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Samenvatting 
In dit onderzoek is ingegaan op het effect van fit op het gebied van arbeidsoriëntaties op motivatie. 

Een onderscheid is gemaakt tussen een intrinsieke, zacht extrinsieke en hard extrinsieke 

arbeidsoriëntatie. Er is onderzocht hoe motivatie van werknemers wordt beïnvloed door de match of 

fit tussen persoonlijke needs en hetgeen organisaties aanbieden in de context van werk (supply). 

Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen autonome en gecontroleerde motivatie met de 

veronderstelling dat autonome motivatie kwalitatief betere motivatie is dan gecontroleerde 

motivatie. Er is een enquête gehouden onder medewerkers van ING Bank Nederland, de grootste 

financiële instelling van Nederland.  

De analyse van de data wijst uit dat de intrinsieke arbeidsoriëntatie het sterkst aanwezig is onder 

personeel van ING Bank. Dit betekent dat personeel primair gericht is op intrinsieke zaken als 

persoonlijke ontwikkeling, uitdaging en verantwoordelijkheid. Daarnaast wijst dit onderzoek uit dat 

het personeel van ING Bank sterk autonoom is gemotiveerd, de motivatie die afkomstig is uit mensen 

zelf is sterker dan indirecte motivatie die volgt uit zaken als beloning en controle van managers. Het 

veronderstelde verband tussen fit op het gebied van de intrinsieke arbeidsoriëntatie en autonome 

motivatie werd slechts gedeeltelijk gevonden. Een sterker verband werd gevonden voor fit over de 

zacht extrinsieke arbeidsoriëntatie en autonome motivatie. Tot slot werd duidelijk dat er verschillen 

bestaan tussen personeelsgroepen bij ING Bank met betrekking tot arbeidsoriëntaties en motivatie.  
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onderzoek. Omdat ik als stagiair onderdeel uitmaakte van de organisatie heeft me dit geholpen bij 

het onderzoek. Ik kreeg makkelijk toegang tot de informatie die ik nodig had en ben geholpen door 

verschillende medewerkers van de organisatie.  
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is deze enorm leerzame maar vooral ook onwijs mooie tijd voorbij gegaan. In dit kader wil ik ook 

graag mijn ouders bedanken voor de jarenlange (financiële) steun tijdens het studeren en het 

vertrouwen dat ze gehad hebben in de goede afloop van mijn studie.  
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 

ING is een Nederlandse bank en verzekeraar. ING Groep is het moederbedrijf en beheert de bank en 

de verzekeraar die als aparte onderdelen onder ING Groep vallen. De organisatie is de laatste jaren 

onder andere door de financiële crisis aan behoorlijk wat verandering onderhevig. Het bedrijf is door 

de verkoop van grote bedrijfsonderdelen van grote wereldspeler gekrompen tot middelgrote 

Europese speler. Dit heeft haar sporen nagelaten op het personeelsbestand van ING Groep. Dat is de 

laatste 5 jaar wereldwijd met 40.000 personen geslonken tot ongeveer 82.000 werknemers, waarvan 

er nu nog 64.000 voor het bankbedrijf werken. Het Nederlandse onderdeel van ING Bank heeft ook 

met een behoorlijke personele krimp te maken gehad. Begin 2014 werkten er nog ongeveer 16.000 

medewerkers bij ING Bank Nederland. Dit onderzoek vindt plaats bij dit laatste, Nederlandse, deel 

van ING Bank (Hierna ING Bank).  

 

Naast deze organisatiewijziging hebben er de laatste jaren nog meer ingrijpende wijzigingen 

plaatsgevonden bij ING Bank. De financiële sector, waar ING Bank onderdeel van uit maakt, staat 

bekend om de variabele beloning (bonussen) die aan bankiers wordt toegekend naast hun vaste 

salaris (Tijdens & Van Klaveren, 2008). Als gevolg van de financiële crisis en de maatschappelijke 

discussie die is ontstaan rondom de variabele salarissen van bankiers, heeft ING Bank in de cao van 

2012 besloten de variabele beloning te schrappen (ING cao, 2012).  

 

Het afschaffen van de variabele beloningen gebeurde onder andere als gevolg van de 

maatschappelijke discussie die is ontstaan naar aanleiding van de ‘bonuscultuur’ in de financiële 

sector die als een van de redenen wordt gezien voor het uitbreken van de financiële crisis (o.a. Van 

Uffelen, 2008; De Wever, 2013). De afschaffing van de bonussen vormde een aanzienlijke 

verandering in het beleid van ING Bank waar variabele beloningen voorheen veelvoorkomend waren. 

De afschaffing van de variabele beloningen heeft, doordat functieschalen op een vaste basis worden 

beloond, tot gevolg gehad dat er verdere gelijkheid ontstond op het gebied van arbeidsvoorwaarden. 

 

Het gevolg van de wijzigingen die ING Bank heeft ondergaan leidt tot vragen rondom het motiveren 

van personeel. Aan de ene kant is er de uitdaging om met de geslonken organisatie goed te presteren 

en de organisatie levensvatbaar te houden in de toekomst. Daarbij is het voor ING Bank van belang 

personeel goed te motiveren1, want beter gemotiveerd personeel zorgt voor betere performance van 

de organisatie (Boxall & Purcell, 2011). Daarnaast is er de uitdaging om bankiers gemotiveerd te 

houden ondanks het feit dat de variabele beloning is afgeschaft.  

 

Om met deze uitdagingen om te gaan is het voor ING Bank nuttig om te achterhalen waardoor het 

personeel gemotiveerd raakt. Van der Parre (1996) stelt in deze context dat personeel in organisaties 

verschillende oriëntaties heeft. Deze arbeidsoriëntaties geven de zaken weer waar personen op zijn 

gericht in organisaties. Wanneer een organisatie bewust is van hetgeen waar het personeel op 

gericht is kan dit gebruikt worden om personeel te motiveren. Hierbij zijn arbeidsvoorwaarden een 

belangrijk instrument. Arbeidsvoorwaarden zijn er op gericht, en kunnen bijdragen aan, het 

motiveren van personeel (Tijdens & Van Klaveren, 2008).  

                                                      
1
 In dit onderzoek wordt gefocust op werkmotivatie  
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1.2 Doelstelling en vraagstelling  

Arbeidsvoorwaarden kunnen worden ingezet om personeel te motiveren, wat belangrijk is met het 

oog op de veranderingen die hebben plaatsgevonden bij ING Bank. Arbeidsvoorwaarden zijn bij ING 

Bank vastgelegd in een bedrijfs-cao die geldig is voor de hele organisatie. De huidige cao is 

ontwikkeld in 2012 en geldig tot eind 2014. In 2014 zullen de besprekingen aanvangen voor het 

ontwikkelen van een nieuwe cao die geldig zal zijn vanaf 2015. De HR afdeling van de bank is hierbij 

van plan arbeidsvoorwaarden te vereenvoudigen en te moderniseren. Het doel achter het 

vereenvoudigen is een eenvoudiger en overzichtelijker arbeidsvoorwaardenbeleid bij ING Bank.  

 

Modernisering van arbeidsvoorwaarden is gericht op het bieden van maatwerk aan het personeel. 

Maatwerk is belangrijk omdat blijkt dat arbeidsvoorwaarden die specifiek aangepast zijn op de 

wensen van het personeel bijdragen aan motivatie (Tijdens & Van Klaveren, 2008). Er bestaan vaak 

verschillende wensen of arbeidsoriëntaties onder personeelsgroepen en het is van belang hier 

rekening mee te houden (Gómez-Mejía, Balkin en Cardy, 2005; Van der Parre, 1996).  

 

Wanneer dit gebeurt, kan een organisatie haar personeel optimaal motiveren en dit zal vervolgens 

leiden tot optimale organisatie performance (Gómez-Mejía et al., 2005; Boxall & Purcell, 2011).Een 

recent onderzoek naar arbeidsvoorwaarden en motivatie bij ING Bank wees uit dat dit verschil in 

behoeften ook bestaat tussen personeelsgroepen bij ING Bank (Jordaan, 2014).  

 

Een voorbeeld in de context van modernisering van arbeidsvoorwaarden is dat onderzoek heeft 

aangetoond dat personeel in toenemende mate behoefte heeft aan keuzevrijheid. Organisaties 

faciliteren meer en meer een situatie waarin personeel zelf een keuze heeft over de 

arbeidsvoorwaarden die het belangrijk vindt (Delsen, Bender & Smits, 2006; Van Sloten, Nauta & 

Oeij, 2005; Hogarth, Hasluck & Pierre, 2000).  

 

Dit onderzoek naar arbeidsoriëntaties en motivatie is er primair op gericht te achterhalen waar het 

personeel van ING Bank behoefte aan heeft, welke arbeidsoriëntaties er bestaan. Daarnaast heeft dit 

onderzoek tot doel een koppeling te maken met motivatie. Er wordt onderzocht op welke manier het 

personeel van ING Bank gemotiveerd is en wat het effect van arbeidsvoorwaarden/omstandigheden 

is op motivatie van het personeel. Dit kan interessante informatie opleveren met het oog op het 

moderniseren en vereenvoudigen van arbeidsvoorwaarden. Tot slot is het interessant te kijken naar 

de vraag of er verschillen bestaan tussen personeelsgroepen van ING Bank.  

 

Naar aanleiding van de doelstelling en richting van het onderzoek is de volgende hoofdvraag 

geformuleerd. 

 

In welke mate bestaat er een verband tussen fit op het gebied van verschillende arbeidsoriëntaties 

en motivatie onder personeel van ING Bank?  

 

Deze hoofdvraag wordt in dit onderzoek getracht te beantwoorden aan de hand van een aantal 

deelvragen. Allereerst zal een grondige literatuurstudie worden uitgevoerd waarbij een poging wordt 

gedaan de verschillende concepten die aan bod komen in dit onderzoek uit te diepen en 

verwachtingen op te stellen.  
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De deelvragen die zijn opgesteld en aan de hand van bestaande literatuur worden beantwoord zijn 

als volgt geformuleerd: 

 Wat is motivatie en hoe werkt het?   

 Hoe kunnen organisaties hun personeel motiveren? 

 Op welke manier ontstaat motivatie?   

 Welke typen motivatie bestaan er?   

 

Na de literatuurstudie zullen de verwachtingen worden getoetst in de praktijk. Dit gebeurt aan de 

hand van informatie die is verworven door middel van een enquête. Om dit overzichtelijk te doen 

zijn de volgende empirische deelvragen opgesteld: 

 Welke arbeidsoriëntaties bestaan onder personeel van ING Bank? 

 Hoe is personeel van ING Bank gemotiveerd? 

 Welke verschillen bestaan er tussen personeelsgroepen van ING Bank wat betreft de 

arbeidsoriëntaties en motivatie? 

 Wat is de invloed van fit op motivatie?  

 

Aan de hand van deze vragen zal een antwoord geformuleerd worden op de hoofdvraag in dit 

onderzoek.  
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1.3 Relevantie onderzoek  

1.3.1 Wetenschappelijke relevantie  

De wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek wordt gevormd door het feit dat het onderzoek 

ingaat op concepten die in eerdere literatuur is besproken. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen 

eerdere bevindingen over arbeidsoriëntaties en motivatie in organisaties bekrachtigen of 

bekritiseren.  

 

Daarnaast biedt dit onderzoek een aanvulling op reeds bestaande werken over motivatie in 

organisaties omdat het de invloed van arbeidsoriëntaties op motivatie meeneemt. Over dit specifieke 

terrein is nog relatief weinig bekend. Veel is reeds geschreven over verschillende 

arbeidsomstandigheden en de invloed op motivatie, waarvan de basis werd gelegd door Elton Mayo 

met de Hawthorne experimenten (Rainey, 2009). Echter is er nog relatief weinig onderzoek gedaan 

naar de invloed van verschillende arbeidsoriëntaties op typen motivatie uit de SDT. Dit onderzoek 

vult dit aan.  

 

Een andere aanvulling wordt geboden doordat dit onderzoek in tegenstelling tot voorgaande 

onderzoeken specifiek verricht is in een Nederlandse, Rijnlandse context. Waar veel eerdere 

onderzoeken in een Angelsaksische context zijn verricht. Uit de literatuur blijkt echter dat er 

aanzienlijke verschillen bestaan tussen beide contexten met betrekking tot het werken en motiveren 

in organisaties. Een voorbeeld daarvan is dat in Rijnlandse organisaties hiërarchie van minder groot 

belang is dan in Angelsaksische organisaties (Boxall & Purcell, 2011). Zo kan dit onderzoek nieuwe 

inzichten opleveren. 

1.3.2 Maatschappelijke relevantie  

De maatschappelijke relevantie van dit onderzoek wordt gevormd door het feit dat ING Bank een 

organisatie is die midden in de maatschappij staat. Wanneer gekeken wordt naar ING Bank op basis 

van het onderscheid dat Rainey (2003) maakt tussen publiek en privaat dan valt op dat ING Bank een 

sterk private identiteit heeft. Het onderscheid dat Rainey (2003) maakt gebeurt aan de hand van drie 

criteria; eigendom van de organisatie, bron van inkomsten en zeggenschap. Echter, wanneer de 

identiteit van ING Bank nader wordt bekeken aan de hand van Noordergraaf en Teeuw (2003) dan 

valt op dat ING Bank ook eigenschappen vertoont die duiden op een publieke identiteit. ING Bank 

vervult namelijk ook een maatschappelijk functie blijkt uit verschillende zaken.  

 

Ten eerste blijkt de maatschappelijke functie uit de nutsfunctie die banken in het algemeen (en 

daardoor ook ING Bank) uitoefenen. Deze nutsfunctie houdt in dat banken zich dienstbaar maken 

aan de samenleving door het uitlenen van geld en het op gang brengen van het betalingsverkeer 

tussen mensen. Door het uitoefenen van deze nutsfunctie kan een samenleving zich ontwikkelen.  

 

Daarnaast blijkt de maatschappelijke relevantie uit de sterke verwevenheid tussen banken en de 

politiek. Banken staan onder scherp toezicht van nationale en Europese overheden en worden sterk 

beïnvloed door politieke besluiten die genomen worden, zo ook ING Bank. Dit kwam duidelijk tot 

uiting op het moment dat ING Bank door de Nederlandse overheid werd voorzien van een 

kapitaalinjectie ter versteviging van het eigen vermogen. En daarnaast oefent de overheid invloed uit 

op arbeidsvoorwaarden van banken via allerlei wetgeving.  
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Tevens blijkt de maatschappelijke relevantie van dit onderzoek uit het feit dat er wordt ingegaan op 

arbeidsoriëntaties van het personeel, er wordt gekeken naar wat personeel van belang vindt bij het 

verrichten van arbeid bij ING Bank. Wanneer dit bekend is bij ING Bank kan de bank hierop inspelen 

en dit kan er voor zorgen dat personeel zich meer gewaardeerd voelt. Arbeidsvoorwaarden kunnen 

zo worden ingezet om personeel te compenseren en mogelijkheden en kansen te bieden. Zo kan 

bijvoorbeeld ‘het nieuwe werken’ een uitkomst bieden voor jonge ouders die door aanpassingen 

werk en privé kunnen combineren en dit kan de ondervertegenwoordiging van vrouwen in 

organisaties helpen tegen te gaan.  

 

1.3.3 Organisatorische relevantie  

Dit onderzoek is relevant voor ING Bank omdat het inzicht verschaft in de manier waarop 

verschillende arbeidsvoorwaarden invloed uitoefenen op motivatie van het personeel. Zo levert dit 

ING Bank inzicht op over welke arbeidsvoorwaarden/omstandigheden van belang zijn bij het 

motiveren van personeel, daarbij blijkt dat de arbeidsoriëntatie van belang is. Wanneer ING Bank 

hier meer inzicht in krijgt kan het HR beleid van de organisatie worden aanpast wat ervoor kan 

zorgen dat het personeel beter gemotiveerd raakt. Aangezien personeel dat goed gemotiveerd is ook 

betere performance vertoont (Boxall & Purcell, 2011) kan dit onderzoek een nuttige bijdrage leveren 

voor ING Bank. Daarnaast wordt tevens een onderscheid gemaakt tussen verschillende 

personeelsgroepen, waardoor een gerichter arbeidsvoorwaarden/omstandigheden beleid gevoerd 

kan worden. Dit is belangrijk gezien de trends op het gebied van arbeidsvoorwaarden, waar blijkt dat 

maatwerk de toekomst is.  

 

Dit onderzoek levert ook informatie op over het type motivatie. Uit de Self Determination Theory 

volgt dat er een kwalitatief verschil bestaat tussen verschillende vormen van extrinsieke motivatie. 

Dit is voor ING Bank relevant informatie omdat verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat 

mensen met een hogere mate van autonome motivatie beter presteren (Richer, Blanchard, & 

Vallerand, 2002; Bono & Judge, 2003). 

 

De informatie over arbeidsvoorwaarden en motivatie onder personeel van ING Bank is tot slot 

bruikbaar voor ING Bank met het oog op de cao besprekingen die later in 2014 gaan plaatsvinden. 

Informatie over de invloed van arbeidsvoorwaarden op de motivatie van personeel kan door ING 

Bank worden gebruikt tijdens deze besprekingen.  

1.4 Leeswijzer 

Om de behandelde hoofdvraag te beantwoorden is dit onderzoeksrapport als volgt opgebouwd: in 

hoofdstuk 2 worden eerst de uitkomsten van een uitgebreide literatuurstudie besproken. Aan de 

hand van deze literatuurstudie zijn hypotheses opgesteld die verwachtingen uitspreken over de 

resultaten. In hoofdstuk 3 worden de onderzoeksmethoden die gebruikt zijn in dit onderzoek 

besproken en verantwoord. Daarna worden in hoofdstuk 4 de resultaten besproken aan de hand van 

de deelvragen en hypotheses. Vervolgens worden de resultaten geanalyseerd en bediscussieerd in 

hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 wordt een conclusie weergegeven over dit onderzoek en in hoofdstuk 7 

is de literatuur te vinden waarvan gebruik is gemaakt voor dit onderzoek. 
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2. Theoretisch Kader 

2.1 Inleiding 

In dit onderzoek wordt ingegaan op arbeidsoriëntaties en motivatie van personeel van ING Bank. Er 

wordt onderzocht waardoor motivatie beïnvloed wordt. In dit gedeelte zullen de resultaten van een 

grondige literatuurstudie worden besproken. Dit plaatst het onderzoek in perspectief van deze 

eerdere werken en geeft de basis weer van de verwachtingen die uit de literatuur zijn onttrokken.  

 

Aan de hand van de eerder behandelde deelvragen wordt in het theoretisch kader de relevante 

literatuur besproken. Eerst zal de vraag behandeld worden wat motivatie is, dit zal worden 

besproken aan de hand van motivatietheorieën. Vervolgens zal een koppeling worden gemaakt met 

arbeidsoriëntaties. Daarna zal worden ingegaan op hoe organisaties mensen motiveren. Een 

belangrijk concept hierbij is arbeidsvoorwaarden, daarom zullen ook de relevante wet- en 

regelgeving en het historisch perspectief op het gebied van het verrichten van arbeid worden 

besproken. Vervolgens zal worden ingegaan op de match tussen wat mensen motiveert en wat door 

organisaties wordt geleverd door het gebruik van de fit theorie. Tot slot zal besproken worden welke 

typen motivatie te onderscheiden zijn.  

 

2.2 Motivatie: Wat is motivatie? Hoe werkt het? 

2.2.1 Afbakening 

Naar motivatie in organisaties is veel onderzoek verricht. Dit omdat het motiveren van mensen met 

name in de organisatiewetenschap een zeer belangrijk thema is. Gemotiveerd zijn betekent volgens 

Ryan en Deci (2000) ergens toe worden aangezet. Iemand die zich nergens toe voelt aangezet is 

ongemotiveerd terwijl iemand die ergens toe geactiveerd wordt is gemotiveerd. Er wordt daarbij 

vaak een mate van motivatie aangegeven, variërend van zeer gemotiveerd tot heel weinig 

gemotiveerd (Ryan & Deci, 2000, p. 54).  

2.2.2 Needs 

Veel motivatietheorieën zijn gebaseerd op het idee dat motivatie voortkomt uit needs van 

individuen. Needs theorieën verklaren motivatie aan de hand van behoeften die mensen bezitten. 

Clark Hull (1943) ondervond bijvoorbeeld dat gedrag kan worden verklaard door te kijken naar de 

basis needs van mensen. Aan de hand hiervan stelde hij een aantal aangeboren fysieke needs vast 

waaronder de need voor voedsel, water en seks. Deze zaken zorgen ervoor dat mensen in actie 

zullen moeten komen en gedragingen vertonen. De basis van deze theorie ligt in de biologie.  

 

Harvard psycholoog Murray (1938) sloot zich aan bij het idee van basis needs bij mensen. In 

tegenstelling tot wat Hull beschreef ging Murray uit van psychologische needs in plaats van fysieke 

needs. Een volgende tegenstelling tussen beide theorieën is dat Murray niet uitging van aangeboren 

maar van aangeleerde needs (Deci & Ryan, 2000, p. 228). Murray geeft de volgende definitie van 

needs: “A need is a construct (…) that stands for a force (…) in the brain region, a force that organizes 

perception, apperception, intellection, conation and action in such a way as to transform in a certain 

direction an existing, unsatisfying situation” (Murray, 1938, pp. 123-124).   
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Needs kunnen zowel fysiek als psychologisch zijn en kunnen zijn aangeleerd of aangeboren. De needs 

spelen een belangrijke rol bij motivatie van mensen. Het idee dat verschillende needs worden 

onderscheiden die verantwoordelijk zijn voor motivatie komt terug in latere theorieën. De zelf-

determinatie theorie (SDT) is een gerenommeerde theorie op het gebied van menselijke motivatie en 

gaat ook uit van needs. De definitie van needs die wordt gegeven in de SDT is: “Innate psychological 

nutriments that are essential for ongoing psychological growth, integrity and well-being” (Deci & 

Ryan, 2000, p. 229). Deze omschrijving van needs is gedeeltelijk in lijn met eerdere werken (Hull, 

1943; Alderfer, 1969; McClelland, 1961) omdat er wordt uitgegaan van aangeboren needs bij 

mensen. Opvallend in de SDT is dat er niet direct wordt gerefereerd aan basis fysieke needs die 

bijvoorbeeld eerder door Hull (1943) werden onderscheiden. De drie needs in de SDT zorgen er voor 

dat mensen intrinsiek gemotiveerd zijn om de needs te vervullen. 

 

Het lijkt echter logisch dat er bepaalde basis fysieke needs bestaan bij mensen. Mensen moeten 

namelijk een aantal dingen doen, zoals eten, drinken en slapen, om in leven te blijven. Ook Herzberg 

(1968) onderschrijft het bestaan van biologische basis needs. Deze zijn afkomstig uit de dierlijke 

natuur van mensen. Deze fysieke needs ziet Herzberg ook terug in het werken in organisaties en 

schaart deze onder de categorie extrinsieke needs.  

 

Het beeld van verschillende needs die naast elkaar bestaan, wordt door verschillende onderzoeken 

ondersteund (Alderfer, 1969; Lawler & Suttle, 1972; Deci & Ryan, 1985; McClelland, 1961). 

McClelland (1961) deed onderzoek naar motivatie van personeel bij het werken in organisaties en 

onderscheidde drie needs die verantwoordelijk zijn voor motivatie van personeel. Deze drie needs 

zijn volgens McClelland aangeboren en aanwezig bij iedereen, onafhankelijk van afkomst of cultuur. 

Echter is het verschillend per persoon door welke need men gedreven wordt en waardoor men 

gemotiveerd wordt.  

 

Volgens McClelland (1969) is het zo dat er verschillende needs naast elkaar bestaan maar dat de 

sterkte kan afwijken. Dit is afhankelijk van zaken als ervaring, onderwijs en cultuur. Ook Alderfer 

(1969) stelde drie verschillende needs vast die naast elkaar bestaan bij mensen: needs for existence, 

relatedness en growth. Waarbij need for existence kan worden omschreven als de 

biologische/fysieke basis needs om te overleven.  

 

Sommige eerdere theorieën over needs gaan uit van een hiërarchische ordening van needs (Maslow, 

1943) maar wetenschappelijk bewijs hiervoor ontbreekt (Alderfer, 1969; Lawler & Suttle, 1972). 

Volgens Alderfer (1969) is het bijvoorbeeld niet zo dat de need for existence moet worden bevredigd 

alvorens men toekomt aan de needs for relatedness en growth.  

2.2.3 Needs in Organisaties  

Laatste theorieën zijn specifiek gericht op needs bij het werken in organisaties. Voor dit onderzoek is 

het relevant verder te kijken naar wat er specifiek bekend is over needs in de context van werken in 

organisaties. Ook in de theorieën die hier op ingaan worden verschillende needs gevonden die van 

invloed zijn bij het motiveren van personeel. Verschillende theorieën onderscheiden needs bij het 

werken in organisaties. Daarin zijn zekere overeenkomsten te vinden.  
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Ontwikkeling  

Een eerste categorie van needs heeft te maken met de menselijke behoefte om zichzelf te 

ontwikkelen en dingen te bereiken, dit kwam al naar voren onder andere in het werk van McClelland 

(1961). De eerste need die McClelland onderscheidde is de need for achievement (n Ach). Vertaald 

betekent dit de need voor bereiken van bepaalde zaken. Dit heeft te maken met de menselijke need 

om zich te ontwikkelen en prestaties te leveren. Needs op dit gebied worden ook gedefinieerd in 

andere theorieën. De SDT stelt dat mensen gemotiveerd zijn om zichzelf te ontwikkelen en te 

groeien, ze proberen het potentieel dat ze bezitten te benutten (Deci & Ryan, 1985; 2000; Van den 

Broeck et al., 2009). Dit wordt vertaald in de need voor competentie in de SDT.  

 

Onder de need voor competentie wordt verstaan dat individuen doeltreffend met de omgeving om 

hen heen willen omgaan. Men wil het gevoel hebben de omgeving te snappen en te kunnen 

beheersen (Deci & Ryan, 2000). Dit kan er vervolgens voor zorgen dat mensen zich kunnen 

ontwikkelen en kunnen groeien (Van den Broeck et al., 2009).  

Ook andere onderzoeken benadrukken de needs bij mensen om zichzelf te ontwikkelen. Alderfer 

(1969) stelde in dit verband de need voor growth vast bij mensen. Ook deze need past in het rijtje 

van needs die te maken hebben met de behoefte van mensen om zich te ontwikkelen.  

 

Herzberg (1968) onderschrijft de unieke menselijke mogelijkheid om dingen te bereiken en aan de 

hand hiervan persoonlijke groei te ervaren. Uit deze unieke menselijke eigenschap komen needs 

voort en deze hebben volgens Herzberg te maken met persoonlijke ontwikkeling en direct met de 

inhoud van het werk en hij omschrijft ze als intrinsiek (1968, p. 9). Herzberg maakt dus een 

tweedeling met aan de ene kant de intrinsieke needs en aan de andere kant de extrinsieke needs die 

eerder behandeld werden. Voor zowel de theorie van Herzberg als de SDT is het in dit verband van 

belang dat de needs bij mensen gestimuleerd worden, dit gebeurt op het moment dat mensen 

uitgedaagd worden en de ruimte geboden krijgen zich te ontwikkelen (Herzberg, 1968; Van den 

Broeck et al., 2009).  

 

Voor deze studie betekent dit dat er een categorie needs bestaat die te maken hebben met de 

behoeftes van mensen om zich te ontwikkelen en dingen te bereiken. Dit betreffen bij werken in 

organisaties de zaken die direct met de inhoud van het werk samenhangen, intrinsiek zijn (Herzberg, 

1968).  

 

Sociale needs 

Een volgende categorie van needs die te onderscheiden is heeft te maken met de menselijke 

behoefte aan interpersoonlijk contact. Herzberg (1968) stelt dat needs op dit gebied ook te maken 

hebben met biologische behoeften van mensen en schaart deze categorie needs in zijn tweedeling 

onder de extrinsieke needs. Alderfer (1969) stelde de need voor relatedness vast. Deze need heeft 

betrekking op de behoefte aan het onderhouden van persoonlijke contacten en het behoren tot een 

groep op de werkvloer. McClelland (1969) zag een vergelijkbare need: de need for affiliation (n Aff). 

De n Aff betreft de behoefte van mensen om met andere mensen in contact te staan.  

 

Needs op sociaal gebied worden ook erkend in de SDT. In deze theorie is de need voor 

verbondenheid opgenomen. Deze houdt in dat individuen het gevoel willen hebben toegelaten te 
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worden tot een sociale groep. Individuen willen zich geaccepteerd voelen in de sociale omgeving 

waarin ze acteren. Dit betekent op de werkvloer dat mensen zich geaccepteerd en geapprecieerd 

willen voelen door hun collega’s. Het is in de SDT wel van belang dat sociaal contact ook 

daadwerkelijk betekenisvol en inhoudsvol is (Deci & Ryan, 2005).  

