aangezien extra inzet zich juist kenmerkt doordat het 
gedragingen betreft die niet in de functieomschrijving en beoordeling opgenomen zijn. De 
vraag is of extra verkoop als extra inzet beschouwd kan worden zoals in de beleving van de 
medewerkers, of dat het een onderdeel is van de functie en dus opgenomen dient te zijn in 
de beoordelingscriteria waardoor de medewerkers ‘het verschil’ kunnen maken en terug 
zien in de beoordeling.  
 

4.2.4 Samenvatting van extra inzet 

De deelvragen die achtereenvolgend in deze samenvatting beantwoord worden zijn 
deelvraag 2 en 3: 
 
Op welke manier zetten de medewerkers en Teamleads van X Customer Services zich extra 
in? En voor wie? 
Extra inzet bestaat voor de medewerkers van X Customer Services uit individueel initiatief, 
sportiviteit, hulpgedrag, loyaliteit, zorgvuldigheid en extra verkoop. De vormen van extra 
inzet richten zich op verschillende actoren binnen de organisatie welke te onderscheiden zijn 
in klanten, collega’s en de organisatie. Afbeelding 3 (op de volgende pagina) visualiseert de 
empirische bevindingen omtrent extra inzet. De verschillende vormen van extra inzet zijn 
ingedeeld naar op wie het gericht is. De grootte van het vlak weerspiegelt de mate van extra 
inzet ten opzichte van het totaal. 

 
Afbeelding 2 Vormen van extra inzet gericht op klanten, collega’s en de organisatie. 

De extra inzet richt zich op de eerste op klanten  uit het eigen sales gebied van medewerkers. 
Op de tweede plaats komt hulpgedrag voor collega’s, wat als een wisselwerking wordt 
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Afbeelding 3 Vormen van extra inzet gericht op klanten, collega’s en de organisatie. 

De extra inzet richt zich op de eerste op klanten  uit het eigen sales gebied van medewerkers. 
Op de tweede plaats komt hulpgedrag voor collega’s, wat als een wisselwerking wordt 
gezien. De meeste vormen van extra inzet richten zich op de organisatie, maar de mate 
waarin medewerkers van HGH Customer Services zich extra inzetten voor de organisatie is 
aanzienlijk lager dan de mate van extra inzet voor de klant. Dit verschil komt mede voort uit 
de perceptie van medewerkers dat Heineken er toch wel komt ook zonder dat beetje extra 
inzet. Aan de andere kant ervaren medewerkers dat als de klant tevreden is, dit automatisch 
een positieve doorwerking heeft op HGH. Voor Teamleads geldt dat zij zich bewust zijn van 
het feit dat zij soms in het belang van de organisatie dienen te handelen en soms in het 
belang van de klant. De sterke mate van klantgerichtheid wordt in de discussie (hoofdstuk 6) 
context geplaatst. 
 

Wat is er veranderd in de mate van extra inzet sinds de herinrichting volgens de 

medewerkers en Teamleads van HGH Customer Services? 

Over de mate waarin de extra inzet van medewerkers en Teamleads is veranderd, kan geen 
eenduidig antwoord geformuleerd worden. Er bestaat verdeeldheid onder de medewerkers 
en Teamleads over of, en in welke mate de extra inzet is af-, dan wel toegenomen. Er zijn vier 
categorieën te vormen op basis van de resultaten die elk een andere trend laten zien. De 
eerste categorie zet zich minder extra in dan voor de centralisatie. De tweede categorie geeft 
aan dat de extra inzet weer begint aan te trekken. De derde categorie geeft aan dat de extra 
inzet juist nu begint af te nemen. De vierde en laatste categorie geeft aan zich sinds de 
centralisatie meer extra in te zijn gaan zetten. Op basis van deze bevindingen is figuur 2 
ontworpen. Hierin is visueel gemaakt dat er gedurende de tijd vordert medewerkers 
verschillende reageren op de herinrichting en in de mate waarin zij zich extra inzetten. 
Ofwel, extra inzet kan per persoon veranderen in verschillende richtingen, op verschillende 

Klant!
Individueel initiatief (oplossen van problemen) voor eigen 

klanten & Zorgvuldigheid!
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gezien. De meeste vormen van extra inzet richten zich op de organisatie, maar de mate 
waarin medewerkers van X Customer Services zich extra inzetten voor de organisatie is 
aanzienlijk lager dan de mate van extra inzet voor de klant. Dit verschil komt mede voort uit 
de perceptie van medewerkers dat X er toch wel komt ook zonder dat beetje extra inzet. Aan 
de andere kant ervaren medewerkers dat als de klant tevreden is, dit automatisch een 
positieve doorwerking heeft op X. Voor Teamleads geldt dat zij zich bewust zijn van het feit 
dat zij soms in het belang van de organisatie dienen te handelen en soms in het belang van 
de klant. De sterke mate van klantgerichtheid wordt in de discussie (hoofdstuk 6) context 
geplaatst. 
 
Wat is er veranderd in de mate van extra inzet sinds de herinrichting volgens de 
medewerkers en Teamleads van X Customer Services? 
Over de mate waarin de extra inzet van medewerkers en Teamleads is veranderd, kan geen 
eenduidig antwoord geformuleerd worden. Er bestaat verdeeldheid onder de medewerkers 
en Teamleads over of, en in welke mate de extra inzet is af-, dan wel toegenomen. Er zijn vier 
categorieën te vormen op basis van de resultaten die elk een andere trend laten zien. De 
eerste categorie zet zich minder extra in dan voor de centralisatie. De tweede categorie geeft 
aan dat de extra inzet weer begint aan te trekken. De derde categorie geeft aan dat de extra 
inzet juist nu begint af te nemen. De vierde en laatste categorie geeft aan zich sinds de 
centralisatie meer extra in te zijn gaan zetten. Op basis van deze bevindingen is figuur 2 
ontworpen.  
 
 
 
De figuur is een visuele weergave van de bevinding dat er gedurende de tijd vordert 
medewerkers verschillend reageren op de herinrichting en in de mate waarin zij zich extra 
inzetten. Ofwel, de mate van extra inzet kan per persoon veranderen in verschillende 
richtingen (toenemen/afnemen), op verschillende momenten in de tijd na een 
organisatieverandering.4 Dit zijn interessante bevindingen welke in de discussie (hoofdstuk 
6) verder uitgediept worden. 
 

                                                        
4 De gebruikte kwantitatieve gegevens in figuur 2 zijn fictief. Het betreft een interpretatie van de empirische 
bevindingen welke met getallen gewaardeerd zijn om de verschillen en mogelijke aandachtspunten weer te 
geven. De verhoudingen zijn mogelijk anders. 
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 Figuur  2 Grafiek verandering extra inzet medewerkers X Customer Services 

Bij een afname in extra inzet geven medewerkers aan dat dit komt door de toegenomen 
werkdruk. De afname is terug te zien aan de terughoudendheid in de neiging om zelfstandig 
initiatief te nemen voor het oplossen van problemen of het aanpassen of verbeteren van 
werkprocessen. De afname is ook terug te zien in de neiging tot extra verkoop, enerzijds 
door gebrek aan tijd door de werkdruk, maar hier worden ook de beoordelingscriteria mee 
in verband gebracht, welke niet uitdagen tot extra verkoop. 
 
Of deze veranderingen sinds de herinrichting ook terug te zien zijn in de affectieve 
betrokkenheid van de medewerkers en Teamleads zal uit de volgende paragraaf blijken 
 

4.3 Affectieve betrokkenheid 

Bij de resultaten over affectieve betrokkenheid en de mate waarin de medewerkers van X dit 
ervaren, wordt specifiek ingegaan op thema’s die door de participanten in verband gebracht 
zijn met affectieve betrokkenheid. Het betreft trots op werken bij X (4.3.1), identificering 
(4.3.2), de ambassadeursrol (4.3.3), trots ten opzichte van derden (4.3.3.1) en calculatieve 
betrokkenheid (4.3.3.2). De laatste twee zijn een aanvulling op de onderwerpen vanuit de 
topiclijst die meermalen terugkwamen in de interviews. 

4.3.1 Trots op werken bij X 

Wat zeer duidelijk naar voren komt in de interviews is dat de medewerkers en Teamleads 
veelvuldig in termen van trots spreken wanneer als zij omschrijven wat het voor hen 
betekent om bij X te werken. Hierna zal kort ingegaan worden op waarom zij trots zijn, hoe 
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zij deze trots uiten, waarom een kleine groep niet trots is en hoe het komt dat het gevoel van 
trots afneemt. 
 

4.3.1.1 Waarom trots? 
Als de participanten spreken over hun gevoel van trots om bij X te werken refereren zij aan 
het feit dat X een sterk merk is, met een goed imago. Dat X een wereld concern is dat 
iedereen kent en dat de producten en innovaties maken dat zij trots zijn om bij X te werken. 

Want het zijn gewoon bere mooie producten, we hebben zulke mooie innovaties. Kom 
maar eens met een x die zulke mooie innovaties heeft. Ik dacht het niet. Daar ben je 
natuurlijk hartstikke trots op (B3, medewerker Telesales) 

 

4.3.1.2 Uiten van trots 
Ondanks dat de medewerkers en Teamleads naar eigen zeggen trots zijn om bij X te werken, 
geven zij aan dit niet expliciet te uiten in hun gedrag bij interacties buiten de organisatie. Zij 
laten zich niet uit over dat zij bij X werken als zij X bezoeken, of anderszins privé met X en 
haar producten in aanraking komen. 

Ik heb drie jaar […] en daar hadden ze X op tap, maar ik was blij dat ze niet wisten 
dat ik van X ben. Ik vind het ook prima als ze het niet weten. Ik loop er niet te koop 
mee of zo. (E3, Teamlead) 

 
Een opvallende tegenstrijdige observatie is echter wel dat enkele participanten, die zich naar 
eigen zeggen niet uitlaten over dat zij trots zijn om bij X te werken, zich wel uiten 
doormiddel van het dragen van kleding en tassen waar groot X op staat, of een ander merk 
uit het portfolio van X. Hiermee uiten zij wel impliciet dat zij werken bij X. 

4.3.1.3 Niet trots (niet geweest) 
Er is ook bij een aantal participanten naar voren gekomen dat zij het trotse gevoel om voor X 
te werken niet ervaren. Dit komt veelal voort uit het arbeidsverleden dat zij hebben bij de 
lokale  drankhandels die door X overgenomen zijn. Er bestaat een historische antipathie 
tegen de X. Bij deze groep geldt dat zij nog altijd meer trots zijn op het merk waar de 
drankhandel agentschap van was, X of X. 

Nee dat heb ik nooit zo gehad. Nee wij hadden eerder antipathie  tegen X, de mannen 
van de x, dat vonden we ballen. (C1, medewerker Sales Support) 

 

4.3.1.4 Afname in trots om bij X te werken 
Er is een ook een groep participanten die nadrukkelijk aangeeft dat de mate waarin het 
gevoel van trots ervaren wordt afgenomen is, dit gevoel wordt ervaren door zowel 
medewerkers als Teamleads. De afname van het trotse gevoel wordt gerefereerd aan de 
recente organisatieverandering. Men geeft aan dat de trots een beetje verdwenen of 
afgenomen is door alles wat er gebeurd met de reorganisatie. Een enkeling spreekt zich ook 
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uit over dat het een gevoel van schaamte is, dat het grote al om bekende X niet in staat is om 
een organisatieverandering als de laatste gestructureerd te implementeren. Het klopt niet in 
de beleving van de medewerkers dat het rijke X de boel niet op de rit heeft. 

De trots om bij X te werken is ook wel afgenomen door alles. (C4, medewerker Sales 
Support) 

 

4.3.2 Identificering met X 

De resultaten van dit topic worden weergegeven in tabel 5 om een duidelijk beeld te vormen 
over de mate waarin de participanten het gevoel hebben dat zij zich identificeren met de X. 
De zes stellingen komen voort uit de operationalisatie van Edwards & Peccei (2007) welke 
vanuit het theoretisch kader opgenomen zijn in de topiclijst. In elk interview is de participant 
gevraagd om in te gaan op de stellingen, waarna de antwoorden (in overleg met de 
desbetreffende participant) geclassificeerd zijn van zeer positief tot zeer negatief.  In de tabel 
is zichtbaar dat de identificatie met X per participant verschilt. Het doen van eenduidige 
uitspraken over de mate waarin de participanten zich identificeren is niet mogelijk gezien de 
zeer gevarieerde antwoorden. De tabel geeft weer wat de perceptie van de participanten is 
met betrekking tot de mate waarin zij zich identificeren met X. 
De kleuren en symbolen in de tabel geven de antwoorden van de participanten weer. De 
antwoorden variëren van zeer positief (++), tot zeer negatief (--).Het symbool ‘€’ staat voor 
de antwoorden die op calculatieve betrokkenheid duiden, hierop wordt in paragraaf 4.3.4.2 
ingegaan. 

 
Tabel 5 Identificering met X 

 
Participantcodes 

 
Identificeringsstellingen 

C
1 

C
2 

C
3 

C
4 

B
1 

B
2 

B
3 

D
1 

D
2 

D
3 

A
1 

A
2 

E
1 

E
2 

E
3 

E
4 

E
5 

Zelf 
categorisering en 
labelling 

“Mijn baan bij X is een 
groot deel van wie ik 
ben” 

+
- 

+ - +
- 

+ + - +
+ 

+ 
- 

- + - +
- 

+ - - - 

“Ik beschouw mezelf als 
een X persoon” 

- + - +
- 

+ + - +
+ 

- + + - - + +
+ 

- - 

Delen van 
organisatie 
waarden en 
doelen 

“Waar X voor staat is 
belangrijk voor mij” 

- +
- 

- +
- 

+ + - +
- 

- + + - - + 
- 

+ + - 

“Ik deel de doelen en 
waarden van X” 

+ +
- 

- +
- 

+
- 

+ - +
+ 

- - + - +
- 

+ + 
- 

+ - 

Gevoel van 
gehechtheid, 
behorend bij en 
lidmaatschap van 
de organisatie 

“Mijn lidmaatschap van 
X is belangrijk voor mij” 

- - - +
- 

+ +
+ 

- +
+ 

- - + - - - + - + 

“Ik voel me sterk 
gehecht aan X” 

- +
+ 

- € € + - +
+ 

€ € + - - + + - + 
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Over het geheel gezien laat deze tabel vanuit een X perspectief geen positief beeld over de 
identificering met X weer. Het is interessant wanneer extremen met elkaar vergeleken 
worden zo scoren C3 en B3 negatief en D1 overwegend zeer positief. Dit zijn verschillen 
binnen verschillende teams. Binnen team A zijn extremen zichtbaar bij A1 en A2, welke 
respectievelijk positief en negatief scoren. Net als bij extra inzet blijken er duidelijke 
verschillen te bestaan tussen medewerkers en hun perceptie, in dit geval de mate waarin zij 
zich identificeren met de organisatie. Deze empirische bevindingen over de individuele 
verschillen geven mogelijke aandachtspunten weer, dit maakt de gegevens waardevol voor 
eventueel vervolg onderzoek. Op de mogelijke verklaringen voor deze verschillen wordt in 
de discussie (hoofdstuk 6) verder ingegaan. 

4.3.3 X hart 

Een zeer typerend topic wat in interviews terugkerend naar voren is gekomen, is het hebben 
van een ‘X hart’ wat in verband wordt gebracht met de mate waarin betrokkenheid ervaren 
wordt door werknemers van X Customer Services. Het ‘X hart’ staat symbool voor de 
affectieve betrokkenheid van X werknemers. Het wordt omschreven als iets is wat je nooit 
kwijtraakt als je het eenmaal hebt, maar tijdens interviews is tevens naar voren gekomen dat 
de herinrichting er toe leidt dat het ‘X hart’ verloren gaat. Opvallend is de verschuiving van 
het hebben van een X hart, naar het hebben van werk zoals deze medewerker verwoord: 

Ik heb niet meer zo’n X hart, nee ik heb werk.  (C1, medewerker Sales Support) 
 

4.3.4 Ambassadeursrol  

Uit de interviews blijkt dat de participanten vrijwel allemaal voor een X zaak kiezen als zij x 
bezoeken, hierin nemen zij de rol van ambassadeur van X en haar producten op zich, buiten 
werktijd. Echter blijkt wel dat de mate waarin de participanten deze rol expliciet uiten 
verschilt, de een gaat hier verder in dan de ander. De een kiest altijd voor een X zaak, een 
ander noemt nadrukkelijk X in een X zaak in plaats van X.  

