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SAMENVATTING 

Het doel van dit kwalitatieve onderzoek is om meer inzicht te verwerven in de relatie tussen het 

MVO-beleid van een organisatie en de organisatiebetrokkenheid van de medewerkers, in dit geval 

van ABN AMRO. De volgende hoofdvraag staat in dit onderzoek centraal: Welke rol speelt het MVO-

beleid van ABN AMRO bij de organisatiebetrokkenheid van de medewerkers?  

Door middel van het analyseren van 16 semigestructureerde interviews met medewerkers van ABN 

AMRO (waarvan één uitsluitend als doel had om het MVO-beleid van ABN AMRO in kaart te brengen) 

is er een antwoord gegeven op deze hoofdvraag. Hieraan vooraf ging een literatuurstudie waarin de 

concepten MVO, organisatiebetrokkenheid en de relatie tussen beide concepten zijn uitgediept. Dit 

onderzoek is gedaan vanuit de interpretatieve benadering, wat inhoudt dat ik, de onderzoeker, de 

uitingen van mijn respondenten interpreteer aan de hand van mijn eigen ervaringen en dat deze 

uitingen op zich ook worden beschouwd als interpretaties van de werkelijkheid.   

De resultaten van dit onderzoek zijn opgedeeld in drie onderdelen. Ten eerste wordt de visie op het 

MVO-beleid van ABN AMRO van de respondenten beschreven. Ten tweede wordt behandeld hoe de 

respondenten zich betrokken voelen bij de organisatie ABN AMRO. Ten slotte wordt beschreven 

welke rol het MVO-beleid van de bank speelt bij de organisatiebetrokkenheid van de respondenten.  

Wat betreft MVO is in dit onderzoek de definitie van Van Marrewijk (2001) aangehouden, waarin 

volgens Dahlsrud (2006) vier dimensies kunnen worden onderscheiden, te weten de ecologische, de 

sociale, de economische en de stakeholdersdimensie. Ook ABN AMRO vat MVO op deze manier op. 

Bij het bespreken van het MVO-beleid van ABN AMRO noemen de respondenten vooral de 

ecologische dimensie. Hoewel ze grotendeels wel op de hoogte zijn van de activiteiten van ABN 

AMRO op het gebied van MVO, scharen de respondenten veel van deze activiteiten niet onder de 

noemer MVO. Een gebrek aan interne communicatie over MVO zou hier naar mijn idee de oorzaak 

van kunnen zijn, al geeft een groot deel van de respondenten (negen van de vijftien) aan te merken 

dat deze interne communicatie toeneemt. Over het algemeen kan gesteld worden dat de 

respondenten tevreden zijn met het MVO-beleid van ABN AMRO en dat ze vinden dat de bank op de 

goede weg is op dit gebied. Omdat de respondenten het MVO-beleid van de bank over het algemeen 

als positief ervaren, zou een deel van hen (acht van de vijftien) graag zien dat ABN AMRO extern gaat 

communiceren over dit beleid. Dit zou volgens hen de reputatie van de bank, die schade heeft 

opgelopen tijdens de kredietcrisis, ten goede komen. Dit is in lijn met de onderzoeksuitkomsten van 

Hess, Rogovsky & Dunfee (2002), die stellen dat de reputatie van een organisatie verbetert wanneer 

deze maatschappelijke betrokkenheid toont.  

Wat betreft organisatiebetrokkenheid zijn de drie aspecten die Mowday et al. (1979) onderscheiden 

in dit onderzoek aangehouden. Deze zijn de extra inzet voor de organisatie, de wil om bij de 

organisatie te blijven werken en het geloof in de doelen en waarden van de organisatie. Deze 

opvatting van organisatiebetrokkenheid komt (zo goed als) overeen met de affectieve betrokkenheid 

van Meyer en Allen (1991). De onderzoeksuitkomsten als het gaat om deze drie aspecten zijn 

verschillend. Alle respondenten geven aan zich extra in te zetten voor de organisatie, terwijl de 

respondenten over het algemeen neutraal zijn over het feit dat ze (altijd) bij de bank zouden willen 

blijven werken. Wat betreft het derde punt van organisatiebetrokkenheid, het geloof in de doelen en 

waarden van de organisatie, geven de respondenten aan dat hier verandering in aan het komen is. 
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Ten tijde van de kredietcrisis geloofden de respondenten niet in de doelen en waarden van de bank. 