 

Deze need voor inter-persoonlijk contact in de SDT werd door onderzoek van Baumeister en Leary 

(1995) onderschreven. Zij stelden naar aanleiding van hun onderzoek dat in de need voor het hebben 

en behouden van stabiele interpersoonlijke relaties een van de belangrijke verklaringen voor 

menselijke motivatie is af te leiden. Zij noemden dit de need to belong. Het is volgens Baumeister en 

Leary (1995, p. 497) zo dat interacties met dezelfde personen tot meer satisfactie van de need voor 

interpersoonlijke relaties leidt dan interacties met steeds andere personen.  

 

Overige needs  

De twee categorieën needs die bovenstaand zijn onderscheiden worden aangevuld met needs op 

verschillende gebieden. Eerder werd al duidelijk dat er bij het motiveren van mensen in organisaties 

rekening gehouden moet worden met een categorie van fysieke needs (Alderfer, 1969; Herzberg, 

1968). Andere auteurs wijzen op andere type needs. McClelland (1969) beschreef een derde 

categorie needs als de need for power (n Pow). Deze categorie heeft te maken met de behoefte aan 

macht van personen.  

 

De SDT stelt daar de need voor autonomie tegenover. Dit is de need van mensen om in vrijheid en 

naar eigen keuze te kunnen handelen. Het gaat er hierbij om dat mensen het gevoel hebben dat ze 

zelf de leiding over hun handelen hebben. Mensen willen de vrijheid hebben om keuzes te maken 

waar ze zelf achter staan en niet belemmerd of beïnvloed te worden hierin door anderen (Deci & 

Ryan, 2000). Er bestaat een zekere overeenkomst tussen de n Pow en de derde need afkomstig uit de 

SDT. Het betreffen beide needs die te maken hebben met het kunnen beheersen van de situatie en 

het kunnen bepalen wat er gaat gebeuren.  

 

Concluderend kan gesteld worden dat uit de literatuurstudie blijkt dat personeel wordt gemotiveerd 

aan de hand van needs. Personeel heeft verschillende needs waarbij een zekere categorisatie kan 

worden aangebracht. De eerste categorie die aan de hand van verschillende theorieën wordt 

onderscheiden betreffen needs van mensen om zichzelf te ontwikkelen (Alderfer, 1969; McClelland, 

1961; Deci & Ryan, 1985). Herzberg (1968) beschreef deze needs als intrinsiek. Daarnaast wijzen 

verschillende theorieën op needs op het gebied van sociaal contact. (Alderfer, 1969; Deci & Ryan, 

1985; McClelland, 1961). Tot slot bestaat er nog een groep needs die te maken hebben met de 

behoefte van het kunnen beheersen van de situatie.  

 

De needs bestaan naast elkaar waarbij het zo kan zijn dat een bepaalde need sterker is dan andere 

needs. Uit needs kunnen zaken worden afgeleid die men bij werken in organisaties van belang acht.  

Personeel is, afhankelijk van de dominante need, op zaken gericht en wordt daardoor anders 

gemotiveerd bij het werken in organisaties. Onderzoek over de needs theorie van McClelland (1961) 

heeft aangetoond dat voor het uitoefenen van verschillende functies andere needs dominant zijn. Zo 

hebben topmanagers een dominantere n Pow en een lage n Aff. Wetenschappers en ontwerpers 

daarentegen hebben juist een dominantere n Ach (Harrel & Stahl, 1981). Personeel waarbij n Ach 
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dominant is, is op andere zaken gericht en raakt door andere zaken gemotiveerd dan personeel waar 

n Pow dominant is (McClelland, 1961). De verwachting is dus dat er verschillende needs te vinden 

zijn die naast elkaar bestaan en een rol spelen bij het motiveren van personeel. 

2.2.4 Arbeidsoriëntaties 

Uit de behandelde needs theorieën blijkt dat individuen needs hebben die aanzetten tot motivatie. 

Mensen zullen er op gericht zijn om deze needs te vervullen, en uit de needs volgen dingen die men 

bij het werken in organisaties belangrijk vindt. Dit heeft te maken met de persoonlijke voorkeuren 

van mensen. Daarom is het van belang er van bewust te zijn dat needs van individuen verschillen.  

 

Een andere invalshoek op dit gebied is het kijken naar arbeidsoriëntaties. Van der Parre (1996) kijkt 

naar persoonlijke voorkeuren in het domein van arbeid in organisaties die te maken hebben met 

werkomstandigheden. Individuen hechten verschillende belangen aan factoren die bij het verrichten 

van arbeid komen kijken, zij zijn georiënteerd op verschillende zaken. De persoonlijke voorkeuren in 

het domein van arbeid in organisaties die te maken hebben met werkomstandigheden” (van der 

Parre, 1996, p. 115) worden arbeidsoriëntaties genoemd. Deze arbeidsoriëntatie kan gezien worden 

als weerspiegeling van needs bij mensen in de context van werk. Het model dat Van der Parre (1996) 

ontwikkelde gaat in op de arbeidsoriëntaties van personeel. Dit model is onderstaand weergegeven. 

 

 

                                                                 ARBEIDSORIËNTATIES 

    INTRINSIEK 

 

 

 

 

 

 

 EGOCENTRISCH  SOCIOCENTRISCH 
          (werkende individu centraal)  (Sociaal handelen centraal) 

     

 

 

 

 

 

 

           EXTRINSIEK 

Figuur 2: arbeidsoriëntaties Van der Parre (1996). 

 

Van der Parre maakt in dit model enerzijds een onderscheid tussen een intrinsieke en extrinsieke 

oriëntatie. Dit in navolging van Herzberg (1968) die zoals eerder duidelijk werd een onderscheid 

maakte tussen de intrinsieke needs die te maken hebben met de werkinhoud en extrinsieke needs 

die slechts indirect te maken hebben het werk en voortkomen uit biologische needs van mensen.  
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Van der Parre (1996) stelt dat personeel met een intrinsieke oriëntatie vooral waarde hecht aan 

aspecten die direct met de inhoud van het werk te maken hebben, die Herzberg motivators noemt. 

Extrinsiek georiënteerd personeel daarentegen is meer georiënteerd op aspecten die indirect met 

het werk van doen hebben zoals de beloning die aan het werk vasthangt, die Herzberg hygiëne 

factoren noemt. Het is volgens de theorie van Van der Parre (1996) echter niet zo dat de intrinsieke 

en extrinsieke oriëntatie elkaar uitsluiten, het kan zijn dat een combinatie van beide oriëntaties 

bestaat voor personeel.  

 

Het tweede onderscheid dat Van der Parre (1996) in dit model maakt is een onderscheid tussen de 

egocentrische en sociocentrische oriëntatie. Bij de egocentrische oriëntatie staat het werkende 

individu centraal, het individu is bijvoorbeeld uit op zelfontwikkeling. Bij een sociocentrische 

oriëntatie staat arbeid als aanleiding tot sociaal handelen centraal. Het individu ziet arbeid als middel 

om zich sociaal te ontplooien. De sociocentrische oriëntatie kan verklaard worden aan de hand van 

de eerder behandelde needs op het gebied van sociaal contact van mensen (McClelland, 1961; Deci 

& Ryan, 1985; Alderfer, 1969).  

 

De indeling van Van der Parre (1996) leidt tot vier verschillende oriëntaties:  

1) arbeidsinhoud-oriëntatie, waar de focus ligt op zelfontplooiing.  

2) arbeidsverhoudingen-oriëntatie, waar de focus ligt op de rangorde in een organisatie.  

3) arbeidsvoorwaarden-oriëntatie, waar de focus ligt op beloning en andere compensaties.  

4) arbeidsomstandigheden-oriëntatie, waar de focus ligt op zowel de fysieke als psychologische 

omstandigheden waaronder het werk verricht wordt.  

 

De literatuur over arbeidsoriëntatie is gebaseerd op een gedachte dat er een verschil bestaat tussen 

personen met betrekking tot factoren waar personeel bij het uitvoeren van werk op gericht is. Er 

wordt gekeken naar wat personeel van belang acht bij het werken in organisaties wat voortkomt uit 

de needs van individuen (Vandenabeele & Hondeghem, 2002).  

 

Vandenabeele, Hondeghem en Steen (2004; Vandenabeele & Hondeghem, 2002) hebben ook 

onderzoek verricht naar arbeidsoriëntaties. Zij richtten zich in hun onderzoek op verschillende 

factoren die van invloed zijn op motivatie van personeel. Zij kwamen uit op een drietal categorieën of 

oriëntaties die afwijken van de oriëntaties die Van der Parre (1996) onderscheidde. Vandenabeele en 

Hondeghem (2002) onderscheiden drie oriëntaties: intrinsiek, zacht extrinsiek en hard extrinsiek. 

 

De intrinsieke oriëntatie beslaat zaken die arbeidsintrinsiek zijn. Hieronder vallen dingen als: 

persoonlijke ontwikkeling, verantwoordelijkheid, maatschappelijke gerichtheid, uitdaging en 

persoonlijke interesse (Vandenabeele, Hondeghem en Steen, 2004). Deze oriëntatie sluit aan bij de 

eerste categorie needs die is gebaseerd op de behoefte aan ontwikkeling (McClelland, 1961; 

Herzberg, 1968; Alderfer, 1969; Deci & Ryan, 1985). 

 

De tweede en derde oriëntaties hebben geen betrekking op het werk zelf maar meer op de gevolgen 

van werk. Waarbij een onderscheid kan worden gemaakt tussen psychologische gevolgen en 

materiële gevolgen (Vandenabeele & Hondeghem, 2002). De psychologische gevolgen vallen onder 

de zacht extrinsieke arbeidsoriëntatie, onder deze oriëntatie vallen zaken als: omgang met collega’s, 
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lage werkdruk, tertiaire arbeidsvoorwaarden, gemakkelijke promotie, gelijke kansen, vaste 

benoeming. Onderdeel van deze oriëntatie zijn ook de sociale werkomstandigheden. Needs op dit 

gebied werden eerder gedefinieerd (McClelland, 1961; Herzberg, 1968; Alderfer, 1969; Deci & Ryan, 

1985). Belangrijk verschil is dat Herzberg, in tegenstelling tot anderen, needs op het gebied van de 

sociale werkomstandigheden als extrinsiek omschrijft.  

 

De derde oriëntatie heeft voornamelijk betrekking op zaken die verband houden met materiële 

verloning. Hieronder vallen zaken als: primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, concrete 

resultaten, mogelijkheden voor snelle promotie en het prestigieuze karakter van de organisatie. De 

link die gelegd kan worden tussen deze arbeidsoriëntatie en needs is met biologische/basis needs 

(Hull, 1943; Herzberg, 1968; Alderfer, 1969). De hard extrinsieke arbeidsoriëntatie heeft 

voornamelijk betrekking op (financiële) compensatie als gevolg van werk, deze financiële 

compensatie is in de huidige maatschappij belangrijk om te overleven (Vandenabeele & Hondeghem, 

2002).  

 

In verschillende onderzoeken in deze context bleek de intrinsieke oriëntatie het sterkst aanwezig. De 

intrinsieke zaken die onder deze oriëntatie vallen zijn voor respondenten in dit onderzoek van 

primair belang (Vandenabeele, Hondeghem en Steen, 2004). Dit is in lijn met de theorie van Herzberg 

die stelt dat mensen primair needs hebben op het gebied intrinsieke zaken (1968). 

 

Hierdoor kan de eerste hypothese worden geformuleerd: 

 

Hypothese 1: 

o Needs van ING Bank personeel zijn het sterkst over zaken die vallen onder de 

intrinsieke arbeidsoriëntatie 
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2.3 Wat doen organisaties om personeel te motiveren?  

Bovenstaand is duidelijk geworden dat needs een belangrijke rol spelen bij het motiveren van 

mensen. Voor organisaties is het van belang om te zorgen dat individuen worden voorzien in hun 

needs, dat er need satisfaction optreedt, op dat moment is personeel namelijk gemotiveerd 

(Alderfer, 1969; Deci & Ryan, 1985). Om dit te bewerkstelligen voorzien organisaties op verschillende 

manieren, de supply. In deze paragraaf wordt ingegaan op de supply. Wat wordt door organisaties 

gedaan om tegemoet te komen aan de needs van individuen. Hoe wordt de match tussen needs en 

supply gefaciliteerd. Waarbij arbeidsvoorwaarden en omstandigheden een belangrijke rol spelen.  

Eerst zal, om de context goed weer te geven, de relevante wet- en regelgeving en een historisch 

perspectief gegeven worden op het gebied van arbeid in organisaties. Dan zal ingegaan worden op 

arbeidsvoorwaarden die door organisaties worden aangeboden om te voorzien in de needs van 

personeel en hen zo te motiveren.  

2.3.1 Wet- en regelgeving met betrekking tot arbeid  

In de Nederlandse context is verschillende wet- en regelgeving van invloed bij het verrichten van 

arbeid in organisaties. Werkgevers en werknemers worden hierdoor op gebieden beperkt in hun 

vrijheid wat betreft het overeenkomen van arbeidsvoorwaarden omdat er bepaalde wettelijke 

regelingen van invloed zijn. Om een goed beeld te scheppen van de wet- en regelgeving waar een 

organisatie als ING Bank mee te maken heeft zal onderstaand de belangrijkste wet- en regelgeving 

besproken worden.  

 

Wettelijke basis 

Op de eerste plaats zijn er een aantal belangrijke wetten rond arbeidsvoorwaarden en 

omstandigheden opgenomen in het burgerwetboek (BW). De arbeidsovereenkomst wordt in het BW 

gedefinieerd als: “Een overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van 

de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.” (artikel 7:610 

lid 1 BW). Deze definitie impliceert dat de werknemers recht heeft op loon dat door de werkgever 

betaalt dient te worden anders kan er geen sprake zijn van een arbeidsovereenkomst.  

 

Wanneer er sprake is van een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610 BW brengt dit een 

aantal gevolgen met zich mee voor de werkgever met betrekking tot arbeidsvoorwaarden en 

arbeidsomstandigheden. Zo mag de werkgever geen onderscheid maken op het gebied van 

arbeidsvoorwaarden en omstandigheden tussen mannen en vrouwen (artikel 7:646 lid 1 BW). Tevens 

is de werkgever niet bevoegd om onderscheid te maken tussen werknemers op basis van een verschil 

in de duur van het arbeidscontract (artikel 7:649 lid 1 BW). Daarnaast is wettelijk vastgelegd dat de 

werkgever niet bevoegd is de arbeidsvoorwaarden tussentijds te wijzigen zolang er geen beding 

daarvoor is opgenomen in de arbeidsovereenkomst (artikel 7:613 BW). Ook is de werkgever op grond 

van artikel 7:611 BW verplicht zich als goed werkgever te gedragen. Dit komt er in de praktijk op neer 

dat er eisen van redelijkheid en billijkheid van toepassing zijn op de omstandigheden en de 

voorwaarden waaronder het werk wordt verricht.  

 

Tevens zijn er nog een aantal sociale wetten van invloed. Voorbeelden van deze sociale wetten 

waaraan werkgevers verplicht zijn zich te houden zijn het recht op ouderschapsverlof (bijv. 

zwangerschapsverlof, adoptieverlof en bevallingsverlof) en het recht op minimumloon. Tot slot is in 

de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) vastgelegd dat organisaties met meer dan 50 werknemers 
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verplicht zijn een ondernemingsraad in te stellen. Deze ondernemingsraad beschikt over 

instemmingsrecht en adviesrecht en kan dus, net als vakbonden invloed uitoefenen bij het 

vaststellen van arbeidsvoorwaarden die van invloed zijn op grote delen van de organisatie, de cao.  

 

De collectieve arbeidsovereenkomst  

Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) wordt door de wet op cao gedefinieerd als: “de 

overeenkomst, aangegaan door een of meer werkgevers of een of meer verenigingen met volledige 

rechtsbevoegdheid van werkgevers en een of meer verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid 

van werknemers, waarbij voornamelijk of uitsluitend worden geregeld arbeidsvoorwaarden, bij 

arbeidsovereenkomsten in acht te nemen.” (wet cao).  

Deze arbeidsovereenkomst kan geldig zijn voor sectoren maar kan ook voor een onderneming 

afgesloten worden (zo ook in het geval van ING Bank). De regelingen in een cao hebben betrekking 

op arbeidsvoorwaarden zoals loon, pensioen en proeftijd. De cao kan voor zowel werkgever als 

werknemer als positief worden ervaren. Voor de werkgever scheelt het afsluiten van een cao een 

hoop tijd en moeite. Hij hoeft namelijk bij het aannemen van personeel niet telkens opnieuw alle 

arbeidsvoorwaarden te onderhandelen. Daarnaast geeft de cao een bepaalde zekerheid voor 

werkgevers. Werknemers zullen minder snel geneigd zijn te gaan staken uit onvrede met de 

arbeidsvoorwaarden. Vakbonden en ondernemingsraad, die vaak betrokken worden bij cao-

besprekingen hebben namelijk aangegeven akkoord te zijn met de voorwaarden (Schiltstra & Smit, 

2005). Ook voor de werknemer kan de cao als gunstig worden aangemerkt. De individuele 

werknemer wordt beschermd tegen de macht van de werkgever. Werknemers hoeven niet goed te 

kunnen onderhandelen om gunstige arbeidsvoorwaarden af te spreken (Schilstra & Smit, 2005).  

 

Het belang van collectieve afspraken op het gebied van arbeidsverhoudingen is per land verschillend. 

Volgens Trampusch (2007) is het belang van collectieve afspraken in een land afhankelijk van het 

moment van industrialisatie (Industrial citizenschip) van een land en het moment waarop er 

stemrecht werd verworven voor de gehele bevolking (Political citizenship). Daarnaast is de houding 

van de overheid op sociaaleconomisch gebied relevant. Deze houding kan actief of passief zijn. Op 

het moment dat de industrialisatie voor de invoering van het algemeen stemrecht geschiedde en de 

staat is actief (zoals in Nederland) dan noemt Trampusch (2007) dit cooperative centralization. In 

deze situatie bestaan er instituties die in onderlinge samenspraak het sociaal economisch beleid 

bepalen. In Nederland blijkt dit uit het feit dat de minister van sociale zaken de mogelijkheid heeft 

om een cao algemeen bindend te verklaren. Op dat moment gaat de cao voor de gehele bedrijfstak 

gelden, ongeacht of de organisatie deel heeft genomen aan de cao onderhandelingen. Deze situatie 

wijkt af van een land als Duitsland waar de staat passief is op sociaaleconomisch gebied en het 

politiek burgerschap is ontstaan voor het industrieel burgerschap (Trampusch, 2007). Dit is terug te 

zien in het huidige sociaaleconomische beleid in Duitsland waar bijvoorbeeld geen algemeen bindend 

verklaring van de cao kan plaatsvinden.  
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2.3.2 Geschiedenis arbeidsvoorwaarden  

Om arbeidsvoorwaarden en trends rondom het thema goed te kunnen plaatsen is het relevant te 

kijken naar de geschiedenis rond arbeidsvoorwaarden. Sinds de industrialisatie van Europa die vanaf 

halverwege de 18e eeuw begon en later, vanaf 1850 ook Nederland aandeed hebben er een hoop 

ingrijpende veranderingen plaatsgevonden op het gebied van arbeid. Deze veranderingen hebben 

ook invloed op de samenleving als geheel. Door de industrialisatie wordt arbeid op een centrale plek 

verricht met vele werknemers tegelijkertijd. Industriegebieden ontstaan en daarmee ontstaat ook 

stedelijke gebieden waar de arbeiders, die in de fabrieken werken, op af komen (Van Hoof & Van 

Ruysseveldt, 2006).  

Arbeidsvoorwaarden, in dit vroege stadium van de industrialisatie zijn nog zeer beperkt. Mensen 

krijgen een laag loon in veel fabrieken en de omstandigheden zijn er slecht. Dit is mogelijk door het 

grote aanbod van werk en de lagere vraag. Fabrieksarbeiders zijn inwisselbaar en ook kinderen 

werken mee in fabrieken onder zware omstandigheden. Er is in veel fabrieken een zeer strakke 

arbeidsorganisatie zichtbaar. Er zijn strakke, hiërarchische lijnen waarbij het management relatief 

veel macht heeft en de werknemers weinig (Van Hoof & Van Ruysseveldt, 2006). 

 

Ontwikkelingen op het gebied van arbeid 

In Amerika ontstaan in het begin van de 20ste eeuw verschillende stromingen die van invloed zijn 

geweest op de inrichting van arbeid. Frederick Taylor ontwikkeld rond 1910 scientific management 

om de prestaties van personeel te optimaliseren. Later volgen onder meer de Hawthorne 

experimenten waardoor de positie van arbeiders meer aandacht krijgen. Deze theorieën blijken later 

zorgen voor herziening van de positie van personeel. Daarvoor al, rond het begin van 1900, ontstaat 

in Nederland een groeiende weerstand tegen de omstandigheden waaronder het arbeid in fabrieken 

wordt verricht. De omstandigheden zijn zwaar en fabrieksarbeiders worden uitgebuit. Het verzet 

tegen de liberale arbeidsorganisatie groeit en de eerste vakbonden ontstaan. In deze vakbonden 

verenigen zich arbeiders die zich verzetten tegen de erbarmelijke omstandigheden in de fabrieken 

(VHV, 2014). Met het ontstaan van de vakbonden ontstaan ook de eerst vormen van sociaal overleg 

tussen vakbonden en afgevaardigden van werkgevers. Vakbonden tonen werkgevers onder andere 

door grote protestacties aan te beschikken over voldoende slagkracht. De vertegenwoordigers van 

werkgevers zijn in eerste instantie huiverig maar zien meer en meer het nut in van het centraal 

regelen van zaken rond arbeid. Zo wordt naarmate de tijd verstrijkt het idee van sociaal overleg 

tussen werkgevers en werknemers steeds breder opgepakt. Met name na de Tweede Wereldoorlog 

komt dit sociaal overleg tot ontwikkeling (Van Hoof & Van Ruysseveldt, 2006).  

 

Naarmate de tijd vordert ontstaat in Nederland een steeds belangrijkere rol voor de sociale 

onderhandelingen tussen werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers. Het belang van deze 

onderhandelingen wordt versterkt doordat de overheid zich steeds intensiever gaat bemoeien met 

het sociaaleconomisch beleid. Aan de ene kant doet de overheid dit door het algemeen verbindend 

verklaren voor de collectieve arbeidsovereenkomsten (cao) die door de sociale partners worden 

gesloten. Daarnaast vindt er een steeds verdergaande regulering plaats op sociaaleconomisch 

gebied. De overheid stelt regels op over allerhande zaken rondom arbeidsvoorwaarden om de positie 

van personeel ten opzichte van werkgevers te versterken (Van Hoof & Van Ruysseveldt, 2006). Deze 

almaar groeiende inmenging van de overheid heeft geleid tot het ontstaan van de verzorgingsstaat. 
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Belang verschillende voorwaarden en omstandigheden 

Mede onder invloed van de overheidsbemoeienis ontstaat een steeds sterkere positie voor 

personeel. Een van de gevolgen daarvan is dat personeel wordt voorzien van veel verschillende 

arbeidsvoorwaarden. Een ontwikkeling die vanaf de jaren ’80 waarneembaar is, is de afname van het 

belang van de primaire arbeidsvoorwaarden (Leibowitz, 1983). Waar de situatie vroeger heel 

eenvoudig en overzichtelijk was: men werkte en kreeg daar geld voor, is dit uitgangspunt aan 

verandering onderhevig.  

 

Doordat de overheidsinvloed de laatste eeuw vele mate groter is geworden zijn daarmee ook de 

belastingen exponentieel gestegen. Over loon worden directe belastingen en premies geheven maar 

ook bepaalde secundaire arbeidsvoorwaarden worden beïnvloed door belastingen. Volgens 

Leibowitz (1983) heeft dit ervoor gezorgd dat arbeidsvoorwaarden die niet direct uit te drukken zijn 

in geld steeds belangrijker geworden zijn. Zaken als promotie- en ontwikkelingsmogelijkheden en 

psychologische arbeidsomstandigheden zijn daarom meer dan eens van belang voor personeel en 

daarmee voor organisaties om personeel te motiveren (Van Gijzen & Rietveld, 2009).  

Dit is voor dit onderzoek relevant om mee te nemen omdat de arbeidsvoorwaarden op veel 

verschillende gebieden van invloed zijn op motivatie.  

 

Keuzevrijheid 

Een voorbeeld van een recentere ontwikkeling op het gebied van arbeidsvoorwaarden in Europa is 

de intrede van keuzevrijheid (Delsen, Bender & Smits, 2006; Van Sloten, Nauta & Oeij, 2005). 

Onderzoek heeft aangetoond dat personeel in toenemende mate belang hecht aan keuzevrijheid op 

het gebied van arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden (Hogarth, Hasluck, & Pierre, 2000; 

Bettio, Del Bono, & Smith, 1998). Organisaties spelen hier op in door de zogenaamde cao à la carte 

aan te bieden (Van Sloten, Nauta & Oeij, 2005). Een stimulans wordt hier geboden doordat Europese 

en nationale (fiscale) regelingen in toenemende mate keuzevrijheid op het gebied van 

arbeidsvoorwaarden ondersteunen (Delsen, Bender & Smits, 2006). Mede hierdoor is de laatste jaren 

het percentage organisaties dat een keuzemogelijkheid biedt op het gebied van arbeidsvoorwaarden 

meer dan verdubbeld (Van Sloten, Nauta & Oeij, 2005).  

De basis voor dergelijke regelingen ligt bij het Akkoord van Wassenaar, dat in 1982 gesloten werd 

door vakbondsleiders en werkgeversorganisaties. In dit akkoord werd overeengekomen dat 

personeel minder loon kreeg in ruil voor arbeidstijdverkorting. Met dit akkoord werd de centrale 

zeggenschap op het gebied van arbeidsvoorwaarden vervangen door meer sectorale zeggenschap en 

dit vormde de basis voor het poldermodel. Met het ontstaan van het poldermodel ontstond er een 

sterkere positie voor het personeel. Deze sterkere positie van individuele werknemers heeft 

uiteindelijk geleid tot een toenemende vraag naar en het ontstaan van arbeidsvoorwaarden op maat 

(Delsen, Bender & Smits, 2006). Deze arbeidsvoorwaarden op maat maken een betere werk-privé 

balans mogelijk en hebben tevens een positieve invloed op de motivatie van het personeel (Delsen, 

Bender & Smits, 2006).  
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2.3.3 Welke supply bieden organisaties? 

Onder invloed van historische ontwikkelingen en wet- en regelgeving bieden organisaties 

tegenwoordig een breed palet van regelingen en omstandigheden rondom het werk aan. Onder 

andere met als doel om personeel te motiveren. Deze zijn in elke organisatie, door de verschillende 

context, anders. Belangrijk in dit verband is het begrip arbeidsvoorwaarden. Hiervan zijn 

verschillende definities mogelijk.  

De definitie die de Sociaal Economische Raad (SER) hanteert voor arbeidsvoorwaarden is: “Het 

samenstel van rechten en plichten van werkgever en werknemer ten opzichte van elkaar ten aanzien 

van het verrichten van arbeid in loondienst. Het gaat om de voorwaarden waaronder de werknemer 

bereid is zijn arbeidsprestatie te leveren. Het betreft dus niet alleen loon, maar ook 

arbeidsomstandigheden waaronder de arbeid wordt verricht (…) Onder arbeidsvoorwaarden kan men 

derhalve verstaan alle afspraken tussen werkgever en werknemer die betrekking hebben op de 

arbeidsverhouding” (Sociaal Economische Raad (SER), 2014).  

 

Primaire, secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden 

Een onderscheid dat vaak gemaakt wordt op het gebied van arbeidsvoorwaarden is tussen primaire, 

secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden, dit gebeurt voornamelijk in de Nederlandse context.  

Primaire arbeidsvoorwaarden zijn de regelingen over geld en tijd, voornamelijk gevormd door 

regelingen over de hoogte van het loon en de arbeidsduur. Deze worden vaak vastgelegd in een 

ondernemingsovereenkomst (FNV, 2007). Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn de regelingen die 

bovenop de primaire arbeidsvoorwaarden komen. Voorbeelden van dergelijke voorwaarden zijn 

flexibele werktijden, auto van de zaak, vervroegd pensioen en kinderopvangvergoeding. Ook 

secundaire arbeidsvoorwaarden worden vaak in een cao of ondernemingsovereenkomst vastgelegd 

(FNV, 2007). Tertiaire arbeidsvoorwaarden hebben niet het collectieve karakter van primaire en 

secundaire arbeidsvoorwaarden, maar worden voor een specifieke organisatie of individu vastgelegd. 