Nou ik kan het nooit laten om te zeggen, als ergens bijvoorbeeld X wordt getapt, “heb 
je niet een lekker X xtje achter de bar voor de liefhebber ofzo? Of voor jezelf ook”, 
gewoon ook een beetje om hun te plagen, ook als ik al weet dat ze het niet hebben.. (B1,  
medewerker Telesales) 
 

 

4.3.4.1 Wat doet X aan ambassadeursrol? 
De mate waarin X haar werknemers stimuleert om als ambassadeur op te treden wordt als 
onvoldoende ervaren. Dit is in de beleving van de participanten veel minder dan voorheen. 
‘Vroeger’ werd er veel meer gedaan om medewerkers “X-minded’ te maken waardoor zij 
automatisch meer als ambassadeur optraden.  
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Daar werd ook op gehamerd. Als iemand met een x aankwam werd ‘ie naar huis 
gestuurd, zo van ga je maar fatsoenlijk aankleden. Dat deed je niet. Daar werd zo gelet 
op kwaliteit, daar werd je automatisch door gehersenspoeld. Nou dat heb je hier totaal 
niet. (A2, medewerker Telesales) 

 
De participanten zien dit terug bij nieuwe medewerkers, zij en hebben het gevoel dat zij niet 
besmet zijn door het X virus en daardoor minder betrokken zijn en zich minder als 
ambassadeur gedragen, dit gaat volgens hen ten koste van de kwaliteit van de service. De 
participanten wijten dit ook aan het feit dat als nieuwe medewerkers starten bij X, zij al snel 
doorhebben dat het niet de geoliede machine is zoals zij vooraf verwachten van de 
organisatie. Hierin ligt volgens participanten ook een rol weggelegd voor personen die 
vanuit hun hiërarchische rol een voorbeeldfunctie hebben naar de medewerkers.   

Ik heb de eerste drie weken expres X5 op mijn bureau gehad, de directeur zag het niet 
eens. (E5, Teamlead) 

 

4.3.5 Aanvullende onderwerpen bij affectieve betrokkenheid 

Aanvullend op de onderwerpen van de topiclijst is een tweetal onderwerpen terugkerend 
naar voren gekomen in de interviews. Allereerst ‘trots ten opzichte van derden’ wat alles te 
maken heeft met de corporate branding strategie van X. En tot slot ‘calculatieve betrokkenheid’ 
wat de participanten in verschillende interviews impliciet en expliciet benoemen als het om 
betrokkenheid gaat. 
 

4.3.5.1 Trots ten opzichte van derden 
Wanneer participanten spreken hun over hun trots om bij X te werken, wordt meermalen 
aangehaald dat zij het gevoel van trots sterk ervaren wanneer zij met derden over X spreken. 
Hier aan ten grondslag ligt het feit dat het sterke merk, ofwel het corporate brand en het 
bijbehorende imago van X bij vrijwel iedereen bekend is. Hierdoor is in de beleving van de 
zowel medewerkers als Teamleads de interesse van derden gauw gewekt wanneer zij 
vertellen dat ze bij X werken.  

Het is gewoon het sterke merk, het is een merk wat iedereen kent. Dat zal je bij X ook 
hebben. En mensen vergeten ook nooit waar je werkt, Ik denk ook dat het voor de 
buitenwereld mooier is dan voor jezelf. Niet dat ik niet trots ben, maar dat komt 
misschien ook omdat anderen het zo mooi vinden. (E3, Teamlead)  

 

4.3.5.2 Calculatieve betrokkenheid 
Het tweede en laatste aanvullende punt betreft calculatieve betrokkenheid. Bij de stellingen 
over identificering, met name betreffende de gehechtheid aan X, zijn duidelijke kenmerken 
                                                        
5 X is geen X product. 
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naar voren gekomen waaruit blijkt dat calculatieve betrokkenheid in een behoorlijke mate 
ervaren wordt. Hierbij wordt aangegeven dat deze calculatieve betrokkenheid versterkt is 
door de centralisatie. Tevens wordt meermaals gerefereerd naar de arbeidsvoorwaarden, die 
dusdanig goed zijn dat deze betiteld worden als de ‘gouden kooi’ van X. Dit geldt voor 
zowel medewerkers als Teamleads, zij ervaren een dusdanige financiële gebondenheid dat 
zij aangeven dat het ergens anders nooit beter zal zijn dan bij X. Dit weerhoudt hen ervan om 
te kijken wat de mogelijkheden buiten X zijn, ook al is de trots van voorheen afgenomen met 
als gevolg dat zij X puur als salaris betalende werkgever zien, hieruit blijkt een toename in 
de extrinsieke motivatie van de participanten. Terwijl de juist de intrinsieke motivatie en 
trots van belang is voor de extra inzet van de medewerkers. 

 
In een interview werd heel nadrukkelijk aangegeven dat de financiële compensatie, 
voor het reizen naar X als gevolg van de centralisatie, voor nu bindend is.  

De reden ook, in het begin ga je kijken hoe het gaat, je komt hier naar toe, maar er 
hangt een regeling aan voor vaste mensen. Extra centen die je krijgt, dat is echt geen 
kattenpis. Dat moet ik ook zeggen dat is heel goed geregeld bij X. Maar dat is ook 
gelijk de reden dat ik dit nu vijf jaar vol ga houden en daarna weg ben. Zoals ik al zei 
de schoorsteen moet thuis ook roken. Daarna krijg je gewone reiskosten vergoeding, 
maar zoals ik het nu zie, heb ik nu besloten dat ik na die vijf jaar weg ben, als dit zo 
blijft en die regeling vervalt, dan ben ik weg, dan is al die stress en het gedoe niet 
waard. (B1, medewerker Telesales) 
 

4.3.6 Samenvatting van affectieve betrokkenheid 

De deelvragen die achtereenvolgend in deze samenvatting beantwoord worden zijn 
deelvraag 4 en 5: 
 
Ervaren medewerkers en Teamleads van X Customer Services dat zij affectief betrokken 
zijn? En waaruit bestaat die affectieve betrokkenheid?  
Op basis van de resultaten kan gesteld worden dat zowel medewerkers als Teamleads van X 
Customer Services zich affectief betrokken voelen. Deze affectieve betrokkenheid bestaat 
voornamelijk uit trots. Trots op het werken bij X, trots op X haar positie en mooie producten 
men spreekt over het hebben van een ‘X hart’. Het gevoel van trots wordt met name ervaren 
wanneer in het contact met derden gesproken wordt over X. De affectieve betrokkenheid uit 
zich met name impliciet, door het bezoeken van x gelegenheden die afnemer zijn van X of 
door het dragen van kleding of  een tas waar (een) X  (productnaam) op staat. Het bezoeken 
van ‘X zaken’ kan beschouwd worden als onderdeel van de ambassadeursrol van 
werknemers van X, al is deze gematigd te noemen. Er kan niet gesteld worden dat de 
werknemers zich identificeren met X, zij beschouwen zichzelf en de organisatie als twee 
losse entiteiten met een transactionele relatie, er is geen sprake van dat zij in de eigen 
beleving een ‘psychologische eenheid’  vormen met X. Er zijn ook medewerkers die 
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aangeven dat zij niet trots zijn, maar dit ook niet zijn geweest. Zij ervaren de affectieve 
betrokkenheid niet zo en hebben dit ook eerder niet zo ervaren. 
 
Wat is er sinds de herinrichting veranderd in de mate waarin medewerkers en Teamleads van 
X Customer Services zicht affectief betrokken voelen? 
Wat betreft de mate waarin de werknemers van X Customer Services zich affectief betrokken 
voelen kan geconcludeerd worden dat dit afgenomen is of afneemt bij diegenen die 
affectieve betrokkenheid ervaren. In de beleving van de medewerkers en Teamleads is hun 
trots afgenomen sinds de herinrichting of zijn zij sindsdien het ‘X hart’ gaan verliezen. 
Opmerkelijk is dat daar waar de affectieve betrokkenheid afgenomen blijkt te zijn, de 
calculatieve betrokkenheid lijkt te zijn toegenomen. De trots en het X hart worden verruild 
voor een meer financieel gedreven binding met de organisatie waarin X sec als werkgever 
wordt gezien die salarissen betaalt. Er wordt door de organisatie dan ook minder dan 
voorheen gedaan aan het stimuleren van de ambassadeursrol volgens de beleving van de 
werknemers, wat ten koste gaat van de mate van affectieve betrokkenheid die zij ervaren. De 
afname in de intrinsieke motivatie het gevoel van trots en affectieve binding en tegelijkertijd 
de toename in de extrinsieke motivatie en de calculatieve, sterk financieel gedreven 
betrokkenheid, komen de mate waarin werknemers geneigd zijn zich extra in te zetten en als 
ambassadeur van X op te treden niet ten goede.  
 
Op basis van de resultaten en de beantwoording van de deelvragen zal in het volgende 
hoofdstuk een concluderend antwoord geformuleerd worden op de centrale vraagstelling 
van dit onderzoek. 
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5 Conclusie  

Dit onderzoek heeft als doel om inzicht te bieden in hoe de concepten herinrichting, 
affectieve betrokkenheid en extra inzet zich tot elkaar verhouden in de beleving van 
medewerkers en Teamleads die mee zijn gegaan na de centralisatie van X customer services. 
Om dit inzicht te verkrijgen is de volgende vraagstelling vooraf opgesteld: 

In hoeverre zorgt herinrichting van werk voor verandering in de mate waarin vaste 
werknemers van X Customer Services zich extra inzetten en/of de mate waarin zij zich 
affectief betrokken voelen?  
 
Om tot een antwoord te komen op de centrale vraag hierboven zijn in het voorgaande 
hoofdstuk de belangrijkste bevindingen samengevat aan de hand van beantwoording de 
deelvragen. Op basis van de deelvragen zijn een aantal kenmerken van de herinrichting naar 
voren gekomen die bepalend zijn voor de mate van extra inzet en affectieve betrokkenheid 
van de werknemers van X Customer Services, te weten: 

-‐ Informatiedeling; 

-‐ Uniformiteit; 

-‐ Structuur; 

-‐ Sociale ondersteuning; 

-‐ Luisteren, leren van & terugkoppelen naar medewerkers; 

-‐ Autonomie Teamleads; 

-‐ Integriteit van het management. 

Binnen en tussen deze kenmerken van werkinrichting bestaan spanningsvelden welke door 
Teamleads en medewerkers als belemmerend ervaren worden voor extra inzet en/of 
affectieve betrokkenheid. Op deze spanningsvelden wordt hierna verder ingegaan.  
 

5.1 Informatiedeling 

De informatiedeling is in de beleving van medewerkers verslechterd waardoor zij niet in 
staat zijn om optimale service te bieden aan klanten. Hierbij dient direct benadrukt te 
worden dat de medewerkers sterk geneigd zijn zich extra in te zetten voor de klanten in het 
eigen sales gebied. Er wordt onvoldoende gebruik gemaakt van de kennis in huis over 
klanten, dit geldt voor Telesales en Sales Support in samenwerking met de 
Accountmanagers. Door de gebrekkige deling van informatie is het voor medewerkers niet 
mogelijk om het relatiebeheer met klanten te realiseren. Hiertoe draagt het gebruiksgemak 
van het CRM-systeem (X) ten dele bij, maar vanwege de beperkte mogelijkheden om 



What makes them tick? 61 Peggy Simon, juli 2013 

informatie over klanten uit het systeem te halen plus het feit dat het niet communiceert met 
het systeem van Sales Support X, is de functionaliteit niet optimaal. Het niet kunnen beheren 
van de klantrelaties staat op gespannen voet met de intrinsieke motivatie van medewerkers 
om alles voor de klant perfect geregeld te hebben, maar ook met één van de pijlers van de 
centralisatie namelijk, het vergroten van de klantgerichtheid. In de beleving heeft de 
organisatie haar zaken niet op orde. Deze beleving, rijmt niet met de hoge verwachting van 
een organisatie als X met het imago van een sterk merk. De affectieve betrokkenheid, ook 
wel de trots om bij X te werken of het ‘X hart’ loopt hierdoor gevaar. De huidige stand van 
informatiedeling kan dan ook als een belemmerend beschouwd worden voor de mate 
waarin medewerkers zich affectief betrokken voelen bij de organisatie.  

5.2 Uniformiteit 

Doordat medewerkers ervaren dat het belemmerend werkt als er allerlei verschillende 
procedures en werkwijzen zijn, wordt duidelijk dat een uniforme werkwijze nodig is om de 
centralisatie succesvol te realiseren. Doordat er nu op afdelingsniveau, werkeiland of per 
sales gebied verschillend wordt gewerkt weten de medewerkers niet goed waar zij aan toe 
zijn. Daarbij blijkt dat er door de Teamleads op verschillende wijze omgegaan wordt met het 
verspreiden van de informatie over werkwijzen en procedures. Dit leidt tot verwarring en 
onduidelijkheid, als reactie hierop vervallen medewerkers in het oude en blijven bij de 
werkwijzen zoals zij hanteerden op hun oude werkplek. Dit komt de klantgerichtheid niet 
ten goede omdat het leidt tot fouten waar de klanten vaak de dupe van zijn. Aangezien de 
medewerkers in eerste instantie de klant centraal stellen wordt dit door de medewerkers als 
belemmerend ervaren. Het hanteren van uniforme werkwijzen is vooraf aangegeven als een 
van de voordelen van de centralisatie en de behoefte hieraan neemt toe naar mate de tijd 
vordert. 
 

5.3 Structuur 

Dit thema ligt in het verlengde van uniformiteit. De centralisatie heeft er toe geleid dat er 
weinig structureel verloopt volgens de medewerkers en Teamleads. Veel beslissingen en 
handeling geschieden ad hoc, waardoor er de beleving bestaat dat er continu achter de feiten 
aan gelopen wordt. De medewerkers worden nu in hun beleving heen-en-weer geslingerd en 
weten niet goed waar ze aan toe zijn. Na een half jaar gevoelsmatig het hoofd boven water 
gehouden te hebben bestaat er behoefte aan structuur. De medewerkers geven nadrukkelijk 
aan dat zij voor het aanbrengen van structuur de Teamleads verantwoordelijk achten. 
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5.4 Sociale ondersteuning 

Naast een gebrek aan structuur en uniformiteit ervaren de medewerkers van X Customer 
Services dat er weinig sociale ondersteuning. Onderling hebben collega’s weinig sociaal 
contact sinds de realisering van de gecentraliseerde X Customer Services in X. Er is geen 
moment van kennismaken geweest waardoor medewerkers en Teamleads behalve uit de 
eigen teams weinig namen kennen, dit wordt door de medewerkers als belemmerend in de 
samenwerking ervaren. Naast de onderlinge collegiale sociale ondersteuning wordt er in de 
beleving van medewerkers weinig sociale ondersteuning door de teamleads geboden. Er 
wordt een individualisering ervaren waarin er voornamelijk per Teamlead gehandeld en 
gecommuniceerd wat voor onduidelijkheid zorgt, met name voor Telesales is dit een 
belemmering. In de beleving van de medewerkers valt dit te wijten aan het feit dat de 
Teamleads onvoldoende met elkaar in overeenstemming zijn wat zijn weerslag heeft op de 
sociale ondersteuning die medewerkers ervaren. De Teamleads erkennen dat het voor hen 
ook belemmerend is dat de Teamleads onderling geen team vormen. Dit is nauw verbonden 
met de door de Teamleads ervaren verandering in autonomie. 

5.5 Autonomie Teamleads 

De Teamleads van Telesales ervaren een afname in de mate waarin zij beslissingsbevoegd 
zijn en verantwoordelijkheden dragen. Dit wordt als tegenstrijdig ervaren tot wat in hun 
ogen vooraf aangegeven is. In hun beleving zijn zij van het beheren van een ‘eigen toko’ 
gegaan naar een  situatie waarin zij in hun beleving belemmerd worden in het nemen van 
beslissingen die onder hun verantwoordelijkheid vallen. Hiertoe zijn twee aanleidingen in 
de beleving van de Teamleads. Enerzijds hebben zij het gevoel dat zij overruled worden door 
het hoger management wanneer zij beslissingen nemen. Anderzijds ervaren zij het als 
belemmerend dat er nu veelvuldig met de Teamleads afgestemd dient te worden. Daarbij 
worden er in de beleving van de Teamleads ook zaken onder hun verantwoordelijkheid 
gebracht die zij vinden thuishoren onder de verantwoordelijkheid van hun direct 
leidinggevende, hier bestaat dus een spanningsveld. 

5.6 Luisteren, leren van & terugkoppelen naar medewerkers; 

In de beleving medewerkers van zowel Telesales als Sales Support wordt er onvoldoende 
geluisterd en geleerd van de medewerkers. Er wordt tekort gedaan aan de kennis en 
ervaring van de mensen op de vloer. De medewerkers en Teamleads geven aan dat hierdoor 
belangrijke informatie en signalen die medewerkers oppikken in het contact met klanten 
verloren gaat. Daarbij wordt aangegeven dat de medewerkers het gevoel hebben dat er niks 
wordt gedaan als zij de signalen die zij oppikken communiceren met de Teamleads, dit komt 
doordat zij geen terugkoppeling krijgen wanneer zij punten aankaartten bij de Teamleads. 
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Dit ervaren de medewerkers als demotiverend en remt hen om de stap naar de Teamleads te 
zetten. Hierin voelen zij zich onvoldoende gezien en gesteund door de Teamleads.  
De Teamleads erkennen op hun beurt dat er tot op heden onvoldoende naar medewerkers 
wordt geluister en van hen wordt geleerd. Ook zij geven aan dat het goed zou zijn om meer 
naar de medewerkers te luisteren. 