Momenteel beginnen de respondenten langzamerhand weer in de bank te geloven.  

Ongeveer de helft van de respondenten verbindt deze terugkomst in het geloof in de doelen en 

waarden van de organisatie aan de inspanningen op het gebied van MVO van ABN AMRO. Voor deze 

respondenten geldt dat het MVO-beleid van de bank invloed heeft op de mate dat ze zich betrokken 

voelen bij ABN AMRO. De Social Identity Theory (SIT) blijkt voor deze groep respondenten op te gaan. 

Volgens de SIT willen medewerkers zich associëren met een organisatie met een goede reputatie en 

krijgen ze door een goede reputatie van een sociale groep waar zij bijhoren, zoals een organisatie, 

een positief zelfbeeld. Aangezien is aangetoond dat de reputatie van een organisatie door het 

hebben van een MVO-beleid verbetert (Hess et al., 2002), zou MVO ook een positieve invloed 

hebben op het zelfbeeld van de medewerkers (Brammer, Millington & Rayton, 2007). Door dit 

positieve zelfbeeld wordt de betrokkenheid met de sociale groep, in dit geval de organisatie, 

versterkt (Turker, 2009).  

Uit mijn onderzoek blijkt dat de attitude die de respondenten hebben ten opzichte van MVO 

belangrijk is voor de rol die MVO speelt bij de organisatiebetrokkenheid van deze respondenten. Dat 

de attitude van respondenten ten opzichte van MVO van invloed is op de relatie tussen MVO en 

organisatiebetrokkenheid was al kwantitatief aangetoond door Peterson (2004). De groep 

respondenten in mijn onderzoek waarbij de SIT opgaat en waarbij het MVO-beleid van de bank 

inderdaad een rol blijkt te spelen bij de mate van betrokkenheid bij de organisatie, blijkt een 

positieve attitude te hebben ten opzichte van MVO. Bij de respondenten met een negatieve attitude 

ten opzichte van MVO speelt maatschappelijk verantwoord ondernemen, in tegenstelling tot wat de 

SIT veronderstelt, geen rol bij hun organisatiebetrokkenheid. Aangezien de respondenten met een 

negatieve attitude ten opzichte van MVO wel erkennen dat MVO goed is voor de reputatie van ABN 

AMRO, zou op basis van de SIT verwacht kunnen worden dat dit ook voor hen voor meer 

organisatiebetrokkenheid zou kunnen zorgen. In dit kwalitatieve onderzoek is aangetoond dat dat 

niet het geval is.  
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1. INLEIDING 

 

1.1 AANLEIDING 

"I used to see this (...) as the last thing on my agenda ten years ago, but now I agree that social and 

economic issues are intertwined" (Porter, 2003 in Moratis & Van der Veen, 2010, p.189). Deze quote 

is afkomstig van managementgoeroe en Harvard professor Michael Porter. Hoewel maatschappelijk 

verantwoord ondernemen1 (MVO) lange tijd geen aandachtsgebied is geweest voor deze 

managementgoeroe, geeft hij in een interview in 2003 aan dat dit aan het veranderen is (Moratis & 

Van der Veen, 2010). De door Porter besproken verandering is terug te zien in het feit dat 

organisaties, zowel internationaal als nationaal, MVO steeds vaker in hun beleid opnemen. Van de 

Fortune 500 organisaties, de 500 grootste organisaties van de Verenigde Staten, kwam de term MVO 

in 1977 in minder dan de helft van de gevallen voor in de jaarverslagen. Twintig jaar later noemde 

bijna negentig procent van deze organisaties MVO als een essentieel onderdeel van de 

organisatiedoelstellingen en kwam de term veelvuldig naar voren in de jaarverslagen (Lee, 2008). 

Niet alleen hechten organisaties in de Verenigde Staten steeds meer waarde aan MVO, ook in 

Nederland is deze trend zichtbaar. Onderzoek van MVO Nederland laat zien dat in 2013 bijna alle 

Nederlandse organisaties bekend zijn met de term MVO en dat 84% van het MKB (N=633.000) zich 

met MVO bezighoudt. Bij de grote Nederlandse organisaties ligt dit percentage vermoedelijk hoger 

(BZ & EZ, 2013). 