Ze zijn ook vaak niet op financiën maar op het welzijn van de werknemer gericht. Voorbeelden van 

deze tertiaire voorwaarden zijn: het aanbod in de bedrijfskantine, kortingen, sportabonnementen en 

excursies (FNV, 2007).  

 

Hygiëne factoren en motivators  

Het onderscheid tussen primaire, secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden is wetenschappelijk 

niet sterk onderbouwd. Daarom is het van belang verder te kijken naar een categorisatie van supply 

die organisaties aanbieden in de vorm van arbeidsvoorwaarden. Het onderscheid van de drie 

verschillende arbeidsoriëntaties biedt al houvast voor een ordening over de zaken die een rol spelen 

bij werken in organisaties (Vandenabeele & Hondeghem, 2002). 

 

Een belangrijke toevoeging hierop wordt geboden door Herzberg (1968). Hij maakt in zijn theorie een 

onderscheid tussen intrinsieke en extrinsieke factoren. De factoren die van invloed zijn op de 

biologische needs zijn volgens Herzberg extrinsiek en deze noemt hygiëne factoren. Onder de 

hygiëne factoren vallen zaken als salaris, status en controle. De hygiëne factoren kunnen, wanneer ze 

niet voorzien in de needs van individuen, zorgen voor ontevredenheid en daarmee demotivatie. Deze 

factoren hebben, zelfs wanneer er aan needs wordt voldaan, volgens Herzberg geen effect op 

motivatie, maar zorgen voor geen job dissatisfactie (Rainey, 2009). 
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Om mensen te motiveren zijn motivators belangrijk. Motivators zijn zaken die direct met het werk 

van doen hebben, spelen in op de intrinsieke needs, en zorgen ervoor dat mensen vanuit zichzelf 

(autonoom) gemotiveerd raken (Herzberg, 1968). Om dit te doen is het volgens Herzberg voor 

organisaties van belang aandacht te besteden aan: achievement, recognition for achievement, the 

work itself, responsibility and growth or advancement (Herzberg, 1968, p. 9). Dit kan door 

verantwoordelijkheden over te hevelen naar personeel, ze erkenning te geven en ze de kans te 

bieden om door te groeien binnen de organisatie. Dit wordt job-enrichment genoemd (Herzberg, 

1968, p. 12).  

 

Herzberg stapt in zijn theorie af van het gangbare continuüm waarbij iets motiveert dan wel 

demotiveert. De motivators die voor job satisfactie zorgen zijn anders en afgescheiden van de 

hygiëne factoren die invloed hebben op dissatisfactie en daarmee ontevredenheid (Herzberg, 1968, 

p. 9). Volgens Herzberg is het tegenovergestelde van job satisfactie niet dissatisfactie maar geen job 

satisfactie. Hetzelfde geldt voor dissatisfactie: het tegenovergestelde hiervan is niet job satisfactie 

maar geen job dissatisfactie (Herzberg, 1968, p. 9).  

 

Wanneer de theorie van Herzberg gekoppeld wordt aan de indeling van drie arbeidsoriëntaties die 

Vandenabeele en Hondeghem (2002) hanteren dan kunnen de zaken die vallen onder de intrinsieke 

oriëntatie als motivators getypeerd worden waar de andere twee (extrinsieke) oriëntaties als hygiëne 

factoren kunnen worden omschreven. Volgens de theorie van Herzberg zullen de hygiëne factor niet 

van invloed zijn op motivatie, zelfs niet als personeel er zeer tevreden over is. Hierdoor is de 

volgende hypothese opgesteld: 

 

Hypothese 2: 

o Tevredenheid van medewerkers van ING Bank over zaken die vallen onder de 

extrinsieke arbeidsoriëntaties (zacht en hard extrinsiek) heeft geen effect op het 

autonome motivatie niveau van het personeel van ING Bank 
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2.4 De match tussen needs en supply  

Need en supply blijken van belang bij het motiveren van personeel. Op het moment dat personeel 

wordt voorzien in hun needs door de supply van organisaties is er sprake van een match tussen de 

needs en supply. In deze context wordt ook gesproken van ‘need satisfaction’ (Deci et al., 2001; Ryan 

& Deci, 2000; Alderfer, 1969). Op dat moment is personeel gemotiveerd, dit kan verklaard worden 

door het feit dat personeel is voorzien in hun needs. De match tussen needs en supply wordt in deze 

paragraaf verder besproken. 

2.4.1 Person-organization fit 

De Self Determination Theory stelt dat het van bij het motiveren van personeel van belang is de 

organisatiewaarden en organisatiedoelen door individuen opgenomen worden in de persoonlijke 

waarden en doelen. Dit zal bijdragen aan de motivatie van het personeel. Het proces van het 

opnemen van organisatiewaarden en organisatiedoelen wordt in de SDT internalization genoemd 

(Deci & Ryan, 2000, p. 229). Bij het werken in organisaties is het van belang dat de kenmerken van 

organisaties op een lijn liggen met individuele kenmerken. Individuen zullen sterker gemotiveerd zijn 

te werken in een organisatie die aansluit bij hun individuele kenmerken. Wanneer dit het geval is, is 

er sprake van fit (Kristof-Brown, Zimmerman & Johnson, 2005).  

 

Person-organization fit (PO-fit) geeft aan in welke mate personeel zich identificeert met verschillende 

kenmerken van de organisatie, dit wordt uitgedrukt in organization attractiveness (Kristof-Brown, 

Zimmerman & Johnson, 2005, p. 292). Van een hoge mate van organization attractiveness is sprake 

op het moment dat organisatiekenmerken goed aansluiten bij wat het personeel belangrijk vindt. 

 

Schematisch ziet PO-fit er als volgt uit:  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 3: PO fit  

 

Personeel zal zich aangetrokken voelen tot organisaties waarmee zij zich identificeren en waar 

verwacht kan worden dat need satisfaction plaats gaat vinden. Er kan een koppeling gemaakt 

worden met arbeidsoriëntaties: Arbeidsoriëntaties geven aan waar personeel op gericht is, op het 

moment dat de organisatie op dit gebied voorziet door middel van supply is er sprake van fit. De 

organisatie is dan aantrekkelijker om voor te (blijven) werken. Bijvoorbeeld prestatiegerichte 

personen, zullen zich aangetrokken voelen tot organisaties waarin prestaties sterk beloond en 

aangemoedigd worden (Bretz & Judge, 1994).  

 

De link die gelegd kan worden tussen fit en motivatie is interessant omdat er volgens Kristof-Brown 

en Billsberry (2013) een verband bestaat tussen PO fit en de SDT. Volgens deze auteurs is het zo dat 

naarmate er een hogere mate van PO fit wordt ervaren, er tevens need satisfaction plaatsvindt van 

Organisatie kenmerken 

Individuele kenmerken 
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Organization 
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de drie bassibehoeften uit de SDT. Dit wordt onder meer ondersteund door onderzoek van Greguras 

en Diefendorff (2009, p. 28), waaruit blijkt dat mensen die een hogere mate van PO-fit ervaren ook 

een hogere mate van autonomie, competentie en verbondenheid ervaren.  

 

Uit dit laatste onderzoek blijkt dat er via deze weg een verband is tussen fit en toename van 

autonome motivatie. Wanneer de supply die door de organisaties wordt geboden bij het verrichten 

van arbeid op een lijn liggen met wat de het personeel van belang acht (de arbeidsoriëntatie) dan is 

er sprake van fit of need satisfaction (Greguras & Diefendorff, 2009, p. 28).  

Fit blijkt tevens een positief effect te hebben op performance. Deze uitkomsten zijn consistent met 

andere onderzoeken over het verband tussen fit en performance (o.a. Hoffman & Woehr, 2006). En 

worden verklaard doordat needs van individuen worden bevredigd. 

  

Kortom, er vindt op het moment dat er sprake is van fit, need satisfaction van de drie needs uit de 

SDT plaats (Greguras & Diefendorff, 2009; Ryan & Deci, 2005). Op het moment dat er sprake is van 

need satisfaction van deze drie needs is de verwachting dat personeel gemotiveerd is (Ryan & Deci, 

2000). Op deze manier bestaat er dus een positief verband tussen fit en motivatie.  

 

De hypothese die aan de hand van het voorgaande opgesteld wordt is: 

 

Hypothese 3: 

o Er bestaat een positief verband tussen fit en autonome motivatie bij personeel van 

ING Bank  
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2.5  Typen motivatie  

Uit de literatuurstudie is duidelijk geworden dat motivatie afhankelijk is van needs. De mate waarin 

er een match bestaat tussen needs van het personeel en wat er geboden wordt door organisaties zal 

van positieve invloed zijn op motivatie. In deze paragraaf wordt dieper ingegaan op motivatie. Eerst 

zal worden ingegaan op de thema’s intrinsieke en extrinsieke motivatie en vervolgens zal aan de 

hand van de Self Determination Theory worden ingegaan op verschillende typen van extrinsieke 

motivatie. 

2.5.1 Intrinsieke motivatie  

Wanneer er over motivatie wordt gesproken wordt niet alleen een onderscheid gemaakt in de mate 

van motivatie maar ook gekeken naar het type motivatie. Dit type motivatie geeft aan wat de reden 

achter de motivatie is, wat de basis vormt voor de actie die volgt (Ryan & Deci, 2000). Een 

onderscheid dat op dit vlak gemaakt wordt betreft een onderscheid tussen intrinsieke en extrinsieke 

motivatie. 

 

Intrinsieke motivatie is te definiëren als het verlangen van het individu om de taak te verrichten uit 

eigen wil, omdat de inhoud van de taak of actie als leuk of plezierig wordt ervaren (Bénabou & Tirole, 

2003). Intrinsieke motivatie wordt gezien als de beste vorm van motivatie. Deze motivatie komt 

namelijk uit mensen zelf en komt in vrijheid, niet afhankelijk van anderen tot stand. Deze motivatie 

komt tot stand uit interesse voor de taak die vervuld wordt. Intrinsieke motivatie blijft behouden 

wanneer personeel het gevoel blijft houden autonoom te kunnen handelen. Intrinsieke motivatie zal 

afnemen wanneer dit niet het geval is (Deci & Ryan, 2000).  

 

Deze motivatie die uit mensen zelf komt kan nog verder worden uitgediept. Lindenberg (2001, p. 

339) stelt bijvoorbeeld dat het te simpel is om één reden te geven als motief voor motivatie. Er 

kunnen volgens deze auteur verschillende motieven simultaan bestaan voor motivatie voor het 

uitvoeren van een bepaalde taak of actie. Er kan daarbij wel een verschil bestaan in de kracht van 

verschillende motieven. Volgens Lindenberg is intrinsieke motivatie daarbij wel de sterkste vorm van 

motivatie. Als voorbeeld geeft hij dat een persoon een motief voor het verrichten van werk 

tegelijkertijd geld en plezier in het werk kan zijn. Daarbij kan plezier in het werk (intrinsiek) wel de 

boventoon voeren maar kan geld als motief hier naast bestaan.  

 

Lindenberg (2001) maakt tevens een onderscheid tussen twee verschillende vormen van intrinsieke 

motivatie. De eerste vorm wordt enjoyment-based genoemd, dit is de ‘klassieke’ vorm van intrinsieke 

motivatie en gaat dus om plezier dat uit de taak zelf wordt gehaald. De tweede vorm van intrinsieke 

motivatie die daarnaast bestaat is obligation-based, bij deze vorm speelt een normatief frame een 

rol. Dit normatieve frame, waarin de sociale omgeving van het individu belangrijk is doordat zij 

bepaalde normen en waarden overdragen, zorgt ervoor dat er in het individu iets gecreëerd wordt 

dat voor motivatie zorgt. Lindenberg (2001) schaart deze vorm van motivatie onder intrinsieke 

motivatie. Dit in tegenstelling tot Deci & Ryan (1985; 2000) die deze vorm van motivatie als de 

sterkste en meest autonome vorm van extrinsieke motivatie aanduiden.  
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2.5.2 Extrinsieke motivatie 

Extrinsieke motivatie zorgt er indirect voor dat bepaald gedrag tot stand komt. Bij dit type motivatie 

spelen consequenties die niet direct met de taak te maken hebben een rol. Hier gaat het om de 

uitkomsten van een bepaalde taak die de motivatie veroorzaken (Van den Broeck et al., 2009). 

Voorbeeld van extrinsieke motivatie is loon dat wordt ontvangen voor werk.  

 

Het onderscheid is relevant om te maken omdat uit onderzoek is gebleken dat intrinsiek 

gemotiveerde individuen beter functioneren en presteren (Van den Broeck et al., 2009). Een 

onderscheid tussen verschillende typen motivatie wordt ook gemaakt wanneer er wordt gesproken 

over extrinsieke motivatie. De SDT maakt een onderscheid tussen verschillende typen extrinsieke 

motivatie. Volgens de theorie bestaat er een verschil in kwaliteit tussen verschillende vormen van 

extrinsieke motivatie (Van den Broeck et al., 2009). Dit kwalitatieve verschil wordt veroorzaakt het 

verschil in autonomie die ten grondslag ligt aan de motivatie.  

 

De kwalitatief minste vorm van extrinsieke motivatie is volgens de SDT extern gereguleerde regulatie. 

Deze vorm van motivatie volgt op externe prikkels en controle zoals salaris en strikte controle door 

managers. De volgende vorm van motivatie is geïntrojecteerde regulatie. Bij deze vorm van motivatie 

wordt er een koppeling gemaakt tussen persoonlijke gevoelens aan het verrichten van een bepaalde 

taak. Voorbeelden van persoonlijke gevoelens zijn trots of schaamte. Doordat de koppeling 

plaatsvindt, zetten individuen zichzelf onder druk (Van den Broeck et al., 2009). De volgende vorm 

van extrinsieke motivatie is geïdentificeerde regulatie. In deze vorm zijn handelingen zaken waar het 

individu zich mee identificeert. Hierbij is de taak of rol opgenomen in de persoonlijke waarden en 

wordt er persoonlijk belang aan gehecht door het individu (Ryan & Deci, 2005). In deze vorm van 

motivatie is er sprake van autonomie en zal daardoor ook tot meer plezier en betrokkenheid leiden.  

 

De beste vorm van extrinsieke motivatie volgens de SDT is geïntegreerde regulatie. Bij deze vorm van 

regulatie is de taak of rol geïntegreerd in de psyché van het individu, er is daarbij sprake van een 

hoge mate van autonomie. Echter is het van belang duidelijk te maken dat deze vorm van extrinsieke 

motivatie met een hoge mate van autonomie verschilt van intrinsieke motivatie. Intrinsieke 

motivatie houdt in dat een persoon een taak of rol vervult omdat de taak of rol zelf plezierig 

bevonden wordt. Bij extrinsieke motivatie wordt de taak of rol vervuld met het oog op de uitkomst 

(Ryan & Deci, 2005). Het verschil tussen vormen van motivatie wordt gevormd door de mate waarin 

individuen doelen opnemen en eigen maken, dit wordt het proces van internalization genoemd 

(Ryan & Deci, 2005, p. 256). 

 

Naarmate externe regulaties meer eigen worden gemaakt door individuen veranderen ze in 

zelfregulatie en wordt het een vorm van autonome regulatie (Ryan & Deci, 2005). De verschillende 

vormen van extrinsieke motivatie zorgen voor een kwalitatief verschil in motivatie. Uit onderzoek is 

gebleken dan mensen beter presteren naarmate ze meer autonoom gemotiveerd zijn en dat zij zich 

daarnaast ook beter voelen (Shamir, 1991; Richer, Blanchard, & Vallerand, 2002; Bono & Judge, 

2003). Individuen die worden gestuurd door externe regulering of geïntrojecteerde regulering 

(gecontroleerd) zullen daarentegen juist minder goed presteren en minder goed in hun vel zitten. Dit 

wordt veroorzaakt door het feit dat hun basis need voor autonomie niet wordt bevredigd (Van den 

Broeck et al, 2009).  
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Het model dat volgt uit dit onderscheid op het gebied van motivatie ziet er als volgt uit: 

 
Figuur 4: SDT en motivatie (Ryan & Deci, 2005).  

 

 

Het kwalitatieve verschil in motivatie betekent ook dat het gecontroleerde motivatie ten koste gaat 

van het niveau van autonome motivatie. Om de kwaliteit van motivatie in de te bekijken wordt een 

simpele rekensom gemaakt: het niveau van autonome motivatie verminderd met het niveau van de 

gecontroleerde motivatie (Van den Broeck et al., 2009).   

 

Wanneer autonome motivatie plaatsmaakt voor gecontroleerde motivatie dan leidt dit tot 

verminderde prestaties (Ryan & Deci, 2000). Uit onderzoek is gebleken dat bij personeel, naarmate 

het meer geprikkeld wordt door gecontroleerde regulering, autonome motivatie wordt verdrongen 

door de kwalitatief mindere gecontroleerde motivatie. Dit proces wordt het motivation crowding 

effect genoemd (Georgellis, Lossa & Tabvuma, 2010). Een voorbeeld hiervan is wanneer lonen 

worden verhoogd in een organisatie, op dat moment bestaat de kans dat autonome motivatie 

plaatsmaakt voor deze vorm van externe regulering (Georgellis, Lossa & Tabvuma, 2010).  

 

Wat relevant is voor dit onderzoek is dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen twee typen 

motivatie, het ene type is extrinsiek en volgt op prikkels van buitenaf en het andere type is intrinsiek 

en komt uit het personeel zelf. Voor het onderzoek is dit een relevant onderscheid omdat het ook 

iets zegt over de kwaliteit van de motivatie. In deze studie worden de begrippen autonome motivatie 

en gecontroleerde motivatie gebruikt om het verschil te duiden tussen de typen motivatie. Over deze 

twee vormen van motivatie kan gezegd worden dat de motivatie die bij mensen zelf tot stand komt 

sterker is dan de motivatie die volgt op externe prikkels (Lindenberg, 2001; Deci & Ryan, 2000; Deci 

et al., 2001).  

 

De verwachting die hieruit volgt is: 

 

Hypothese 4: 

o Autonome motivatie van ING Bank personeel is sterker dan gecontroleerd 

motivatie. 
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Eerder werd beschreven dat fit optreedt als needs en supply op elkaar zijn afgestemd. Het onderzoek 

van Greguras en Diefendorff (2009) toont aan dat fit zorgt voor satisfactie van de drie needs uit de 

SDT en dat dit zal een positief effect hebben op motivatie.  

Fit kan worden ervaren op het gebied van arbeidsoriëntaties. Naar aanleiding van het onderzoek van 

Vandenabeele, Hondeghem en Steen (2004) zijn de arbeidsoriëntaties intrinsiek, zacht extrinsiek en 

hard extrinsiek naar voren gekomen. Uit de theorie van Herzberg (1968) volgt de verwachting dat fit 

over de intrinsieke oriëntatie een positief effect zal hebben op (kwalitatief betere) autonome 

motivatie. Extrinsieke factoren zijn volgens de theorie van Herzberg hygiëne factoren en hebben 

geen invloed op motivatie. Daaruit volgt de verwachting dat fit op het gebied van de (hard en zacht) 

extrinsieke oriëntaties een effect zal hebben op gecontroleerde motivatie. Dit kan verklaard worden 

doordat extrinsieke factoren van doen hebben met de gevolgen van arbeid en dit valt onder 

gecontroleerde motivatie.  

 

Hieruit volgen de volgende hypotheses: 

 

Hypothese 5a: 

o Fit over de intrinsieke arbeidsoriëntatie zal een positief effect hebben op 

autonome motivatie van ING Bank personeel 

Hypothese 5b: 

o Fit over de zacht extrinsieke oriëntatie zal een (positief) effect hebben op 

gecontroleerde motivatie van ING Bank personeel 

Hypothese 5c: 

o Fit over de hard extrinsieke oriëntatie zal een (positief) effect hebben op 

gecontroleerde motivatie van ING Bank personeel 
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2.6 Personeelsgroepen  
Naast het onderzoeken van arbeidsoriëntaties en motivatie wordt er in dit onderzoek gekeken naar 

verschillen tussen personeelsgroepen. ING Bank is een grote organisaties en heeft te maken met 

verschillende personeelsgroepen. In deze studie wordt personeel op basis van drie verschillende 

kenmerken in groepen ingedeeld. De onderbouwing voor dit onderscheid en de verwachtingen zullen 

hier besproken worden.  

2.6.1 Bedrijfsonderdelen 
Frey en Osterloh (2002, p. 244-252) stellen dat grote organisaties en in het bijzonder banken, te 

maken hebben met sterk verschillende personeelsgroepen en dat deze andere needs hebben. Om 

verschillende personeelsgroepen maximaal te motiveren is het volgens deze auteurs van belang 

rekening te houden met verschillen. De verschillen ontstaan doordat grote organisaties meerdere 

organisaties in één zijn. Verschillende onderdelen van het bedrijf oefenen andere functies uit. Dit is 

ook het geval bij ING Bank waar de verschillende bedrijfsonderdelen zich richten op verschillende 

taken van de organisatie. ING Bank bestaat uit vier bedrijfsonderdelen: Retail Banking (DB), 

Commercial Banking (CB), Operations and IT Banking (OIB) en Corporate Staff Department (CSD).  

 

Retail Banking richt zich specifiek op de verkoop van bancaire producten aan particuliere klanten dat 

retail wordt genoemd. Woodard, Cassill en Herr (1994) hebben onderzoek gedaan naar motivatie in 

de retail industrie. Uit dit onderzoek bleek dat in de retail industrie het psychologische werkklimaat 

met name van belang is bij het motiveren van personeel. Personeel in deze sector heeft specifiek 

psychologische needs, dit is kenmerkend en wijkt af van personeel in andere sectoren. De 

verwachting is dat dit ook verschillen op het gebied van motivatie oplevert.  

 

Het bedrijfsonderdeel Commercial Banking (CB) bij ING Bank is het investment banking onderdeel 

van ING waar zakelijk gebankierd wordt. In dit bedrijfsonderdeel is het personeel verantwoordelijk 

voor de service aan grootzakelijke klanten van ING. Uit onderzoek van Jordaan (2014) bleek dat 

personeel van het CB onderdeel van ING Bank zich niet goed kan vinden in de cao die is opgesteld 

voor de gehele bank. Personeel bij dit bedrijfsonderdeel gaf aan minder gemotiveerd te zijn naar 

aanleiding van de afschaffing van de bonussen. De gevonden verschillen in motivatie en needs in het 

onderzoek van Jordaan worden ondersteund door Frey en Osterloh (2002). Zij geven aan dat 

investment banking onderdelen van banken te kampen hebben met hoge turnover rates. Deze hoge 

turnover rates onder investment bankiers zijn het gevolg van afwijkende needs en verwachtingen 

onder personeel in deze onderdelen (Frey & Osterloh, 2002, p. 230-233). Hieruit kan worden 

onttrokken dat dit type werknemers andere needs en motivatie heeft dan werknemers van de 

overige bedrijfsonderdelen.  

 

Operations and IT Banking (OIB) is bij ING Bank verantwoordelijk voor de IT systemen van de bank en 

wordt voornamelijk bezet door IT’ers. Ross, Beath en Goodhue (1996) hebben onderzoek gedaan 

naar de behoeften en motivatie van IT personeel en kwamen tot de conclusie dat IT’ers specifiek 

belang hechten aan het volgen van trainingen om hun technische vaardigheden te verbeteren en 

gefocust leiderschap dat IT’ers helpt een vruchtbare relatie met de business op te bouwen (Ross, 

Beath & Goodhue, 1996, p. 33). Deze relatie met de business is nodig omdat IT vaak gezien wordt als 

een apart onderdeel van de organisatie. Wanneer voorzien wordt in deze specifieke behoeften van 

IT’ers zullen zij doordat ze zich meer betrokken voelen bij de rest van de organisatie ook beter 
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gemotiveerd zijn. Dit wordt ondersteund door andere onderzoeken die stellen dat commitment 

onder IT’ers lager is dan commitment onder andere professionals in organisaties (Engler, 1997). 

Ander onderzoek toont aan dat commitment van IT’ers, werkzaam bij banken, kan worden verhoogd 

door onder andere training, promotie en participatie (Kirmizi & Deniz, 2009, p. 9). Hieruit wordt 

afgeleid dat IT’ers needs hebben op het gebied van deze zaken. 

 

Het vierde bedrijfsonderdeel van ING Bank is Corporate Staff Department (CSD). Dit 

bedrijfsonderdeel wordt gekenmerkt door het werken voor de interne klant in plaats van voor de 

externe klant. CSD kan worden getypeerd als back office. Het feit dat er gewerkt wordt voor de 

interne in plaats van voor de externe klant heeft volgens onderzoek invloed op de motivatie van het 

personeel (Larsson & Bowen, 1989). 

 

Uit het bovenstaande blijkt een onderscheid tussen personeel van de vier bedrijfsonderdelen op 

basis van de specifieke kenmerken relevant. De verwachting is dat er zowel op het gebied van needs 

en motivatie verschillen bestaan. Gezien de specifieke context en de beperkte aanwezigheid van 

literatuur die rekening houdt met deze context stel ik de hypotheses als volgt op:  

 

Hypothese 6a: 

Er bestaat een verschil in needs niveau op het gebied van de arbeidsoriëntaties tussen de vier 

bedrijfsonderdelen van ING Bank 

 

Hypothese 6b: 

Er bestaat een verschil in mate van autonome motivatie tussen personeel van de vier 

bedrijfsonderdelen van ING Bank 

 

2.6.2 Levensfases 
Een volgend onderscheid wat relevant is bij onderzoek naar needs is een onderscheid op basis van 

levensfase. Over levensfases en needs is veel onderzoek verricht. In de literatuur wordt het belang 

van levensfasebewust personeelsbeleid wordt benadrukt. Dit betreft het aanpassen van HR 

activiteiten aan de levensfase waarin een individu zicht bevindt. Het belang dat onder andere door 

Super (1980) aan levensfasebewust personeelsbeleid wordt gehecht is gebaseerd op de overtuiging 

dat de levensfase waarin een individu zich bevindt belangrijke informatie verschaft over de 

behoeften op het werk.  

 

Volgens Pogson, Cober, Doverspike en Rogers (2003) is het zo dat er belangrijke verschillen bestaan 

tussen personeel in verschillende levensfases. Dit wordt ondersteund door Twenge et al. (2010), zij 

vonden dat jongere medewerkers sterkere extrinsieke needs heeft. Personeel heeft andere 

behoeftes en is het belangrijk om hier op in te spelen voor organisaties. Dit kan onder andere 

gebeuren met behulp van arbeidsvoorwaarden (Pogson et al., 2003). Tevens heeft onderzoek 

aangetoond dat er op het gebied van motivatie verschillen bestaan tussen personeel in verschillende 

levensfases. Kooij (2010) bijvoorbeeld stelt dat ouder personeel op een andere manier is 

gemotiveerd dan jonger personeel. Toch bestaat er in de literatuur geen eenduidigheid over de 

exacte verschillen tussen levensfases.  
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De verwachtingen die hieruit volgen zijn: 

 

Hypothese 7a: 

Er bestaat een verschil in needs niveau op het gebied van de arbeidsoriëntaties tussen personeel in 

de drie levensfases bij ING Bank 

 

Hypothese 7b: 

Er bestaat geen verschil in mate van autonome motivatie tussen personeel in de drie levensfases 

bij ING Bank 

 

2.6.3 Functiegroepen 
Tot slot kunnen personeelsgroepen worden ingedeeld op basis van functiegroep. Er kan een 

onderscheid gemaakt tussen Junior, Medior en Senior medewerkers. Het is relevant om te kijken 

naar verschillen tussen functiegroepen bij ING Bank omdat personeel, afhankelijk van de 

functieschaal te maken heeft controle door managers in de organisatie. De hoogte functieschalen 

hebben het minst te maken met een direct leidinggevende of manager die hen controleert. Uit 

onderzoek is gebleken dat personeel dat minder direct gestuurd wordt en daardoor meer autonomie 

ervaart sterker autonoom gemotiveerd is (Deci & Ryan, 1985; 2000). Daarnaast bleek uit het werk 

van McClelland (1961) dat er een verschil in needs niveau bestaat tussen een leidinggevende en 

ondergeschikte. Een manager zal volgens deze theorie een hoger niveau van n Pow ervaren.  

 

De verwachtingen die hieruit volgen zijn: 

 

Hypothese 8a: 

Er bestaat een verschil in needs niveau op het gebied van de arbeidsoriëntaties tussen personeel 

de drie functiegroepen bij ING Bank 

 

Hypothese 8b: 

Er bestaat een verschil in mate van autonome motivatie tussen personeel in de drie 

functiegroepen bij ING Bank 
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2.7 Verwachtingen en theoretisch model 

Naar aanleiding van de theoretische studie die in het theoretisch kader behandeld is kan een 

theoretisch model worden opgesteld dat de verwachtingen weergeeft die uit de theorie naar voren 

zijn gekomen.  