5.7 Integriteit van het management 

Wat betreft integriteit bestaat er een spanningsveld in de mate waarin de medewerkers het 
hoger management als eerlijk en integer ervaren ten opzichte van zichzelf en de klanten. In 
de beleving van de medewerkers is het hoger management zich aan het voorbereiden op het 
afstoten van X. Vooraf is gezegd dat alles beter zou zijn in X. En nu zij het gevoel hebben dat 
de centralisatie alleen een voorbode is voor een verdere afsplitsing, waar geheimzinnig over 
gedaan wordt en het niet ‘allemaal beter is in X’ zijn de medewerkers teleurgesteld in het 
hoger management, zij ervaren hen als niet integer.  
Wat betreft klanten zijn in de beleving van medewerkers de beloftes niet waar gemaakt dat 
de klant niet de dupe mocht worden van de centralisatie van X Customer Services. In de 
beleving van de medewerker is de klant wel de dupe van de centralisatie en ervaren zij dat  
het hoger management in dit opzicht niet eerlijk is tegen klanten.  

5.8 Wat zegt dit alles nu voor de extra inzet en de affectieve betrokkenheid van de 
werknemers van X Customer services? 

De bovengenoemde spanningsvelden in de belevingswereld van de medewerkers en 
Teamleads van X Customer Services zorgen voor een belemmering in de mate waarin 
medewerkers zich extra inzetten en affectief betrokken zijn. Doordat de medewerkers zich 
niet gesteund voelen door de Teamleads zijn zij terughoudend geworden in het nemen van 
individueel initiatief omdat er niet geluisterd en teruggekoppeld wordt. De medewerkers 
voelen zich niet gezien, terwijl zij juist zo belangrijk zijn voor het relatiebeheer met klanten 
en als schakel tussen de klant en de organisatie. Doordat zij belemmerd worden in het 
succesvol beheren van klantrelaties worden zij geremd in hun intrinsieke gedrevenheid om 
zich extra in te zetten voor klanten, terwijl dat juist is wat zij belangrijk vinden. De 
medewerkers ondervangen veel van de ontevredenheid van klanten over de organisatie 
door hun gedrevenheid om het voor de eigen klanten allemaal in goede banen te leiden door 
onder andere extra inzet in de vorm van individueel initiatief en zorgvuldigheid, maar de 
rek van de vaste medewerkers gaat er wel uit zoals zij zelf aangeven. Ondanks dat een 
enkeling zich meer is gaan inzetten sinds de herinrichting is de groep waarbij dat niet het 
geval is, welke de meerderheid vormt, een risicogroep te noemen. De trots en het X hart is bij 
sommigen al afgenomen of omgeslagen tot calculatieve betrokkenheid waarin X slechts de 
betalende werkgever is. De mate van affectieve betrokkenheid is een voorspeller voor de 
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mate waarin medewerkers zich extra inzetten voor de organisatie. De vormen van extra inzet 
die zich richten op de organisatie (individueel initiatief in het verbeteren van werkprocessen, 
sportiviteit loyaliteit en extra verkoop) zijn van belang voor de efficiëntie, effectiviteit en het 
imago van de organisatie. De medewerkers treden veelal op als belangenhartiger voor de 
eigen klanten en in mindere mate als ambassadeur voor X en haar producten. Er bestaat een 
spanningsveld tussen wat de medewerker graag wil, namelijk de klant tevreden houden, 
versus de keuzes van het management en gebrek aan structuur waardoor de medewerkers 
zich beperkt voelen in het kunnen bieden van de klantgerichte service. Terwijl de organisatie 
aangeeft de klant centraal te stellen en meer klant gericht te willen zijn. Deze discrepantie 
maakt dat de werknemers terughoudend zijn, of zelfs ‘vleugellam geslagen’ dit heeft 
negatieve gevolgen voor de organisatie omdat juist de extra inzet van deze groep (de vaste 
medewerkers die reeds een relatie met klanten hebben) cruciaal is voor het vergoten van de 
klant- en service gerichtheid. Zij zijn intrinsiek gemotiveerd om de klant centraal te stellen, 
maar worden hierin niet gehoord, gezien en gesteund door de organisatie. Hieruit kan 
geconcludeerd worden dat de kenmerken van de herinrichting, zoals hierboven beschreven, 
er voor zorgen dat zowel mate van de extra inzet als ook de mate van affectieve 
betrokkenheid is afgenomen.   
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6  Discussie 
 
In dit hoofdstuk wordt allereerst een kritische reflectie gegeven van de empirische 
bevindingen, afgezet tegen de literatuur uit het theoretisch kader (6.1). Vervolgens wordt 
gereflecteerd op te methoden van het onderzoek (6.2) en tot slot op de rol van de 
onderzoeker (6.3). 

 

6.1 Theoretische reflectie 

Het is interessant om te kijken in hoeverre de empirische resultaten en de geformuleerde 
conclusies overeenkomen of strijdig zijn met de literatuur. Op basis van het theoretisch 
kader zijn enkele verwachtingen geformuleerd. In deze paragraaf wordt gekeken in hoeverre 
deze de verwachtingen bekrachtigd worden door de resultaten, of dat de empirische 
gegevens een nieuwe kijk op herinrichting van werk, extra inzet en affectieve betrokkenheid 
geven. Benadrukt dient te worden dat in deze theoretische reflectie de  
 
Klantgerichtheid in de Customer Contact Center context  
Aanvullend op het theoretisch kader is de sterke mate van klantgerichtheid vanuit de 
medewerkers (zie afbeelding 3, paragraaf 4.2.4). In de context van X Customer Services is 
deze klantgerichtheid van toegevoegde waarde, zeker gezien het feit dat de medewerkers 
zich sterk richten op de eigen klanten en intrinsiek gedreven zijn om zich voor hen extra in te 
zetten. In een servicegerichte organisatie kunnen een groter probleemoplossend vermogen 
en extra uitdagingen de intrinsieke motivatie en betrokkenheid van medewerkers juist 
stimuleren (Batt, 2002; Wood & Wall, 2007: in Boxall & Macky, 2009; Snape & Redman, 2010). 
Aangezien ook voor X Customer Services de uitdaging geldt om customer lifetime value te 
optimaliseren en om als toegevoegde waarde voor de organisatie beschouwd te worden, 
ofwel als value center met klantwaarde als speerpunt. Hierbij is klantbeleving van belang 
voor optimale dienstverlening.  
 
Affectieve betrokkenheid en ‘Brand commitment’ bij medewerkers van een Customer Contact Center 
Affectieve betrokkenheid bij de organisatie en haar producten vanuit de internal branding 
literatuur is ook te herkennen in de resultaten van dit onderzoek. Het bijzondere in de 
situatie van X Customer Services is de psychologische gehechtheid aan het merk X. 
Aanvullend op de literatuur in het theoretisch kader van dit onderzoek kan Brand Citizenship 
Behaviour een interessant thema zijn in relatie tot de ambassadeursrol van de medewerkers. 
Brand Commitment ofwel merk betrokkenheid is van positieve invloed op de mate waarin 
medewerkers van een Customer Contact Center bereid zijn om zich in te spannen om de 
doelen van het merk, en daarmee van de organisatie na te streven. Burmann & Zeplin (2004) 
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beschouwen Brand Citizenship Behaviour, ofwel het vrijwillige stapje extra voor het merk, als 
een samengesteld construct van een aantal generieke (merk of branche onafhankelijke) 
gedragingen van medewerkers die bijdragen aan identificering met een merk en haar 
producten. Naast dat deze vorm van betrokkenheid voor X van belang zijn, geldt dit ook 
voor andere organisaties met een corporate en/of internal brand. Enkele internationale 
voorbeelden hiervan zijn Nike, CocaCola en Philips. Nationaal gezien zijn ING en DE 
Masterblenders voorbeelden van organisaties waar Brand commitment en Brand Citizenship 
Behaviour van toegevoegde waarde kunnen zijn.  
 
Sociale ondersteuning, waardering en integriteit  
Uit het onderzoek blijkt dat de mate waarin medewerkers sociale ondersteuning ervaren van 
de Teamleads en de Teamleads onderling gering is. Uit het literatuur onderzoek is gebleken 
dat het kenmerk van emotioneel werk typerend is voor het werk in een CCC-context. Dit is 
echter niet expliciet in de resultaten naar voren gekomen, maar impliciet wel, door het in 
verband te brengen met de kenmerken van sociale ondersteuning, waardering en integriteit. 
Want ook op het gebied van integriteit en waardering wordt een tekortkoming ervaren door 
medewerkers. Dit wordt ook wel Perceived Organisational Support (POS) genoemd en betreft 
een sociale ruilrelatie tussen medewerkers en de organisatie. Hierbij draait het om de 
beleving van medewerkers dat de organisatie om hen en hun welzijn geeft en hen op waarde 
schat. De mate waarin medewerkers sociale ondersteuning, of POS ervaren kan leiden tot 
een toe- of afname van de intrinsieke motivatie en inzet van medewerkers (Snape & Redman, 
2010). Dit is aanvullend op het theoretisch kader en staat in verbinding met de impliciete 
verwachtingen, ofwel de ongeschreven regels over verwachtingen van medewerkers over de 
relatie die zij hebben met de organisatie. Ook wel het psychologisch contract genoemd 
(Rousseau, 1990).  Verwachtingen zijn een belangrijk kenmerk van het psychologisch 
contract, specifiek gezien betreft het de relationele aspecten ervan zoals de sociaal-
emotionele elementen betrouwbaarheid, loyaliteit en zekerheid. Wanneer zoals in het geval 
van X Customer Services het hoger management als niet integer wordt beschouwd  kan er 
een vertrouwensbreuk worden ervaren, doordat beloftes en/of toezeggingen over de 
Centralisatie niet nagekomen. De vertrouwensbreuk heeft een negatieve invloed op houding 
en gedrag van de medewerkers. Uit onderzoek blijkt dat deze medewerkers de organisatie 
niet direct verlaten, maar wel minder inspanningen leveren. Bij X Customer Services neigen 
een deel van de medewerkers hier al naar, zij zetten zich minder in voor de organisatie. Dat 
zij zich wel extra voor de klant blijven inzetten heeft mogelijk ook te maken met de 
relationele aspecten. Mogelijk wordt de relatie met de klant als directer en dichterbij ervaren 
dan de relatie met de organisatie. Naast de mate van inspanning hebben medewerkers met 
een negatieve houding en negatief gedrag invloed hebben op de motivatie en de houding 
van andere medewerkers binnen de organisatie en dat heeft weer zijn weerslag op de 



What makes them tick? 67 Peggy Simon, juli 2013 

organisatieresultaten (Zhao et al., 2007). Als X nu niks doet loopt zij het risico dat 
medewerkers van Customer Services in een neerwaardse spiraal terecht komen en zich 
negatief gaan uitlaten over X, in plaats van zich als ambassadeur op te stellen voor X en haar 
producten, wat op termijn negatieve gevolgen kan hebben, met op de eerste plaats het 
verlies van klanten omdat zij een negatief beeld over X krijgen. Dus, in dit geval, heelt tijd 
niet alle wonden, maar zal het eerder een litteken achterlaten op het hart van de X 
medewerker. De financiële resultaten zijn dan wel pas na een jaar echt zichtbaar, maar de 
weerslag van de organisatieverandering op medewerkers is al eerder zichtbaar zo blijkt uit 
dit onderzoek. Hoe eerder daar inzicht in is des te meer kan de schade beperkt worden. Dit 
onderzoek kan hiertoe als startpunt genomen worden. 
 
Extra inzet door de tijd heen 
Uit de empirische bevindingen en figuur 2 (paragraaf 4.2.4) is gebleken dat medewerkers 
verschillend reageren op verschillende momenten na een organisatie verandering. De 
dimensie van tijd speelt hierin als dynamisch component een interessante rol. In de situatie 
van X is zichtbaar dat de afname in extra inzet in de loop van de tijd weer toeneemt, of is 
toegenomen. Dit is een geruststellende gedachte. Echter, er bestaan er ook gevallen waarin 
de extra inzet naarmate de tijd vordert verder afneemt of begint af te nemen. Deze 
individuele verschillen verdienen een aparte benadering ofwel gedifferentieerd beleid. Er is 
in dit geval geen sprake van één juiste benadering of een best practice. De onderstaande 
afbeelding visualiseert de mogelijke ‘paden’ die medewerkers in kunnen slaan na organisatie 
verandering. 
 

Afbeelding 3 Verschillende paden na organisatie verandering (Balgun & Johnson, 1998) 

 
In de afbeelding is duidelijk zichtbaar dat er één pad is wat medewerkers leidt tot 
succesvolle supporters van de organisatieverandering. Bezien vanuit de situatie bij X 
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Customer Services is dit de groep medewerkers die zich (een half jaar) na de 
organisatieverandering (weer) extra inzet. Tevens zijn minder positieve paden zichtbaar, net 
als bij X Customer Services gebleken is. Met name de groep die in de neerwaardse spiraal 
terecht dreigt te komen (rood gemarkeerd) vormt een risico voor het succesvol realiseren van 
de organisatieverandering. Een vraag die nog open staat is: Wat maakt dat medewerkers 
verschillend reageren in de periode na de organisatie verandering? En hoe kan de 
organisatie hier proactief op inspelen? In vervolgonderzoek kan hier aandacht aan besteed 
worden  
 
Identificering 
Het is ter discussie te stellen in hoeverre identificering een rol speelt binnen de affectieve 
betrokkenheid van de medewerkers van X Customer Services. Echter, is dit gezien de 
onderlinge verschillenden een interessant onderwerp om verder uit te diepen. Aangezien 
identificering vanuit de literatuur beschouwd wordt als een belangrijk onderdeel van 
affectieve betrokkenheid van medewerkerkers is het interessant om verklaringen van de 
onderlinge verschillen te achterhalen. Zijn de verschillen te verklaren op basis van 
arbeidsgeschiedenis? Is de medewerker bijvoorbeeld door eerdere overnames bij X komen 
werken? Of van meet af medewerker van X? Of is het verklaarbaar op basis van persoonlijke 
kenmerken, bijvoorbeeld de mate waarin een medewerker zich aan een merk hecht? Of zijn 
het gebeurtenissen uit het verleden? Deze vragen staan nog open en zijn mogelijk, net als 
vorig punt aan te bevelen voor vervolgonderzoek. 
 
Rol van leidinggevende 
De rol van de leidinggevende, ofwel de rol van de Teamleads is in dit onderzoek als linkin 
pin naar voren gekomen. Hier is in het theoretisch kader van dit onderzoek niet op ingegaan 
en is dus een aanvulling hierop. Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat het gedrag van 
Teamleiders van groot belang is voor het kweken van betrokkenheid door onder andere 
relationeel georiënteerd leiderschapsgedrag. Dit leiderschapsgedrag is specifiek gericht op 
het kweken van vertrouwen en organisatiebetrokkenheid (Wright & Nishii, 2006 & Yukl et at 
al., 2002: in Gilbert et al., 2011). Het bijzondere in het geval van Teamleads is, dat zij ten tijde 
van organisatieveranderingen als middenmanagement zowel ontvanger als uitvoerder zijn 
van de plannen die het hoger management maakt (Balogun & Johnson, 2005). Bij het leiding 
geven aan een verandering is het continue zoeken naar de balans tussen de menselijke 
aspecten en de organisatieaspecten van de verandering. Volgens Elving (2005) dienen 
leidinggevenden over een aantal kwaliteiten te beschikken, waaronder het mee krijgen van  
de medewerkers door het stimuleren en creëren van een vertrouwde sfeer. Het bespreken 
van de resultaten van de organisatie verandering op zowel organisatie als individueel 
niveau, ofwel het maken van de vertaalslag. Tevens dient de leidinggevende rolmodel te zijn 
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voor de medewerkers en continu toegewijd zijn aan het veranderproces. Communicatie 
wordt hierbij als sleutel tot succes gezien. Zo blijkt ook in de situatie van X Customer 
Services, waarin de niet optimale informatiedeling als belemmerend wordt ervaren. Het doel 
van communicatie door leidinggevenden tijdens organisatieverandering is tweeledig. 
Enerzijds dient communicatie om de medewerkers op de hoogte te brengen en houden over 
wat de organisatieverandering voor hun werk en de inrichting ervan betekent. Anderzijds 
dient communicatie als middel om een gemeenschap te creëren, wat resulteert in 
betrokkenheid en vertrouwen in de organisatie en het management (Elving, 2005). De 
eenheid is ook van belang voor de extra inzet van medewerkers, aangezien dit pas bijdraagt 
aan de efficiëntie en effectiviteit wanneer het gedrag door de organisatie, afdeling of team 
gezamenlijk, als geheel vertoont wordt. Hier gaat affectieve betrokkenheid aan vooraf. Er ligt 
dus een belangrijke rol weggelegd voor de Teamleads, zowel in de communicatie als het 
vormen van eenheid, maar ook voor wat betreft de sociale ondersteuning en vertrouwen, 
ofwel de menselijke aspecten van organisatieverandering. 
 