Verschillende maatschappelijke ontwikkelingen en vele (internationale) discussies over het klimaat 

hebben deze trend onder andere in gang gezet. Door de oprichting van de Club van Rome, die in 

1972 haar eerste rapport De grenzen aan de groei uitbracht, en door de olieramp van de Exxon 

Valdez in 1989, waarbij 1900 kilometer van de kustlijn van Alaska verontreinigd raakte, werd het 

milieu de afgelopen decennia een belangrijk onderwerp van discussie (Bogaarts, 2007). De Brent Spar 

affaire in 1995 liet bovendien zien dat organisaties tegenwoordig niet meer ongestraft weg kunnen 

komen met maatschappelijk onverantwoord gedrag (Frynas, 2003). Daarnaast zorgde de film An 

Inconvenient Truth van Al Gore die in 2006 uitkwam, voor mondiale aandacht voor het milieu en 

duurzaamheid (Couzy, 2007). Organisaties hebben hier gehoor aan gegeven, door maatschappelijk 

verantwoord te gaan ondernemen. Dit is deels wettelijk bepaald en kan deels uit eigen beweging van 

de organisatie komen. Daarnaast wordt er veel voor MVO gekozen omdat het een manier is voor een 

organisatie om zichzelf te kunnen onderscheiden in een markt met steeds meer concurrentie 

(Lageweg, 2007).   

Hoewel de effecten van MVO op de organisatieresultaten en op verschillende groepen stakeholders 

(zoals consumenten en investeerders) al veelvuldig onderzocht zijn, is dit voor de effecten van MVO 

op de werknemers van een organisaties in mindere mate het geval (Turker, 2009). Mijn onderzoek 

zal zich op deze groep focussen. Specifiek zal dit onderzoek zich richten op de relatie tussen het 

MVO-beleid van een organisatie en de organisatiebetrokkenheid van medewerkers. Hoewel 

kwantitatief al is aangetoond dat er een positief verband tussen beide concepten bestaat (Brammer 

                                                           
1
 In dit onderzoek zal de term MVO gebruikt worden. ABN AMRO, de organisatie die in dit onderzoek centraal 

staan, hanteert voor deze thematiek de term duurzaamheid. Omwille van de consistentie van dit onderzoek is 
ervoor gekozen om overal de term MVO toe te passen. Het duurzaamheidsverslag van ABN AMRO wordt in dit 
onderzoek zodoende het MVO-verslag genoemd, de duurzaamheidsmanager de MVO-manager, enzovoorts.  
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et al., 2007; Peterson, 2004; Turker, 2009), is er nog geen kwalitatief onderzoek verricht naar de 

relatie tussen MVO en organisatiebetrokkenheid. 

De organisatie die in dit onderzoek centraal staat is ABN AMRO. ABN AMRO behoort samen met de 

Rabobank en de ING tot een van de drie grote banken van Nederland. Het geschatte marktaandeel in 

Nederland bedraagt 29,1%, tegenover 32,1% van de Rabobank en 23,9% van de ING (Eerlijke 

Bankwijzer, 2014). Ten tijde van de kredietcrisis, aan het einde van 2008, nam de Nederlandse 

overheid de Nederlandse activiteiten van ABN AMRO en Fortis Bank Nederland over. In 2010 

fuseerden de banken en gingen ze samen verder onder de naam ABN AMRO Group N.V.. Vlak na de 

fusie telde ABN AMRO 24.225 medewerkers, maar dit aantal was op 31 december 2013 

teruggedrongen tot 22.289 medewerkers, verspreid over 23 landen (ABN AMRO, 2013). Het 

zwaartepunt van de bank ligt in Nederland, waar in 2013 meer dan tachtig procent van de inkomsten 

werd gegenereerd (Eerlijke Bankwijzer, 2014). 

 

1.2 DOELSTELLING EN VRAAGSTELLING 

Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te verwerven in de relatie tussen het MVO-beleid van 

een organisatie en de organisatiebetrokkenheid van de medewerkers, in dit geval van ABN AMRO. 