Het theoretisch model is onderstaand weergegeven: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5: Theoretisch model 

 

In het theoretisch model worden de behandelde theorieën samengenomen en worden de 

belangrijkste verwachtingen weergegeven. Aan de linkerkant staat de fit weergegeven, daarvan is 

sprake op het moment dat er een match bestaat tussen needs en supply. Onder de fit staan de drie 

verschillende arbeidsoriëntaties weergegeven. Aan de rechterkant wordt het onderscheid tussen 

autonome en gecontroleerde motivatie zichtbaar.  

 

De bovenste pijl in het model staat voor de verwachting dat fit op het gebied van de intrinsieke 

arbeidsoriëntatie een positief effect zal hebben op autonome motivatie. De onderste twee pijlen 

geven de verwachting weer dat fit op het gebied van de extrinsieke factoren een effect zal hebben op 

gecontroleerde motivatie. Deze verwachtingen worden verklaard door het onderscheid dat Herzberg 

(1968) maakt tussen motivators en hygiëne factoren. De verwachting is dat de zaken onder de 

intrinsieke arbeidsoriëntatie motivators zijn en een positief effect zullen hebben op autonome 

motivatie. De zaken onder de extrinsieke arbeidsoriëntaties zijn hygiëne factoren en zullen daarom 

geen effect op de kwalitatief betere autonome motivatie hebben maar op de kwalitatief mindere, 

gecontroleerde motivatie.  

Fit  
Needs - Supply 

Intrinsiek 

Hard Extrinsiek 

Zacht Extrinsiek 

Gecontroleerd 

Autonoom 

Motivatie 
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10119 
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Werknemers ING 

Domestic Bank (DB) 

Commercial Bank (CB) 

Operations and IT Banking 
(OIB) 

Corporate Staff Department 
(CSD) 

3.  Methodologie  

3.1 Inleiding 
Bij het doen van wetenschappelijk onderzoek moeten keuzes gemaakt worden, met name om te 

voldoen aan de eisen die aan dit type onderzoek gesteld worden. De keuzes die gemaakt zijn in dit 

onderzoek worden in dit hoofdstuk toegelicht. Eerst zal de onderzoekspopulatie nader worden 

belicht en zullen de toegepaste meetschalen besproken worden, vervolgens wordt ingegaan op de 

opbouw van de enquête en de maatregelen die genomen zijn om de betrouwbaarheid en validiteit 

van het onderzoek te waarborgen. Tot slot zullen de methoden die gebruikt zijn voor de analyse van 

de data worden besproken.  

3.2 Onderzoekspopulatie  

De methode die bij de wetenschappelijke positie en de vraagstelling in dit onderzoek past is 

kwantitatief. In dit onderzoek is gezocht naar de mate van invloed van fit op motivatie, dit betreft 

meetbare eenheden waardoor een kwantitatieve onderzoeksmethode het best passend is bevonden. 

Het onderzoek heeft plaatsgevonden onder medewerkers van ING Bank Nederland. Bij de bank zijn 

15.970 personen werkzaam in vaste dienst (maart 2014).  

Onderstaand zal worden besproken hoe de populatie over de bank verdeeld is. Dit zal worden 

gedaan aan de hand van de eerder besproken controle variabelen.  

3.2.1 Personeel ING Bank 

Op basis van drie controlevariabelen is gekeken naar verschillen op het gebied van 

arbeidsvoorwaarden en motivatie tussen personeelsgroepen bij ING Bank; bedrijfsonderdeel, 

levensfase en functiegroep. In paragraaf 2.6 is de relevantie van het onderscheid tussen 

personeelsgroepen uiteengezet. In deze paragraaf worden de personeelsgroepen bij ING Bank nader 

belicht aan de hand van aantallen en verdeling.  

 

Bedrijfsonderdeel 

De eerste controlevariabele waar rekening mee gehouden is in dit onderzoek is ‘bedrijfsonderdelen’.  

In onderstaande figuur staat de verdeling van personeel over de 4 bedrijfsonderdelen weergegeven, 

hier wordt zichtbaar dat bij DB veruit de meeste personen werkzaam zijn. CB telt het minst aantal 

werknemers.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figuur 7: verdeling medewerkers ING Bank over bedrijfsonderdelen 
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Levensfase 

In dit onderzoek is eveneens rekening gehouden met verschillen tussen werknemers in verschillende 

levensfases. Er is daarbij een onderscheid gemaakt tussen 3 levensfases. Dit zijn de trial stage, 

stabilization stage, maintenance stage. Personeel tot 31 jaar behoort tot de trial stage. De individuen 

in de maintenance stage hebben een leeftijd tussen de 31 en 44 jaar en personeel dat tot de 

stabilization stage behoort is 44 jaar en ouder (Pogson et al., 2003).  

De reden dat er voor is gekozen om levensfase op deze manier te operationaliseren is dat dit in 

eerder onderzoek vaak zo is geoperationaliseerd en dat uitkomsten van dit onderzoek daardoor in 

perspectief van eerder onderzoek geplaatst kunnen worden. Onderstaand staat de verdeling van het 

personeel van ING Bank over de verschillende levensfasen weergegeven. Daarbij valt op dat de 

meeste medewerkers van ING Bank zich bevinden in de stabilzation stage en de maintenance stage. 

 

Tabel 1: Verdeling levensfases over bedrijfsonderdelen ING Bank 

 

Functiegroepen 

De derde controle variabele in dit onderzoek betreft ‘functiegroepen’. Onderscheid tussen personeel 

in functiegroepen is in dit onderzoek op de volgende basis gemaakt: Alle medewerkers bij ING Bank 

die onder de cao werken vallen in een bepaalde functieschaal. De functies zijn onderverdeeld in 

functieschalen 1 t/m 15. Waarbij schaal 1 het laagst is en schaal 15 betrekking heeft op 

seniormanagementfuncties. Voor ING Bank is het relevant om te achterhalen wat verschillen zijn 

tussen het personeel in verschillende functieschalen. Dit onderzoek heeft als doel om uitspraken te 

doen over de vraag of er inderdaad verschillen bestaan. Het onderscheid dat gemaakt is in deze 

studie betreft een onderscheid tussen juniors (functieschalen 1 t/m 8), mediors (functieschalen 9 t/m 

11) en seniors (functieschalen 12 t/m 15), deze worden ook bij ING Bank gehanteerd. De verdeling 

over de functiegroepen is onderstaand weergegeven. Duidelijk is dat de meeste medewerkers van 

ING Bank mediors zijn. . 

Tabel 2: Verdeling functiegroepen over bedrijfsonderdelen ING Bank 

 Trial stage, <31 Stabilization 

stage, 31-44 

Maintenance 

stage, 44+ 

Totaal 

Domestic Bank (DB) 1347 4203 4569 10119 

Commercial Bank (CB) 285  840 664 1789 

Operations and IT Banking 

(OIB) 

191 795 1139 2125 

Corporate Staff Department 

(CSD) 

255 954 681 1890 

 junior medior senior Totaal 

Domestic Bank (DB) 3946 4857 1215 10119 

Commercial Bank (DB) 394 787 608 1789 

Operations and IT Banking (OIB) 213 1487 425 2125 

Corporate Staff Department (CSD) 208 945 737 1890 
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3.2.2 Steekproef 

Aangezien het afnemen van 15.970 enquêtes niet reëel is in de gegeven tijd, is er voor gekozen een 

steekproef te trekken uit de populatie. Het trekken van een steekproef kan op verschillende 

manieren gebeuren. Één manier om dit te doen is aselect wat inhoudt dat er random mensen 

worden benaderd. Echter, was een van de doelen van dit onderzoek het doen van uitspraken over 

verschillende personeelsgroepen. In een dergelijk geval is het nuttig om een gestratificeerde 

steekproef te nemen (Van der Velde, Jansen & Anderson, 2004).  

 

Selectie van de respondenten heeft plaatsgevonden op basis van drie kenmerken: bedrijfsonderdeel, 

levensfase en functiegroep. Daarbij is er voor gezorgd dat er per categorie een minimum aantal 

mensen benaderd is. Er is voor gekozen om van de twee belangrijkste controlevariabelen 

(bedrijfsonderdeel en levensfase) minstens 50 personen te benaderen. Daardoor zijn 150 mensen 

per bedrijfsonderdeel benaderd. Maar gezien het feit dat het bedrijfsonderdeel Retail Banking (DB) 

aanzienlijk groter is dan de andere bedrijfsonderdelen is er voor gekozen om van dit 

bedrijfsonderdeel het dubbele aantal personen te benaderen (300). In totaal zijn er hierdoor 750 

personen benaderd, met een vertegenwoordiging van ten minste 50 per levensfase (trial stage, 

stabilization stage en maintenance stage) per bedrijfsonderdeel. Tevens zijn er per functiegroep een 

minimum aantal van 20 respondenten benaderd. 

Gegeven het feit dat er in de enquête gebruik wordt gemaakt van bepaalde begrippen en specifieke 

bewoordingen is er voor gekozen om enkel respondenten die Nederlands spreken te benaderen.  
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3.3 De enquête  

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een digitale enquête die uitgeschreven is via de website 

www.thesistools.nl. Het voordeel van het gebruik van de enquête is dat er op korte termijn relatief 

veel informatie kan worden verkregen (Baruch & Holtom, 2008). Gezien de grootte van de steekproef 

is dat een belangrijk voordeel. Daarnaast is het handig dat je als onderzoeker niet hoeft te 

classificeren, vragen kunnen doordat het gesloten vragen betreffen eenvoudig ingevoerd worden in 

een programma ter analyse. Een ander voordeel van de enquête is dat respondenten anoniem 

blijven en daardoor vrijer zullen antwoorden, dit zal een positief effect hebben op de validiteit van de 

data (Van der Velde, Jansen & Anderson, 2004). Om er voor te zorgen dat zo veel mogelijk van de 

benaderde respondenten de enquête in zouden vullen zijn verschillende maatregelen getroffen 

(Baruch & Holtom, 2008). Ten eerste is gekozen voor een online enquête, dit kost relatief weinig tijd 

en is eenvoudig toegankelijk. Daarnaast is de anonimiteit van respondenten sterk benadrukt, er is 

daarvoor ook een mail van het management van ING Bank meegezonden. Tot slot is na 10 dagen een 

reminder verzonden.  

 

Aan de hand van 122 vragen (zie bijlage 2) is onderzocht wat de effecten van fit op het gebied van 

verschillende arbeidsoriëntaties is op motivatie van personeel van ING Bank. In de enquête is gebruik 

gemaakt van de Likert schaal. Deze schaal geeft respondenten de mogelijkheid om op 5 verschillende 

manieren te antwoorden op een stelling/vraag, van (1) helemaal niet belangrijk/totaal oneens tot (5) 

zeer belangrijk/ helemaal eens. Waarbij er ook een antwoordmogelijkheid (3) gegeven wordt 

waarmee neutraal geantwoord kan worden. De Likert schaal is goed geschikt voor het 

standaardiseren van antwoorden (Van der Velde, Jansen & Anderson, 2004).  

 

De enquête is zo ingericht dat de verwachtingen die volgen uit het theoretisch model getoetst zijn. In 

de theoretische studie kwam naar voren dat fit of need satisfaction van belang is bij motivatie. Dit 

betreft de match tussen de need en supply bij medewerkers op het gebied van drie oriëntaties, 

intrinsiek, zacht extrinsiek en hard intrinsiek.  

 

Vandenabeele, Hondeghem en Steen (2004) hebben onderzoek gedaan naar de arbeidsoriëntaties 

van personen en kwamen tot drie verschillende oriëntaties. De oriëntaties bleken te zijn opgebouwd 

uit verschillende parcels, deze kunnen worden gezien als thema’s die vallen onder de oriëntaties. 

Vandenabeele, Hondeghem en Steen (2004) onderscheiden 21 parcels, dit zijn:  
 

1 Relatie met manager   

2 Persoonlijke ontwikkeling 

3 Afwezigheid van stress 

4 Loon 

5 Secundaire arbeidsvoorwaarden (financieel) 

6 Secundaire arbeidsvoorwaarden (niet-

financieel) 

7 Sociale factor 

8 Prestigieuze werkgever 

9 Mannelijke manager 

10 Vrouwelijke manager 

11 Verantwoordelijkheid 

12 Uitdaging  

13 Persoonlijke interesse  

14 Tastbaar resultaat 

15 Snelle promotie 

16 Moderne werkgever 

17 Makkelijke promotie 

18 Gelijke kansen voor man en vrouw 

19 Baanzekerheid 

20 Inmenging in beleid en politiek  

21 Klantgerichtheid  

 

 

http://www.thesistools.nl/
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Deze 21 parcels zijn in opgebouwd uit verschillende items, zo vallen onder ‘persoonlijke ontwikkeling’ 

de items:”werk dat bijdraagt aan mijn persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing”, “werk waarin men 

snel inspeelt op nieuwe ontwikkelingen” en ”werk waarvoor een permanente bijscholing vereist is”.  

Vandenabeele, Hondeghem en Steen (2004) hebben onderzoek verricht aan de hand van 66 items 

waar er uiteindelijk 43 van zijn toegewezen.  

 

40 van deze 43 items zijn voor deze studie relevant en bruikbaar bevonden (items onder het parcel 

‘Betrokken bij beleid en politiek’ zijn gezien de private aard van de organisatie van ING Bank niet 

relevant om mee te nemen en zijn daarom buiten beschouwing gelaten). Daarbij is er voor gekozen 

om de items aan te passen aan de specifieke situatie en het taalgebruik dat wordt gehanteerd bij ING 

Bank. Na de toetsen van betrouwbaarheid is uiteindelijk geanalyseerd met een lijst van 45 items, 

verdeeld over 17 parcels (zie bijlage 3).Deze parcels zijn geclusterd tot de drie oriëntaties (intrinsieke 

oriëntatie, zacht extrinsieke oriëntatie en hard extrinsieke oriëntatie), deze zijn toegepast in dit 

onderzoek.  

 

Er is voor gekozen om deze methode te gebruiken voor dit onderzoek om de validiteit te garanderen. 

Dat betekent dat de meetinstrumenten die gebruikt worden ook het doel dienen waar ze voor 

worden ingezet (Van der Velde, Jansen & Anderson, 2004). Er bestaat daarbij een onderscheid tussen 

verschillende vormen van validiteit. Inhoudsvaliditeit betekent dat de meting ook daadwerkelijk 

meet wat hij zou moeten meten (Van der Velde, Jansen & Anderson, 2004; Baruch & Holtom, 2008). 

Hier wordt aan voldaan door een meetschaal voor motivatie te gebruiken die is gebruikt door 

Vandenabeele (2013). Ook de meetschaal voor arbeidsoriëntaties is in eerder onderzoek toegepast 

en bleek betrouwbaar (Vandenabeele & Hondeghem, 2002).  

 

3.3.1 Opbouw enquête  

Deel A: Persoonlijke kenmerken 

In dit gedeelte van de enquête zijn aan de hand van een zestal vragen de persoonskenmerken van de 

respondenten bevraagd. Er is gevraagd naar geslacht, geboortejaar, bedrijfsonderdeel, functieschaal, 

arbeidsduur (wekelijks) en maandsalaris. Deze vragen zijn gebruikt om op personeelsgroepen met 

elkaar te kunnen vergelijken en te concluderen of er relevante verschillen bestaan tussen 

verschillende groepen op het gebied van arbeidsoriëntaties, fit en motivatie.  

 

Deel B: Belang van bepaalde items 

Uit de grondige theoretische studie bleek dat needs een belangrijke rol spelen bij motivatie. Daarom 

is er voor gekozen om needs te achterhalen door respondenten te laten selecteren wat zij van belang 

achten in de context van arbeid. Aan de hand de 17 parcels is in het tweede gedeelte van de enquête 

onderzocht in welke mate personeel van de bank needs heeft op het gebied van de parcels. Er is 

hierbij gekozen voor een opbouw waarbij de vragen van breed naar specifiek zijn ingedeeld. Met een 

onderscheid tussen vragen op drie niveaus: vragen op organisatieniveau, vragen over de 

werkzaamheden en vragen over de arbeidsvoorwaarden.  

 

Er is een begin gemaakt met items in de arbeidscontext op organisatieniveau. Dit betreffen de items 

onder die vallen onder de parcels: ‘prestigieuze organisatie’, ‘moderne organisatie’, ‘gelijke kansen’, 

‘maatschappelijk gerichtheid’ en ‘diversiteit’. Vervolgens zijn de items die betrekking hebben op 
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werkzaamheden bevraagd. Hieronder vallen de items onder de parcels: ‘uitdaging’, ‘persoonlijke 

ontwikkeling’, ‘persoonlijke interesse’, ‘verantwoordelijkheid’, ‘concrete resultaten’, ‘lage werkdruk’, 

‘snelle promotie’, ‘vaste benoeming’, ‘klantgerichtheid’ en ‘relatie met leidinggevende’.  

Tot slot zijn de items die betrekking hebben op arbeidsvoorwaarden bevraagd. Hieronder vallen de 

items onder de parcels: ‘primaire arbeidsvoorwaarden’, ‘secundaire arbeidsvoorwaarden’ en 

‘tertiaire arbeidsvoorwaarden’.  

 

Er is voor deze opbouw gekozen ten behoeve van de betrouwbaarheid van het onderzoek, op deze 

manier zijn de items die vallen onder de oriëntaties namelijk meer random over de enquête verdeeld 

en dit verkleint de kans op antwoordtendensen (Van der Velde, Jansen & Anderson, 2004).  

In totaal zijn er in onderdeel B 45 items bevraagd.  

 

Deel C: Tevredenheid met items 

Uit de theoretische studie bleek dat motivatie positief wordt beïnvloed op het moment dat er sprake 

is van fit. Dit vindt plaats op het moment dat de supply van organisatie is afgestemd op needs. 

Daarom is er in onderdeel C gevraagd aan respondenten in welke mate zij tevreden zijn met items in 

hun huidige arbeidssituatie bij ING Bank. 

Aan de hand van dezelfde 17 parcels waarover needs zijn bepaald, is in onderdeel C de supply 

bevraagd. Hierbij is voor dezelfde driedeling in de opbouw van de stellingen gekozen. Verschil wordt 

echter gevormd door het feit dat sommige items, aan de hand van specifieke ING Bank kenmerken 

specifieker bevraagd zijn (Bijvoorbeeld: bij belang is enkel gevraagd naar het generieke ‘belang van 

een goede vervoersregeling’, waar onder tevredenheid een onderscheid is gemaakt tussen de 

‘tevredenheid met de leaseregeling’, ’tevredenheid met de OV regeling’ en ‘tevredenheid met de 

Vergoeding eigen Vervoer’). Hier is voor gekozen om het zo tastbaar mogelijk te maken voor 

respondenten. In totaal zijn er in onderdeel C 51 items bevraagd. 

 

Deel D: Motivatie 

In het laatste deel van de enquête is de motivatie van ING Bank personeel onderzocht. De manier 

waarop motivatie geoperationaliseerd is, is gebaseerd op eerdere onderzoeken naar 

arbeidsmotivatie. Vandenabeele (2013) hanteert een schaal waarmee het type motivatie van 

personeel gemeten wordt. Er kan aan de hand van deze schaal een onderscheid gemaakt worden 

tussen autonome en gecontroleerde motivatie. Vandenabeele (2013) maakt een onderscheid tussen 

de verschillende typen motivatie in de SDT: external regulation, introjected regulation, identified 

regulation, en intrinsic motivation (Ryan & Deci, 2005). In dit onderzoek wordt alleen een 

onderscheid gemaakt tussen autonome motivatie en gecontroleerde motivatie.  

Aan de hand van een negental stellingen is het type motivatie onderzocht (zie bijlage 2).  

 

In vergelijking met Vandenabeele (2004) is er voor gekozen de stelling “omdat ik er (goed) voor 

betaald krijg” toe te voegen. Hiervoor is gekozen omdat ING Bank actief is in de financiële sector 

waar financiële beloningen belangrijk zijn.  

 

Aan de hand van deze stellingen is in dit onderzoek de mate van autonome motivatie van ING Bank 

personeel gemeten. Voordeel van het meten van motivatie op deze manier is dat tevens de Relatieve 

Autonomie Index (RAI) kan worden berekend. Dit continuüm dat loopt van -12 tot 12 wordt gebruikt 
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om de mate van autonomie in de motivatie te meten. Er is gekozen om motivatie op deze manier te 

operationaliseren omdat zo een onderscheid gemaakt kan worden tussen autonome motivatie, die 

volgens de verwachtingen uit de literatuur wordt beïnvloed door need satisfaction over de parcels 

onder de intrinsieke oriëntatie, en gecontroleerde motivatie die wordt beïnvloed door parcels die 

onder oriëntaties zacht en hard extrinsiek vallen (Vandenabeele, Hondeghem & Steen, 2004). 

Daarnaast sluit deze methode aan bij eerder onderzoek naar motivatie en daardoor kan dit 

onderzoek in perspectief geplaatst worden van andere onderzoeken en kunnen de resultaten 

worden vergeleken.  

 

3.3.2 Betrouwbaarheid meetschalen  

In dit onderzoek is gewerkt met acht verschillende schalen. Bij wetenschappelijk onderzoek is het van 

belang om aan de eisen van betrouwbaarheid en validiteit tegemoet te komen. Om de 

betrouwbaarheid van de toegepaste schalen te berekenen, is gebruik gemaakt van de Cronbach’s 

alpha (α). Met dit instrument meet je in hoeverre de antwoorden die vallen binnen dezelfde 

meetschaal met elkaar samenhangen (Reynaldo & Santos, 1999). Daarmee kun je bekijken of alle 

vragen over een item hetzelfde meten en meet je dus de interne validiteit van het onderzoek (Van 

der Velde, Jansen & Anderson, 2004). Om de betrouwbaarheid van het onderzoek te garanderen 

moet de α voor de schalen wel minimum waarde aannemen. Het criterium dat daarbij is 

aangenomen is α >0,7.  

 

De α is berekend over de drie oriëntaties: Intrinsiek, zacht extrinsiek en hard extrinsiek voor zowel 

need als supply. Daarnaast is de α berekend over de schalen die zijn toegepast voor het meten van 

motivatie. Daarvoor geldt dat er een onderscheid is gemaakt tussen autonome en gecontroleerde 

motivatie, dit onderscheid is in eerder onderzoek relevant gebleken (Vandenabeele, 2013).  

 

Om de betrouwbaarheid van de meetschalen te garanderen is er in dit onderzoek voor gekozen om 

enkele items te verwijderen. De vragen naar diversiteit (zacht extrinsiek) hadden een dusdanig 

negatief effect op de α-waarde dat er voor is gekozen deze vragen buiten beschouwing te laten. Ook 

de vragen naar ‘het werken dicht bij de woonplaats en ‘het belonen van company senioriteit’ wordt 

buiten beschouwing gelaten door het negatieve effect op de α-waarde.  

 

Daarnaast bleken bij de meetschaal van motivatie enkele aanpassingen vereist naar aanleiding van 

de α-waarde. Wanneer er gewerkt wordt met een onderscheid tussen autonome en gecontroleerde 

motivatie wordt bij gecontroleerde motivatie de stelling (Ik doe mijn best omdat) ‘ik er (goed) voor 

betaald word’ buiten beschouwing gelaten. Voor autonome motivatie geldt dat de stelling ‘ik het als 

mijn plicht beschouw’ buiten beschouwing gelaten wordt. Deze twee stellingen hadden een te 

drukkend effect op de van α-waarde. Dit is overigens in overeenstemming met eerder onderzoek 

(Vandenabeele, 2013; Vandenabeele, Hondeghem & Steen, 2004) waar ook bleek dat deze twee 

vragen een negatief effect hebben op de betrouwbaarheid van de schalen. In de tabellen 3 en 4 zijn 

de betrouwbaarheidsniveaus van de schalen weergegeven.  
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Oriëntatie Parcels Items Cronbach’s 

alpha (α) 
 

 

 

 

 

 

Intrinsiek 

Relatie met 

leidinggevend  

Q23, Q24, Q25  

 

 

 

 

 

α BELANG=      

0,79 

α TEVREDEN=  

0,83 

Persoonlijke 

ontwikkeling 

Q12,Q13,Q14 

Verantwoordelijkheid  Q16, Q26 

Maatschappelijk 

gerichtheid 

Q5(3),Q7(6),Q9(8), Q10, Q27 

Uitdaging Q11 

Persoonlijke interesse Q15 

 

 

 

Zacht 

Extrinsiek  

Lage werkdruk Q18, Q19  

 

α BELANG=      

0,74 

α TEVREDEN=  

0,74 

Tertiaire 

arbeidsvoorwaarden 

Q30,Q33,Q35,Q36(ABC),Q40 

,Q42,Q44 

Gemakkelijke 

promotie 

Q21 

Vaste benoeming Q22 

 

 

 

 

 

Hard 

Extrinsiek 

Concrete resultaten Q17  

 

 

 

 

α BELANG=      

0,77 

α TEVREDEN=  

0,83 

Prestigieuze 

organisatie 

Q1(1),Q2(5),Q3(9) 

Snelle promotie Q20 

Modern imago Q4(2) 

Primaire 

arbeidsvoorwaarden 

Q28,Q34,Q37,Q38(AB) 

Secundaire 

arbeidsvoorwaarden 

Q29,Q31(AB),Q32(ABC),Q43, 

Q45 

 
Tabel 3: Betrouwbaarheid van schalen Need en supply (α) (stelling nr. bij tevredenheid) 

 

 

Samengesteld concept Items  Cronbach’s alpha (α) 

Autonome motivatie  Motivatiestellingen 7, 8 & 9 α=0,8 

Gecontroleerde motivatie  Motivatiestellingen 1,3,4 & 5 α=0,73 
Tabel 4: Betrouwbaarheid van schalen motivatie 

 

Uit de gegevens in de tabellen blijkt dat alle meetschalen, na het verwijderen van enkele items, allen 

een mooi betrouwbaarheidsniveau van α >0,7 halen. Ze voldoen hiermee aan de eisen van 

betrouwbaarheid.  
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3.4 Respons  

Van de 750 ING Bank medewerkers die benaderd zijn hebben uiteindelijk 248 (33%) respondenten 

deelgenomen aan het onderzoek (n=248). Van de 248 ingevulde enquêtes werden er uiteindelijk 194 

(78%) compleet ingevuld. Afhankelijk van de analysemethode is er voor gekozen om de antwoorden 

van respondenten die de enquête slechts deels hebben ingevuld wel of niet mee te nemen.  

83 (34%) van de respondenten zijn vrouw en 163 (66%) man.  

De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 42 jaar (M=42,35, SD=10,35) met een minimum van 

23 jaar en een maximum van 69 jaar.  

De verdeling van de respondenten op basis van de controlevariabelen is te zien in tabel 5.  

  

 

Variabele 
 

Aantal % Algemene informatie  

Geslacht  

Man 

Vrouw 

 

163 

83 

 

66% 

34% 

Aantal respondenten 

Compleet ingevulde enquêtes 

248 

194 

42 

23 

69 

38 

Gemiddelde leeftijd 

Leeftijdsrange                        Min: 

                                                 Max: 

Gemiddelde arbeidsuren (p/w) 

 

Bedrijfsonderdeel  

  

Retail Banking 

Commercial Banking 

Operations and IT Banking 

Corporate staff department 

90 

69 

52 

37 

36% 

28% 

21% 

15% 

 

Levensfase  

  

Trial stage 

Stabilization stage 

Maintenance stage 

56 

76 

117 

23% 

30% 

47% 

 

Functiegroep 

  

Juniors 

Mediors 

Seniors 

49 

137 

60 

20% 

55% 

25% 
Tabel 5: overzicht respons enquête 

 

Het grootste deel van de respondenten is werkzaam bij het bedrijfsonderdeel Retail Banking. Van dit 

bedrijfsonderdeel werden ook de meeste respondenten benaderd. Verder valt op dat het aandeel 

respondenten in de maintenance stage veel groter is dan het aandeel in de twee andere levensfases.  
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3.5 Data analyse 

Voor de analyse van de data is gebruik gemaakt van het programma SPSS versie 22. De data uit de 

enquête is eerst gedownload van de website www.thesistools.nl en omgezet in Excel. Daar is de data 

gefilterd op geldigheid en vervolgens geëxporteerd naar SPSS.  