6.2 Reflectie op methode 

Voor dit onderzoek is gekozen voor kwalitatief onderzoek om inzicht te krijgen in de 
beleving van de medewerkers en Teamleads van X Customer Services ten aanzien van 
herinrichting van werk, extra inzet en affectieve betrokkenheid. Door middel van 
semigestructureerde interviews is het mogelijk om op basis van open vragen de gevoelens 
van participanten te achterhalen. Dit is van belang geweest omdat in de liminale fase (ook 
wel overgang- of transitiefase) de medewerkers betekenis geven aan de organisatie 
verandering en tevens een fase is waarin bijsturing nog mogelijk is. Door kwalitatief 
onderzoek is het mogelijk om de onderliggende processen te achterhalen en inzichtelijk te 
maken. Tevens is de contextuele inbedding van groot belang voor de praktische 
toepasbaarheid van dit onderzoek. Met kwantitatief onderzoek zou relevante informatie 
mogelijk achterwege gelaten blijven. Voor vervolg onderzoek zou middels kwantitatief 
onderzoek de verbanden en relaties tussen de concepten verder uitgediept kunnen worden.   

6.3 Reflectie op de rol van de onderzoeker 

De rol van de onderzoeker is van belang om toe te lichten aangezien ik al voor het onderzoek 
werkzaam was binnen de organisatie en op de afdeling waar het onderzoek uitgevoerd is. 
Dit brengt zowel voordelen als risico’s met zich mee. Een voordeel is dat al in zeer vroeg 
stadium informatie ingewonnen is over de context en situatie van X Customer Services. Dit 
is tevens van invloed geweest voor de keuze van ‘overlevers’ als participanten aangezien de 
observatie over een tekort aan aandacht voor deze groep al in vroeg stadium mijn interesse 
heeft gewekt. Mijn eerdere stage bij de HR Manager van X commercie heeft er voor gezorgd 
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dat ik al in vroeg stadium aangesloten ben geweest op de afsplitsing van de x en de behoefte 
van de HR manager om inzicht te krijgen in wat de ‘overlevers’ motiveert. De kennis over de 
organisatie en reeds opgebouwde vertrouwensband met de betrokken managers en 
participanten heeft het uitvoeren van dit onderzoek vergemakkelijkt. Een groot voordeel is 
dan ook dat ik in het benaderen van participanten en het verkrijgen van de benodigde 
informatie nauwelijks afhankelijk ben geweest van derden, dit heeft het onderzoeksproces 
aanzienlijk versneld. Een nadeel van mijn dubbelrol van medewerker en onderzoeker 
tegelijk is dat het scheiden van werk en onderzoek soms niet eenvoudig is geweest. 
Participanten zien mij tevens als collega en weten dat ik rapporteer aan de manager van de 
afdeling. Ik ben me hier continu van bewust geweest en heb nadrukkelijk met de 
participanten besproken hoe ik mijn werk en het onderzoek gescheiden houd en op geen 
enkele wijze de vertrouwelijkheid zal schenden. Tevens heb ik geprobeerd om de data 
waardevrij te analyseren en daartoe een controle ingebouwd door de resultaten aan 
participanten te overleggen om te checken of zijn zich in de resultaten herkennen. Tot slot 
heb ik getracht het rapport analytisch, kritisch en beschouwend op te bouwen en me niet te 
laten weerhouden door de mogelijke discrepanties tussen de perceptie van het management 
en de beleving van de participanten. Door ook de minder positieve zaken aan het licht te 
brengen in dit onderzoek wordt gestreefd naar een compleet en waardevrij beeld wat op 
geen enkele wijze afbreuk doet aan de belevingswereld van de participanten. 
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7 Aanbevelingen 
 
Het doel van dit onderzoek was om het management van X Customer Services inzicht te 
bieden in de belevingswereld van medewerkers over herinrichting van werk, extra inzet en 
affectieve betrokkenheid. Binnen de aanbevelingen wordt onderscheid gemaakt tussen de 
bijdrage en complexiteit ervan. Hierdoor wordt een onderverdeling gemaakt in quick wins, 
welke als nazorg kunnen dienen voor X Customer Services specifiek. De andere 
aanbevelingen zijn meer gericht op de lange termijn of voor toekomstige 
organisatieveranderingen en de voorbereidingen hiervan, en zijn bedoelt om de aandacht op 
het menselijke aspect en de rol van medewerkers niet (nogmaals) uit het oog te verliezen. 
Tot slot worden nog enkele aanbevelingen voor vervolgonderzoek gegeven (7.2). 
 

7.1 Aanbevelingen voor X Customer Services 

7.1.1 Luisteren, betrekken, delen en terugkoppelen 

Het valt aan te bevelen om meer te luisteren naar de medewerkers van de vloer en hen meer 
te betrekken. Het terugkoppelen van informatie wanneer zij iets signaleren en over de stand 
van zaken binnen de organisatie is hierbij belangrijk. Hierdoor wordt meer transparantie 
gecreëerd waardoor er meer ‘eenheid’ ervaren wordt. De terugkoppeling zal er ook voor 
zorgen dat de medewerkers minder terughoudend zijn in het nemen van individueel 
initiatief. Door de medewerkers meer te betrekken en op de hoogte te stellen van keuzes en 
beslissingen worden zij in hun beleving meegenomen in het proces in plaats van heen-en-
weer geslingerd te worden. Zowel de overleg momenten op teamniveau als ook de ‘Keek op 
de week’ zijn hiertoe geschikte momenten. Dit nodigt meer uit om te participeren en 
initiatief te nemen ter verbetering van bijvoorbeeld de werkprocessen. Focus hierbij op de 
medewerkers die positief zijn zodat zij een positieve bijdrage kunnen leveren door met hun 
houding en gedrag en collega’s hierin mee kunnen nemen. Dit is een aanbeveling welke vrij 
eenvoudig op operatieniveau uitgerold kan worden. 
 

7.1.2 Sensitiviteit voor onderlinge verschillen 

Aangezien de medewerkers verschillend reageren op de verandering is het aan te bevelen 
om de Teamleads bewust te maken dat er niet ‘één juiste manier’ is om medewerkers in het 
veranderproces te begeleiden. Maatwerk en sensitiviteit voor verschillen zijn hierbij 
belangrijke kernwoorden en de Teamleads hebben hierin een belangrijke coachende rol. Het 
huidige opleidingstraject waar coaching een onderdeel van is, is een mooie start om de 



What makes them tick? 72 Peggy Simon, juli 2013 

aandacht op onderlinge verschillen te vestigen. De bijdrage zal groot zijn en de complexiteit 
gemiddeld, mits de uitvoer van de aanbeveling op korte termijn vorm gegeven wordt.  

7.1.3 Inspelen op behoeftes 

Dit onderzoek biedt inzicht in de behoeften van de medewerkers wat betreft sociale 
ondersteuning, uniforme werkwijze, structuur en optimalisatie van relatiebeheer met 
klanten. Dit biedt mooie aanknopingspunten en het valt dan ook aan te bevelen om hier op 
in te spelen. Wat betreft de sociale ondersteuning kan op microniveau ingespeeld worden 
door de medewerkers meer met elkaar in contact te brengen en te stimuleren dat er 
samengewerkt wordt, er met zijn allen voor gaan in plaats van individueel. Dit is van 
toegevoegde waarde voor de effecten van extra inzet, aangezien dit pas terug te zien is in de 
organisatieresultaten wanneer medewerkers zich gezamenlijk in extra inzetten, het individu 
maakt hierin niet het verschil. Op de behoefte aan structuur en uniforme werkwijzen kan 
ingespeeld worden door hier actiever op te sturen, de Teamleads zijn hierin leidend. Door 
salesteams samen te stellen met gestructureerde overlegmomenten kan het relatiebeheer met 
klanten geoptimaliseerd worden. Hier is draagvlak voor het hoger management voor nodig, 
maar dit is te realiseren op operatieniveau. 
 

7.1.4 Belangen in balans in de ambassadeursrol 

Er ligt een uitdaging voor X Customer Services om een balans te vinden tussen de intrinsieke 
motivatie van medewerkers om zich extra in te zetten voor de eigen klanten en het 
organisatiebelang. Het valt aan te bevelen om meer aandacht te schenken aan de 
ambassadeursrol die de medewerkers hebben. Door medewerkers ‘aan te spreken’ op hun 
betrokkenheid bij de klant, door aan te geven hoe zij waarde kunnen toevoegen voor zowel 
de klant als voor X, wordt aangesloten op de intrinsieke motivatie van de medewerkers en 
kan de klantgerichte service naar een win-win-win situatie vertaald worden. Hierdoor wordt 
de ambassadeursrol vorm gegeven en hierbij kan ingespeeld worden op de trots van 
medewerkers. Aangezien medewerkers met name in het contact met derden een gevoel van 
trots ervaren is dit een mooi aanknopingspunt voor stimuleren van de ambassadeursrol voor 
X. Het is complexe materie om een breed gedragen, op ambassadeurschap gericht klimaat te 
creëren, maar de bijdrage aan de organisatie uitkomsten zijn groot wanneer dit klimaat 
gerealiseerd wordt en kan groeien tot een cultuur.  
 

7.1.5 Bouwen aan vertrouwen & waardering 

Uit dit onderzoek komt naar voren dat het vertrouwen van medewerkers beschaamd is. 
Door aandacht te schenken aan het wederopbouwen van dit vertrouwen zal de affectieve 
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betrokkenheid en extra inzet van medewerkers weer toenemen. Allereerst kan hiertoe een 
start gemaakt worden door een aantal beloftes, van voor de centralisatie, alsnog waar te 
maken. Een eenvoudig voorbeeld  is om op korte termijn routedagen in te regelen, waarin de 
medewerkers mee gaan met de Accountmanagers uit het eigen gebied, hiermee wordt direct 
aangesloten op de intrinsieke motivatie van medewerkers om het relatiebeheer met klanten 
te optimaliseren. Deze aanbeveling is eenvoudig te realiseren en zal een grote bijdrage 
leveren omdat het direct aansluit bij de behoeften en intrinsieke motivatie van de 
medewerkers. 
Een tweede aanbeveling is om duidelijk aan te geven welke richting opgegaan wordt met X 
(Customer Services) en wat dit concreet voor de medewerkers betekent. Bijvoorbeeld de 
integratie van de functies van Telesales en Sales Support betekent meer autonomie, de 
functie van Telefonisch Accountmanager is een verrijkte functie. Dit zal leiden tot een hogere 
mate van extra inzet, met in het bijzonder een toename in hulpgedrag naar klanten en 
collega’s. De complexiteit van deze aanbeveling ligt hoger dan de vorige en zal dan ook 
allereerst door het hoger management geadopteerd moeten worden. 
Een derde en aanbeveling, welke in het verlengde ligt van voorgaande, is om transparant te 
zijn in dat het niet de doelstelling is om een Callcenter te maken van X Customer Service, 
maar een Customer Contact Center. Door X Customer Services als value center te presenteren 
en de significante positie van de afdeling voor de organisatie te concretiseren zal dit 
bijdragen aan de beleving van medewerkers dat zij van toegevoegde waarde zijn voor de 
klant én de organisatie, wat zijn doorslag zal vinden in de affectieve betrokkenheid en extra 
inzet. Het realiseren van de transformatie naar value center is complex en behoeft 
betrokkenheid in alle lagen van de organisatie.  
 
Deze aanbevelingen sluiten naadloos aan op drie kernwaarden van de cultuur van X X welke 
in september 2013 gepresenteerd worden, te weten:  
 
[afbeelding verwijderd] 

 
(Bron:, X X Handboek, 2013)   
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7.2 Aanbevelingen voor vervolg onderzoek 

Op basis van de resultaten en implicaties van dit onderzoek worden tot slot enkele 
aanbevelingen voor vervolg onderzoek gedaan. 
Zoals in paragraaf 2.1 aangegeven is in dit onderzoek geen rekening gehouden met de 
individuele persoonlijkheden van medewerkers en de rol die dit speelt bij de mate van extra 
inzet. Om twee redenen is het interessant om in vervolgonderzoek meer in te zoemen op de 
individu en zijn/haar persoonlijke voorkeuren. Allereerst omdat er duidelijke verschillen 
bestaan in hoe individuen reageren in de tijd na organisatieverandering als het extra inzet 
betreft. Ten tweede omdat individuele verschillen zichtbaar naar voren zijn gekomen in de 
mate waarin medewerkers zich identificeren met de organisatie. Zoals in de discussie al 
aangegeven zijn er verschillende mogelijke verklaringen voor de verschillen. Wanneer 
toekomstig onderzoek zich richt op kenmerken zoals leidinggevende, arbeidsgeschiedenis en 
persoonlijkheid van individuele medewerkers kunnen de verschillen mogelijk verklaard 
worden. Mogelijk speelt de perceptie van medewerkers over het psychologisch contract een 
rol? Ook deze vraag kan middels vervolg onderzoek beantwoord worden. 
Tot slot is het interessant om in vervolg onderzoek naast vaste krachten ook flexkrachten te 
betrekken aangezien er in Customer Contact Centers vaak een aanzienlijk deel van het 
personeelsbestand uit flexkrachten bestaat. Daarbij maken steeds meer organisaties 
veelvuldig gebruik flexkrachten en is het interessant om te onderzoeken in hoeverre 
flexkrachten vergelijkbaar op een herinrichting reageren, in welke mate zij zich extra inzetten 
en hoe zij zich verhouden als ambassadeur van de inlener. Dit zou tevens van toegevoegde 
waarde zijn op de generaliseerbaarheid van onderzoek op dit gebied. 
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BIJLAGE A BEGELEIDENDE EMAIL 
 
Hoi [naam], 
  
Zoals je inmiddels weet ben ik naast mijn werkzaamheden voor Customer Services bezig 
met mijn afstudeeronderzoek binnen X X. In dit kader ontvang je deze mail. 
  
De aanleiding voor mijn onderzoek is de centralisatie van Customer Services in X ten 
gevolge van de afsplitsing van de X. In mijn onderzoek richt ik me op de effecten van 
veranderingen op het werk en de bereidheid van medewerkers om zich extra in te zetten. 
  
In het onderzoek staat de beleving van jou als medewerker/Teamlead van Telesales/Sales 
Support centraal. Daarom zal ik de komende weken interviews afnemen met een selectie van 
de medewerkers van Customer Services. Helaas ben ik niet in staat om alle medewerkers te 
spreken, dus heeft vooraf een steekproef plaatsgevonden. In de steekproef is onder andere 
rekening gehouden met een verspreiding van medewerkers over beide functies 
(Telesales/Sales Support), de verschillende Teamleads en oorspronkelijke Units om tot een 
zo representatief mogelijk beeld te komen. 
  
Jij bent in deze selectie naar voren gekomen, daarom heb ik je gevraagd deel te nemen. Ik 
stuur je een bevestiging van onze afspraak [ dag/tijd] via een uitnodiging, aan jou het 
verzoek deze te accepteren. 
  
Alvast bedankt voor je medewerking. 
  
Ik zie er naar uit om met jou in gesprek te gaan! 
  
En als je vragen hebt, mail of bel me gerust of schiet me even aan als je me ziet. 
 
P Please consider the environment before printing this email 
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 BIJLAGE B TOPICLIJST 
 
Topiclijst semi-gestructureerd interview 
 
Meenemen: 

• Recorder 
• Pen & Papier 
• Conceptueel model 

 
Doorvragen: 
 

- Kun je daar een concreet voorbeeld van geven? 
 
Inleiding van gesprek: 
 

• Welkom, fijn dat je hier bent; 
• Afstuderen, Master Strategisch HRM. Interesse naar onderwerp is ontstaan 

gedurende periode op VKT vanaf juni vorig jaar.  
• 1 uur gepland 
• Bezwaar tegen opnemen interview? 
• Vertrouwelijke behandeling verstrekte informatie 

 
 
Centrale vraagstelling:  
Wat zijn de effecten van work (re)design op de bereidheid van medewerkers van X Customer Services 
om zich (extra) in te zetten en welke rol speelt affectieve betrokkenheid hierin? 
 
Doel interview: 
Ervaringen van medewerkers achterhalen t.b.v. onderzoeksvraag; 
 
Inleiding van geïnterviewde: 
 
- Kunt je beknopt iets vertellen over hoe lang je bij X werkt en vanuit waar je nu hier in X 

bent gepositioneerd? 
 

Topics 

 
1. Herinrichting van werk 
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- Kun je aangeven wat voor jou de belangrijkste veranderingen zijn in het werk nu ten 
opzichte van voor de centralisatie van Customer Services voor X? 