Kwantitatief is aangetoond dat deze relatie positief is. In dit onderzoek zal ik kijken of deze resultaten 

bevestigd worden en welke redenen hieraan ten grondslag liggen. Hieruit volgt de hoofdvraag van dit 

onderzoek:  

Welke rol speelt het MVO-beleid van ABN AMRO bij de organisatiebetrokkenheid van de 

medewerkers?  

Om deze hoofdvraag te beantwoorden zijn de volgende deelvragen geformuleerd:  

1. Hoe kijken de medewerkers van ABN AMRO tegen het MVO-beleid van de organisatie aan?  

2. Op welke manier voelen de medewerkers van ABN AMRO zich betrokken bij de organisatie?  

3. Hoe verhouden het MVO-beleid van ABN AMRO en de organisatiebetrokkenheid van de 

medewerkers zich tot elkaar?  

Voor het beantwoorden van deelvraag 1 zal eerst het concept maatschappelijk verantwoord 

ondernemen worden uitgediept en zal vervolgens het MVO-beleid van de bank geanalyseerd worden 

aan de hand van duurzaamheidsverslagen en een interview met MVO-manager Richard Kooloos. 

Daarna zullen de uitkomsten van semigestructureerde interviews met vijftien medewerkers van ABN 

AMRO over onder andere de kennis van het MVO-beleid, de manier waarop er intern 

gecommuniceerd wordt over het MVO-beleid en de opinie van de respondenten omtrent het MVO-

beleid worden gebruikt om antwoord te geven op deelvraag 1. Voor het beantwoorden van 

deelvraag 2 zal allereerst het concept organisatiebetrokkenheid worden geoperationaliseerd. 

Vervolgens zullen de uitkomsten van de semigestructureerde interviews, waar vragen uit de 

Organizational Commitment Questionnaire in zijn opgenomen, gebruikt worden om deze deelvraag 

te beantwoorden. Voor het beantwoorden van deelvraag 3 zal eerst uiteengezet worden wat er in de 

wetenschappelijke literatuur is geschreven over de relatie tussen MVO en organisatiebetrokkenheid. 

Vervolgens zullen de uitkomsten van de semigestructureerde interviews over deze relatie gebruikt 
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worden om deelvraag 3 te beantwoorden.  

 

1.3 RELEVANTIE 

1.3.1 WETENSCHAPPELIJKE RELEVANTIE 

Dit onderzoek zal bijdragen aan de kennis die er op dit moment bestaat over de relatie tussen 

maatschappelijk verantwoord ondernemen en organisatiebetrokkenheid. MVO is al in combinatie 

met veel verschillende concepten onderzocht. Zo bestaan er onderzoeken over het effect van MVO 

op organisatieprestaties, organisatiereputaties, de concurrentiepositie van organisaties en de 

winstgevendheid van organisaties (Turker, 2009). Ook verschillende groepen stakeholders van 

organisaties, zoals investeerders en consumenten, zijn in relatie gebracht met MVO (Turker, 2009). 

Relatief weinig onderzoeken hebben zich tot nu toe gericht op het effect van MVO op de 

medewerkers van een organisatie (Peterson, 2004). Daarnaast zijn de onderzoeken die betrekking 

hebben op de relatie tussen MVO en organisatiebetrokkenheid van kwantitatieve aard of behelzen 

een literatuurstudie. In dit onderzoek zal gebruik gemaakt worden van kwalitatieve 

onderzoeksmethoden, waardoor niet louter wordt vastgesteld of er bij de respondenten een verband 

bestaat tussen het MVO-beleid en hun organisatiebetrokkenheid, maar tevens wat hier, bij mijn 

respondenten althans, aan ten grondslag ligt. De wetenschappelijke meerwaarde van dit onderzoek 

is zodoende dat er inzicht wordt gegeven in de relatie tussen MVO en organisatiebetrokkenheid aan 

de hand van kwalitatieve onderzoeksmethoden.  