In SPSS is de data geanalyseerd. Bij de analyse is gebruik gemaakt van verschillende methoden. De 

resultaten zijn aan de hand van de deelvragen en hypotheses beschreven. Begonnen is met het 

beschrijven van de respondenten, hiervoor is gebruik gemaakt van frequentietabellen. Vervolgens is 

de betrouwbaarheid van de data getest. Om de betrouwbaarheid van de data te garanderen is de 

Cronbach’s alpha (α) berekend (zie paragraaf 3.3.2) voor de drie oriëntaties die onder needs 

gemeten zijn, de drie oriëntaties die onder supply gemeten zijn en voor de twee typen motivatie. 

Met dit instrument bereken je in hoeverre vragen die over eenzelfde concept gaan hetzelfde hebben 

gemeten, dit wordt de interne validiteit genoemd (Reynaldo & Santos, 1999).  

 

Deelvragen 

In het resultatenhoofdstuk is gekozen voor een opbouw van beschrijvend statistiek naar bivariaat en 

tot slot regressieanalyse. Onder deelvraag 1 is de vraag beantwoord welke arbeidsoriëntatie 

dominant is onder de respondenten, dit betreft beschrijvende statistiek. De analyse is gedaan aan de 

hand van hypothese 1, daarin werd verwacht dat respondenten primair needs hebben die vallen 

onder de intrinsieke oriëntatie. Needs op het gebied van de drie oriëntaties zijn geanalyseerd. 

Daarbij is het betrouwbaarheidsinterval berekend om het niveau van needs over de oriëntaties met 

elkaar te vergelijken en te bepalen of er significante verschillen bestaan.  

Deze methode is vervolgens herhaald bij deelvraag 2. Hier is de motivatie van ING Bank personeel 

geanalyseerd. Een onderscheid is daarbij gemaakt tussen autonome en gecontroleerde motivatie.  

 

Het nadeel van het gebruik van een tweedeling tussen autonome en gecontroleerde motivatie op 

deze wijze is dat alle stellingen evenveel gewicht krijgen toebedeeld. De eerste twee 

motivatiestellingen uit de gehanteerde schaal duiden echter op sterkere gecontroleerde motivatie 

dan de andere 2 stellingen die onder gecontroleerde motivatie vallen. Dit zelfde geldt voor 

autonome motivatie, waar de laatste twee stellingen op een sterkere mate van autonomie duiden.  

Om hier mee om te gaan is de Relatieve Autonomie Index (RAI) berekend. Met behulp van deze index 

zijn de motivatievragen gewogen en ontstaat een continuüm, dat loopt van -12 tot 12. Hiermee 

wordt de mate autonomie in de motivatie aangeduid. De RAI wordt berekend met de formule: (-2*  

externe regulering)+(-1*  introjectie)+(  *identificatie) +(-2*   intrinsiek) (Connell & Ryan, 1986). 

Waarbij externe regulering is opgebouwd uit stelling 1&3, introjectie: stelling 4&5, identificatie: 

stelling 7, intrinsiek: stelling 8&9 uit de schaal die in dit onderzoek is toegepast om motivatie te 

meten. De RAI scores zijn bij deelvraag 2 met behulp van een betrouwbaarheidsinterval geanalyseerd 

om hypothese 4 te toetsen. Er is dus gebruik gemaakt van twee schalen die het autonome motivatie 

weergeven: ‘Autonome motivatie’ en de ‘RAI’.  

 

Onder deelvraag 3 is gekeken naar verschillen tussen personeelsgroepen op het gebied van 

arbeidsoriëntatie en motivatie. Hier zijn de hypotheses 6a, 6b, 7a, 7b, 8a en 8b getoetst. Personeel is 

onderscheiden op basis van bedrijfsonderdeel, levensfase en functieschaal. Om te kijken of er 

significante verschillen bestaan tussen de groepen is er in SPSS gebruik gemaakt van de ANOVA toets. 

Met behulp van de ANOVA zijn arbeidsoriëntaties en RAI van personeelsgroepen vergeleken.  

http://www.thesistools.nl/
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Onder deelvraag 4 (paragraaf 4.5 en 4.6) zijn de hypotheses 5a, 5b en 5c getoetst. Begonnen is met 

Pearson’s correlation. Met behulp van deze methode is de samenhang tussen need, supply en 

motivatie geanalyseerd. Ter verdieping is daarna gekeken naar exacte invloed van need (x) en supply 

(y) op motivatie (z). Uit de theorie werd de verachting onttrokken dat wanneer de concepten need 

en supply op elkaar afgestemd zijn dat er dan sprake is van fit en dat dit een effect zal hebben op 

motivatie. In organisatieonderzoek is het meten van het effect van twee concepten als voorspeller 

van een derde uitkomst gebruikelijk. Daarbij wordt vaak gebruik gemaakt van difference scores om 

aan de hand van het verschil tussen twee scores (x & y) uitspraken te doen over een bepaalde 

uitkomst (z) (Edwards & Parry, 1993). 

 

Echter, heeft het gebruik van difference scores te maken met een aantal nadelen. Vaak genoemde 

nadelen van difference scores zijn de lage betrouwbaarheid, onechte correlatie en lage validiteit. 

Deze problemen komen met name voor op het moment dat er wordt gewerkt met concepten die 

bestaan uit grote aantallen constructen (Edwards, 1994).  

 

Er bestaat een alternatief voor het gebruik van difference scores: de polynomial regression. Het 

voordeel van deze methode is dat veel van de methodische problemen die zich voordoen bij het 

gebruik van difference scores worden vermeden. Dit gebeurt doordat er naast de concepten x en y 

ook gebruik wordt gemaakt van het kwadraat van de concepten en het product. Het voordeel van 

deze methode is dat het fit effect wordt meegenomen in de analyse (Edwards, 1994). Dit fit effect 

kan worden gezien als de extra dimensie die ontstaat wanneer men hoog scoort op zowel need als 

supply (Kristof-Brown, Zimmerman & Johnson, 2005). Anders gezegd het 1+1=3 effect. Bij het gebruik 

van de polynomial regression wordt met behulp van vijf regressieanalyses een vergelijking opgesteld. 

Deze vergelijking heeft als uitgangspunt: 
 

 Z = b0 + b1X + b2Y + b3X2 + b4X*Y + b5Y2 + e 

 

Waarbij b1 en b2 berekend kunnen worden door een regressieanalyse te doen met need (x) en 

supply (y) in SPSS. Vervolgens kunnen b3, b4 en b5 berekend worden door een regressieanalyse te 

doen met het kwadraat van need (x2), het kwadraat van supply (y2) en het product van need en 

supply (x*y) (Edward & Parry, 1993). 

Wanneer de waarden voor b1 t/m b5 berekend zijn kan de grafiek met behulp van Excel geplot 

worden. Gezien de aard van de vergelijking betreft dit een 3D plot. Deze 3D plot moet zorgen voor 

een duidelijke visualisering van het fit effect. Omdat er in dit onderzoek gebruik is gemaakt van 

verschillende oriëntaties is de regressieanalyse drie keer uitgevoerd: need en supply op het gebied 

van de intrinsieke oriëntatie en het effect op de RAI, need en supply op het gebied van de zacht 

extrinsieke oriëntatie en het effect op de RAI en tot slot need en supply op het gebied van de hard 

extrinsieke oriëntatie en het effect op de RAI.  

 

Overige hypotheses 

Tot slot zijn de twee overige hypothesis getoetst, hypotheses 2 en 3. Voor hypotheses 2 is gebruik 

gemaakt van Pearson’s correlatie. De methode die ook is gebruikt om deelvraag 4 te beantwoorden. 

Om hypothese 3 te toetsen (het fit effect) is eerst de data gecodeerd. Eerst is fit algemeen berekend 

door de gemiddelde score op alle vragen over needs (belang) af te trekken van de supply 

(tevredenheid). Vervolgens is een onderscheid gemaakt tussen twee groepen, groter dan 0 (fit) en 
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lager dan 0 (underfit). De autonome motivatie van deze groepen is met een independent samples t-

test vervolgens vergeleken. 

 

Ter verdieping is een extra analyse uitgevoerd. Deze extra stap is ondernomen omdat 

beargumenteerd kan worden dat er pas echt sprake is van een fit effect wanneer respondenten 

hetgeen ook daadwerkelijk van belang achten. Het fit effect treedt dan op wanneer er tegelijkertijd 

ook tevredenheid (>3,5)wordt aangemerkt.  

De procedure die ondernomen is, is dat respondenten die op need (belang) over alle stellingen >3,5 

scoorden werden gecodeerd met een 1 en respondenten die lager scoorden met een 0. Vervolgens is 

hetzelfde gedaan voor supply. Deze scores zijn opgeteld en daarna is een onderscheid gemaakt 

tussen respondenten die een 2 scoorden (sprake van fit effect want scoren op beiden hoog) en die 

lager scoorden. Daarna is met behulp van een independent samples t-toets de RAI scores van de 

groepen vergeleken en onderzocht of er een significant verschil bestaat tussen beide groepen.  
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4.  Resultaten 

4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk zullen de resultaten van de data-analyse besproken worden. Dit zal gebeuren aan de 

hand van de deelvragen en opgestelde hypotheses. Begonnen zal worden met het beschrijven van de 

data. Vervolgens zullen de bivariate analyses besproken worden en tot slot de regressieanalyses. 

4.2 Welke arbeidsoriëntaties bestaan onder personeel van ING Bank?  
Naar aanleiding van de analyse van de data kan de volgende ordening worden aangebracht wat 

betreft het needs niveau van respondenten over de items. (Een ordening van de items die bevraagd 

zijn, op basis van het needs niveau dat is toegekend is te vinden in bijlage 4). 

 

In de resultaten wordt zichtbaar dat respondenten het hoogste needs niveau toekennen aan het 

item ‘zelf beslissingen mogen nemen’ (M=4,36). Het laagste needs niveau wordt toegekend aan het 

item ‘weinig competitie ervaren voor promotie’ (M=2,51).  

Wanneer er verder wordt gekeken naar de needs dan valt op dat van de eerste 10 items er 6 items 

vallen onder de intrinsieke arbeidsoriëntatie (Items 26, 23, 12, 11, 25 & 5). Van de eerste 5 items zijn 

dit er zelfs 4 (items 26, 23, 12 & 11). De resultaten wijzen verder uit dat de 5 items waarvan het 

needs niveau het laagst is (Items 21, 18, 19, 41 & 35) allen onder de zacht extrinsieke 

arbeidsoriëntatie vallen. 

 

Dit maakt het interessant om te kijken naar het needs niveau verdeeld over de drie 

arbeidsoriëntaties. Wanneer we meer generalistisch ingaan op deze gegevens en kijken naar de 3 

oriëntaties zoals deze eerder in het theoretisch model onderscheiden zijn dan wordt het volgende 

zichtbaar. 

 

 
           Figuur 8: Gemiddelde belang verdeeld over oriëntaties 

 

De resultaten wijzen uit dat de items onder de intrinsieke oriëntatie het hoogste needs niveau 

krijgen toegekend door de respondenten van ING Bank. Deze wordt gevolgd door de hard extrinsieke 

oriëntatie. Tot slot volgt de zacht extrinsieke oriëntatie.  

 

Wanneer verder gekeken wordt naar de gemiddelde needs niveaus, kan de het 

betrouwbaarheidsinterval berekenend worden om uitspraken te doen over significante verschillen. 

Aan de hand hiervan kan geconcludeerd worden of de needs niveaus van de oriëntaties van elkaar 
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afwijken en kunnen uitspraken gedaan worden over welke arbeidsoriëntatie overheerst onder ING 

Bank respondenten.  

 

Uit het diagram volgen de volgende gegevens over het needs niveau dat wordt toegekend aan items 

onder de intrinsieke oriëntatie:  

M= 4,0479 met een betrouwbaarheidsinterval van 95% tussen de minimumgrens van 3,9978 en 

maximumgrens van 4,0981 

 

Needs niveau over items onder de zacht extrinsieke oriëntatie:  

M= 3,3441 met een betrouwbaarheidsinterval van 95% tussen de minimumgrens van 3,2782 en 

maximumgrens van 3,41 

 

Needs niveau over items onder de hard extrinsieke oriëntatie:  

M= 3,7734 met een betrouwbaarheidsinterval van 95% tussen de minimumgrens van 3,7204 en 

maximumgrens van 3,8282 

 

Uit deze gegevens wordt duidelijk dat de intervallen van de drie oriëntaties elkaar niet overlappen. 

Daarom kan geconcludeerd worden dat de intrinsieke arbeidsoriëntatie dominant is bij 

respondenten van ING Bank. Gevolgd door de hard extrinsieke oriëntatie en tot slot de zacht 

extrinsieke oriëntatie.  
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4.3 Motivatie ING Bank personeel? 
Motivatie kan uit verschillende zaken voortkomen. Zoals in het theoretisch kader bleek is er een 

onderscheid mogelijk tussen autonome en gecontroleerde motivatie.  

Dit onderscheid kan ook worden gemaakt voor de medewerkers van ING Bank. In de enquête is aan 

de hand van een bestaande schaal het type motivatie gemeten. De antwoorden op de 9 stellingen 

die betrekking hebben op motivatie was als volgt: (vraag: ‘Ik doe op mijn werk bij ING Bank mijn 

best…) 

 
Figuur 9: Gemiddelde scores motivatiestellingen  

 

Uit de gegevens in de tabel blijkt dat dat de belangrijkste reden voor respondenten om hun best 

doen bij ING is, ‘omdat ze plezier uit hun werk halen’ (stelling 8). Uit de gegevens in de tabel blijkt 

verder dat respondenten aangeven dat de minst sterke reden is: ‘omdat ze anders problemen met 

hun leidinggevende creëren’ (stelling 1).  

 

Deze data kan verder geanalyseerd worden en gebruikt worden voor een onderscheid tussen 

autonome motivatie en gecontroleerde motivatie. De stellingen 2 en 6 zijn (belonen en plicht) zijn 

verwijderd uit de analyse omdat deze een drukkend effect hadden op de betrouwbaarheid van de 

schaal (zie paragraaf3.3.2) en de schalen ‘autonome motivatie’ en ‘gecontroleerde motivatie’ zijn 

gecreëerd.  

 De score voor de schaal ‘autonome motivatie’(stellingen 7, 8 en 9) is M=4,104. De score voor de 

schaal ‘gecontroleerde motivatie’ (stellingen 1, 3, 4 en 5) is M=2,9111 scoren. Voor deze 

gemiddelden kan ook een betrouwbaarheidsinterval worden berekend om te kijken of de waarden 

significant van elkaar verschillen: 

 

Autonome motivatie 

M= 4,104 met een betrouwbaarheidsinterval van 95% tussen de minimumgrens van 4,0046 en 

maximumgrens van 4,1981 

 

Gecontroleerde motivatie 

M= 2,911 met een betrouwbaarheidsinterval van 95% tussen de minimumgrens van 2,7881 en 

maximumgrens van 3,0341 
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Uit deze analyse blijkt dat de intervallen van de categorieën autonome motivatie en gecontroleerde 

motivatie geen overlap vertonen. Daarom kan geconcludeerd worden dat autonome motivatie 

significant hoger is dan de gecontroleerde motivatie.  

 

Naast de schalen autonome en gecontroleerde motivatie wordt in dit onderzoek nog een schaal 

berekend om de mate van autonomie in de motivatie te duiden. De data kan gebruikt worden om de 

Relatieve Autonomie Index (RAI) (zie paragraaf 3.5) te berekenen (Connell & Ryan, 1986).  

Uit de analyse blijkt dat het gemiddelde van de RAI voor de populatie ligt op 4,0825 met een 

standaardfout van 0,27. Het continuüm van de RAI loopt van -12 tot 12 dus kan geconcludeerd 

worden dat ING Bank respondenten (relatief) autonoom gemotiveerd zijn. Dit ondersteunt de 

eerdere bevinding dat autonome motivatie sterker is dan gecontroleerde motivatie. 
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4.4 Verschillen tussen personeelsgroepen wat betreft arbeidsoriëntaties en motivatie? 
Onder deze deelvraag wordt er opnieuw naar de arbeidsoriëntaties en motivatie van de 

respondenten van ING Bank gekeken en ingezoomd op verschillen tussen personeelsgroepen. Het 

onderscheid dat wordt gemaakt is een onderscheid op basis van de controlevariabelen 

bedrijfsonderdeel, levensfase en functiegroep.  

 

Om de hypotheses 6a, 7a en 8a te toetsten worden oriëntaties van de personeelsgroepen met elkaar 

vergeleken met behulp van een ANOVA test. Met deze test worden de gemiddelden van groepen 

met elkaar vergeleken. Onderstaand worden eerst de gemiddelden van de groepen weergegeven en 

dan de uitkomst van de ANOVA analyse met de conclusie of er significante verschillen bestaan tussen 

de personeelsgroepen. Voor het toetsen van hypotheses 6b, 7b en 8b zijn de relatieve autonomie 

index (RAI) scores van de groepen vergeleken. Deze staan ook weergegeven in de tabellen. Hierbij is 

ook gebruik gemaakt van de ANOVA test. 

4.4.1 Bedrijfsonderdelen 
Arbeidsoriëntaties van respondenten per bedrijfsonderdeel  

 
ANOVA toets bedrijfsonderdelen 

 Intrinsiek Zacht 
extrinsiek 

Hard 
extrinsiek 

RAI 

Algemeen 4,05 3,34 3,77 4,10 

Retail Banking 4,10 3,35 3,74 4,80 

Commercial Banking 4,00 3,18 3,78 4,27 

Operations and IT Banking 4,04 3,44 3,69 3,14 

Corportate Staff Department  3,93 3,51 3,87 3,52 

F – ratio  1,74 4,36** 1,45 1,96 
     Tabel 6: arbeidsoriëntaties en RAI bedrijfsonderdelen 

 

In tabel 6 zijn de gemiddelden en de resultaten van de uitgevoerde ANOVA toetsen weergegeven. De 

resultaten laten zien dat er geen significante verschillen bestaan tussen de groepen wat betreft het 

needs niveau op het gebied van de intrinsieke oriëntatie en de hard extrinsieke oriëntatie. Wel blijkt 

uit de gegevens in tabel 6 dat er sprake is van een significant verschil wat betreft het needs niveau op 

het gebied van de zacht extrinsieke oriëntatie. Respondenten van Commercial Banking blijken een 

significant lager (F= 4,36**) needs niveau te hebben op het gebied van de zacht extrinsieke oriëntatie 

dan respondenten van de andere drie bedrijfsonderdelen. 

 

Uit de gegevens blijkt verder dat respondenten van alle bedrijfsonderdelen het hoogste needs niveau 

laten zien op het gebied van zaken die behoren tot de intrinsieke oriëntatie, gevolgd door de hard 

extrinsieke oriëntatie en het laagste niveau op het gebied van de zaken die behoren tot de zacht 

extrinsieke oriëntatie. Daarbij wijkt het needs niveau op het gebied van de zacht extrinsieke 

oriëntatie voor CB af van het needs niveau van de overige bedrijfsonderdelen.  

 

Relatieve Autonomie bedrijfsonderdelen 

Wanneer gekeken wordt naar de resultaten van de ANOVA wat betreft de RAI scores kan aan de 

hand van de gegevens in tabel 6 gesteld worden dat er geen significante verschillen bestaan wat 

betreft de RAI scores van respondenten van de vier bedrijfsonderdelen. 
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4.4.2 Levensfases 
Arbeidsoriëntaties van respondenten per levensfase 

Vervolgens zijn dezelfde analyses uitgevoerd waarbij personeelsgroepen werd vergeleken op basis 

van de drie levensfases. De resultaten zijn onderstaand weergegeven.  

 

ANOVA toets levensfases 

 Intrinsiek Zacht 
extrinsiek 

Hard 
extrinsiek 

RAI 

Algemeen 4,05 3,34 3,77 4,10 

Trial Stage 4,03 3,34 3,90 3,22 

Stabilization Stage 4,00 3,32 3,75 4,22 

Maintenance Stage 4,04 3,38 3,69 4,35 

F – ratio  0,215 0,236 4,819** 1,33 
    Tabel 7: arbeidsoriëntaties en RAI levensfases  

 

De resultaten laten zien dat er geen significante verschillen bestaan tussen de personeelsgroepen 

wat betreft het needs niveau op het gebied van de intrinsieke oriëntatie en de zacht extrinsieke 

oriëntatie. Wel blijkt uit de gegevens in tabel 6 dat er sprake is van een significant verschil wat 

betreft het needs niveau op het gebied van de hard extrinsieke arbeidsoriëntatie. Respondenten in 

de Trial Stage vertoont een significant (F=4,82**) hoger needs niveau op items onder de hard 

extrinsieke oriëntatie dan respondenten in de twee andere levensfases.  

 

Uit de gegevens blijkt tevens dat respondenten in alle drie de levensfases het hoogste needs niveau 

laten zien op het gebied van zaken die behoren tot de intrinsieke oriëntatie, gevolgd door de hard 

extrinsieke oriëntatie en het laagste niveau op het gebied van de zaken die behoren tot de zacht 

extrinsieke oriëntatie. De volgorde van de oriëntaties is gelijk, maar respondenten in de trial stage 

vertonen een significant hoger needs niveau op het gebied van de hard extrinsieke oriëntatie dan 

respondenten in de andere levensfases.  

 

Relatieve Autonomie levensfases 

Wanneer gekeken wordt naar de resultaten van de ANOVA wat betreft de RAI scores kan aan de 

hand van de gegevens in tabel 7 geconcludeerd worden dat er geen significante verschillen bestaan 

wat betreft de RAI scores van respondenten in de drie levensfases.  
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4.4.3 Functiegroepen 
Arbeidsoriëntaties van respondenten per functiegroep 

Vervolgens zijn dezelfde analyses uitgevoerd waarbij personeelsgroepen werden vergeleken op basis 

van functiegroep. De resultaten zijn onderstaand weergegeven.  

 

ANOVA toets functiegroepen 

 Intrinsiek Zacht 
extrinsiek 

Hard 
extrinsiek 

RAI 

Algemeen 4,05 3,34 3,77 4,10 

Junior 4,06 3,64 3,83 4,00 

Medior 4,00 3,35 3,73 3,33 

Senior 4,05 3,13 3,77 5,71 

F – ratio  0,542 14,04** 0,86 7,62** 
    Tabel 8: arbeidsoriëntaties en RAI functiegroepen  

 

Aan de hand van de gegevens in tabel 8 kan gesteld worden dat er geen significante verschillen 

bestaan wat betreft het needs niveau op het gebied van op de intrinsieke en hard extrinsieke 

oriëntaties voor respondenten in de functiegroepen. Wel blijkt er een significant verschil (F=14,04**)  

te bestaat wat betreft het needs niveau op het gebied van de zacht extrinsieke oriëntatie voor 

respondenten in de functiegroepen. Juniors vertonen een significant hoger needs niveau op items 

onder de zacht extrinsieke oriëntatie dan mediors en seniors. Mediors vertonen op hun beurt een 

significant hoger needs niveau over zaken onder de zacht extrinsieke oriëntatie dan seniors. 

 

Verder blijkt uit de gegevens in de tabel dat respondenten in alle drie de functiegroepen het hoogste 

needs niveau laten zien op het gebied van zaken die behoren tot de intrinsieke oriëntatie, gevolgd 

door de hard extrinsieke oriëntatie en het laagste niveau op het gebied van de zaken die behoren tot 

de zacht extrinsieke oriëntatie. De volgorde van de oriëntaties is gelijk, maar Juniors vertonen een 

significant hoger needs niveau op het gebied van de hard extrinsieke oriëntatie dan mediors en 

seniors.  

 

Relatieve Autonomie functiegroepen 

Aan de hand van de gegevens in tabel 8 kan geconcludeerd worden dat er een significant verschil 

bestaat (F=7,62**) wat betreft de RAI scores van respondenten in de drie functiegroepen. Uit de post 

hoc test blijkt dat seniors significant hoger scoren op de RAI en dus meer autonoom gemotiveerd zijn 

dan respondenten in de andere twee functiegroepen.  
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4.5 Correlatie Fit en Motivatie 
In deze paragraaf zal het verband tussen verschillende variabelen en motivatie worden besproken. 

Dit gebeurt aan de hand van de correlatiematrix (tabel 9) waarin de Pearson’s correlation is 

opgenomen. Om een zo compleet mogelijke analyse te maken zullen eerst de verbanden tussen need 

en motivatie en tussen supply en motivatie worden besproken. Vervolgens zal worden gekeken naar 

het verband tussen fit op het gebied van de drie arbeidsoriëntaties en motivatie.  

 

Eerder in paragraaf 3.5 is beschreven dat er in dit onderzoek gebruik is gemaakt van de polynomial 

regression als alternatief voor het werken met difference scores. De polynomial regressie is drie keer 

uitgevoerd. Voor het effect van fit op het gebied van de intrinsieke oriëntatie op motivatie, voor fit 

bij op het gebied van de zacht extrinsieke oriëntatie op motivatie en tot slot voor het effect van fit op 

het gebied van de hard extrinsieke oriëntatie op motivatie. Echter werden voor alle drie geen 

significante waarden gevonden. Meest waarschijnlijke oorzaak hiervan is de sample size in dit 

onderzoek. Deze is te klein is om gebruik te maken van deze methode. Als gevolg hiervan is er voor 

gekozen om met difference scores de fit te berekenen en zo te kijken naar de correlatie tussen fit en 

motivatie.  

4.5.1 Need en Supply 
Need  

In de correlatietabel (tabel 9) wordt zichtbaar dat naarmate de respondenten hoger scoren op needs 

over de intrinsieke oriëntatie, zij ook significant hoger scoren op autonome motivatie. Dit verband 

wordt ook zichtbaar wanneer gekeken wordt naar de correlatie met de RAI, er bestaat een significant 

positief verband tussen needs op het gebied van de intrinsieke oriëntatie en de RAI.  

Daarnaast blijkt er een significant verband te bestaan tussen needs op het gebied van de zacht 

extrinsieke oriëntatie en gecontroleerde motivatie. Dit duidt er op dat mensen die meer belang 

hechten aan de zacht extrinsieke oriëntatie meer gecontroleerd gemotiveerd zijn. Dit wordt 

vervolgens ook zichtbaar wanneer gekeken wordt naar de correlatie tussen needs over de zacht 

extrinsieke oriëntatie en de RAI: in de correlatietabel wordt een significant negatief verband 

zichtbaar. Een correlatie in dezelfde richting komt naar voren voor needs over de hard extrinsieke 

oriëntatie en de RAI maar dit is niet significant. Wanneer deze resultaten geïnterpreteerd worden 

kan gesteld worden dat op het moment dat respondenten sterkere needs hebben op het gebied van 

zaken die onder de intrinsieke oriëntatie vallen, zij ook sterker autonoom gemotiveerd is. 

 

Supply  

Vervolgens is gekeken naar de correlatie tussen supply en motivatie. Uit de gegevens in de tabel 

blijkt dat supply op het gebied van de drie oriëntaties significant met elkaar correleert. Dit betekent 

dat naarmate de respondenten hoger scoren op tevredenheid over een van de oriëntaties zij ook 

significant hoger scoren op tevredenheid over de andere oriëntaties.  

Daarnaast blijkt dat voor alle drie de oriëntaties geldt dat wanneer de respondenten hoger scoren op 

tevredenheid men ook significant hoger scoort op autonome motivatie. Echter blijkt dat de RAI enkel 

correleert met supply op het gebied van de intrinsieke oriëntatie. Dit wil zeggen dat enkel 

tevredenheid over de zaken die vallen onder de intrinsieke oriëntatie kunnen bijdragen aan de 

autonome motivatie. Tot slot valt op dat naarmate respondenten hoger scoren op tevredenheid over 

de intrinsieke oriëntatie, zij lager scoren op gecontroleerde motivatie. Dit verband is echter niet 

significant. 
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4.5.2 Fit (|tevredenheid-belang|) 
Aangezien de polynomiale regressie geen bruikbare resultaten opleverde is gebruik gemaakt van 

difference scores. Deze zijn berekend door de score over needs af te trekken van de supply scores. Er 

is gekeken naar de correlatie tussen fit en ‘autonome’ en ‘gecontroleerde motivatie’ en tussen fit en 

de RAI. Uit de gegevens in tabel 9 blijkt ten eerste dat fit over de drie oriëntaties met elkaar 

samenhangt. Waar eerder al duidelijk werd dat tevredenheid over de drie oriëntaties met elkaar 

samenhangt, blijkt uit tabel 9 dat respondenten wanneer zij hoger scoren op fit op het gebied van 

een van de drie oriëntaties, ook significant hoger scoren op fit op het gebied van de twee andere 

oriëntaties.  

 

Uit de correlatietabel blijkt verder dat fit op het gebied van de oriëntaties intrinsiek en zacht 

extrinsiek een positief significant verband vertoont met autonome motivatie. Dit verband is het 

sterkst voor de zacht extrinsieke oriëntatie (,31 om ,24). Een significant verband bestaat niet voor fit 

op het gebied van de oriëntatie hard extrinsiek.  