- Wat is voor jou het meest van belang als het de inrichting van je werk betreft?        
 

Work design kenmerken 

Algemeen 
  

Context Specifiek 
 

  
1. Motiverende kenmerken   1.     Mogelijkheden en uitdagingen  

  
 

  2.     Leren van medewerkers  
Autonomie   3.     Delen van informatie  
  werkplanning   4.     Integriteit  
  werkmethoden   5.     Rol ambiguïteit  
  beslissingsbevoegdheid   6.     Leren van klanten  
Feedback (van het werk)   7.     Rolconflict  
Variatie in vaardigheden   8.     Superieure feedback  
Identiteit   9.     Sfeer  
Taaksignificantie   10.  Empowerment  
Functie complexiteit   11.  Gebruiksgemak van instrumenten  
Informatieverwerking   12.  genieten van het werk.   

Probleemoplossing      
Specialisatie      
       

2. Sociale kenmerken      
       
Wederzijdse afhankelijkheid      
Feedback van anderen      
Sociale ondersteuning      
Interacties buiten de organisatie      
       

3. Context kenmerken      
       
Ergonomie      
Lichamelijke inspanning      
Gebruik van apparatuur      
Arbeidsomstandigheden      
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2. OCB 

 
- Wat is in jouw ogen ‘extra inzet’? (vrijwillig gedrag benadrukken!) 
- Wanneer en hoe zet jij je extra in voor, X/Collega’s/Klant? 
- Voor wie zet je het meeste in X/Collega’s/Klant? En waarom? 
- Is er iets veranderd aan de mate waarin jij je extra inzet (sinds de reorganisatie)? 
- Wat is, denk jij de reden dat er iets veranderd is in jouw inzet? 
- Wat is er voor nodig dat jij je extra inzet? 

 

Categorie uitleg 
Sportiviteit Tolerant gedrag in minder ideale omstandigheden zonder te 

klagen. 
Gehoorzaam-/ 
Dienstbaarheid 

Erkenning en aanvaarding van de noodzaak en wenselijkheid 
van een rationele structuur van regels en voorschriften. 

Zorgvuldigheid Gedrag wat verder gaat dan wat door de organisatie op de 
werkplek geëist wordt (overwerken bijvoorbeeld ten behoeve 
van de organisatie).  

Hulpgedrag Hulpgedrag gaat over het vrijwillig anderen helpen 
(voorkomen) van werk gerelateerde problemen (hier is 
altruïsme in opgenomen). 

Individueel initiatief Gedrag waarin medewerkers zelfstandig handelen, bijvoorbeeld 
in het oplossen van een probleem, of het verbeteren van 
werkprocessen. 

Persoonlijke ontwikkeling Vrijwillig gedrag om kennis, vaardigheden en capaciteiten te 
verbeteren. 

Loyaliteit Identificatie en trouw aan organisatorische leiders en de 
organisatie als geheel, het overstijgen van de belangen van 
individuen, werkgroepen en afdelingen. Waaronder het 
verdedigen van de organisatie tegen bedreigingen; bijdragen 
aan zijn goede reputatie. 

Participatie Gebruik van de mogelijkheid om deel te nemen aan en invloed 
uitoefenen op de besluitvorming van de organisatie op het 
gebied van beleid en de praktijken. 

 
 
3. Betrokkenheid / identificering 
 
- Wat betekent/hoe belangrijk is het voor jou dat je bij X werkt? 
- Voel je je verbonden met X? 
- Waarin uit zich dat? 
- Ben je trots om bij X te werken? 
- Is er iets veranderd in wat werken bij X voor jou betekent (sinds de reorganisatie)?  
- Wat betekent de verandering van X X naar X? 
 

Zelf categorisering en labelling “Mijn baan bij X is een groot deel van wie ik ben”  
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“Ik beschouw mezelf als een X persoon”  

Delen van organisatie 
waarden en doelen 

“Waar X voor staat is belangrijk voor mij”  

“Ik deel de doelen en waarden van X”  

Gevoel van gehechtheid, 
behorend bij en lidmaatschap 
van de organisatie 

“Mijn lidmaatschap van X is belangrijk voor mij”  

“Ik voel me sterk gehecht aan X”  

 
Afsluiting: 
 
- Heb je zelf nog aanvullingen over onderwerpen die aan bod zijn gekomen?  
- Heb je nog vragen aan mij?  
- Mag ik je benaderen voor eventuele aanvullende vragen? 
- Bedankt voor je tijd en het meewerken aan dit interview. 
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BIJLAGE C CODEBOOM 
1. Herinrichting van werk   0 0 

1. Motiverende kenmerken   0 0 
Autonomie   3 3 

Beslissingsbevoegheid   10 18 
Verantwoordelijkheid   4 8 
Werkplanning   1 1 

Informatie deling   9 19 
afstemming   5 6 
Bottom up   2 4 
Communicatie   6 13 
keek op de week   3 3 
onderling   2 5 
onderling op 'werkeiland'   1 1 
over klanten   2 2 
Overlegstructuur   7 11 
Per mail   4 8 
Terugkoppeling   7 12 
Top down   3 6 
Weinig overzicht   7 14 

Leren van klanten   1 2 
Leren van medewerkers   8 11 
Positie salessupport   2 3 
Positie van Telesales   6 16 
Relatie(beheer) klanten   9 17 
Taken   10 17 
Variatie   6 8 

2. Sociale Kenmerken   0 0 
feedback van anderen   5 6 
Groep groter   1 1 
individualistisch   3 3 
Integriteit   3 5 
Nieuwe collega's   5 11 
Sociale kenmerken   0 0 
Wederzijdse afhankelijkheid   10 26 

3. Context kenmerken   0 0 
Call center   2 3 
Instrumenten   8 17 
Locatie X   1 1 
Werkplek   8 15 

4. Overige kenmerken   0 0 
Structuur   2 2 

Gevolgen van Centralisatie 
(Werkdruk hoog) 

  10 25 

Voorbereidingen van centralisatie   13 28 
2. Extra inzet   0 0 

Afstoten X   3 3 
Door werkdruk is alles extra inzet   3 5 
Interacties buiten de organisatie   10 12 
Verandering mate extra inzet   12 18 
Voor wie extra inzet   5 5 
Vormen van extra inzet   0 0 

3. Betrokkenheid bij X   0 0 
Betrokkenheid (affectief)   6 9 
Contrast van realteit tov wat   1 1 
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buitenwereld denkt 
Financieel betrokken (calculatief) (ook 

aan andere giften van ) 
  9 14 

gebonden met merk van DH   1 1 
X hart   6 9 
Het type mens wat het merk aantrekt 

maakt het werken voor het merk leuk 
  1 1 

Identificering   3 8 
Imago   5 9 
Kan dit gevoel ook bij een andere 

werkgever hebben 
  4 6 

Mening over X   4 6 
Normatief_nu puur het werk wat 

verwacht wordt 
  1 1 

Trots   12 18 
Wat org ervoor doet   0 0 
werk leuk   5 8 
werken bij  X t.o.v. derden   4 8 

Klanten   1 1 
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BIJLAGE D TREEMAP  
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BIJLAGE E APPENDIX 
Delen van 
informati
e 

De communicatie is echt 
veel minder, eerst zat je bij 
je Accountmanager en dan 
hoorde je ook wat meer van 
wat er in het gebied speelt. 
Dat is nu absoluut niet 
meer zo. (C   , medewerker 
Sales Support) 
 

Ook op maandag worden voor 
Telesales wel nieuwe producten 
geïntroduceerd tijdens die keek 
op de week, maar je weet nooit 
precies wanneer dus dan krijgen 
wij dat niet mee. Dus als wij iets 
moeten weten dan moeten ze ons 
erbij vragen. Kijk ik kan elke 
week daarheen gaan, maar dan 
denk ik steeds wat doe ik hier, en 
dan had je ook eigenlijk geen tijd 
om erbij te zitten.        

Dat salesteam wat om een 
klant heen werkt, dat is niet 
meer en dat is juist zo 
belangrijk. Het team is nu 
loos, terwijl ik eigenlijk had 
verwacht dat het juist wel 
meer de bedoeling was om 
de klantgerichtheid te 
vergroten. (B   , 
medewerker Telesales) 

Dat salesteam wat om een 
klant heen werkt, dat is niet 
meer en dat is juist zo 
belangrijk. Het team is nu 
loos, terwijl ik eigenlijk had 
verwacht dat het juist wel 
meer de bedoeling was om 
klantgerichtheid te 
vergroten. (B   ) 

  We kunnen het wel aangeven 
aan onze leidinggevende maar 
er gebeurd niks mee, en ik 
weet ook niet waarom niet. 
Misschien gebeurd er wel iets 
maar ik merk het niet, wij 
krijgen daar niets over terug. 
En dat is wel lastig. (C   ) 

Op de mail krijg je alles, maar 
dan moet je alles uitspitten en 
ook nog de tijd hebben om het 
rustig te kunnen lezen. Ze zetten 
echt alles op de mail het komt 
alleen niet aan. Het is gewoon 
niet te behappen, misschien heb 
ik het ook wel gehad die 
informatie, maar het dringt niet 
door. (D   ) 

Nee, je hebt de keek op de 
week. Maar daar wordt alleen 
maar over grafiekjes of de x 
gesproken. De x kan ik zelf 
lezen… dus de keek op de week 
kan wel voor iets anders 
gebruikt worden.      

  

Autonom
ie 

Nou bijvoorbeeld terras 
aankleding, contracten en 
bruikleen ligt nu bij x. Alleen 
de koffiecontracten vragen we 
nog aan. Het is wel jammer 
dat contracten eruit zijn want 
dat is wel leuk om te doen. Dat 
is wel een stukje variatie. Nu 
zijn we wel heel veel bezig met 
het alleen maar wijzigen van 
klanten.         

Ik snap het ook niet, want onze 
leidinggevende vind altijd elk 
overleg teveel, en te lang duren, 
maar eigenlijk zou deze een 
goede voorzitter moeten zijn van 
zo’n overleg.     0 

Kijk vroeger deed je alles voor 
een klant, en nu ben je alleen 
maar met ondernemerswissels 
bezig, met mutaties, dat soort 
dingen. En kortingen, van X, 
want dat is ook weer gesplitst. 
En offertes, daar zijn we nu 
alleen maar druk mee.        

Ja, eerst kon en moest je veel 
beslissingen nemen zelf, dat 
hoeft nu niet meer want 
alles wordt voor je besloten. 
Dus ik neem nu ook geen 
beslissingen meer.        

  En het meest opvallend is, 
als ik dat mag aangeven, is 
dat voordat ik kwam 
gezegd werd dat ik meer 
beslissingen kon nemen, 
tuurlijk ik werd toen ook 
wel eens overruled, maar 
dan had ik het mis of kwam 
iemand met een beter plan. 
Maar het is niet zoals nu, in 
een soort vacuüm, ik heb 
het gevoel dat ik veel 
minder vrijheid heb.      

Maar ik vraag me ook nog steeds 
af wat hen doen de hele dag. Dat 
is misschien niet mijn pakkie an, 
maar aan de andere kant denk ik 
wel… Er moeten bijvoorbeeld 
vroege diensten geregeld 
worden, maar dan is er iemand 
ziek, die draait normaal de 
vroege dienst, dan moet een 
ander die dienst op zich nemen. 
En dat moeten we nu allemaal 
zelf invullen, ik vind dat de taak 
van de leidinggevende.      

Maar goed, er zijn ook zaken 
die dan bij ons worden 
neergelegd die niet onder onze 
verantwoordelijkheid vallen 
vind ik, daar moet onze 
leidinggevende dan maar een 
beslissing over nemen hoor.        

  

Leren van 
medewer
kers 

 
Nee, er wordt pas wat met 
geluiden van de vloer 
gedaan als het écht zo blijkt 
te zijn, maar dan is het vaak 
al te laat. Negen van de tien 
keer is gebleken dat we dan 
wel gelijk hebben. Dat vind 
ik wel een minpunt. (E   , 
Teamlead) 

Nee, ik denk op het moment dat 
er niet van medewerkers geleerd 
wordt. Het is meer roeien met de 
riemen die je hebt en boven 
proberen te drijven, dat lukt 
aardig, maar meer niet.         

Nee, ik denk op het moment 
dat er niet van medewerkers 
geleerd wordt. Het is meer 
roeien met de riemen die je 
hebt en boven proberen te 
drijven, dat lukt aardig, maar 
meer niet. (E   , Teamlead) 

Nee er wordt niet naar 
geluisterd. En er kan best 
meer geluisterd worden naar 
ons. Ook de hoge mannen 
zouden eigenlijk een keer 
een dagje mee moeten 
draaien met ons. Dan pas 
weten ze echt wat er speelt.       

Taaksigni
ficantie 

Heel belangrijk, zonder 
Telesales is er geen X. (A  , 
medewerker Telesales) 

Het commerciële van de functie 
is eraf, we zijn nu niet meer zo 
belangrijk en doen puur 
administratie. Er is veel meer 
aandacht voor Telesales dan voor 
ons, dat merk je in alles.        

Weet je, wij zijn ‘maar’ 
Telesales. (D   , medewerker 
Telesales) 

Ik vind dat onze afdeling, en 
ik niet alleen, [wijst op 
nieuwsbrief editie    ] Sales 
Support X krijgt ook veel 
meer aandacht. We merken 
met alles, dat Telesales 
belangrijk is en wij een 
aanhangsel zijn. En weetje, 
X wordt op handen 
gedragen. (C   , medewerker 
Sales Support) 
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  In principe is natuurlijk 
Telesales de 
productiemaatschappij want 
van ons komt de 
productiviteit.       

Nou alles draait eigenlijk om de 
binnendienst, wij moeten de 
klant aanmaken, wij moeten 
voor de offerte zorgen, en zorgen 
dat alles goed gaat, zorgen dat 
Telesales het weet… maar als 
wij iets niet voor elkaar krijgen, 
of de afdelingen niet meewerken 
dan gebeurd er niks. Dan moeten 
wij alles in de gaten houden 
zodat de anderen hun werk goed 
moeten doen.         

Ik vind dat onze afdeling, en ik 
niet alleen, [haalt nieuwsbrief 
tevoorschijn] Sales Support x 
krijgt veel meer aandacht. We 
merken met alles, dat Telesales 
belangrijk is en wij een 
aanhangsel zijn. Weetje, X 
wordt op handen gedragen.        

  

Wederzij
dse 
afhankelij
kheid 

Omdat we nu eigenlijk van    
naar     unit zijn gegaan, X en 
X, ik overleg wel veel met X,  
want je moet heel veel dingen 
samen doen. Zoals kortingen 
die niet goed in het systeem 
staan, dat moeten we samen 
oplossen, want daar hebben 
onze klanten last van. En die 
samenwerking is wel sterk 
verbeterd. (E   ) 

Bij Jillz Red bijvoorbeeld bleek 
één schakel niet geïnformeerd te 
zijn over de start van de verkoop 
en dus was er geen productie 
gedraaid, terwijl Telesales het 
product aan de telefoon verkoopt 
en promoot, en dan ga je manco 
want dan er is niet genoeg 
voorraad en moeten wij klanten 
teleurstellen.       

Ja je bent afhankelijkheid van 
elkaar, en er zit best een stukje 
langzaamheid, want de 
Account Manager niet het 
eerst goed aanleveren, en dan 
telesales inlichten dat er een 
nieuwe klant is. En dat gaat 
niet helemaal vlekkeloos, dat 
gaat op alle fronten mis. De 
klant moet het aanleveren bij 
de Account Manager, dan 
moeten wij het aanvragen, en 
als dan oude klanten niet op 
stop worden gezet kan ik geen 
nieuwe aanmaken en zo duren 
de dingen gewoon heel lang.         

  

sociale 
ondersteu
ning 

 
Maar dat ligt aan onze 
leidinggevende, volgens 
mij zou hij voor onze 
afdeling moeten staan, 
maar ik weet niet waar hij 
voor staat. Ook als wij een 
klacht hebben moet hij daar 
iets mee doen, dan moet hij 
voor ons staan. (C   , 
medewerker Sales Support) 

Er wordt tevens Nou het is 
gewoon heel erg in je eigen 
straatje denken. Dat is sinds 
alles opgesplitst is. (C   , 
medewerker Sales Support) 

Nou We zijn hier zo bij 
elkaar gegooid en er is 
nooit eens gezegd we gaan 
eens met z’n allen koffie 
drinken.         

Dus ik heb heel weinig 
contact en dat vind in wel 
heel jammer. (D   , 
medewerker Telesales) 

  Nou het is gewoon heel erg in 
je eigen straatje denken. Dat is 
sinds alles opgesplitst is.         

Maar er zijn teveel mensen 
alleen met hun eigen hachje 
bezig. Dat idee heb ik.      

Het is geen team, en dat 
vind ik wel erg, in de 
verandering heb ik daar het 
meeste moeite mee. De 
samenwerking als een 
team, dat mis ik.     