1.3.2 MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE 

Organisaties hebben belang bij het behoud van medewerkers, bij weinig afwezigheid van deze 

medewerkers en bij goede taakprestaties van deze medewerkers. Uit een grootschalige meta-analyse 

van Meyer, Herscovitch, Stanley & Topolnystky (2002) is gebleken dat een hoge betrokkenheid van 

medewerkers bij de organisatie waar zij werkzaam zijn hieraan bijdraagt; medewerkers gaan in 

mindere mate op zoek naar een baan bij een andere organisatie, zijn minder afwezig en presteren 

beter bij een hoge organisatiebetrokkenheid. Daarnaast heeft de maatschappij belang bij 

medewerkers die zich betrokken voelen bij de organisatie waar zij werken. Deze medewerkers 

hebben minder last van stress en hebben minder werk-privé conflicten dan medewerkers die zich 

niet betrokken voelen bij de organisatie waar zij werkzaam zijn (Meyer et al., 2002). De fysieke en 

psychische gesteldheid van medewerkers is van maatschappelijk belang.  

In dit onderzoek wordt geanalyseerd welke rol het MVO-beleid van een organisatie speelt bij de 

organisatiebetrokkenheid van medewerkers. Inzichten hierin kunnen bijdragen aan bovengenoemde 

organisatievoordelen van een hoge organisatiebetrokkenheid van medewerkers en aan 

bovengenoemde maatschappelijke voordelen van een hoge organisatiebetrokkenheid.  
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1.4 LEESWIJZER 

In het volgende hoofdstuk zullen de concepten MVO en organisatiebetrokkenheid uiteengezet 

worden. Ook zal er wetenschappelijke literatuur behandeld worden waarin de relatie tussen beide 

concepten kwantitatief is onderzocht. In hoofdstuk 3 zal mijn wetenschappelijke positionering 

worden beschreven en zal de methodologische verantwoording aan bod komen. In het hoofdstuk dat 

volgt wordt de context van het onderzoek beschreven. Er zal worden ingegaan op de geschiedenis 

van ABN AMRO en het MVO-beleid van ABN AMRO. In hoofdstuk 5 staan de belangrijkste resultaten 

van dit onderzoek beschreven. Afgesloten zal worden met in hoofdstuk 6 de conclusie van dit 

onderzoek en in hoofdstuk 7 de discussiepunten die uit deze studie zijn voortgekomen.  
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2. THEORETISCH KADER  

In dit onderdeel worden de verschillende theoretische concepten die in dit onderzoek worden 

behandeld, uitgelicht. Het gaat hier om de concepten maatschappelijk verantwoord ondernemen, 

organisatiebetrokkenheid en de relatie tussen beide concepten.  

2.1 MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN 

2.1.1 DEFINITIE MVO 

De term maatschappelijk verantwoord ondernemen, afgekort MVO, wordt gekenmerkt door de vele 

definities en synoniemen die het concept kent. Duurzaamheid, duurzaam ondernemen, 

waardegedreven ondernemen en bedrijfsethiek zijn termen die voor dezelfde thematiek gebruikt 

worden. Naast verschillende termen, kent MVO ook vele verschillende wijzen van definiëring. 

Hoewel er dus geen consensus bestaat over de precieze definiëring van het concept, houdt MVO in 

de kern in dat de verantwoordelijkheid van organisaties verder gaat dan louter winst maken (Moratis 

& Van der Veen, 2010).  

In een uitgebreid literatuuronderzoek naar de verschillende definities van CSR (corporate social 

responsibility, de Engelse vertaling van MVO) vond Dahlsrud (2006) 37 verschillende manieren 

waarop MVO gedefinieerd wordt. Eén van deze definities luidt als volgt: "Corporate social 

responsibility (CSR) or corporate citizenship can most simply be defined as a set of management 

practices that ensure the company minimizes the negative impacts of its operations on society while 

maximizing its positive impacts" (Pinney, 2001 in Dahlsrud, 2006, p. 10). In deze definitie is te zien 

dat ook in het Engels verschillende termen voor dezelfde thematiek in omloop zijn; CSR wordt door 

Pinney (2001, in Dahlsrud, 2006) gelijkgesteld aan corporate citizenship.  