Wanneer vervolgens gekeken wordt naar de correlatie tussen fit en de RAI dan blijkt uit de tabel dat 

er een significant verband bestaat tussen fit intrinsiek en de RAI (,16*) en fit zacht extrinsiek en de 

RAI (,27**). Ook hier geldt dat het verband tussen fit zacht extrinsiek sterker is dan dat van fit 

intrinsiek. Laatstgenoemd verband is significant op een lager significantieniveau (,05).  

Uit de matrix blijkt dus dat naarmate respondenten fit ervaren op het gebied van de zacht extrinsieke 

oriëntatie zij ook significant meer autonoom gemotiveerd zijn. Dit verband bestaat ook voor fit op 

het gebied van de intrinsieke oriëntatie en autonome motivatie (hoewel lager significantieniveau).  

 



Tabel 9: Correlatie matrix van variabelen in de analyse (observaties met missende waarden uitgesloten)     

               

 Mean STD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

1. Need intrinsiek 
 

 

4,06 

 

,38 

 

1 

           

2. Need zacht extrinsiek 3,35 ,51 ,26** 1           

3. Need hard extrinsiek 3,78 ,40 ,55** ,36** 1          

4. Supply intrinsiek 3,66 ,48 ,26** -,04 ,09 1         

5. Supply zacht extrinsiek 3,48 ,45 ,18* ,00 -,01 ,53** 1        

6. Supply hard extrinsiek 3,56 ,48 0,13 ,11 -,13 ,46** ,66** 1       

7.           Fit intrinsiek -,40 ,53 -,49** -,23** -,31** ,72** ,35** ,32** 1      

8.           Fit zacht extrinsiek 0,13 ,68 -,08 -,75** -,27** ,39** ,67** ,35** ,40** 1     

9.           Fit hard extrinsiek -,22 ,66 -,23** -,14 -,70** ,28** ,48** ,79** ,42** ,42** 1    

10.         Gecontroleerde motivatie 2,91 ,87 -,01 ,19** ,12 -,06 ,06 ,11 -,05 -,10 ,01 1   

11.         Autonome motivatie 4,11 ,68 ,31** -,13 ,14 ,51** ,32** ,24** ,24** ,31** ,09 -,21** 1  

12.         RAI 4,11 3,74 ,19* -,24** -,01 ,32** ,13 ,03 ,16* ,27** ,03 -,80** ,74** 1 

 

**correlatie is significant op 0,01 level (2-tailed) 
 

              

* correlatie is significant op 0,05 level (2-tailed)           



4.6 Regressieanalyses 
De getoonde verbanden in de correlatietabel zijn interessant om verder uit te diepen. Het is met 

name belangrijk uit te sluiten wat de invloed van de controlevariabelen is op de gevonden 

verbanden. Daarom is een regressieanalyse uitgevoerd. Waarin de controlevariabelen 

bedrijfsonderdeel, levensfase en functiegroep zijn opgenomen. Tevens is ter controle geslacht 

opgenomen als variabele in de regressieanalyse. Om de controlevariabelen te kunnen analyseren 

met behulp van een regressieanalyse is gebruik gemaakt van dummie variabelen (Aguinis, 2004). Dit 

betekent dat voor de drie controlevariabelen en voor geslacht een referentiecategorie is gebruikt om 

er voor te zorgen dat het effect van deze nominale variabelen kan worden geanalyseerd in de 

regressieanalyse. De referentiecategorie voor bedrijfsonderdeel is ‘Retail Banking’, voor levensfase 

de ‘Trial Stage’, voor functiegroep ‘Juniors’ en voor geslacht ‘Vrouw’.  

 

De eerste regressieanalyse is uitgevoerd met als afhankelijke variabele ‘autonome motivatie’ 

(gemiddelde antwoord op drie vragen die vallen onder autonome motivatie). De output van deze 

eerste regressieanalyses is onderstaand weergegeven in tabel 10. In tabel 10 (pad, 3,4 en 5) wordt 

zichtbaar dat de fit-variabelen een voor een zijn toegevoegd. Hier is voor gekozen omdat dan het 

effect van het toevoegen van de fit variabelen extra goed zichtbaar wordt.  

 

Uit de gegevens in tabel 10 blijkt in het algemeen dat door de significantie van de F-waarden (t/m 

pad 4) de modellen steeds beter worden in het verklaren van autonome motivatie. Dit geeft aan dat 

het toevoegen van de fit-variabelen ‘intrinsiek’ en ‘zacht extrinsiek’ een waardevolle toevoeging aan 

het model is. Daarnaast neemt de waarde van R2  steeds toe wat aantoont dat het vijfde model (pad 

5) het best in staat blijkt om variantie te verklaren (ongeveer 21%). 

 

Wat verder is op te maken uit tabel 10 dat het toevoegen van de fit variabelen ‘intrinsiek’ en ‘zacht 

extrinsiek’ (Pad 3,4 en 5) positieve significantie oplevert, dit geeft aan dat beide een positief effect 

hebben op autonome motivatie. Wat daarbij opvalt, is dat de β-waarde van de fit variabele 

‘intrinsiek’ afneemt nadat de fit variabele ‘zacht extrinsiek’ wordt toegevoegd en dat laatstgenoemde 

een hogere β-waarde kent wat duidt op een sterker effect op autonome motivatie.  

 

In het laatste model (pad 5) zijn naast de twee fit variabelen nog drie andere variabelen van 

significante invloed op autonome motivatie. Bedrijfsonderdelen CB en CSD hebben een negatief 

effect op autonome motivatie. Tot slot blijken mannen een positief effect te hebben op autonome 

motivatie.  

 

Vervolgens is dezelfde regressieanalyse uitgevoerd met als afhankelijke variabele de RAI. De warden 

van deze analyse staan in tabel 11 weergegeven. Ook hier blijkt uit de significantie van de F-waardes 

en de toename van de R2  dat met name de fit variabelen ‘intrinsiek’ en ‘zacht extrinsiek’ van 

positieve invloed zijn op de sterkte van het model. Dit model blijkt echter minder goed in staat 

variantie te verklaren dan het model waar als afhankelijke variabele ‘autonome motivatie’ werd 

gebruikt (ongeveer 16% om 21%).  

 

Uit pad 2 en 3 blijkt dat seniors positiever scoren op de RAI in vergelijking met de andere 

functiegroepen. Dit verband werd eerder gevonden in paragraaf 4.4.3.  
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Verder blijkt uit de gegevens in tabel 11, pad 3 dat de intrinsieke fit-variabele een significant effect 

heeft op de RAI. Daarnaast blijken verschillende controle variabelen dan significant: seniors hebben 

een positieve invloed op de RAI, OIB en CSD vertonen een negatief effect.  

 

Wanneer vervolgens de zacht extrinsieke fit-variabele wordt toegevoegd, RAI (4), blijkt alleen deze 

variabele nog significante invloed te hebben op de RAI. De overige variabelen spelen dan geen 

significante rol meer. Dit duidt op een sterk verband tussen fit zacht extrinsiek en de RAI. Dit is ook 

het geval wanneer de hard extrinsieke fit-variabele vervolgens wordt toegevoegd in RAI (5). Onder 

pad 5 in tabel 11 wordt zichtbaar dat na het toevoegen van de fit-variabelen enkel de fit variabele 

‘zacht extrinsiek’ een significante verklaarder blijkt van de RAI. In de correlatietabel (tabel 9) en in de 

voorgaande regressieanalyse (tabel 10) werd reeds duidelijk dat de fit variabele zacht extrinsiek een 

sterker verband vertoont met autonome motivatie en de RAI. Deze uitkomsten worden door deze 

laatste regressieanalyse ondersteund.  

 

Dit is opvallend omdat de hypotheses andere verwachtingen vertegenwoordigden: fit over de 

intrinsieke oriëntatie zou een positief effect hebben op autonome motivatie. Dit verband werd in de 

correlatieanalyse (tabel 9) en de eerste regressieanalyse (tabel 10) wel gevonden maar dit 

geïmpliceerde positieve verband met de RAI wordt in de regressieanalyse (tabel 11) niet 

teruggevonden.  

Reflecterend kan gezegd worden dat in de correlatieanalyse al duidelijk werd dat er een sterker 

verband tussen de RAI en de fit variabele ‘zacht extrinsiek’ bestond dan tussen de RAI en de fit 

variabele ‘intrinsiek’. 

Daarnaast bleek het verband tussen de fit variabelen en autonome motivatie in de eerste 

regressieanalyse ook sterker voor de fit variabele ‘zacht extrinsiek’.  

 

De andere verwachting die vooraf werd opgesteld over het verband tussen fit en motivatie (Fit 

variabele ‘hard extrinsiek’ vertoont een negatief verband met autonome motivatie/positief met 

gecontroleerde motivatie), wordt ook niet ondersteund door de laatste regressie analyse. De richting 

van het verband is negatief maar dit verband blijkt ook in deze regressieanalyse niet significant.  

 

 

 



Tabel 10: Regressieanalyse: afhankelijke variabele ‘autonome motivatie’ 

 
**Significant op 0,05 level 

 
F-model   2,383    2,956**  13,457**   6,054**   3,009 
R2    0,048    0,106   0,167    0,194    0,207 
Adj. R2    0,028    0,067   0,126    0,150    0,159 
 

 

  Autonome motivatie (1) Autonome motivatie (2) Autonome motivatie (3) Autonome motivatie (4) Autonome motivatie (5) 

               β (B) 

 
 

SE β(B) SE β(B) SE β(B) SE β(B) SE 

Geslacht   0,068 
(0,098) 

 

0,106 0,114 
(0,164) 

0,108 0,128 
(0,184) 

0,105 0,126 
(0,182) 

0,103 0,146** 
(0,211) 

0,104 

Commercial Banking -0,123 
(-0,186) 

0,124 -0,177** 
(-0,269) 

0,125 -0,183** 
(-0,278) 

0,121 -0,176** 
(-0,268) 

0,120 -0,196** 
(-0,298)  

0,120 

OIB   -0,166** 
(-0,278) 

0,136 -0,134 
(-0,224) 

0,135 -0,137 
(-0,229) 

0,131 -0,128 
(-0,214) 

0,129 -0,130 
(-0,219) 

0,128 

CSD   -0,195** 
(-0,372) 

0,149 -0,246** 
(-0,470) 

0,153 -0,242** 
(-0,463) 

0,148 -0,208** 
(-0,399) 

0,148 -0,228** 
(-0,437) 

0,149 

Stabilization Stage    0,010 
(0,015) 

0,135 -0,016 
(-0,024) 

0,131 -0,025 
(-0,037) 

0,129 0,006 
(0,008) 

0,131  

Maintenance Stage    -0,054 
(-0,074) 

0,128 -0,093 
(-0,127) 

0,125 -0,082 
(-0,113) 

0,124 -0,028 
(-0,039) 

0,128 

Medior     0,009 
(0,013) 

0,131 0,012 
(0,016) 

0,127 -0,036 
(-0,049) 

0,128 -0,031 
(-0,043) 

0,127 

Senior     0,270** 
(0,426) 

0,162 0,273** 
(0,432) 

0,156 0,175 
(0,276) 

0,167 0,157 
(0,249) 

0,167 

 
Fit Intrinsiek 

     0,250** 
(0,317) 

0,086 0,169** 
(0,214) 

0,095 0,202** 
(0,257) 

0,098  

 
Fit zacht extrinsiek 

       0,199** 
(0,200) 

0,081 0,249** 
(0,251) 

0,086 

 
Fit hard extrinsiek 

         -0,144 
(-0,152) 

0,088  
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Tabel 11: Regressieanalyse, afhankelijke variabele RAI 

 
**Significant op 0,05 level 

 
F-model     1,687   3,761**  4,262**  4,011**  2,822 
R2      0,035   0,108   0,128   0,147   0,160 
Adj. R2      0,014   0,069   0,085   0,100   0,109 
 

 

  RAI (1) RAI (2) RAI (3) RAI (4) RAI (5) 
 

              β (B) 

 
 

SE β(B) SE β(B) SE β(B) SE β(B) SE 

Geslacht   -0,078 
(-0,620) 

 

0,585 -0,040 
(-0,321) 

0,591 -0,033 
(-0,257) 

0,587 -0,034 
(-0,269) 

0,582 -0,014 
(-0,111) 

0,587 

Commercial Banking -0,067 
(-0,555) 

0,682 -0,113 
(-0,945) 

0,685 -0,117 
(-0,947) 

0,679 -,111 
(-0,928) 

0,674 -0,131 
(-1,090)  

0,678 

OIB   -0,192** 
(-1,764) 

0,75 -0,150 
(-1,378) 

0,739 -0,152** 
(-1,394) 

0,732 -0,144 
(-1,322) 

0,727 -0,147 
(-1,349) 

0,724 

CSD   -0,115 
(-1,205) 

0,824 -0,161** 
(-1,691) 

0,836 -0,159** 
(-1,669) 

0,829 -0,131 
(-1,374) 

0,835 -0,151 
(-1,580) 

0,840 

Stabilization Stage    0,049 
(0,393) 

0,736 0,033 
(0,270) 

0,732 0,026 
(0,209) 

0,727 0,057 
(0,458) 

0,738  

Maintenance Stage    0,040 
(0,298) 

0,703 0,018 
(0,133) 

0,702 0,026 
(0,199) 

0,697 0,080 
(0,602) 

0,734 

Medior     -0,68 
(-0,512) 

0,716 -0,067 
(-0,502) 

0,710 -0,107 
(-0,802) 

0,719 -0,102 
(-0,769) 

0,716 

Senior     0,225** 
(1,951) 

0,885 0,227** 
(1,968) 

0,877 0,145 
(1,254) 

0,941 0,127 
(1,105) 

0,940 

 
Fit Intrinsiek 

     0,144** 
(1,000) 

0,484 0,076 
(0,528) 

0,535 0,110 
(0,762) 

0,550  

 
Fit zacht extrinsiek 

       0,167** 
(0,918) 

0,458 0,217** 
(1,194) 

0,485 

 
Fit hard extrinsiek 

         -0,144 
(-0,830) 

0,494  



 

4.7 Overige resultaten 
In dit gedeelte worden de resultaten van de overige twee hypotheses besproken. Aan de hand van 

de resultaten zal een basis worden geboden voor het verwerpen of aannemen van hypotheses 2 en 

3.  

 

Te beginnen met hypothese 2 (Tevredenheid extrinsiek heeft geen effect op autonome motivatie).  

Om uitspraken te doen over het effect van tevredenheid op autonome motivatie zijn de gegevens in 

de tabel 9 relevant. Uit de gegevens in deze tabel blijkt dat er een significant positief verband bestaat 

tussen supply zacht extrinsiek en ‘autonome motivatie’ (,32**) en supply hard extrinsiek en 

‘autonome motivatie’ (,24**). Echter, blijkt van beide verbanden geen sprake wanneer de 

afhankelijke variabele RAI wordt gebruikt (,13 en ,03). Dit komt overeen met de verwachting. 

Overigens blijkt uit de resultaten in tabel 9 dat er een sterker significant verband bestaat tussen 

supply intrinsiek en ‘autonome motivatie’ (,51**). Tevens wordt er een significant verband gevonden 

tussen supply intrinsiek en de RAI (,32**).  

 

Om hypothese 3 te toetsen wordt er gekeken naar algemene fit. Om deze hypothese te kunnen 

toetsen zijn twee toetsen uitgevoerd. Ten eerste is de algemene fit berekend. Wanneer hier een 

score uitkomt die groter is dan 0, is er sprake van fit (de tevredenheid is groter dan het belang). 

Daarna is een independent samples t-toets uitgevoerd om de RAI van de groepen te vergelijken 

(groep 1: ≥0, groep 2: <0). 

 

Fit algemeen: 

t(191)=2,874, p=0,001  

De resultaten wijzen uit dat de groep waar er sprake is van fit significant hoger scoort op de RAI.  

 

Verdieping 

Echter, lijkt het relevant hier dieper op in te gaan. Er kan beargumenteerd worden dat er pas echt 

sprake is van een fit-effect wanneer men belang aan het item hecht en er tevens tevreden over is. 

Daarom is gekeken naar de hoge score voor zowel need als supply. Eerst is gekeken naar de scores 

op het gebied van needs en deze gefilterd op scores van hoger of gelijk aan 3,52.  Vervolgens is 

gekeken naar de supply scores, en deze zijn ook gefilterd op scores hoger of gelijk aan 3,53.  

Vervolgens is een independent samples t-toets uitgevoerd en de RAI vergeleken met de scores van 

de rest van de steekproef. De uitkomst van de independent samples T-toets wijst uit dat er een 

significant verschil bestaat wat betreft de RAI score tussen de groep respondenten waar sprake is van 

‘hoge fit’ (M=4,49, SE=0,363) en de groep respondenten waar hier geen sprake van is (M=3,23, 

SE=0,45): 

t(158)=2,207, p=0,029  

Daardoor kan geconcludeerd worden dat het fit effect zichtbaar wordt in het algemeen en dat 

respondenten significant hoger scoren op de RAI wanneer er sprake is van fit op het gebied van de 

items waarvan zij aangeven (hoge) needs te hebben. 

                                                      
2
 De reden dat 3,5 als grens is gekozen is dat 3 in de enquête stond voor neutraal, vanaf 3,5 is er dus sprake is 

van een need. 
3
 Op dat moment is er namelijk sprake van fit (zowel need als supply hoog). 
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5.  Discussie  

5.1 Inleiding 
In dit onderzoek is ingegaan op arbeidsoriëntaties en motivatie. Het doel van het onderzoek was te 

achterhalen op welk gebied medewerkers van ING Bank needs hebben en wat het effect van fit is op 

motivatie van personeel. Aan de hand van de theoretische studie zijn voorafgaand aan het onderzoek 

dertien hypotheses opgesteld. Deze hypotheses hebben onder andere betrekking op needs, 

motivatie en het effect van fit op motivatie. Daarnaast zijn er hypotheses opgesteld die betrekking 

hebben op verschillen tussen personeelsgroepen bij ING Bank. De in hoofdstuk 4 gepresenteerde 

resultaten worden in dit hoofdstuk nader besproken. Daarbij zullen uitspraken gedaan worden over 

het verwerpen of aannemen van de hypotheses.  

 

5.2 Bevindingen  
Ten eerste blijkt uit de resultaten dat tevredenheid over extrinsieke oriëntaties niet van invloed is op 

autonome motivatie (tabel 9). Hiermee is hypothese 2 aangenomen. Deze resultaten vormen een 

onderbouwing van de theorie van Herzberg (1968) die stelt dat hygiëne factoren niet van invloed zijn 

op motivatie. Tevredenheid op het gebied van de intrinsieke arbeidsoriëntatie blijkt wel een positief 

verband te vertonen met autonome motivatie. Tevredenheid met intrinsieke zaken als uitdaging en 

verantwoordelijkheid helpen dus bij het motiveren van personeel.  

 

Wat betreft arbeidsoriëntaties zijn alle verwachtingen ingelast. Uit de resultaten blijkt dat 

verschillende arbeidsoriëntaties naast elkaar te onderscheiden zijn onder ING Bank personeel. Dit 

ondersteunt eerdere onderzoeken naar arbeidsoriëntaties (Van der Parre, 1996; Vandenabeele, 

Hondeghem & Steen, 2004). Needs op het gebied van een intrinsieke arbeidsoriëntatie, een zacht en 

een hard extrinsieke arbeidsoriëntatie werden gevonden. Daarbij was een ordening mogelijk. ING 

Bank personeel vertoont het hoogste needs niveau op het gebied van zaken die vallen onder de 

intrinsieke oriëntatie, gevolgd door needs op het gebied van de hard extrinsieke oriëntatie en tot slot 

op het gebied van de zacht extrinsieke oriëntatie. Hypothese 1 wordt daarom aangenomen. De lijst 

met items, gerangschikt op basis van needs niveau (bijlage 4), laat zien dat zaken onder de intrinsieke 

oriëntatie belangrijk worden gevonden. In de top van deze lijst staan veel zaken die vallen onder de 

intrinsieke oriëntatie. Dit is in lijn met de verwachtingen die volgden uit de theorie van Herzberg 

(1968). Deze theorie stelt dat de intrinsieke zaken het meest belangrijk zijn voor personeel. De 

zogenaamde hygiëne factoren zijn van minder groot belang voor personeel, deze gaan enkel 

dissatisfactie tegen. Dit beeld is in lijn met de gevonden resultaten.  

 

Daarnaast zijn de resultaten in lijn met andere studies naar arbeidsoriëntaties. Deze studies tonen 

net als dit onderzoek aan dat de intrinsieke oriëntatie van primair belang is voor personen 

(Vandenabeele, Hondeghem & Steen, 2004; Vandenabeele & Hondeghem, 2002). De verklaring voor 

het feit dat het hoogste belang gehecht wordt aan intrinsieke zaken komt voort uit needs theorieën. 

Verschillende theorieën op dit gebied stellen dat mensen de behoefte hebben om zichzelf te 

ontwikkelen en te groeien, hier zullen ze op gericht zijn (Deci & Ryan, 2000; Alderfer, 1969; 

McClelland, 1961). Dit wordt ondersteund door de gevonden resultaten. 
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De verwachtingen over verschillen tussen personeelsgroepen van ING Bank wat betreft needs niveau 

op het gebied van arbeidsoriëntaties worden ook door de resultaten ondersteund. De volgorde van 

needs is gelijk voor de personeelsgroepen (intrinsiek - hard extrinsiek – zacht extrinsiek) maar 

verschillen zijn zichtbaar geworden wat betreft het needs niveau.  

Personeel werkzaam bij CB blijkt minder sterke needs te hebben op het gebied van de zacht 

extrinsieke arbeidsoriëntatie. Personeel in de trial stage (tot 31 jaar) blijkt sterkere needs te hebben 

op het gebied van de hard extrinsieke arbeidsoriëntatie. En seniors blijken significant minder sterke 

needs te hebben op het gebied van de zacht extrinsieke arbeidsoriëntatie dan mediors en juniors.  

Deze resultaten zorgen ervoor dat hypotheses 6a, 7a en 8a allen aangenomen zijn.  

 

Het gevonden verschil tussen de bedrijfsonderdelen is in lijn met het werk van Frey en Osterloh 

(2002) die stellen dat grote organisaties, meerdere organisaties in één kunnen waarbij er verschillen 

tussen personeelsgroepen bestaan. Daarnaast ondersteunen de gevonden resultaten eerdere 

onderzoeken over verschillen tussen typen medewerkers (Woodard, Cassill en Herr,1994; Ross, 

Beath & Goodhue, 1996; Kirmizi & Deniz, 2009; Larsson & Bowen, 1989).  

Het gevonden hogere needs niveau van jongere medewerkers op het gebied van de extrinsieke 

oriëntatie ondersteunt eerdere studies op dit gebied (Twenge et al., 2010; Kooij, 2010). Deze studies 

toonden aan dat jongeren sterkere extrinsieke needs hebben.  

Het gevonden lagere needs niveau van seniors en CB op het gebied van de zacht extrinsieke 

oriëntatie kan niet worden verklaard aan de hand van eerder onderzoek. Mogelijke verklaring voor 

deze resultaten is dat zowel hogere managers (seniors) als werknemers van CB bekend staan zeer 

resultaatgericht te zijn. In de resultaten komt dit terug doordat zij andere zaken belangrijker vinden 

dan de psychologische arbeidsomstandigheden. 

 

Verder heeft deze studie mooie resultaten op het gebied van motivatie opgeleverd. Motivatie van 

ING Bank personeel blijkt primair autonoom tot stand te komen. Belangrijkste motieven voor 

personeel om hun best te doen op het werk zijn omdat ze ‘het leuk vinden’, ‘er plezier uit te halen’ 

en het ’zeer belangrijk’ vinden. De autonome motivatie is significant hoger dan de gecontroleerde 

motivatie en daarom kan gesteld worden dat ING Bank personeel in eerste instantie haar best doet 

op het werk omwille van een motivatiefactor die autonoom tot stand komt. Dit wordt bevestigd 

wanneer de RAI wordt berekend voor medewerkers, een score van 4,1 duidt er op dat autonome 

motivatie gecontroleerde motivatie overtreft. Dit komt overeen met de verwachtingen die vooraf 

zijn geformuleerd. En hypothese 4 wordt daarom aangenomen. Dit is in lijn met eerdere theorieën 

die stellen dat motivatie die autonoom tot stand komt de belangrijkste bron van arbeidsmotivatie is 

(Lindenberg, 2001; Herzberg, 1968; Deci & Ryan, 2000).  

 

Ook een verwacht verschil op het gebied van motivatie tussen functiegroepen bij ING Bank werd 

gevonden. De resultaten laten zien dat er enkel tussen functiegroepen een significant verschil 

bestaat wat betreft de RAI score. Daarmee is hypothese 8b aangenomen. Seniors (hoogste 

functiegroep) blijken significant meer autonoom gemotiveerd dan mediors en juniors. Mogelijke 

verklaring voor dit hogere niveau van autonome motivatie is dat seniors vaak managers zijn en dat zij 

veel autonomie hebben in hun werk. Uit de SDT volgt dat een hogere mate van autonomie leidt tot 

sterkere autonome motivatie (Deci & Ryan, 2000). De resultaten uit deze studie ondersteunen dit. 
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Fit en motivatie 

Over fit heeft deze studie ook een aantal interessante resultaten opgeleverd. Voorafgaand aan het 

onderzoek werd de verwachting opgesteld dat fit tussen needs en supply van positieve invloed zou 

zijn op autonome motivatie van ING Bank personeel. Om dit fit effect te toetsen zijn verschillende 

analyses uitgevoerd. Er is gekeken naar de algemene invloed van fit op motivatie. Uit de resultaten 

blijkt dat fit een positief effect heeft op autonome motivatie. Personeel van ING Bank waarvoor 

needs en supply op elkaar zijn afgestemd blijkt sterker autonoom gemotiveerd. Hypothese 3 is 

hierdoor aangenomen. Tevens blijkt uit de verdieping dat autonome motivatie ook positief wordt 

beïnvloed door fit voor mensen die fit ervaren over zaken waar zij veel belang aan hechten (hoog 

scoren op zowel need als supply). Deze uitkomsten sluiten aan bij eerdere onderzoeken waaruit blijkt 

dat fit van positieve invloed is op motivatie (Kristof-Brown, Zimmerman & Johnson, 2005; Greguras & 

Diefendorff, 2009).  

 

Wanneer de link wordt gelegd tussen fit over de drie oriëntaties en motivatie dan blijkt dit onderzoek 

opvallende resultaten op te leveren. Het sterkste verband dat uit dit onderzoek naar voren komt is 

dat tussen fit op het gebied van de zacht extrinsieke oriëntatie en autonome motivatie. Na het 

uitvoeren van verschillende analyses bleek dit verband sterker dan het verband tussen fit op het 

gebied van de intrinsieke oriëntatie en autonome motivatie.  

 

De correlatieanalyse wees uit dat er een sterk verband bestaat tussen zowel fit op het gebied van de 

zacht extrinsieke oriëntatie en ‘autonome motivatie’ als voor fit op dit gebied en de RAI. Daarnaast 

werd in deze analyse een verband gevonden tussen fit op het gebied van de intrinsieke oriëntatie en 

de twee autonome motivatie variabelen. Er werd in deze correlatieanalyse geen verband gevonden 

tussen fit op het gebied van de hard extrinsieke oriëntatie en gecontroleerde motivatie, noch een 

(negatief) verband tussen fit op het gebied van de hard extrinsieke oriëntatie en autonome 

motivatie. 

 

De gevonden patronen uit de correlatieanalyse zijn door de regressieanalyse bekrachtigd. Het 

sterkste verband tussen fit op het gebied van de zacht extrinsieke oriëntatie en autonome motivatie 

is ook in de regressieanalyse gevonden. De regressieanalyse bood ondersteuning voor fit op het 

gebied van de intrinsieke oriëntatie en ‘autonome motivatie’, maar het verband tussen fit op het 

gebied van de intrinsieke oriëntatie en de RAI werd niet gevonden.  

 

In de regressieanalyse kwam verder een negatief verband tussen fit op het gebied van de hard 

extrinsieke oriëntatie en de RAI naar voren. Dit verband bleek echter niet significant. Ondanks het 

ontbreken van significantie is de negatieve richting van het verband interessant en is het in lijn met 

de motivation crowding theorie die inhoudt dat kwalitatief mindere motivatie (gecontroleerd) in de 

plaats kan komen van de kwalitatief betere (autonome) motivatie (Georgellis, Lossa & Tabvuma, 

2010). 