Nou dat ligt bij de 
teamleads. Die pakken 
steeds alleen hun eigen 
hachje. Dat ze gewoon als 
er een belangrijke mail is, 
dat die meteen naar het 
hele team wordt gestuurd 
en niet alleen naar het 
eigen. Dat is nu heel erg. 
En dan weten sommige 
mensen weer van niks en 
dat zorgt dan voor 
onduidelijkheid. En soms 
wordt er dan door de ene 
Teamlead weer wat 
anders gezegd,  dat is niet 
eenduidig.       

  Ze mogen best eens wat meer 
voor ons opkomen. Ze praten 
maar langs elkaar heen.      . 

Dus ik heb heel weinig contact 
en dat vind in wel heel jammer.      

Weinig, ik groet ze ’s 
ochtends, maar ik ken een 
hoop niet, terwijl we nu 
toch een half jaar verder 
zijn. Maar echt contact nee. 
En het zou het wel 
makkelijker maken, maar er 
is gewoon geen tijd voor. 
Dus dat zou beter kunnen      

  

Feedback 
van 
anderen 

Nee onderling is daarin niks 
veranderd, dat zit wel goed. 
Wij zijn een hecht team, maar 
ook met de andere units, daar 
heb je ook meer feedback van. 
En dat zie ik wel als 
verbetering ja. (A  , 
medewerker Telesales) 

Nou We zijn hier zo bij elkaar 
gegooid en er is nooit eens 
gezegd we gaan eens met z’n 
allen koffie drinken.         

Ik moet wel zeggen dat de 
assistenten van 
portfoliomanagement, die 
hadden nooit door wat er 
gebeurde als zij een fout 
maakten. En nu horen ze de 
anderen klagen als er iets 
mis is gegaan en hier wordt 
dan feedback over gegeven.  

Nou We zijn hier zo bij 
elkaar gegooid en er is 
nooit eens gezegd we 
gaan eens met z’n allen 
koffie drinken.         



What makes them tick? 89 Peggy Simon, juli 2013 

Integriteit Ik denk dat er bij de directie al 
hele andere plannen zijn dan 
wij weten. En dan heb ik het 
idee dat er niet eerlijk wordt 
gedaan, en daar heb ik moeite 
mee. Ik heb het idee dat er veel 
meer te vertellen is dan ze 
doen. De X wordt gewoon 
afgestoten denk ik, maar er 
wordt gewoon niks verteld. (D   
, medewerker Telesales) 

Dat snap ik dan niet. Ze zijn 
gewoon niet eerlijk, en daar 
hebben veel mensen het gewoon 
moeilijk mee. En dat merk je op 
het werk. Als je zegt dat het hier 
beter is, dan ga ik   00% met je 
mee, maar het is gewoon niet zo. 
En dat trek ik niet, zeg dan we 
gaan ons best doen. En als er 
dan nog de hele dag tegen je 
geklaagd wordt op je werk is dat 
soms jammer. (B   , medewerker 
Telesales) 

En het is erg geheimzinnig 
vooral, er werd bij de 
voorbereidingen wel over 
gesproken natuurlijk door 
de leidinggevenden, maar 
niet met ons. Ik heb steeds 
meer het idee van we gaan 
x veilig stellen, en de X die 
moeten we gewoon kwijt. X 
houden we in 
Zoeterwoude, veilig. Het 
moet daar perfect zijn, 
zowel de Accountmanagers 
als Sales Support en X, dat 
doen we dan nog wel even, 
want we kunnen het niet 
zomaar afstoten.        

Het allerergste wat ik 
vind is die presentatie 
van vorig jaar hier. Dan 
wordt er gezegd, de klant 
mag niet de dupe zijn van 
de reorganisatie. Dus de 
hele zaak begin te lachen. 
Je moet geen dingen 
zeggen die je niet kunt 
waarmaken.      

  Het allerergste wat ik vind 
is die presentatie van vorig 
jaar hier. Dan wordt er 
gezegd, de klant mag niet 
de dupe zijn van de 
reorganisatie. Dus de hele 
zaak begin te lachen. Je 
moet geen dingen zeggen 
die je niet kunt waarmaken.      

Terwijl wij dachten toen we 
hier naartoe gingen dat daar 
ook een aparte functie voor 
kwam, om dat te gaan doen, 
dat actie bellen. Maar dat is 
ook niet zo.    

    

Interactie
s buiten 
de 
oganisatie 

Toen ging je nog wel eens met 
Accountmanagers mee naar de 
opening van een klant, je had 
daardoor meer betrokkenheid 
bij een klant.        
 

Eerst ging je twee keer met een 
Accountmanager mee, dat was 
leuk. En dan ging je daarna 
verkopen, dat is het tweede wat 
er dan aan hangt. Klanten 
denken dan ook ‘wat leuk, ik heb 
je gezien, nou doe maar een 
doosje extra’. In die bijeenkomst 
in het begin, die aftrap, daar 
werd toen ook gezegd dat we met 
de vertegenwoordigers mee 
gingen. Standaard, twee keer per 
jaar… dat is nog niet gebeurd en 
het is zo belangrijk!      

    

werkplek Het grootste verschil is de 
locatie in X. Heeft gevolgen 
voor mijn privéleven.      

Het is toch net een Callcenter nu 
met z’n allen op    grote belvloer. 
En ik vindt dat  er heel slecht 
naar ons gecommuniceerd 
wordt. En ik heb wel in meerdere 
callcenters gewerkt, daar was 
alles veel beter geregeld, maar 
dan is het bedrijf gewoon heel 
anders, anders dan X. Een echt 
callcenter kan je hier eigenlijk 
niet van maken. Of het moet zo 
goed ingericht zijn dat het 
natuurlijk wel kan.      

Ik pas me wel makkelijk aan, 
ze kunnen mij overal wel 
neerzetten.       

Ik herken hier niks, ik wordt 
er ook niet erg warm van 
met al die koffievlekken op 
de vloer, je kunt nog zo’n 
mooi schilderij ophangen, 
maar als de rest een rotzooi 
is. Dan laat je niet het A-
merk zien wat je wilt 
uitstralen. Als ik de hal 
beneden zie, dan is dit niet 
het Quality center.      

Gebruiks
gemak 
van 
instrume
nten 

Ook als de klantgegevens niet 
kloppen, als jij zegt je belt voor 
levering van morgen, en die 
klant moet elke week opnieuw 
uitleggen dat ie van leverdag 
gewisseld is. En dat is voor 
ervaren mensen niet zo’n 
probleem dat is voor nieuwe 
lastig. Afspraken ken je niet, je 
kunt veel te weinig zelf 
aanpassen. Met kortingen 
enzo dat kan ik ook allemaal 
niet zelf, dat snap ik wel en 
dat is prima, maar dat is slecht 
gecommuniceerd. (B   , 
medewerker Telesales) 

 
En de systemen praten niet 
met elkaar, dus kunnen we 
ok niet zien of X al wat 
aangevraagd heeft. X, heeft 
voor een ander systeem 
gekozen dan de X. En wij 
gaan weer over op CRM, 
want dat valt weer onder dat 
telesales gebeuren. Maar je 
mist alle info van x.        

Ja dan ben  je toch bang dat 
het niet goed gaat. Je hebt 
dan toch te weinig 
informatie over die klant. 
En als ik tegen een klant 
zeg ik weet niet wie je 
vertegenwoordiger is, dan 
sta je gewoon voor schut 
vind ik. En hoe moet die 
klant het dan weten en hoe 
moet ik m dan 
doorverwijzen, dat vind ik 
slecht.      
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Uniforme 
werkwijz
en  

En nu werkt elk blok op zijn 
eigen manier, er is niet    
werkwijze, en dat zou op die 
dinsdagochtend tijdens het 
werkoverleg mooi aan bod 
kunnen komen. (C   , 
medewerker Sales Support) 

      

voor wie 
welke 
vorm 

Kijk dat X er wel bij vaart, 
prima. Die gaan de wereld in 
want daar verdienen ze veel 
meer geld, daar maak ik me 
geen zorgen om.  (E  , 
Teamlead) 

Ja dat is echt heel erg, dus je 
probeert toch nog via alle wegen 
je klant te helpen. (B   , 
medewerker Telesales) 

En het ligt ook aan waar je het 
over hebt, in mijn functie moet 
je soms voor het belang van X 
beslissingen maken en soms 
voor beneden. Dus ja dat 
verschilt… (E   , Teamlead) 

  

Rol van 
de 
Teamlead
s 

De reorganisatie maakt pubers 
van mensen, de mensen 
moeten er verdriet over 
kunnen hebben ze moeten 
kunnen schoppen, ze gooien er 
maar alles uit. En op een 
nieuwe plek denken ze toch, 
dat puberen moet weer 
ophouden, we gaan ervoor. 
Maar ze moeten wel terug 
kunnen vallen (op de ouder), 
als dat niet kan gaat het mis. 
Dan ontspoort zo’n puber.      
 
 
 
 

 
Ik vind alleen wel dat je daar 
een leidinggevende bij nodig 
hebt die dat voor jou bepaalt 
en dat stuurt. Als wij daar nu 
zelf niks mee doen, dan 
gebeurt er niks.      

Nou dat we zoiets hebben 
van we hebben weer een 
Teamlead en die moet dat 
toch echt gaan doen, wij 
kunnen het niet zelf blijven 
doen.       

Ja op de units was er dan 
de teamleider die aangaf 
wat we wel gingen doen 
en wat niet, dan was er 
meer structuur.      

Uniforme 
werkwijz
en 

Maar zoals het nu gaat, met 
de aansturing van vandaag 
gaan we naar links, morgen 
midden en daarna weer naar 
rechts. Dan krijg je mensen 
nooit dezelfde kant op, want 
dan heb je ook nog de 
verschillende units die hun 
eigen werkwijze hebben. Nou 
is het zo dat ik als ik een klant 
krijg van wie ik niet direct 
weet hoe het zit, dan ga ik het 
wel verder uitzoeken. Maar 
een nieuwe die doet dat niet. 
En als je dan een uniforme 
werkwijze hebt dan heb je dat 
probleem niet, dat zou het 
oplossen.       

Iedereen doet maar, iedereen 
krijgt daar een opdracht, daar 
een opdracht en daar komt 
geen instructie en structuur 
vanuit de leiding en dan gaat 
iedereen zijn eigen ding doen, 
omdat je denk dat het goed is.      

En nu werkt elk blok op 
zijn eigen manier, er is niet    
werkwijze, en dat zou op 
die dinsdagochtend tijdens 
het werkoverleg mooi aan 
bod kunnen komen.        

  

Veel 
Adhoc 

Alles is ad hoc.. we 
constateren vandaag 
bijvoorbeeld: er wordt minder 
wijn verkocht, we gaan 
morgen bellen… hier is een 
lijst, sommige zijn geen klant 
meer, andere staan op 
leverstop.. alles is ad hoc… 
alles is uit angst, alles wordt 
besloten uit angst… en dat 
vind ik niet goed.        

Alles is ad hoc op dit moment 
wat we doen, niks is 
structureel, echt niks. We 
lopen continue achter de 
feiten aan.      

En wij hangen daar 
helemaal onderaan ergens 
en wij worden elke keer 
anders gestuurd [maakt 
gebaar en geluid van slaan 
met zweep] of weer anders 
neergezet en dan komt dat 
verhaal weer terug van we 
gaan nu rechts, nu links en 
morgen weer door het 
midden. Dat kan gewoon 
niet.       

  

Zorgen 
over de 
herinricht
ing 

Je ziet het zelf aan de oude 
garde die het niet meer 
volhouden… en je ziet wel dat 
die het niet een plekje kunnen 
geven… en dat zijn wel de 
mensen die hel betrokken zijn 
geweest altijd.        

Als het elke keer nou echt nut 
zou hebben… maar ik zie het nut 
er niet van in. Laat ons gewoon 
even, het is ook belangrijk voor 
ons om de rust te bewaren.       

Nee het systeem werkt gewoon 
niet goed, mensen zijn niet 
goed ingewerkt. Dus er komt 
toch weer veel op de schouders 
van de vaste krachten. En dat 
is niet erg, maar de rek is er 
een keer uit en daar moeten we 
wel een beetje voor waken met 
z’n allen.      

Ik hoop wel dat als ze nu 
weer gaan schuiven dat ze 
dat niet over een half jaar 
weer gaan doen. Het is nu 
steeds een ander verhaal. Je 
probeert toch positief te 
blijven, ik ben heel positief 
meegegaan, maar dat wordt 
nu toch wel een beetje 
moeilijk om positief te 
blijven.      
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  Dat gaat mensen demotiveren 
heb ik het idee.      

Ik snap ook wel dat het z’n 
weg moet vinden, want alles 
is nieuw en anders, maar het 
is nu half mei en ik heb nog 
steeds het gevoel dat we heel 
erg aan het roeien zijn, ik ben 
dat roeien wel zat.      

    

Klant op 
nummer    

Het is voor mij het aller 
belangrijkst dat het goed bij 
de klant komt, dat staat 
voor mij op nummer   .       

De klant staat uiteraard op 
nummer   .      

Kijk dat X er wel bij vaart, 
prima. Die gaan de wereld in 
want daar verdienen ze veel 
meer geld, daar maak ik me 
geen zorgen om.       

De klant, ja dat is echt voor 
je klanten. Je wil het zo goed 
mogelijk voor hen doen. 
Zeker ook als je vooraf weet 
dat iets manco gaat.       

  Ik probeer in ieder geval alles 
te doen voor die klant.       

      

individue
el initatief 

Nou het is wel af en toe van 
wat is nou de moeite om er 
nog iets van te zeggen? Daar 
word je soms wel moe van.. 
om het elke keer weer te 
zeggen.. kijk als je het gevoel 
hebt dat er niks me gedaan 
wordt en niet serieus genomen 
wordt dan denk ik van laat 
maar… en soms heb ik wel 
zoiets van ik laat het maar 
eens in de soep lopen, omdat 
als ik het steeds blijf oplossen 
dan gaat het nooit beter. (E   , 
Teamlead) 

Maar ik pak altijd mijn eigen 
klanten, die gaan voor op alles.      

Maar bij sommige dingen, 
wordt er niks mee gedaan, 
maar dan ben ik er ook heel 
gauw klaar mee, dan is het 
eens en nooit meer. En dat heb 
ik nu sneller dan voorheen, 
puur omdat ik het gevoel heb 
dat het geen zin heeft. (C   , 
medewerker Sales Support) 

Dus daar ben ik wel 
voorzichtiger in 
geworden, ik doet dat 
niet zomaar meer. Wat 
dat betreft ben ik wel iets 
terughoudender 
geworden. Ik zet me wel 
in maar doe dit soort 
dingen, om het op te 
lossen minder snel.       

  Sowieso voor mijn eigen 
dorpsgenoten, daar doe ik 
altijd een stapje meer voor. 
Daar kijk ik elke maandag wel 
bij of ze hun bestelling gedaan 
hebben en ik kijk dan ook extra 
voor wat ze bestel d hebben. 
Dat doe je toch wel voor je 
eigen klantengroep.         

Ja dat heeft wel degelijk invloed 
op mijn eigen klanten. Dat is 
misschien heel erg hoor. Ik doe 
voor de andere klanten ook wel 
alles,  maar voor de klanten in 
mijn eigen gebied doe ik toch 
meer.      

    

zorgvuldi
gheid 
voor de 
klant 

Maar dat heb ik met X 
klanten, ook als ik vrij ben. Als 
ik ergens kom, en ik hoor 
klachten over koffie, of de klant 
weet niet dat X ook koffie 
heeft, dan stuur ik er meteen 
iemand van X op af. En als die 
klant dan X gaat afnemen heb 
ik daar een goed gevoel bij. (B   
, medewerker Telesales) 

Ook in je vrijetijd ben je nog wel 
eens voor je werk bezig. Bij ons 
op het dorp bijvoorbeeld een 
klant die via internet bestelt, en 
dat lukte niet, nou dan log ik 
toch op zondag op de site van X 
in, dan probeer ik die klant toch 
te helpen. Kijk en hij moet niet 
elke keer bellen, maar als er een 
keer wat is, dan help ik graag.         

Toevallig van de week, ik zat 
in de tuin lekker een boekje te 
lezen, krijg ik een sms: ‘ik 
krijg X niet te pakken’ van een 
klant. Dus ik denk nou ik bel 
hem wel even terug, ik zeg: 
‘hoezo krijg je X niet te 
pakken?’ En ik stap uit mijn 
tuinstoel en neem zijn 
bestelling even op. Op een 
briefje schrijf ik die bestelling 
op en dan regel ik het zelf wel. 
Dus ik bellen, bellen en 
wachten, het was erg druk. 
Toen heb ik de bestelling 
doorgegeven zodat die klant 
vandaag z’n handel nog kreeg. 
(B  , medewerker Telesales ) 

  

Hulpgedr
ag voor 
collega's 

Dat is eens stukje meedenken 
met logistiek, dat ook zeker. 
Het is dan ook dat als ik voor 
hen een keer iets doe dat ze het 
ook voor mij terug doen als ik 
hun hulp nodig heb. Als je de 
dingen zo onderling kan 
oplossen binnen de organisatie 
dan doe je dat toch. (A  , 
medewerker Telesales) 

Doordat ik bijvoorbeeld wat 
meer kennis heb van wijn, dat ze 
dan gauw naar mij komen om 
samen even te kijken voor een 
alternatief, dat soort dingen.     . 