 

Een andere definitie komt van Woodward-Clyde (1999 in Dahlsrud, 2006, p. 10): "CSR has been 

defined as a 'contract' between society and business wherein a community grants a company a 

license to operate and in return the matter meets certain obligations and behaves in an acceptable 

manner"  

In de 37 definities van MVO onderscheidt Dahlsrud (2006) verschillende dimensies. Zo ligt de nadruk 

bij de eerstgenoemde definitie op de maatschappij, wat de auteur de sociale dimensie noemt, terwijl 

de definitie van Woodward-Clyde zich meer richt op de stakeholders, de zogenaamde 

stakeholderdimensie. In mijn onderzoek zal MVO worden opgevat op de manier waarop Van 

Marrewijk (2001) het concept definieert omdat deze definitie naar mijn idee het meest volledig is en 

omdat deze definitie overeenkomt met de manier waarop ABN AMRO maatschappelijk verantwoord 

ondernemen opvat (zie 4.2). Dit laatste is belangrijk omdat dit de organisatie is waar dit kwalitatieve 

onderzoek wordt verricht en het dus van belang is dat zowel de onderzoeker als de onderzochte 

organisatie dezelfde interpretatie hanteren van het concept dat centraal staat. Niet alleen komen de 

sociale dimensie en de stakeholderdimensie in de definitie van Van Marrewijk (2001) naar voren, 

maar is volgens Dahlsrud (2006) ook sprake van de ecologische dimensie en de economische 

dimensie. De definitie luidt: "Companies with a CSR strategy integrate social and environmental 

concerns in their business operations and in their interactions with their stakeholders and 

demonstrate openly their triple P performances" (Van Marrewijk, 2001 in Dahlsrud 2006, p.11). 
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Met de 'triple P performances' die in de definitie worden genoemd, verwijst Van Marrewijk (2001) 

naar de aspecten profit, people en planet. Deze aspecten worden door Elkington (1997 in Moratis & 

Van der Veen, 2010, p.22) "the triple bottom line of 21st century business" genoemd. Organisaties 

dienen aandacht te schenken aan de samenhang en het evenwicht van deze drie aspecten. Hieronder 

zullen de drie P's worden toegelicht.  

Profit is de economische dimensie van de triple bottom line en behelst de bijdrage van de organisatie 

aan de economische welvaart (Cramer, 2005). Deze bijdrage wordt geleverd door de goederen en 

diensten die door de organisatie ontstaan, door het scheppen van werkgelegenheid en door een 

bron te zijn van inkomensverwerving. Doordat een organisatie zich richt op het maken van winst op 

de lange termijn, wordt de financiële basis van de organisatie gelegd en kan de organisatie blijven 

bestaan. Profit wordt daarom als basisvoorwaarde gezien voor het goed kunnen vormgeven van 

people en planet als onderdeel van het MVO-beleid van een organisatie (Moratis & Van der Veen, 

2010). 

People beslaat de sociale dimensie van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van een 

organisatie. Het sociale beleid van een organisatie dient zowel intern en extern vorm worden 

gegeven. Vuontisjärvi (2006) stelt dat het sociale beleid van een organisatie eerst intern op orde 

moet zijn voordat er een geloofwaardig extern sociaal beleid kan worden opgesteld. Zij ziet dit als 

een voorwaarde van extern MVO. Intern sociaal beleid richt zich onder andere op goede 

arbeidsverhoudingen, veiligheid, gezondheid, interne opleidingen, diversiteit en gelijkheid (Cramer, 

2005). Het sociale beleid dat naar buiten toe wordt gevoerd, hoort zich volgens Cramer (2005) op 

drie pijlers te richten. Deze pijlers zijn mensenrechten (onder andere het tegengaan van 

discriminatie, gedwongen arbeid en kinderarbeid), de maatschappij (bijvoorbeeld het tegengaan van 

corruptie en omkoping) en productverantwoordelijkheid (onder andere zorg dragen voor de 

veiligheid en gezondheid van de klant). Het gaat hierbij niet alleen om het nemen van 

verantwoordelijkheid op sociaal gebied van de eigen schakel in de keten, maar ook om de rest van de 

keten. Dit houdt in dat de organisatie in kwestie ook verantwoordelijkheid draagt voor het 

maatschappelijke (on)verantwoordelijke gedrag van haar leveranciers en haar afnemers (Wempe, 

2010).  