 

De gevonden verbanden bieden geen ondersteuning voor de opgestelde hypotheses. Dit zorgt ervoor 

dat hypotheses 5a, 5b en 5c allen zijn verworpen. 
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5.3 Verklaring niet ingeloste verwachtingen  
Aan de hand van de resultaten blijkt dat in deze studie onderbouwing is gevonden voor een groot 

deel van de verwachtingen. Sommige verwachtingen zijn echter niet bevestigd en deze behoeven 

nader besproken te worden. Twee hypotheses (6b en 7b) over verschillen tussen personeelsgroepen 

op het gebied motivatie zijn niet bevestigd. De resultaten ondersteunen de verwachtingen wat 

betreft verschillen in motivatie tussen personeel in verschillende levensfases en bedrijfsonderdelen 

niet. Mogelijke verklaring hiervoor is dat uit dit onderzoek blijkt dat motivatie afhankelijk is van wat 

er aan supply wordt geboden door ING Bank. Personeel van de vier bedrijfsonderdelen en in de drie 

levensfases hebben in principe dezelfde arbeidsvoorwaarden. Het gevonden verschil tussen 

functiegroepen kan daarentegen verklaard worden doordat verschillen in functiegroep grote 

verschillen in arbeidsvoorwaarden met zich meebrengt. Personeel in hogere functieschalen heeft 

bijvoorbeeld recht op een hoger salaris. Dit kan een oorzaak zijn voor de gevonden verschillen. 

 

De meest opvallende conclusie uit deze studie is dat fit op het gebied van de zacht extrinsieke 

oriëntatie een significant effect heeft op autonome motivatie. Mogelijke verklaring voor dit verband 

kan worden gegeven aan de hand van motivatietheorieën. Onder de zacht extrinsieke 

arbeidsoriëntatie vallen verschillende zaken die te maken hebben met inter-persoonlijk contact. 

Verschillende motivatietheorieën onderscheiden een categorie needs die kan worden getypeerd als 

sociale needs (Deci & Ryan, 1985; 2000; Alderfer, 1969; McClelland, 1961). Een voorbeeld hiervan is 

de need voor verbondenheid die wordt onderscheiden in de Self Determination Theory (SDT). 

Volgens deze theorie betreft dit een intrinsieke need en zijn mensen intrinsiek gemotiveerd deze 

need te bevredigen (Deci & Ryan, 2000). Zo vormt deze need een bron van autonome motivatie en 

kan het verband dat in dit onderzoek is gevonden verklaard worden.  

 

Een andere verklaring voor het niet vinden van de verwachte verbanden tussen fit en motivatie is 

een methodische verklaring. Voor de intrinsieke oriëntatie bestaat er een gat tussen needs van 

mensen en de tevredenheid over de supply op dit gebied. Zoals eerder bleek bij de arbeidsoriëntaties 

scoort needs op het gebied van de intrinsieke oriëntatie significant hoger dan needs op het gebied 

van de (andere twee) extrinsieke oriëntaties (4,05 om 3,34 & 3,77). Wanneer naar de gemiddelde 

supply scores gekeken wordt dan blijken de verschillen aanzienlijk geringer (3,63 om 3,47 & 3,55). Er 

bestaat dus met name op het gebied van de intrinsieke oriëntatie een aanzienlijk gat tussen need en 

supply. Op het gebied van de hard extrinsieke oriëntatie is dit gat kleiner en voor de zacht extrinsieke 

oriëntatie is supply zelfs groter dan de needs wat een verklaring kan vormen voor het positieve 

verband dat tegen de verwachting in gevonden werd. Dit werd ook al duidelijk in de lijst met items 

gerangschikt op basis van het needs niveau dat wordt toegekend (bijlage 4). De 5 items waar het 

laagste needs niveau aan wordt toegekend vallen alle 5 onder de zacht extrinsieke oriëntatie.  
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5.4 Overzicht resultaten 
In onderstaande figuur staan de conclusies over de hypotheses die in dit hoofdstuk besproken zijn 

schematisch weergegeven.  

 
Nr. Hypothese Conclusie 

1 Needs van ING Bank personeel zijn het sterkst over zaken die vallen onder de 

intrinsieke arbeidsoriëntatie 

Aangenomen 

2 Tevredenheid van medewerkers van ING Bank over zaken die vallen onder de 

extrinsieke arbeidsoriëntaties (zacht en hard extrinsiek) heeft geen effect op 

het autonome motivatie niveau van het personeel van ING Bank 

Aangenomen 

3 Er bestaat een positief verband tussen fit en autonome motivatie bij 

personeel van ING Bank  

Aangenomen 

4 Autonome motivatie van ING Bank personeel is sterker dan gecontroleerd 

motivatie 

Aangenomen 

5a Fit over de intrinsieke arbeidsoriëntatie zal een positief effect hebben op 
autonome motivatie 

Verworpen 

5b Fit over de zacht extrinsieke oriëntatie zal een (positief) effect hebben op 
gecontroleerde motivatie 

Verworpen 

5c Fit over de hard extrinsieke oriëntatie zal een (positief) effect hebben op 
gecontroleerde motivatie 

Verworpen 

 Bedrijfsonderdeel  

6a Er bestaat een verschil in needs niveau op het gebied van de 

arbeidsoriëntaties tussen de vier bedrijfsonderdelen van ING Bank 

Aangenomen 

6b Er bestaat een verschil in mate van autonome motivatie tussen personeel van 
de vier bedrijfsonderdelen van ING Bank 

Verworpen 

 Levensfases  

7a Er bestaat een verschil in needs niveau op het gebied van de 
arbeidsoriëntaties tussen personeel in de drie levensfases bij ING Bank 

Aangenomen 

7b Er bestaat een verschil in mate van autonome motivatie tussen personeel in 
de drie levensfases bij ING Bank 

Verworpen 

 Functiegroepen  

8a Er bestaat een verschil in needs niveau op het gebied van de 
arbeidsoriëntaties tussen personeel in de drie functiegroepen bij ING Bank 

Aangenomen 

8b Er bestaat een verschil in mate van autonome motivatie tussen personeel in 
de drie functiegroepen bij ING Bank 

Aangenomen 

 

Uit de gegevens blijkt dat 8 van de 13 hypotheses aangenomen zijn en dat er 5 zijn verworpen.  
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5.5 Beperkingen  
In deze paragraaf wordt ingegaan op de beperkingen van het verrichtte onderzoek.  

In de eerste plaats is er in dit onderzoek gewerkt met een beperkte sample size van 248, waarvan 

78% de enquête totaal heeft ingevuld. De beperking die hierdoor is ontstaan is dat er de polynomiale 

regressie niet kon worden gebruikt. Met deze analysemethode had een beter beeld geschetst 

kunnen worden van het fit effect omdat er met deze methode een andere waarde uitkomt wanneer 

zowel need als supply hoog zijn dan wanneer ze beide laag zijn. Helaas was de significantie van de 

waarden in de polynomiale regressie niet hoog genoeg en is er gewerkt met difference scores. Deze 

difference scores hebben te maken met een aantal nadelen. Met name de fictief hoge 

betrouwbaarheid is een belangrijk nadeel van het gebruik van difference scores. Daarnaast is ook de 

bijdrage van een van de componenten moeilijk te achterhalen bij het gebruik van difference scores 

(Edwards & Parry, 1993). Doordat hier gebruik van is gemaakt in dit onderzoek kan het dus ten koste 

zijn gegaan van de betrouwbaarheid van de resultaten.  

 

Dit raakt aan de belangrijkste beperking in dit onderzoek. In dit onderzoek is gewerkt met 

gemiddelden over de verschillende oriëntaties (need en supply), daarmee is vervolgens fit berekend. 

Daarbij zijn niet de antwoorden op corresponderende items tegen elkaar afgezet maar zijn alle items 

gebruikt om een gemiddelde te berekenen (voor need intrinsiek, need zacht extrinsiek, need hard 

extrinsiek, supply intrinsiek, supply zacht extrinsiek en supply hard extrinsiek). Met deze methode 

wordt fit niet zo secuur berekend. Dit kan van negatieve invloed zijn geweest op de betrouwbaarheid 

van deze studie.  

 

Een volgende beperking van dit onderzoek heeft te maken met de betrouwbaarheid van de gebruikte 

meetschalen. De parcels die gebruikt zijn in dit onderzoek om needs en supply te onderzoeken zijn 

afkomstig uit eerder onderzoek van Vandenabeele en Hondeghem (2002). Zij hebben deze parcels 

aan de hand van een factoranalyse ingedeeld in drie oriëntaties. De factoranalyse die is uitgevoerd 

met dezelfde parcels gaven in dit onderzoek totaal andere resultaten. Er werden 6 oriëntaties 

gevonden. Daarom is er voor gekozen de drie oriëntaties van Vandenabeele en Hondeghem (2002) te 

gebruiken en om ten behoeve van de betrouwbaarheid de Cronbach’s alpha te berekenen en als 

maatstaf voor de betrouwbaarheid van de meetschalen te gebruiken. Het nadeel hiervan is dat de 

Cronbach’s alpha bij het gebruik van veel verschillende componenten in een schaal, irreëel hoge 

waarden kan geven.  

 

Tot slot is deze studie verricht in een Rijnlandse context. Boxall en Purcell (2011) stellen dat er 

belangrijke verschillen bestaan tussen de Rijnlandse context (Europese vaste land) en de 

Angelsaksische context wat betreft werken in organisaties. Deze verschillen zorgen ervoor dat de 

resultaten van deze studie niet zondermeer generaliseerbaar zijn en bruikbaar in een andere context.  
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5.6 Implicaties van het onderzoek  
Uit dit onderzoek volgen een aantal interessante implicaties. Ten eerste is er een interessante 

uitkomst voor de literatuur. Uit deze studie blijkt dat het onderscheid tussen motivators en hygiëne 

factoren niet uitputtend is. Tevredenheid met hygiëne factoren blijkt inderdaad geen effect te 

hebben op motivatie maar wanneer er gewerkt wordt met fit verandert de situatie. Er blijkt namelijk 

een sterk verband te bestaan tussen fit op het gebied van psychologische arbeidsomstandigheden en 

autonome motivatie. Dit wijst er op dat er in het vervolg bij fit onderzoek rekening gehouden dient te 

worden met het feit dat extrinsieke zaken wel degelijk van invloed kunnen zijn op autonome 

motivatie in het bijzonder wanneer fit wordt meegenomen. Vervolg onderzoek zal nodig zijn om vast 

te kunnen stellen hoe dit verband er precies uitziet maar dat het bestaat is duidelijk aangetoond 

door deze studie. 

 

Daarmee volgen uit dit onderzoek enkele interessante aanknopingspunten voor vervolgonderzoek.  

Een interessante ingang voor een onderzoek ligt in een andere context. Dat kan zijn in een andere 

sector. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden bij ING Bank, een organisatie in de financiële sector. 

Personeel in deze sector heeft de naam sterk gericht te zijn op financiële compensatie. Dit komt 

deels terug in dit onderzoek doordat needs op het gebied van de hard extrinsieke oriëntatie sterker 

aanwezig zijn dan needs op het gebied van de zacht extrinsieke oriëntatie. Een onderzoek naar needs 

op het gebied van de oriëntaties van personeel bij een overheidsorganisatie kan als interessant 

vergelijkingsmateriaal dienen. Daarnaast volgt uit de beperkingen dat een vergelijkbaar onderzoek in 

een Angelsaksische context een interessante vergelijking kan opleveren. 

  

Tot slot ligt er nog een mooie opening voor het maken van een koppeling tussen motivatie en 

performance. Onderzoek toont aan dat beter gemotiveerd personeel ook beter presteert (Boxall & 

Purcell, 2011). Wanneer hier bij ING Bank ook ondersteuning voor wordt gevonden kan er nog meer 

aandacht komen voor arbeidsomstandigheden die de bank aanbiedt en de invloed hiervan op 

motivatie. Op dat moment kan er een hardere businesscase gemaakt worden voor het verbeteren 

van motivatie door het gebruik van arbeidsvoorwaarden.  

5.7 Aanbevelingen 
Naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek kunnen een aantal aanbevelingen opgesteld 

worden voor ING Bank. De eerste aanbeveling is om te voorzien in zaken die onder de intrinsieke 

oriëntatie vallen. In dit onderzoek blijkt dat personeel van ING Bank het hoogste needs niveau 

vertoont op zaken die onder de intrinsieke oriëntatie vallen. Echter bestaat er een gat tussen de 

needs op dat gebied en de supply. Daarom is de aanbeveling om deze supply te verbeteren. Dit kan 

ING Bank doen door job enrichment. Hierbij krijgt personeel bijvoorbeeld meer uitdaging of 

verantwoordelijkheid in hun werk.  

 

Daarnaast lijkt het voor ING Bank zinvol om de mogelijkheden voor personeel om opleidingen en 

trainingen te volgen naast het werk te vergroten. Dit is relatief eenvoudig te implementeren maar is 

op dit moment nog niet top prioriteit van ING Bank. De verbetermogelijkheid blijkt doordat de supply 

op dit gebied nog achterblijft bij het belang dat er door personeel aan wordt gehecht (3,83 om 4,20).  

De volgende aanbeveling is om te focussen op psychologische arbeidsomstandigheden. Deze 

factoren kunnen, zo blijkt uit dit onderzoek, bijdragen aan de toename van autonome motivatie. 

Daarbij is de inbreng van managers zeer belangrijk. De items onder de zacht extrinsieke oriëntatie 
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betreffen namelijk zaken waarop de manager invloed heeft. Tevens wordt naar aanleiding van dit 

onderzoek aangeraden om regelmatig tevredenheidonderzoeken te houden en hier op in te spelen. 

Voor het motiveren van personeel is het belangrijk te weten wat het personeel vindt en wilt. Daarbij 

kunnen personeelsonderzoeken zeer bruikbaar zijn.  

 

Daarnaast lijk het voor ING Bank belangrijk om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om 

beloningsdifferentiatie in te voeren. De variabele beloning is voor het grootste deel van het 

personeel afgeschaft en de maatschappelijke druk op dit onderwerp is aanwezig. Echter, blijkt uit dit 

onderzoek dat personeel hier zeer ontevreden over is terwijl er relatief veel belang aan wordt 

gehecht. Daarnaast geeft het personeel aan het zeer belangrijk te vinden te worden beloond naar 

verantwoordelijkheid maar tegelijkertijd hier niet tevreden over te zijn. Hier is ruimte voor 

verbetering zichtbaar. Wat daarbij van belang is, is rekening te houden met de publieke opinie op dit 

onderwerp.  

 

De laatste aanbeveling is om het belonen van company senioriteit in te perken, dit gebeurt nu wel 

heel sterk bij ING Bank. Medewerkers geven aan dit niet belangrijk te vinden en zijn hier ook 

ontevreden over. Hieruit kan opgemaakt worden dat het personeel niet blij is met de huidige situatie 

op dit gebied.  
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6.  Conclusie  
In dit onderzoek is de link gelegd tussen de theorieën over arbeidsoriëntaties, fit en motivatie. Er is 

aan de hand van een online enquête data verworven over ING Bank personeel en deze is vervolgens 

geanalyseerd. Dit onderzoek wijst uit dat ING Bank personeel met name is gericht op zaken die 

intrinsiek met het werk van doen hebben. Hieronder vallen zaken als verantwoordelijkheid, 

persoonlijke ontwikkeling en uitdaging. Significant lagere needs vertoon het personeel over zaken als 

primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en psychologische arbeidsomstandigheden. ING Bank 

personeel wordt daarnaast aangezet om hun best op het werk door autonome motivatie, dit type 

motivatie overtreft de gecontroleerde motivatie.  

 

Een andere interessante uitkomst van deze studie is dat er een sterk verband gevonden is tussen fit 

op het gebied van de zacht extrinsieke oriëntatie en autonome motivatie. Een minder sterk verband 

werd gevonden tussen fit op het gebied van de intrinsieke oriëntatie en autonome motivatie.   

Hieruit blijkt dat organisaties bij het motiveren van het personeel zich moeten richten op zaken die 

vallen onder de zacht extrinsieke en intrinsieke oriëntaties. Deze blijken meer effect te hebben op 

het verhogen van de kwalitatief betere autonome motivatie. Een belangrijke rol hierbij is weggelegd 

voor managers bij ING Bank.  

 

Naast deze praktische uitkomsten bieden de uitkomsten van deze studie interessante 

aanknopingspunten voor verdere studies. Deze studies zouden zich kunnen richten op organisaties 

die ingebed zijn in een andere context dan ING Bank. Voorbeelden van andere context is een 

organisatie in een andere sector dan de financiële sector. Daarnaast is het interessant om te kijken 

hoe de uitkomsten van deze studie zich verhouden tot de resultaten van een vergelijkbaar onderzoek 

in de Angelsaksische context. Tot slot is het interessant om het effect van fit verder uit te diepen. Dit 

onderzoek wijst uit dat het fit effect kan leiden tot een toename van autonome motivatie. Verder 

onderzoek kan zich richten op factoren die van invloed zijn op dit proces en er voor hebben gezorgd 

dat de verwachtingen omtrent de richting van het effect niet helemaal zijn uitgekomen.  

 

Al met al kan gezegd worden dat dit onderzoek zeer interessante resultaten heeft opgeleverd waar 

managers en onderzoekers op verder kunnen borduren. Bankmedewerkers blijken gericht op 

intrinsieke zaken in de arbeidscontext en zijn autonoom gemotiveerd. Daarnaast blijkt er een effect 

te bestaan op het moment dat need en supply op elkaar zijn afgestemd. Het exacte effect van fit op 

motivatie moet verder worden uitgediept maar dit onderzoek toont aan dat er wel degelijk een 

verband bestaat tussen beide concepten. Wanneer fit namelijk positief kan worden beïnvloed door 

organisaties, dan kan dit leiden tot kwalitatief betere motivatie en dit zal een positief effect hebben 

op de organisatie.  
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Inleiding 
Ik ga voor de leerkring SHRM een onderzoek verrichten bij ING. Deze Nederlandse bank en 
verzekeraar wordt beheerd door de ING groep maar in mijn onderzoek wordt enkel gekeken naar het 
bankonderdeel van ING. Het onderwerp van het te verrichten onderzoek is arbeidsvoorwaarden en 
motivatie. Er zal gekeken worden naar de mate waarin verschillende arbeidsvoorwaarden de 
motivatie van ING personeel beïnvloeden.  
Tijdens dit onderzoek wordt gekeken naar verschillen tussen de vier onderdelen van de bank: de 
zakenbank, de retailbank, het IT-bedrijf en het internationaal hoofdkantoor. Daarnaast wordt op 
basis van functieschalen een 3deling gemaakt tussen junior, medior en senior werknemers. 
Doelstelling van het onderzoek is om inzicht te krijgen in wat medewerkers van ING motiveert. Deze 
kennis kan vervolgens gebruikt worden tijdens de cao besprekingen die later in 2014 zullen 
plaatsvinden. Het onderzoek is zo ingericht dat ik verschillende arbeidsvoorwaarden indeel in 
clusters en de invloed van deze arbeidsvoorwaarden op motivatie meet. Zo hoop ik te achterhalen 
welke verschillen er bestaan op het gebied van motivatie tussen personeelsgroepen binnen ING.  
 

1. Is ING Publiek of Privaat? 
 
De vraag wat er publiek is aan ING is niet even eenvoudig als hij lijkt. Een strikte scheiding tussen 
publieke en private organisaties is discutabel omdat er bij alle organisaties wel publieke aspecten te 
herkennen zijn. Organisaties worden steeds complexer en dit vermoeilijkt een duidelijk onderscheid. 
In principe vertonen alle organisaties kenmerken van publieke en private organisaties (Rainey, 2003). 
Daarnaast rijst de vraag op welke definitie ten grondslag ligt aan het onderscheid tussen publiek en 
privaat. In de literatuur zijn er verschillende voorbeelden te vinden van manieren waarop er een 
onderscheid wordt gemaakt. Rainey (2003) gebruikt als criteria voor het onderscheid tussen publieke 
en private organisaties drie eigenschappen. Om te beginnen kijkt hij naar waar het eigendom van de 
organisatie ligt. Dit verschilt per organisatie, sommige organisaties zijn totaal eigendom van de 
overheid (een voorbeeld hiervan is de NS waar de Nederlandse overheid 100% aandeelhouder van is) 
waar andere organisaties geheel in private handen zijn. De volgende eigenschap waar Rainey naar 
kijkt is de bron van inkomsten. Bij publieke organisaties zal de overheid een belangrijke bron van 
inkomsten zijn waar private organisaties andere bronnen zullen hebben. Tot slot wordt er nog 
gekeken naar de zeggenschap over de organisatie. In de ‘klassieke publieke organisaties’ heeft de 
overheid alle zeggenschap en bepaalt welke koers er gevaren wordt. In private organisaties is deze 
zeggenschap van de overheid beperkt tot wet- en regelgeving.  
Om te bepalen in hoeverre ING publiek is wat betreft de definitie van Rainey, zal ik in dit gedeelte 
ingaan op deze drie criteria en deze kort toelichten voor de specifieke situatie van ING Bank.   
 
Eigendom 
 
ING Bank N.V. is een van de dochterondernemingen van ING groep N.V. waar ook de verzekeringstak 
van ING onder valt. Wat betreft eigendom betekent deze organisatieopzet dat ING Bank eigendom is 
van de aandeelhouders van ING groep. De aandeelhouders zijn in principe anoniem tenzij er een 
belang van meer dan 3% in het bezit is van een certificaathouder. Op dit moment heeft alleen 
Blackrock Inc. (een Amerikaans beleggingsfonds) een belang dat groter is dan deze 3%, namelijk 
5,10%. Over het eigendom van ING Bank valt te concluderen dat dit zeer privaat is geregeld. De 
staatssteun die ING ontving en breed werd uitgemeten in de media betrof een steunmaatregel die 
gericht was op de versterking van het eigen vermogen van ING. Hiermee is dus geen (deel van het) 
eigendom van ING verworven. Het betreft een lening die reeds grotendeels is terugbetaald. Enkel 
dient nog de laatste terugbetaling te geschieden. 
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Bron van inkomsten 
 
Over de inkomsten van ING Bank valt te zeggen dat dit privaat geschiedt. De bank haalt haar 
inkomsten onder andere uit het verstrekken van hypotheken en het uitlenen van kapitaal. Dit zijn 
diensten waar klanten rente over betalen en daar haalt ING Bank haar inkomen uit. Ook hier valt de 
kapitaalinjectie van de overheid in 2008 niet onder omdat dit een lening betrof die inmiddels 
(grotendeels) in afgelost.  
 
Zeggenschap 
 
De tweedeling die Rainey en Perry (1988) maken aangaande dit criterium is zeggenschap door de 
overheid (dat zij typeren als polyarchie) en zeggenschap door de markt. De polyarchie wordt 
gekenmerkt door een sterke overheidsinvloed, dit kan ook gelegen zijn in wet en regelgeving. Waar 
de zeggenschap bij de markt ligt speelt juist vraag en aanbod dat uit de vrije markt komt een grote 
rol. Bij ING zie je dat beide vormen van zeggenschap aanwezig zijn. Aan de ene kant zijn er de 
Nederlandse en de Europese overheden die door middel van allerlei wet- en regelgeving invloed 
uitoefenen op ING. Deze wet- en regelgeving heeft noemenswaardige impact op de vrijheid die ING 
heeft in haar handelen. Deze vrijheid is beperkter dan in een liberalere markt als in Amerika 
bijvoorbeeld. Daarnaast is er de markt van vraag en aanbod die ervoor zorgt dat ING bepaalde keuzes 
maakt en een bepaalde koers volgt. Ik acht de invloed van de markt het meest nadrukkelijk aanwezig 
bij ING Bank.  
Op basis van deze criteria onderscheiden Perry en Rainey (1988) 8 verschillende typen organisaties: 
bureau; overheidsorganisatie; overheid gefinancierde organisatie; gereguleerde onderneming; 
overheidsonderneming; staatsbedrijf; overheidscontractant; de private onderneming. Op basis van 
de hiervoor behandelde criteria zou ik ING Bank typeren als een private onderneming.  
 
Publieke identiteit 
 
Een andere manier om te kijken naar de vraag in hoeverre een organisatie publiek is, is het kijken 
naar de identiteit van een organisatie. Noordergraaf en Teeuw (2003) maken een onderscheid tussen 
de publieke en private identiteit. Waarbij verschillen bestaan op het gebied van doelgerichtheid; 
oorzakelijkheid; tijdsidee; en rangschikking. Organisaties met een publiek identiteit zijn gericht op 
het realiseren van een hoger doel waar private organisaties meer gericht zijn op korte termijn 
prestaties. Daarnaast zijn publieke organisaties onderdeel van een holistisch systeem waarin 
verschillende schakels onderling afhankelijk zijn, private organisaties daarentegen zijn geen 
onderdeel van een dergelijk complex systeem, oorzaak en gevolg zijn daar eenvoudiger met elkaar 
verbonden. Tijd speelt in publieke organisaties ook een andere rol dan bij private organisaties. Voor 
publieke organisaties spelen ook toekomstige belangen en ontwikkelingen een rol. Voor private 
organisaties zijn andere momenten in de tijd (toekomst en verleden) niet zo een belangrijke rol. Tot 
slot bestaat er een verschil op het gebied van rangschikking tussen publieke en private organisaties. 
Publieke organisaties zijn gebaseerd op een horizontale orde, waarin verhoudingen gekenmerkt 
worden door onderlinge afhankelijkheid. In private organisaties is er daarentegen sprake van een 
verticale orde.  
 
De identiteit van ING 
 
Aan de hand van deze criteria kan de mate van publieke identiteit worden vastgesteld. In het geval 
van ING valt te stellen dat ING niet gericht is op het verwezenlijken van een hoger doel. Ik denk dat 
ING een idee van oorzakelijkheid heeft waarbij er een directe relatie bestaat tussen oorzaak en 
gevolg. Op het gebied van tijd denk ik dat er bij ING tegelijkertijd een focus bestaat op de prestaties 
van de bank in het hier en nu maar daarnaast is er ook focus op de langere termijn. De focus op 
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prestaties op korte termijn is belangrijk omdat aandeelhouders tevreden gehouden dienen te 
worden. Het lange termijn denken wordt zichtbaar in de doelstellingen van ING. In deze 
doelstellingen wordt een duidelijke visie uitgesproken die gericht is om de organisatie ook in de 
toekomst te laten voortbestaan. Daarnaast is de Stichting Continuïteit ING in het leven geroepen. 
Deze stichting heeft als doel het waarborgen van de continuïteit van ING en beschikt over een 
calloptie waardoor bij een eventuele overnamepoging deze stichting het recht heeft om voldoende 
aandelen met stemrecht op te kopen om de overname tegen te gaan. Dit bewijst dat de continuïteit 
op de lange termijn van groot belang is voor ING.Op het gebied van rangschikking valt ook een 
publieke invalshoek te ontdekken. Bijvoorbeeld voert ING voor het opstellen van een collectieve 
arbeidsovereenkomst (cao) gesprekken met verschillende belangengroepen zoals vakbonden om tot 
het beste beleid te komen. Maar ook op andere gebieden houdt ING rekening met andere 
belangengroepen en partijen en probeert ING door middel van samenwerking tot de beste oplossing 
te komen. ING staat wat betreft de rangschikking dus op gelijke voet met de andere stakeholders in 
het veld, er is sprake van een horizontale positionering. 
Concluderend kan gesteld worden dat ING een overwegend private identiteit heeft maar dat de 
publieke dimensie ook  duidelijk aanwezig is. Met name komt dit terug op het gebied van het 
tijdsidee en de positie van ING Bank midden in de samenleving. 
Schematisch staat de identiteit van ING, naar de definitie van Noordergraaf en Teeuw weergegeven 
in de tabel: 

  Publieke identiteit          Private identiteit  

Doelgerichtheid (Teleologisch – ateleologisch)                      ING 

Oorzakelijkheid  (Holistisch- atomistisch)                      ING 

Tijd (Dynamisch – Statisch)                                           
                                 ING 

  

Rangschikking (Horizontaal – verticaal)                                                          
                                 ING 

  

 
Vervolgens zijn volgens Noordergraaf en Teeuw (2003) vier organisatorische posities te 
onderscheiden deze hangen af van de mate van publieke/private identiteit en mate van 
publieke/private organisaties. De vier mogelijke organisatorische posities zijn: bestuurlijke positie; 
bedrijfsmatige positie; maatschappelijk positie en bedrijfspositie. 
Gezien de gemengde identiteit van ING waarbij er zowel gedacht wordt aan duurzaamheid en aan 
prestaties in het hier en nu, gecombineerd met de private organisatie is er bij ING sprake van een 
positie die tussen een bedrijfspositie en maatschappelijke positie in ligt.  
   Publieke Organisatie 

 
   Private Organisatie 
Figuur 2: de organisatorische positie van ING 
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Social legitimacy bij ING 
Volgens Paauwe (2004) is sociale legitimiteit van een organisatie de relatie tussen de organisatie en 
de samenleving. De organisatie moet ervoor zorgen dat de samenleving de organisatie ziet als 
legitiem. De sociale legitimiteit van een organisatie is van belang voor het voortbestaan van de 
organisatie op lange termijn. De sociale waarden die leven in de samenleving zijn onderdeel van het 
context waarin de onderneming zich bevindt. Wanneer de organisatie optimaal wil presteren dan is 
sociale legitimiteit een vereiste. Dit kan ook een competitief voordeel opleveren ten opzichte van de 
concurrentie. Wanneer er niet wordt voldaan aan de eisen van sociale legitimiteit die uit de 
samenleving voortkomen dan zal dit nadelige gevolgen hebben voor de prestaties van de organisatie. 
Vakbonden en ondernemingsraden spelen bij de beoordeling van sociale legitimiteit een belangrijke 
rol, zij vertegenwoordigen het personeel (Paauwe, 2004).  
Wanneer we kijken naar het HR beleid van ING en de daarbij geformuleerde doelstellingen dan is te 
zien dat het HR-beleid van ING is gericht op: 

• Mogelijkheden bieden voor individuen van alle groepen  
• Het bieden van een werkomgeving die goed is voor de fysieke en psychische gesteldheid 

van werknemers 
• Aanmoedigen van werknemers om te groeien, zichzelf te ontwikkelen en bij te dragen 

aan de samenleving  
• Zorgen voor een betrekkende organisatie die verschillen omarmt  

 (ING, 2013).  
 