Ik heb ook tegen de nieuwe 
gezegd dat zij zelf 
verantwoordelijk zijn voor 
hun eigen stuk, maar we 
helpen elkaar daar onderling 
wel in. (C   , medewerker Sales 
Support) 
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Sportivite
it 

Ja, je kan zoveel beïnvloeden. 
Als het druk is bijvoorbeeld 
kun je denken van het is ruk, 
of je denkt: ‘kom we gaan 
ervoor het wordt vanzelf weer 
vijf uur’. Maar dat is met het 
hele leven zo. Zo sta ik erin en 
ik ga me niet negatief laten 
beïnvloeden door de omgeving. 
(E   , Teamlead) 

Ja, daar moet je je wel toe 
zetten. Je hoort wel 
negativiteit om je heen en dan 
kom je allemaal in die 
neerwaartse spiraal en dan 
moet er toch iemand zeggen: 
‘nou vooruit ik ga toch weer 
lekker aan de gang’. Dat moet 
je toch proberen.    

Ik ga er wel voor, ik wordt ook 
wel eens een beetje boos. Al 
heb ik wel gemerkt dat het niet 
zoveel zin heeft. Maar je 
bereikt er niks mee, ik ga wel 
gewoon door.         

  

Loyaliteit Nou probeer het wel altijd zo 
te doen. Stel het systeem werkt 
niet en we moeten handmatig 
orders schrijven dan zeg ik 
daar niks over tegen de klant, 
want dan zet je X ook en beetje 
te kakken. Dat moet je wel 
altijd in het midden laten. Ik 
zeg ook niet meer dat het 
systeem niet meer werkt. Ik 
zorg gewoon altijd dat ik pen 
en papier bij de hand heb, 
want ik kan het ook niet altijd 
maar blijven zeggen dat het 
aan X ligt want dan denkt die 
klant op een gegeven moment 
ook wat een zooitje is het daar 
bij dat X. (D  , medewerker 
Telesales) 

Toen Zembla bijvoorbeeld die 
uitzending had over X, dan 
komen er zoveel dingen naar 
buiten die niet waar zijn, en dan 
heb ik wel zoiets van dat is niet 
terecht. Dat zal ik dan ook altijd 
verdedigen daar anderen.     0 

En ja dan is het gewoon heel 
jammer dat het dan niet goed 
gaat aan de onderkant van de 
organisatie. Dat wil je het 
liefst allemaal gewoon onder 
de hoed houden, dat wil je 
helemaal niet vertellen. 
Hoeveel moeite wij er voor 
moeten doen om het goed bij 
die klant te krijgen.       

Ja, ik zeg heus wel eens dat 
het een rot systeem is, maar 
dat weten we inmiddels 
allemaal, maar je gaat niet 
X lopen afzeiken, dat doe je 
niet.         

veranderi
ng inzet 

Nee dat wordt echt wel 
minder. (D   , medewerker 
Telesales) 

Ja ik ben juist meer gedreven. 
Meer gedreven om het 
gewoon in goede banen te 
leiden en om het gewoon 
meer op orde te krijgen. 
Tuurlijk zijn er nu ook wel 
eens dagen dat ik baal van 
het systeem…dat ik me 
afvraag waarom zit ik me zo 
uit te sloven… maar, ja ik ben 
wel meer gedreven. Juist, we 
zitten met minder mensen, je 
moet het gewoon doen.       

Ik heb sowieso niet het idee dat 
ik ooit de kantjes er vanaf loop, 
dat zit niet in de aard van het 
beestje. Maar ik merk wel dat 
het minder begint te worden 
nu, en dat vind ik heel erg. Ik 
ben maar een pipo aan de 
telefoon, ik kan er niks aan 
doen, dus dat sluipt er zeker 
in. (B  , medewerker Telesales) 

Je nog voor die     0% in, 
maar het is wel eerder dat je 
zegt “laat ook maar”. (B   , 
medewerker Telesales) 

  Nee dat wordt echt wel 
minder.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ja dat denk ik wel. Dat was 
op de unit wel meer, ook je 
betrokkenheid enzo heel 
langzaam begin het wel weer 
wat terug te komen.         

Ja, die is gelijk gebleven. 
Misschien dat het de laatste 
maand wat verminderd is,      

Nee dat niet, je zet je nog 
voor die     0% in, maar 
het is wel eerder dat je 
zegt “laat ook maar”.       

  Ik merk wel, ik trek niet 
meer zoveel dingen naar 
me toe, dat is wel 
veranderd.         

je kan alleen snel een order 
inkloppen en een prijsje 
opzoeken. En dan is het wel 
klaar, vanwege de tijd die je 
hebt, de druk is veel te hoog.      

De werkdruk, die is erg hoog. 
Er is veel werk, de gebieden 
zijn ook een stuk groter, ik heb 
nu meer Accountmanagers, 
dus dan heb ik echt geen tijd 
om ook nog wat extra’s te 
doen.         

  

extra 
verkoop 

Daardoor heb je veel minder 
tijd voor alles, voor alles, dus 
dan heb je geen tijd om wat 
extra’s te doen voor een klant. 
We hebben niet eens de tijd om 
een normaal verkoop gesprek 
te doen, dat is toch waarvoor 
we hier zitten, om te verkopen. 
En nu zijn we ‘order-entry’ 
zoals dat heet. Het is een order 
aannemen en dan maar hopen 
dat het goed gaat. Normaal 
had je nog de tijd voor de x 
(actiefolder), je nog kon 
zeggen dit is leuk, dit is nieuw 
en is iets voor jou, maar dat 
kan nu niet daar heb je 

Ja dat heeft alles te maken met de 
beoordelingscriteria, die zijn zo 
gemaakt dat eigenlijk iedereen ze 
wel kan halen. En als je het niet 
haalt dan heeft je groepsleiding 
daar ook wel weer 
verantwoordelijkheid in om je 
daarbij te helpen. En dan heb je 
daarnaast de competenties… ik 
weet niet of je die wel eens 
gezien hebt, maar je moet wel 
heel simpel zijn, wil je die niet 
halen.     0 

Een landelijke actie 
bijvoorbeeld, dan krijgen we 
een lijstje je haalt je eigen 
klanten eruit en dan bel ik die. 
En als dan blijkt dat 
Accountmanagers met 
dezelfde actie lopen, want dat 
zeggen klanten dan, dan ben ik 
klaar hoor na het bellen van 
één klant. Dan heb ik al geen 
zin meer en verkoop ik niks 
extra’s, dat is toch jammer?! 
Vroeger was dat niet zo, dan 
had je ook alleen acties voor 
ons. En dat is ook zoiets, ik 
vind dat leuk. En dat was 
vroeger ook, dan werd je een 

Met die sportfolder ofzo, 
daar kan zoveel meer 
gehaald worden. Toen ik net 
begon deden we daar heel 
veel mee met acties bellen. 
Dan werd het ook echt een 
sport, dat maakt het extra 
leuk leuk. (D  , medewerker, 
Telesales) 
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helemaal geen tijd voor, en dat 
vind ik jammer. (B  , 
medewerker Telesales) 

dag vrijgemaakt en dan kon je 
alleen maar verkopen. Dat zou 
ik heel graag wel weer eens 
doen. Op maandag zou je het 
meeste kunnen verkopen. Dan 
spreek je namelijk de meeste 
klanten, maar ik heb er geen 
tijd voor, dat vind ik echt 
jammer. (D   , medeweker 
Telesales) 

  Maar heel vaak denk je er 
ook gewoon niet meer aan. 
Het gaat allemaal zo snel 
voor je het weet is de actie 
weer voorbij en dat is 
jammer.      

Dat is ook wel eens frustrerend 
als er dan mensen zijn die er 
niks aan doen, die niet mee 
bellen met acties bijvoorbeeld 
dan heb ik zoiets van, je krijgt 
net zo’n beoordeling als ik, ja dat 
vind ik jammer.  Kijk het gaat 
niet alleen over extra verkoop in 
je beoordeling, maar met 
collega’s heb ik dan wel zo iets 
van, tja waarom zou ik me extra 
inzetten?!      

Maar iemand van een andere 
unit, die misschien veel 
minder telefoon heeft, die zit 
in dezelfde functieschaal als ik, 
terwijl bij ons de werkdruk 
wel    x zo hoog is als bij 
sommige andere teams. Dat 
zit mij ook wel eens dwars.      

Nou dat irriteert me 
gewoon, dat mensen dan zo 
makkelijk dingen 
afschuiven, terwijl ik me wel 
extra inzet. Ook als er een 
uitzendkracht bij zou komen 
dan zouden ze die gewoon 
misbruiken, ze zouden dan 
alles gewoon afschuiven. Ik 
vind dat ze daar zelf voor 
moeten gaan, zich voor 
moeten inzetten, voor hun 
eigen gebied minimaal. Ze 
verdienen tenslotte 
minimaal hetzelfde als ik.      

  Met die sportfolder ofzo, daar 
kan zoveel meer gehaald 
worden. Toen ik net begon 
deden we daar heel veel mee 
met acties bellen. Dan werd 
het ook echt een sport, dat 
maakt het extra leuk leuk. (D  
, medewerker, Telesales) 

      

trots op 
werken 
bij X 

Ik ben daar wel heel trots op 
dat ik voor X mag werken, het 
is gewoon een mooi bedrijf 
toch?! (D   , medewerker 
Telesales) 

Je ziet gewoon wat ze doen 
‘all over de world’ en het is 
gewoon een pracht bedrijf. 
Dat een bedrijf zich zo kan 
ontplooien.    

Ja, TROTS! Dat zit er diep in 
hoor, je bent daar gewoon 
altijd mee bezig. Ook buiten 
het werk… als ik ergens rijd 
en ik zie een wagen dan denk 
ik altijd: “Oh, X”. (D  , 
medewerker Telesales) 

Want het zijn gewoon 
bere mooie producten, 
we hebben zulke mooie 
innovaties. Kom maar 
eens met een x die zulke 
mooie innovaties heeft. Ik 
dacht het niet. Daar ben je 
natuurlijk hartstikke trots 
op       

uiten van 
trots 

Ik kom veel in de x en dan laat 
ik me er niet over uit dat ik bij 
X werk. (C   , medewerker 
Sales Support) 

Nou zoals nu heb ik een Brand 
jasje aan en dan moet ik toch wel 
uitleggen dat Brand ook van X 
is. Maar ik loop er niet mee te 
koop dat ik bij X werk [opvallend 
dat de participant ook een X tas 
bij zich draagt].        

Nee, absoluut niet, ik uit het 
niet. In de buurt zie ik ook 
bekenden, die ik dan aan de 
lijn heb, maar dat zeg ik dan 
niet. Zo ben ik helemaal niet. 
(D   , medewerker Telesales) 

Ik heb drie jaar getennist en 
daar hadden ze X op tap, 
maar ik was blij dat ze niet 
wisten dat ik van X ben. Ik 
vind het ook prima als ze het 
niet weten. Ik loop er niet te 
koop mee of zo.         

  Nee, ik uit dat sowieso niet zo, 
het is ook niet dat ik het snel 
vertel dat ik bij X werk.         

      

niet trots 
geweest 

Maar, dat ik zou zeggen dat ik 
trots ben om voor X te werken, 
nee dat heb ik niet. (A   , 
medewerker Telesales) 

Nee dat heb ik nooit zo 
gehad. Nee wij hadden 
eerder antipathie  tegen X, de 
mannen van de x, dat vonden 
we ballen.    

    

trots 
afgenome
n 

Ik ben altijd heel trots geweest 
dat ik voor X werkte, en nog 
steeds, maar dat wordt heel 
gauw minder.  Omdat dit 
gewoon gênant is, nogmaals er 
staat hier wel heel groot groen 
X op de gevel, niet aardappel 
handel pietje die het systeem 
niet kan betalen. (B  , 
medewerker Telesales) 

Dat komt door wat er gebeurd is, 
dat ik minder trots ben. Ze 
zeggen wel dat we service 
gericht naar de klanten moeten 
zijn, maar dat vind ik wel erg 
ver te zoeken. En nu helemaal en 
ik weet niet meer of ze voor het 
eigen belang staan, of voor het 
belang van de klant? Dat kan ik 
niet meer achterhalen, maar de 
betrokkenheid is gewoon minder.        

Ik ben niet meer zo trots als 
vroeger. de trots is een beetje 
verdwenen. (D   , medewerker 
Telesales) 

Ik ben trots, maar dat neemt 
wel af moet ik zeggen , ik 
kan niet zeggen dat ik trots 
ben op de wijze waarop deze 
reorganisatie is gegaan 
bijvoorbeeld. (E5, 
Teamlead) 
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  De betrokkenheid die zit erin, 
bij iedereen, we willen wel 
meer, maar soms heb je het 
idee dat er niet geluisterd 
wordt. Het begint met 
luisteren en dan kun je leren, 
zo lang dat niet gebeurt zal de 
betrokkenheid er niet 
uitkomen. Ook ik ben niet 
meer zo betrokken en trots als 
vroeger. Het gaat allemaal zo 
rommelig en soms 
onprofessioneel. (D   , 
medewerker Telesales) 

Ja, ik was wel trots, nu wel iets 
minder door dat hele 
reorganisatie verhaal. Ik was wel 
meer trots.       

    

X hart En het valt me op dat bepaalde 
units of mensen niks meer 
voor X over hebben. Je ziet het 
daar waar mensen grote 
afstanden moeten reizen, daar 
zie je dat ze onderling 
uitvallen en het X hart 
verloren hebben. (E  , 
Teamlead) 

Maar ik heb niet meer zo’n X 
hart, nee ik heb werk.       

En dat vind ik wel heel erg 
moet ik zeggen, want je hebt 
een X hart, nog steeds. Dat 
kan niemand eruit krijgen, dat 
heb je gewoon. (B   , 
medewerker Telesales) 

  

ambassad
eursrol 

Nee, hebben we het 
bijvoorbeeld over X, ja sorry ik 
vind Coke lekkerder. Weet je 
X, ik moet het wel verkopen, ik 
zou het niet speciaal tegen 
gaan. Ik ga ook naar klanten 
die geen X verkopen. Maar als 
ik iets nieuws mee krijg 
bijvoorbeeld, dan geef ik het 
wel aan mijn buren.  (E   , 
Teamlead) 

Nou ik kan het nooit laten om te 
zeggen, als ergens bijvoorbeeld X 
wordt getapt, heb je niet een 
lekker X xtje achter de bar voor 
de liefhebber ofzo? Of voor jezelf 
ook, gewoon ook een beetje om 
hun te plagen, ook als ik al weet 
dat ze het niet hebben. Maar ik 
zal nooit naar binnen lopen en 
mezelf voorstellen van X ofzo, 
dat doe ik nooit. Dat doe ik 
nooit, ook niet bij klanten.      

Ja als ik kan kiezen op een 
terras ga ik voor de X zaak. 
(D   , medewerker Telesales 

  

wat doet 
X aan 
ambassad
eursrol? 