Planet houdt volgens Cramer (2005) in dat organisaties verantwoordelijkheden hebben op het vlak 

van de ecologische kwaliteit (de ecologische dimensie). Het milieu dient zo min mogelijk belast te 

worden en (schaarse) grondstoffen dienen zo veel mogelijk gespaard te blijven. Strategisch 

milieubeleid richt zich op zowel de korte als de lange termijn. Door de zorg voor het milieu te 

integreren in de bedrijfsvoering houden organisaties rekening met de dimensie planet van 

maatschappelijk verantwoord ondernemen.  

 

2.1.2 DE HISTORISCHE ONTWIKKELING VAN MVO 

Carroll en Shabana (2010) geven aan dat de manier waarop er tegenwoordig over MVO wordt 

gedacht, zijn oorsprong heeft in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Hoewel er vóór deze periode ook 

al voorbeelden kunnen worden gegeven van vormen van verantwoord ondernemen, zijn de eerste 

stappen wetenschappelijk gezien in de jaren vijftig gemaakt. Het boek Social Responsibilities of the 

Businessman dat door Howard Bowen in 1953 werd geschreven, kan worden gezien als een van de 

eerste toonaangevende boeken op het gebied van MVO. Bowen (1953 in Carroll & Shabana, 2010) 

stipte aan dat de steeds groter wordende organisaties in die tijd, niet alleen het leven van burgers als 
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werknemer en als klant beïnvloedden, maar ook hun leven als bijvoorbeeld omwonende. Om deze 

reden moesten organisaties hun sociale verantwoordelijkheid nemen. Het denken over MVO richtte 

zich in deze periode nog niet zozeer op het integreren van de verantwoordelijkheden in de 

bedrijfsvoering, maar voornamelijk op filantropie. Organisaties dienden financieel bij te dragen aan 

de sociale welvaart (Caroll & Shabana, 2010).  

De jaren zestig stonden in de westerse wereld in het teken van veel maatschappelijke 

verschuivingen. Mensenrechtenorganisaties, milieubewegingen, consumentenorganisaties en 

organisaties die zich inzetten voor de rechten van de vrouw kwamen op (Carroll & Shabana, 2010). 

De druk die op organisaties kwam te staan werd steeds groter. Men begon van organisaties te 

verwachten dat ze de negatieve maatschappelijke effecten die het productieproces met zich 

meebracht zo veel mogelijk inperkten. De wetenschappelijke literatuur die over maatschappelijk 

verantwoord ondernemen werd geschreven, werd bovendien aanzienlijk uitgebreid. Deze literatuur 

richtte zich voornamelijk op het veranderen van het bewustzijn van mensen en op de vraag wat 

maatschappelijk verantwoord ondernemen precies kon inhouden (Carroll & Shabana, 2010). Lee 

(2008) stelt dat een ander opvallend kenmerk van de jaren zestig het feit was dat er nog niet werd 

gekeken naar de voordelen voor organisaties van maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Organisaties handelden uit een maatschappelijk bewustzijn of ondernamen actie onder druk van 

sociale bewegingen, maar koppelden MVO nog niet aan mogelijke financiële voordelen.  

In de jaren zeventig speelde de Club van Rome een belangrijke rol bij de ontwikkeling van 

maatschappelijk verantwoord ondernemen (Moratis & Van der Veen, 2010). In 1972 bracht deze 

groepering het rapport De grenzen aan de groei uit. In dit rapport werd beschreven hoe de 

toenmalige economische groei ervoor zorgde dat de aarde uitgeput werd. In een basisscenario werd 

in het rapport gesteld dat de mondiale industriële productie rond 2015 zou instorten als gevolg van 

de uitputting van grondstoffen. In het alternatieve scenario dat werd geschetst, zou deze uitputting 

rond 2030 het geval zijn, als gevolg van de exponentieel toenemende vervuiling (De Beer, 2007). De 

doemscenario's in dit rapport zorgden wereldwijd voor veel opschudding en zorgden ervoor dat de 

milieuproblematiek vanaf dat moment in de publieke opinie als een van de grootste 

maatschappelijke problemen werd gezien (Weerdenburg, 1990). 