De sociale legitimiteit van het HR-beleid van ING 
 
De doelstelling om mogelijkheden te bieden voor individuen van alle groepen bestaat als een van de 
drie belangrijkste organisatiedoelstellingen. Onderdeel van deze doelstelling is bijvoorbeeld het 
project dat ING gestart is om meer arbeidsgehandicapten aan te nemen. Eind 2014 moet dit project 
ervoor zorgen dat 10% van alle werknemers op het hoofdkantoor van ING in Amsterdam bestaat uit 
arbeidsgehandicapten. Daarnaast zijn er projecten bij ING met als doel oudere werknemers 
duurzaam inzetbaar te laten zijn. 50+ werknemers beschikken over een bepaald budget per jaar dat 
ze kunnen inzetten om bijvoorbeeld een stoel die de rug beter ondersteunt aan te  schaffen. Dit 
moet leiden tot duurzame inzetbaarheid. Beide projecten tonen aan dat sociale legitimiteit belangrijk 
is voor ING.  
 
Een andere doelstelling van het HR-beleid van ING dat duidt op sociale legitimiteit is het betrekken 
van werknemers. Onderdeel van deze doelstelling is het Winning Performance Culture survey (WPC). 
Dit onderzoek is erop gericht om de mening van de werknemers van ING te peilen. Daarnaast kan het 
gebruikt worden als instrument om te achterhalen wat medewerkers helpt en hindert met het 
uitvoeren van de strategie. Het onderzoek wordt jaarlijks verricht en de cijfers worden gebruikt om 
beter te kunnen voldoen aan de wensen van de werknemers en de input van werknemers te 
verwerken om ze zo beter te betrekken.  
Ook de doelstelling om werknemers de mogelijkheid te bieden om zich te ontwikkelen en trainingen 
aan te bieden draagt bij aan de sociale legitimiteit. Verschillende ontwikkelings- en 
trainingsprogramma’s zijn in het leven geroepen om het personeel de mogelijkheid te bieden zich te 
ontwikkelen.  
Tot slot is de doelstelling om diversiteit te creëren een duidelijke indicator van sociale legitimiteit. 
ING heeft de overtuiging dat diversiteit bijdraagt aan de flexibiliteit van de organisatie en dat dit 
gunstig kan zijn voor de resultaten van de organisatie (ING, 2013). Om de doelstelling van een diverse 
organisatie te bewerkstelligen is een diversiteitsraad in het leven geroepen die vergadert over de 
voortgang van de diversiteit bij ING en bespreekt initiatieven om diversiteit verder te promoten.  
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Sociale legitimiteit op het gebied van arbeidsvoorwaarden  
 
Ook op het gebied van arbeidsvoorwaarden speelt sociale legitimiteit een belangrijke rol. In het 
beleid van ING op het gebied van arbeidsvoorwaarden staat beschreven dat ING voldoet aan en 
rekening houdt met, alle sociale wetten op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Daarnaast biedt ING 
op verschillende gebieden die te maken hebben met gezondheid en veiligheid services aan het 
personeel aan, bijvoorbeeld op het gebied van: 

- Vitaliteit en werk (fitness)  
- Werkdruk en stress 
- Werkomgeving  (fijne werkomgeving) 
- Afwezigheid en re-integratie 
- Veiligheidsincidenten op het werk 
- Omgaan met grootschalige gezondheidscrisis  

 
Dit zijn voorbeelden van terreinen waar ING aandacht besteedt aan de gezondheid en veiligheid van 
het personeel en probeert te waarborgen d.m.v. arbeidsvoorwaarden zodat problemen worden 
voorkomen. Deze aandachtsgebieden wijzen erop dat ING bezig is met sociale legitimiteit.  
Daarnaast wordt in het sustainability report uitgebreid aandacht besteedt aan de werk-privé balans. 
Het treffen van voorzieningen waardoor werknemers een goede balans hebben tussen werk en privé 
is een speerpunt op het gebied van arbeidsvoorwaarden voor ING en is een onderdeel van sociale 
legitimiteit. ING was een van de voorlopers van de invoer van ‘Het nieuwe werken’. Dit nieuwe 
werken biedt personeel de mogelijkheid om meer thuis te werken en dus de werk-privé balans goed 
af te stemmen (ING, 2013).  
 
Conclusie 
Concluderend kan ik stellen dat naar mijn mening de publieke dimensie van de arbeidsvoorwaarden 
van ING zeer duidelijk aanwezig is. ING Bank is bewust van de maatschappelijke positie die de 
organisatie bekleedt en speelt daar ook op in. Arbeidsvoorwaarden geven een duidelijk beeld van de 
manier waarop een organisatie met haar personeel omgaat. Daarom ben ik van mening dat 
arbeidsvoorwaarden een zekere publieke dimensie bevatten. Zeker wanneer het gaat om een grote 
organisatie als ING, waar ongeveer 16.000 mensen werken. Arbeidsvoorwaarden kunnen een 
belangrijke publieke functie vervullen, ze kunnen worden ingezet om bepaalde groepen werknemers 
gelijke kansen te geven. Zo kunnen speciale regelingen voor oudere werknemers bijdragen aan de 
kansen die deze groep heeft.  
Bij ING is de publieke dimensie van arbeidsvoorwaarden terug te zien. ING heeft een zeer uitgebreid 
assortiment aan arbeidsvoorwaarden; in totaal zijn er meer dan 280 verschillende 
arbeidsvoorwaarden te onderscheiden. Daarnaast is het beleid rondom arbeidsvoorwaarden bij ING 
duidelijk ingericht met als doel gelijke kansen te bieden aan individuen van verschillende groepen. 
Dit wijst erop dat sociale legitimiteit van groot belang is voor ING. Projecten met 
arbeidsgehandicapten, oudere werknemers en met het oog op diversiteit tonen aan dat 
doelstellingen ook daadwerkelijk in de praktijk worden gebracht. Daarnaast is het belangrijk te kijken 
naar de vraag of deze projecten ook daadwerkelijk resultaten opleveren of dat het enkel mooie 
woorden zijn. Uit rapportage van ING blijkt dat het ziekteverzuim onder oudere werknemers 
afneemt, daarnaast neemt ook het percentage vrouwen in de organisatie de laatste jaren toe. Dit 
kan beide gedeeltelijk worden toegeschreven aan de voorzieningen op het gebied van 
arbeidsvoorwaarden die worden getroffen door ING (ING, 2013).  
Mogelijkheden voor verbetering zijn er in mijn ogen daarnaast ook. Het aandeel van vrouwen in 
topfuncties bij ING is vrij laag (15% in 2013). Daarnaast is er ruimte voor verbetering op het gebied 
van overall ziekteverzuim. Dit ligt met 6% in 2013 hoger dan het landelijk gemiddelde. Ik denk dat er 
op beide gebieden ruimte is voor verbetering. Gepast arbeidsvoorwaardenbeleid kan hier in mijn 
ogen een uitkomst bieden. 
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Bijlage 2:  Enquête arbeidsvoorwaarden ING in Word 
 
 
 
 
 
 
 

Enquête – Werken bij ING 
 
 
 
 
 

Beste deelnemer, 

 
In verband met mijn masterscriptie doe ik een onderzoek naar 
arbeidsomstandigheden en motivatie onder personeel van ING Bank. Doel van 

het onderzoek is te achterhalen wat de invloed van verschillende 
arbeidsomstandigheden is op motivatie. Er zullen u in het kader van dit 

afstudeeronderzoek vanuit Universiteit Utrecht een aantal vragen worden 
voorgelegd over uw werksituatie.  
 

De volgende vragenlijst bevat vragen over werken in het algemeen en uw 
werksituatie bij ING Bank. Er zal begonnen worden met vragen over zaken in de 

arbeidscontext op organisatieniveau, vervolgens worden vragen gesteld over uw 
werkzaamheden en daarna volgen vragen over arbeidsvoorwaarden.  
 

Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 10-15 minuten in beslag nemen. Het 
is daarbij van belang dat u de vragenlijst volledig en naar alle eerlijkheid invult. 

De gegevens zullen enkel in dienst van dit onderzoek gebruikt worden en zullen 
VERTROUWELIJK behandeld worden (uw identiteit kan niet worden achterhaald 
aan de hand van de ingevulde gegevens).  

 
LET OP! Zodra u naar de volgende pagina gaat kunt u niet meer terugkeren naar 

de vorige pagina om antwoorden te herzien. 
 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw deelname. 

 
Groeten, 

 
Yannick van der Weerden - Masterstudent Strategisch Human Resource 
Management, Universiteit Utrecht 
 
 
 
 
 
 
 



Y.A. van der Weerden (2014)                         -                               Arbeidsoriëntaties en motivatie ING Bank 
 

85 

 
1) Geslacht?  
2) Geboortejaar? 
3) Voor welk bedrijfsonderdeel/businessline werkt u?  
4) Wekelijkse arbeidsduur (in uren)? 
5) In welke functieschaal valt u?  
6) Persoonlijk maandsalaris? 
7) De primaire arbeidsvoorwaarden (loon) die ING aanbiedt zijn in vergelijking met primaire 

arbeidsvoorwaarden die andere bedrijven in NL aanbieden 
8) De secundaire arbeidsvoorwaarden (zoals pensioen, verlof en vervoer) die ING aanbiedt zijn 

in vergelijking met secundaire arbeidsvoorwaarden die andere bedrijven in NL aanbieden 
 
 
 
 
 
 
In deze enquête wordt een onderscheid gemaakt tussen de mate waarin u zaken rondom 
werk van BELANG acht en in welke mate u TEVREDEN bent met deze zaken. Eerst zal het 
BELANG bevraagd worden op de volgende 3 pagina's, gevolgd door de TEVREDENHEID  

 
9) De volgende stellingen gaan over zaken in de arbeidscontext op 

organisatieniveau. Geef van onderstaande stellingen aan in welke mate u de 
zaken van belang acht. (LET OP: deze vragen gaan niet specifiek over ING maar 
gaan over wat u van belang acht in het algemeen met betrekking tot werken in 
een organisatie) 

 

IK VIND HET BELANGRIJK  
 

1. Dat de organisatie financieel succesvol is 
2. Dat het een internationaal gerenommeerde organisatie is 
3. Om te werken voor een prestigieuze werkgever 
4. Dat de organisatie een innovatief imago heeft 
5. Dat de organisatie op een maatschappelijk verantwoorde manier omgaat met diegenen met 

wie ze in contact staan 
6. Dat er een evenredige verdeling bestaat tussen mannen en vrouwen in de top van de 

organisatie 
7. Dat de organisatie de naam heeft gelijke kansen te bieden aan verschillende groepen 

mensen 
8. Dat er sprake is van een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen in de gehele 

organisatie 
9. Dat de doelstellingen van de organisatie maatschappelijk relevant zijn 
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De volgende stellingen gaan over uw werkzaamheden. Geef van onderstaande stellingen 

aan in welke mate u de zaken van belang acht. 
 
IK VIND HET BELANGRIJK 
 

10. Dat mijn werkzaamheden klantgericht zijn 
11. Om taken te krijgen die mij maximaal uitdagen 
12. Om werk te hebben dat bijdraagt aan mijn persoonlijke ontwikkeling 
13. Om werk te hebben waarbij ingespeeld wordt op nieuwe ontwikkelingen 
14. Om werk te hebben waarvoor ik mijn kennis constant moet bijhouden  
15. Om werk te hebben dat aansluit bij mijn persoonlijke interesses 
16. Om zelf te kunnen bepalen hoe en wanneer ik mijn werkzaamheden verricht  
17. Om werk te hebben dat leidt tot concrete resultaten 
18. Om te kunnen werken in een niet-hectische omgeving 
19. Om weinig stress te ervaren die ontstaat door werkdruk 
20. Om mogelijkheden te hebben om snel promotie te maken  
21. Om binnen de organisatie weinig competitie te ervaren voor promotie 
22. Om een vaste aanstelling te kunnen krijgen 
23. Om goed samen te werken met mijn direct leidinggevende 
24. Om regelmatig goede functioneringsgesprekken/evaluatierondes met mijn leidinggevende te 

hebben 
25. Om een leidinggevende te hebben die weet waarover hij/zij spreekt en vertrouwd is met het 

vakgebied 
26. Om zelf beslissingen te mogen nemen 
27. Om relaties met klanten en de buitenwereld te onderhouden die in goede sfeer verlopen 

 
De volgende stellingen gaan over arbeidsvoorwaarden. Geef van onderstaande stellingen 

aan in welke mate u de zaken van belang acht. 
 
IK VIND HET BELANGRIJK 

 
28. Om een hoog salaris te krijgen 
29. Om over voldoende vakantie uren te beschikken   
30. Om zelf mijn werktijden (flexibel) te kunnen bepalen 
31. Om een goed pensioen te ontvangen 
32. Om goede faciliteiten op het gebied van vervoer voor woon-werk verkeer te hebben 
33. Om de mogelijkheid te hebben om in deeltijd te gaan werken (parttime) 
34. Om een persoonlijk salaris te krijgen dat gekoppeld is aan de verantwoordelijkheid die ik 

draag 
35. Dat de organisatie activiteiten naast het werk organiseert (sportevenementen, feesten, 

borrels etc.) 
36. Om over goede regelingen op het gebied van verlof te beschikken 
37. Om een persoonlijk salaris te krijgen dat vergelijkbaar is met dat van iemand met een 

gelijkwaardig diploma en ervaring 
38. Om een persoonlijk salaris te krijgen dat is gekoppeld aan de prestaties die ik lever 
39. Om te werken dicht bij mijn woonplaats 
40. Dat arbeidsvoorwaarden worden afgestemd op de levensfase waarin ik zit 
41. Dat company senioriteit (belonen op basis van duur dienstverband) beloond wordt 
42. Om te beschikken over keuzevrijheid op het gebied van arbeidsvoorwaarden  
43. Dat de organisatie personeelsproducten voordelig aanbiedt (hypotheekrentekorting, korting 

op betaalpakketen etc.) 
44. Om de mogelijkheden te hebben om opleidingen/trainingen te volgen naast mijn werk 
45. Om middelen te ontvangen zoals een telefoon of laptop van de zaak 
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10) In het voorgaande heeft u aangegeven wat u belangrijk vindt, de volgende vragen 

gaan over de mate waarin u door ING in uw behoeften wordt voorzien. 
De volgende stellingen gaan over zaken in de arbeidscontext op 
organisatieniveau. Geef van onderstaande stellingen aan in welke mate u 
tevreden bent over deze zaken bij ING. 

 
IK BEN TEVREDEN  

 

1. Met de mate waarin ING financieel succesvol is 
2. Met de mate waarin ING een innovatief imago heeft 
3. Met de mate waarin ING op een maatschappelijk verantwoorde manier omgaat met degenen 

met wie ING in contact staat 
4. De verdeling tussen mannen en vrouwen in de top van ING 
5. Met de mate waarin ING een internationale gerenommeerde uitstraling heeft 
6. De mate waarin ING gelijke kansen biedt aan verschillende groepen mensen 
7. De verdeling tussen mannen en vrouwen in de gehele organisatie bij ING 
8. Met de mate waarin de doelstellingen van ING maatschappelijk relevant zijn 
9. Met de mate waarin ING een prestigieuze uitstraling heeft 

 
De volgende stellingen gaan over uw werkzaamheden. Geef van onderstaande stellingen 
aan in welke mate u tevreden bent over deze zaken bij ING. 
 

IK BEN TEVREDEN  
 

10. Met de mate van klantgerichtheid van mijn werkzaamheden  
11. Met de mate van uitdaging in mijn werkzaamheden  
12. Met de mate waarin mijn werkzaamheden bijdragen aan mijn persoonlijke ontwikkeling 
13. Met de mate waarin er bij mijn werkzaamheden wordt ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen 
14. Met de mate waarin ik voor mijn werkzaamheden mijn kennisniveau constant moet 

bijhouden  
15. Met de mate waarin mijn werkzaamheden aansluiten bij mijn persoonlijke interesses 
16. Met de mate waarin in zelf kan bepalen hoe en wanneer ik mijn werkzaamheden verricht  
17. Met de mate waarin mijn werkzaamheden leiden tot concrete resultaten 
18. Met de mate waarin ik kan werken in een niet-hectische omgeving 
19. Met de AFWEZIGHEID van stress (die ontstaat door hoge werkdruk) 
20. Over de mogelijkheden die ik heb om snel promotie te maken  
21. Met de mate waarin ik binnen de organisatie WEINIG concurrentie heb voor promotie 
22. Over de mogelijkheden bij ING om een vaste aanstelling te kunnen krijgen 
23. Over de samenwerking met mijn direct leidinggevende 
24. Met de mate waarin ik functioneringsgesprekken/evaluatierondes met mijn      

leidinggevende heb 
25. Met de mate waarin mijn leidinggevende weet waarover hij/zij spreekt en vertrouwd is met 

het vakgebied 
26. Met de mate waarin ik zelf beslissingen mag nemen 
27. Met de mate waarin relaties met klanten en stakeholders in goede sfeer verlopen 
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De volgende stellingen gaan over arbeidsvoorwaarden. Geef van onderstaande stellingen 

aan in welke mate u tevreden bent over deze zaken bij ING. (Wanneer u geen 
beschikking heeft over een bepaalde voorwaarde, kruist u n.v.t. aan) 
 
IK BEN TEVREDEN  

 

28. Met de hoogte van mijn persoonlijk maandsalaris bij ING 
29. Over het aantal vakantie uren waarover ik beschik bij ING 
30. Met de mate waarin ik zelf mijn werktijden (flexibel) kan bepalen bij ING 
31.  

a. Met de hoogte van mijn pensioen bij ING 
b. Met de zekerheid die mijn pensioen bij ING mij biedt 

 
32.  

a. Over de leaseregeling die ING aanbiedt (indien van toepassing) 
b. Over de regeling op het gebied van Openbaar Vervoer (OV-kaart) die ING aanbiedt 

(indien van toepassing) 
c. Over de regeling ‘Vergoeding Eigen Vervoer (VEV)’ die ING aanbiedt (indien van 

toepassing) 
33. Met de mogelijkheden om in deeltijd te gaan werken (parttime) 
34. Met de mate waarin mijn persoonlijke maandsalaris gekoppeld is aan de 

verantwoordelijkheid die ik draag 
35. Met de mate waarin ING activiteiten naast het werk organiseert (sportevenementen, 

feesten, borrels etc.) 
36.  

a. Met de mogelijkheden op het gebied van kopen en verkopen van verlofuren 
b. Met de regelingen op het gebied van ouderschapsverlof die ING aanbiedt 
c. Over de regelingen van ING op het gebied van onbetaald verlof  

37. Met de mate waarin mijn persoonlijke maandsalaris vergelijkbaar is met dat van iemand met 
een gelijkwaardig diploma en ervaring 

38.  
a. Met de mate waarin mijn persoonlijke maandsalaris gekoppeld is aan mijn geleverde 

prestaties 
b. Met het beleid van ING t.a.v. variabele beloning (toegepast op een kleine groep en 

het stellen van maximum) 
39. Met de mate waarin mijn werkplaats dichtbij mijn woonplaats is 
40. Met de mate waarin arbeidsvoorwaarden worden afgestemd op mijn levensfase  
41. Met de mate waarin company senioriteit (belonen op basis van duur dienstverband) beloond 

wordt door ING 
42. Met de mate waarin ik beschik over keuzevrijheid op het gebied van arbeidsvoorwaarden 

(Mijn Keuze Budget) 
43. Met de mate waarin ING personeelsproducten voordelig aanbiedt (hypotheekrentekorting, 

korting op betaalpakketen etc.) 
44. Met de mogelijkheden tot het volgen van opleidingen/trainingen naast mijn werk bij ING 
45. Met de middelen die ik ontvang van ING zoals een telefoon en laptop  
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11) Hiervoor zijn arbeidsvoorwaarden aan bod gekomen op verschillende terreinen. 

Hier wordt u gevraagd aan te geven welke categorie arbeidsvoorwaarden u het 
meest belangrijk vindt. Rangschik de volgende categorieën door percentages toe 
te kennen. Het hoogste percentage duidt het hoogste belang aan. (LET OP!! U 
kunt MAXIMAAL 100% verdelen)  

- Vervoer 
- Verlof 
- Keuzevrijheid  
- Persoonlijk maandsalaris 
- Pensioen 
- Personeelskorting  
- Variabele beloning  

 
12) Geef aan in welke mate u het eens bent met de volgende uitspraken over uw werk 

bij ING:  

 
 
Op het werk bij ING doe ik mijn best om te presteren omdat....:  

 

1. Ik anders problemen met mijn leidinggevende voor mezelf creëer  
2. Ik er (goed) voor betaald word 
3. Ik anders een negatieve beoordeling riskeer 
4. Ik me er anders schuldig over voel 
5. Ik me er anders slecht over voel  
6. Ik het als mijn plicht beschouw  
7. Ik denk dat het zeer belangrijk is 
8. Ik er plezier uit haal  
9. Ik denk dat mijn baan leuk is 

 
13) Heeft u nog opmerking?  

 

Hartelijk dank voor uw deelname en het invullen van de vragenlijst. De 

resultaten zullen worden geanalyseerd en begin juli zullen de belangrijkste 
resultaten in een korte email worden gepresenteerd.  
 

Met vriendelijke groet,  
 

Yannick van der Weerden 
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Bijlage 3: Parcels en Items van de enquête 
 
Enquête arbeidsvoorwaarden en motivatie ING INGEDEELD IN PARCELS  

- = Parcel 
o =Item  

Q= stelling nummer   
Vervallen  
INTRINSIEK:         TEVREDENHEID 

           Alpha : 0,832 
- Relatie met leidinggevende: 

o Q23, Q24, Q25 
- Persoonlijke ontwikkeling: 

o Q12, Q13, Q14 
- Verantwoordelijkheid: 

o Q16, Q26 
- Maatschappelijk gerichtheid 

o Q5, Q7, Q9, Q10, Q27       Q3, Q6, Q8 
- Uitdaging: 

o Q11 
- Persoonlijke interesse: 

o Q15 
 
ZACHT EXTRINSIEK:   
          Diversiteit: 

o Q6, Q8         Q4, Q7 
- Lage werkdruk: 

o Q18, Q19 
- Tertiaire arbeidsvoorwaarden: 

o Q30, Q33, Q35, Q36, Q39, Q40, Q41, Q42, Q44     Q36A,B&C 
- Gemakkelijke promotie  

o Q21 
- Vaste benoeming: 

o Q22 
 
HARD EXTRINSIEK:         

- Concrete resultaten: 
o Q17 

- Prestigieuze organisatie: 
o Q1, Q2, Q3         Q1, Q5, Q9 

- Snelle promotie: 
o Q20 

- Modern imago: 
o Q4         Q2 

- Primaire arbeidsvoorwaarden: 
o Q28, Q34, Q37, Q38(AB)       Q38A&B 

- Secundaire arbeidsvoorwaarden: 
o Q29, Q31(AB), Q32(ABC), Q43, Q45     Q31A&B        

         Q32A,B&C 
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Bijlage 4 : Ordening needs 

 
26.   Om zelf beslissingen te mogen nemen    4,36 

23.   Om goed samen te werken met mijn direct leidinggevende  4,29 

12.   Om werk te hebben dat bijdraagt aan mijn persoonlijke ontwikkeling 4,28 

11.   Om taken te krijgen die mij maximaal uitdagen   4,24 

17.   Om werk te hebben dat leidt tot concrete resultaten  4,23 

25.   Om een leidinggevende te hebben die weet waarover hij/zij spreekt en vertrouwd is met het 

vakgebied 

4,20 

44.   Om de mogelijkheden te hebben om opleidingen/trainingen te volgen naast mijn werk 4,20 

1.       Dat de organisatie financieel succesvol is   4,15 

38.   Om een persoonlijk salaris te krijgen dat is gekoppeld aan de prestaties die ik lever 4,09 

5.       Dat de organisatie op een maatschappelijk verantwoorde manier omgaat met diegenen met wie 

ze in contact staan 

4,09 

15.   Om werk te hebben dat aansluit bij mijn persoonlijke interesses 4,08 

31.   Om een goed pensioen te ontvangen    4,04 

34.   Om een persoonlijk salaris te krijgen dat gekoppeld is aan de verantwoordelijkheid die ik draag 4,03 

10.   Dat mijn werkzaamheden klantgericht zijn   4,03 

30.   Om zelf mijn werktijden (flexibel) te kunnen bepalen  3,99 

29.   Om over voldoende vakantie uren te beschikken    3,98 

16.   Om zelf te kunnen bepalen hoe en wanneer ik mijn werkzaamheden verricht 3,96 

32.   Om goede faciliteiten op het gebied van vervoer voor woon-werk verkeer te hebben 3,95 

14.   Om werk te hebben waarvoor ik mijn kennis constant moet bijhouden  3,92 

27.   Om relaties met klanten en de buitenwereld te onderhouden die in goede sfeer verlopen 3,92 

13.   Om werk te hebben waarbij ingespeeld wordt op nieuwe ontwikkelingen 3,91 

22.   Om een vaste aanstelling te kunnen krijgen   3,89 

36.   Om over goede regelingen op het gebied van verlof te beschikken 3,84 

7.       Dat de organisatie de naam heeft gelijke kansen te bieden aan verschillende groepen mensen 3,82 

24.   Om regelmatig goede functioneringsgesprekken/evaluatierondes met mijn leidinggevende te 

hebben 

3,81 

9.       Dat de doelstellingen van de organisatie maatschappelijk relevant zijn 3,74 

28.   Om een hoog salaris te krijgen    3,72 

37.   Om een persoonlijk salaris te krijgen dat vergelijkbaar is met dat van iemand met een 

gelijkwaardig diploma en ervaring 

3,69 

4.       Dat de organisatie een innovatief imago heeft   3,68 

42.   Om te beschikken over keuzevrijheid op het gebied van arbeidsvoorwaarden 3,63 

43.   Dat de organisatie personeelsproducten voordelig aanbiedt (hypotheekrentekorting, korting op 

betaalpakketen etc.) 

3,62 
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3.       Om te werken voor een prestigieuze werkgever   3,51 

40.   Dat arbeidsvoorwaarden worden afgestemd op de levensfase waarin ik zit 3,51 

2.       Dat het een internationaal gerenommeerde organisatie is  3,38 

45.   Om middelen te ontvangen zoals een telefoon of laptop van de zaak 3,25 

20.   Om mogelijkheden te hebben om snel promotie te maken   3,24 

39.   Om te werken dicht bij mijn woonplaats   3,22 

8.       Dat er sprake is van een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen in de gehele 

organisatie 

3,12 

33.   Om de mogelijkheid te hebben om in deeltijd te gaan werken (parttime) 3,06 

6.       Dat er een evenredige verdeling bestaat tussen mannen en vrouwen in de top van de organisatie 2,99 

35.   Dat de organisatie activiteiten naast het werk organiseert (sportevenementen, feesten, borrels 

etc.) 

2,89 

41.   Dat company senioriteit (belonen op basis van duur dienstverband) beloond wordt 2,85 

19.   Om weinig stress te ervaren die ontstaat door werkdruk  2,78 

18.   Om te kunnen werken in een niet-hectische omgeving  2,55 

21.   Om binnen de organisatie weinig competitie te ervaren voor promotie 2,51 

Tabel 12: Overzicht Needs 

 