Nee het is de zoveelste 
integratie die ik meemaak, 
maar weer is daar geen 
aandacht aan geschonken En 
dat is opvallend, je kunt wel 
van iets houden maar dat wil 
nog niet zeggen dat je erbij 
betrokken bent. En dat creëer 
je door zoals vroeger bij 
Brand, dat respect af te 
dwingen, mensen centraal te 
stellen in de communicatie, 
dingen delen. Ik heb de eerste 
drie weken expres X (wat geen 
X product is) op mijn bureau 
gehad, de directeur zag het 
niet eens. En je creëert nu ook 
veel minder dat groene hart, 
want je geeft ze niks meer 
weg. (E5, Teamlead) 

Maar de nieuwe die weten dat 
niet en dat is ook heel moeilijk 
denk ik… maar als je 
binnenkomt hoe merk je meteen 
dat het geen soepele organisatie 
is. Dan zie je gelijk dat het hier 
een zooitje is… Ja, dus je wordt 
niet gelijk besmet met het virus 
van dat groene X hart. (C  , 
medewerker Sales Support) 

Daar werd ook op gehamerd. 
Als iemand met een X T-shirt 
aankwam werd ‘ie naar huis 
gestuurd, zo van ga je maar 
fatsoenlijk aankleden. Dat 
deed je niet. Daar werd zo 
gelet op kwaliteit, daar werd je 
automatisch door 
gehersenspoeld. Nou dat heb je 
hier totaal niet. (A   , 
medewerker Telesales) 

  

Trots ten 
opzichte 
van 
derden 

Ja dat is gewoon trots [straalt] 
maar mensen zijn ook meteen 
heel geïnteresseerd als je dat 
zegt, dat je bij X werkt. (D  , 
medewerker Telesales) 

Je hoeft nooit echt uit te leggen 
wat je doet als je zegt dat je bij X 
werkt. (C   , medewerker Sales 
Support) 

Het is gewoon het sterke merk, 
het is een merk wat iedereen 
kent. Dat zal je bij X ook 
hebben. En mensen vergeten 
ook nooit waar je werkt, Ik 
denk ook dat het voor de 
buitenwereld mooier is dan 
voor jezelf. Niet dat ik niet 
trots ben, maar dat komt 
misschien ook omdat anderen 
het zo mooi vinden. (E   , 
Teamlead)  
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Calculatie
ve 
betrokken
heid 

Ik had een groen hart, maar 
nu is het gewoon de werkgever 
X, die mijn salaris betaalt. (C   
, medewerker Sales Support) 

De reden ook, in het begin ga je 
kijken hoe het gaat, je komt hier 
naar toe, maar er hangt een 
regeling aan voor vaste mensen. 
Extra centen die je krijgt, dat is 
echt geen kattenpis. Dat moet ik 
ook zeggen dat is heel goed 
geregeld bij X. Maar dat is ook 
gelijk de reden dat ik dit nu vijf 
jaar vol ga houden en daarna 
weg ben. Zoals ik al zei de 
schoorsteen moet thuis ook 
roken. Daarna krijg je gewone 
reiskosten vergoeding, maar 
zoals ik het nu zie, heb ik nu 
besloten dat ik na die vijf jaar 
weg ben, als dit zo blijft en die 
regeling vervalt, dan ben ik weg, 
dan is al die stress en gedoe niet 
waard.      

Medewerkers zitten bij X in 
een ‘gouden kooitje’, de 
arbeidsvoorwaarden zijn veel 
te goed. (E5, Teamlead) 

De vakantiedagen en andere 
secundaire voorwaarden 
werken ook wel erg bindend 
hoor, het is ergens anders 
nooit beter. (D   , 
medewerker Telesales) 

  De X-CAO stond altijd in 
de top   0, nou dat is niet 
meer hoor.         
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Inleiding 
Tijdens de scriptie periode is vanuit de USBO een aantal Capita Selecta bijeenkomsten 
georganiseerd waarin aandacht besteed is aan de publieke functie die organisaties vervullen. 
Tijdens deze bijeenkomsten is de nadruk gelegd op bestuurlijke en maatschappelijke context 
waarin organisaties zich begeven en de wisselwerking van deze context en de strategische 
keuzes van organisaties. Strategische keuzes van het (HR)-management worden beïnvloed 
door het type organisatie, de sector en markt waarin deze opereert en door maatschappelijke 
instituties (Paauwe, 2004).  
 
In deze paper wordt in gegaan op hoe X Nederland (X) zich verhoudt tot haar 
maatschappelijke omgeving.  Aan de hand van een selectie wetenschappelijke artikelen 
wordt de publieke dimensie van X geanalyseerd. Allereerst wordt ingegaan op de context 
van X en mate waarin zij publiek is.  Vervolgens wordt gekeken naar in hoeverre sociale 
legitimiteit een doelstelling is van het HR-beleid van X en de mate waarin dit tot uiting komt 
in de praktijk. Tot slot wordt kritisch gekeken naar de publieke dimensie van het vraagstuk: 
 
‘Welke factoren zijn van invloed op de medewerkers van Customer Services van X X om zich (extra) 
in te zetten na ‘snelle’ organisatieverandering en welke rol spelen leidinggevenden en HR hierin?’ 
 
X Nederland  
X Nederland staat bekend als x van het gelijknamige x, maar er is meer, zo voert X onder 
andere ook X, en produceerde in 2011 3 miljoen hectoliter frisdranken en water.  X is een van 
de Operating Companies (Opco’s) van regio West Europa (Annual Report 2012, X NV). X is 
nummer één op de Nederlandse xmarkt met een marktaandeel van rond de 50 procent. X 
heeft drie x van waaruit naar ruim 150 landen in de wereld wordt geëxporteerd. Bij X 
werken circa 2885 werknemers en X genereert ongeveer 3.500 banen bij leveranciers en circa 
25.000 in de x en 970 in Retail (X, 2013). In deze paper ligt de focus op de publieke dimensie 
van X Nederland. Wat betreft de publieke dimensie van X NV of International valt ook veel 
te zeggen, maar dat wordt nu buiten beschouwing gehouden aangezien dit buiten het gebied 
ligt van het onderzochte vraagstuk. 
 
X Nederland, publiek of Privaat? 
Noordegraaf en Teeuw (2003) stellen dat privaat en publiek elkaar niet uitsluit doordat de 
verhoudingen tussen beide dimensies ambigue zijn geworden. De beide dimensies 
beïnvloeden elkaar, zo verzakelijken publieke organisatie steeds meer door de komst van 
New Public Management en tegelijkertijd is er binnen de private sector sprake van een 
groeiende rol bij maatschappelijke vraagstukken (Noordegraaf en Teeuw, 2003).  
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Rainey (2003) stelt dat de overeenkomsten tussen private en publieke organisatie groter zijn 
dan de verschillen, er is steeds meer sprake van overlap tussen de sectoren. De basis van het 
antwoord op de vraag of organisaties publiek of privaat zijn ligt volgens Rainey (2003) in 
drie formele karakteristieken: eigenaarschap, bron van inkomsten en zeggenschap. Bij 
eigenaarschap kijkt Rainey (2003) naar of een organisatie een publieke eigenaar (de overheid) 
heeft, of een of meerdere private eigenaar(s). X valt in handen van X N.V. welke op haar 
beurt onder X. valt. Hiervan ligt het eigendom in de handen van de aandeelhouders, 
waarvan onderstaand figuur de verdeling weergeeft: 
 
figuur  verwijderd 
 
X Holding NV bezit 50,005% van de aandelen van X NV. L’Arche Green NV bezit 51,1% van 
de aandelen in X Holding NV en de familie X bezit 88,55% van de aandelen van L’Arche NV 
en heeft daarmee een controlerend belang in X. Op basis van deze eigenaarschapsgegevens 
kan gesteld worden dat X geclassificeerd kan worden als private organisatie. Kijkend naar de 
inkomsten van X kan gesteld worden dat deze van private bronnen komt, namelijk vanuit de 
verkoop van haar producten. Dus ook wat betreft inkomsten valt X in de private klasse 
volgens Rainey (2003). Met betrekking tot zeggenschap maakt Rainey (2003) onderscheid 
tussen economische en politieke autoriteit. Als er sprake is van economische autoriteit, dan 
ligt de controle en zeggenschap over de opbrengsten en bezittingen van de organisatie bij 
eigenaars en managers. Bij politieke autoriteit handelen organisaties namens de actoren die 
zij vertegenwoordigen. Bij X ligt de zeggenschap bij de eigenaars en managers, echter wordt 
X sterk aan banden gelegd door de overheid om monopolie vorming te voorkomen. Zo mag 
X haar klanten geen productafname verplichtingen opleggen, in tegenstelling tot de 
concurrenten in de markt. Desalniettemin valt X ook op dit criterium in de private categorie. 
 
Anders dan Rainey (2003), onderscheiden Noordegraaf en Teeuw (2003) organisaties op 
basis van private en publieke identiteit. De identiteit van een organisatie wordt door vier 
kenmerken bepaalt waarbij geen duidelijke grens wordt getrokken tussen privaat en publiek, 
maar organisaties dragen een identiteit welke in meer of mindere mate privaat of publiek is 
en zijn gekenmerkt door doelgerichtheid, oorzakelijkheid, tijd en orde.  
 
Bij het eerste kenmerk, doelgerichtheid, gaat het om de opvatting die organisaties hebben in 
hun doelstellingen. Hierin verschillen private en publieke identiteiten van elkaar. Private 
organisaties leggen de focus op korte termijndoelstellingen welke operationeel van aard zijn, 
waarbij er geen hoger doel richtinggevend is voor de organisatie, en is een ateologische 
opvatting. Anderzijds zijn er publieke organisaties met een teologische opvatting over 
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doelgerichtheid, waarbij de focus ligt op het realiseren van een hoger doel op lange termijn 
(Noordegraaf en Teeuw, 2003). X hanteert de teoligische opvatting met als lange termijn 
ambitie om een uitdagende, trotse en onderscheidende leider te zijn in de xmarkt, waarbij 
het hogere doel gesteld is van ‘Brewing a better future’ (X, 2013). Een voorbeeld van een 
strategische keuze die de lange termijn focus onderschrijft is het verantwoord gebruik van 
resources, door te �ondernemen op een wijze die waarborgt dat opeenvolgende generaties 
trots op hun leefbare omgeving kunnen zijn (X, 2013). Tevens draagt X haar 
maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen haar kernactiviteiten. Zo wordt verantwoord 
alcoholgebruik gestimuleerd (Enjoy responsibly) en neemt X een proactieve rol in het 
reduceren van de milieubelastende footprint op het gebied van energie, water, (recycling van) 
verpakkingen en landbouw (beschikbaarheid grondstoffen en duurzaamheid) (X, 2013; X 
2012).  Benadrukt dient te worden dat er tegelijkertijd ook korte termijn doelstellingen 
worden nagestreefd, zo worden er middels kortdurende actieperiodes klanten gestimuleerd 
om producten af te nemen welke in grote hoeveelheden op voorraad staan en vanwege 
houdbaarheidsredenen snel verkocht moeten worden om verlies te reduceren. Ondanks de 
aanwezige korte termijn doelstellingen, zijn de lange termijn doelstellingen overheersend.  
 
Het idee van oorzakelijkheid, het tweede kenmerk houdt bij organisaties met een private 
identiteit in dat er een direct verband is tussen oorzaak/gevolg en tussen doelen/middelen. 
Dit is een atomische opvatting waarbij alleen de directe effecten van het handelen worden als 
essentieel gezien. Bij een publieke opvatting van oorzakelijkheid zien organisaties de 
werkelijkheid als een complex systeem met onderlinge afhankelijkheid, ofwel een holistische 
opvatting (Noordegraaf en Teeuw, 2003). In de strategievorming houdt X rekening met 
interne en externe complexiteit en verschillende actoren die onderling afhankelijk zijn zoals 
klanten, medewerkers, de consument, de maatschappij en X NV en zusterorganisaties en 
hanteert dan ook de holistische opvatting. 
 
Het derde kenmerk is tijd. Bij de private statische opvatting spelen verleden en toekomst geen 
rol. Bij een publieke identiteit is de opvatting van tijd dynamisch, zo spelen toekomstige 
wetenschappelijke ontwikkelingen, de belangen van toekomstige generaties en opgedane 
ervaringen uit het verleden een rol (Noordegraaf en Teeuw, 2003). X kent de dynamische 
opvatting van tijd, zoals al blijkt uit de beschreven doelstelling om de milieubelastende 
footprint te reduceren. Het streven van ‘Brewing a better future’ is hierin leidend en omvat 
23 programma’s met bijbehorend beleid om dit de komende tien jaar te realiseren (X, 2012).  
 
Het vierde en laatste kenmerk is het idee van orde. De private opvatting van orde is verticaal 
waarin relaties worden aangeduid in termen van superieur en ondergeschikt. De publieke 
opvatting van orde is horizontaal, waarbij relaties worden bezien vanuit het principe van 
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wederzijdse afhankelijkheid (Noordegraaf en Teeuw, 2003). Bij X heerst de verticale 
opvatting van orde wat duidelijk naar voren komt in de organogram van de organisatie.  
 
Op basis van bovenstaande blijkt dat de identiteit van X met betrekking tot de kenmerken 
doelgerichtheid, oorzakelijkheid en tijd publiek is. Enkel met betrekking tot het kenmerk 
orde draagt X een private identiteit. 
 
Met al het bovenstaande tezamen genomen kan de organisatorische positie van X worden 
bepaald. Noordegraaf en Teeuw (2003) onderscheiden vier typen organisatorische posities: 
1) bestuurlijke positie; 2) bedrijfsmatige positie; 3) maatschappelijke positie en 4) 
bedrijfspositie. Figuur 2 geeft weer hoe publieke en private organisaties met een publieke, 
respectievelijk private identiteit gepositioneerd kunnen worden. X is hierin geplaatst op 
basis van de typeringen volgens Rainey (2003) en Noordegraaf en Teeuw (2003) waaruit 
blijkt dat X een private organisatie is met een redelijk sterke publieke identiteit. 

 
Figuur  3 (Noordegraaf en Teeuw, 2013)  

 
Sociale legitimiteit en het HR-beleid van X 
Nu vastgesteld is dat X een private organisatie is met een publieke identiteit, is het van 
belang om in te gaan op de mate waarin sociale legitimiteit een doelstelling is in het HR 
beleid van X. Waarbij in het bijzonder gekeken wordt naar de mate waarin deze doelstelling 
in de praktijk terug te zien is. Paauwe (2004) beschrijft dit als de maatschappelijke dimensie 
van HRM. De twee criteria die hij hierbij stelt zijn eerlijkheid en legitimiteit. De doelstelling 
om sociaal legitiem te handelen staat op gespannen voet met economische doelen van een 
organisatie. Of zoals Paauwe (2004) stelt, de relationele rationaliteit en de economische 
rationaliteit. De economische rationaliteit is het doel om efficiency en winst te behalen. 
Relationele rationaliteit is de ontwikkeling en behoud van duurzame relaties met alle 
relevante belanghebbenden, niet alleen klanten en aandeelhouders. Dit zijn de morele 
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waarden van de organisatie en gaat over de sociale legitimiteit van een organisatie. Sociale 
legitimiteit beschrijven Boxall en Purcell (2008) als het nemen van verantwoordelijkheid 
voor: Planet, People & Profit. Bij X is dit in verschillende aspecten van het HR-beleid terug te 
zien. Er zijn twee belangrijke projecten waaruit blijkt dat sociale legitimiteit een doelstelling 
is van het HR –beleid van X, dit zijn Diversity en Duurzaamheid. Hier kan meteen de 
kanttekening bij geplaats worden dat de initiatieven die genomen zijn ten behoeve van 
Diversity, en de ambitie om binnen vijf jaar het aantal vrouwen in de top tot 30% te brengen, 
hebben geen weersclag gevonden (X, 2012). Er zijn aanpassingen gedaan in divers HR-
activiteiten zoals het interne wervingsprogramma en het selectieproces. De invoering van 
gemengde sollicitatiepanels, waar veelvuldig van afgeweken wordt, alleen al om het feit dat 
binnen sommige disciplines geen vrouwen werkzaam zijn. Hier is dus een duidelijk verschil 
zichtbaar tussen de beoogde en feitelijke HR-paktijken (Wright & Nishii, 2007). 
Duurzaamheid valt bij het HR-beleid van X onder Employability, waar het ‘employability 
budget’ een mooi voorbeeld van is. Van dit budget kunnen alle medewerkers van X gebruik 
maken om de eigen inzetbaarheid te vergroten, binnen of buiten X (Martens, 2013). Hierbij 
wordt wel (eerlijk) aangegeven dat dit beleid als hoger doel heeft om de bedrijfsresultaten te 
verbeteren, of zoals binnen X gezegd wordt ‘Happy cows give more milk’ (Martens, 2013). 
Hieruit blijkt dat de economische rationaliteit het wint van de relationele legitimiteit als het 
de uitvoering van het HR-beleid betreft. 
 
Oordeel over de publieke dimensie van het vraagstuk 
Tot slot wordt hier een oordeel gegeven over de publieke dimensie van het onderzochte 
vraagstuk. Het vraagstuk over de rol die leidinggevenden en HR spelen in het vergoten van 
de inzet van medewerkers van Customer Services van de X van X na organisatieverandering 
is met name gericht op de economische rationaliteit. De herinrichting is gericht op het 
vergroten van de effectiviteit van de organisatie ten einde de omzet te vergroten. In het 
behandelde vraagstuk is de publieke dimensie ofwel de relationele rationaliteit dus 
ondergeschikt aan de economische rationaliteit. Er valt met name nog winst te behalen in de 
publieke dimensie van X wat betreft het handelen binnen het HR-beleid van X, hiervan zijn 
het Diversity project en het Employabilitybudget praktische voorbeelden. Benadrukt dient te 
worden dat daar waar het gaat om het reduceren van de milieubelastende footprint de 
relationele rationaliteit het wint van de economische in het beleid en de uitvoering ervan. 
Figuur 3 laat zien hoe het streven van X om een betere toekomst te brouwen is ingericht. Op 
basis van de analyse over de publieke dimensie van (het HR-beleid van) X kan gesteld 
worden dat er met name onder de noemer Empower nog winst te behalen valt. 
 
[FIGUUR VERWIJDERD] 
 
Figuur  4 (X NV, 2013) 
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