Tijdens de twee decennia die volgden, vond er een terugtreding van de overheid plaats en werden 

verantwoordelijkheden en taken die voorheen in het publieke domein lagen, overgedragen aan het 

bedrijfsleven. Volgens Noordegraaf (2004) hadden de oliecrises en de economische recessie van de 

jaren zeventig ervoor gezorgd dat het voor westerse regeringen duidelijk werd dat er bezuinigd 

moest worden. Dit resulteerde in neoliberaal overheidsbeleid, wat inhield dat de overheid zich moest 

terugtrekken en moest bezuinigen en dat de markt meer ruimte diende te krijgen. Grootschalige 

privatiseringsoperaties waren het gevolg (Noordegraaf, 2004). Behalve de terugtreding van de 

overheid vond er in deze periode ook steeds meer internationalisering plaats. Door deze twee 

ontwikkelingen werd het voor overheden steeds lastiger om grip te houden op de activiteiten van 

het bedrijfsleven (Moratis & Van der Veen, 2010). Maatschappelijke organisaties vonden dat deze 

activiteiten niet altijd maatschappelijk verantwoord waren. Ontevredenheid van deze 

maatschappelijke organisaties over het onverantwoordelijke gedrag van het bedrijfsleven 

resulteerde meerdere malen in botsingen tussen deze twee partijen. Eén van de bekendste 

voorbeelden hiervan is de Brent Spar affaire in 1995. Oliemaatschappij Shell wilde een olieplatform 

laten afzinken in de Atlantische Oceaan, waar internationale milieuorganisatie Greenpeace zich fel 
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tegen verzette. Omdat de maatschappelijke organisatie de publieke opinie meekreeg om zich 

hiertegen te verzetten, betekende dit grote imagoschade voor Shell. Tankstations werden in brand 

gestoken en veel mensen weigerden om nog te tanken bij de oliemaatschappij. Maatschappelijke 

onverantwoordelijkheid werd dus zwaar gestraft door de samenleving en Shell leed financieel aan de 

affaire (Moratis & Van der Veen, 2010). In deze periode werd de relatie tussen maatschappelijke 

(on)verantwoordelijk gedrag en financiële prestaties van organisaties duidelijk. Empirisch onderzoek 

naar deze relatie nam in deze periode sterk toe (Carroll & Shabana, 2010). Hier wordt in paragraaf 

2.1.3 op teruggekomen.  

In de eenentwintigste eeuw zet de trend van maatschappelijk verantwoord ondernemen zich voort 

en wordt MVO steeds vaker in praktijk gebracht. Belangrijk hierin zijn de OESO-richtlijnen die in 1976 

zijn opgesteld voor internationaal opererende organisaties op basis van internationale verdragen 

zoals de International Labour Organisation (ILO) conventies en de Universele Verklaring voor de 

Rechten van de Mens. De richtlijnen zijn opgesteld door de Organisatie voor Economische 

Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). In zowel 2000 als 2011 zijn de richtlijnen herzien aan de 

hand van de laatste ontwikkelingen op het gebied van internationaal MVO en 

ketenverantwoordelijkheid (BZ, 2011). De OESO-richtlijnen zijn de enige MVO kaders die door 

overheden onderschreven zijn. Inmiddels hebben 46 landen de richtlijnen onderschreven. Hoewel de 

OESO-richtlijnen vrijwillige richtlijnen zijn van de overheid ten aanzien van het maatschappelijk 

gedrag van internationaal opererende organisaties, is naleving van deze richtlijnen in Nederland een 

voorwaarde voor het verkrijgen van financiële overheidssteun bij internationale handels- en 

investeringsactiviteiten. De richtlijnen hebben betrekking op mensenrechten, arbeidsrechten, milieu, 

corruptie, informatieverstrekking, consumentenbelangen, wetenschap, technologie, mededinging en 

belastingen (BZ, 2011).  

In de praktijk worden de OESO-richtlijnen teruggevonden. Zo publiceerde bijna 80 procent van de 

grootste organisaties wereldwijd in 2008 een duurzaamheidsverslag (Moratis & Van der Veen, 2010). 

In een duurzaamheidsverslag worden specifieke uitingen van dergelijke richtlijnen besproken. 

Daarnaast neemt de Consumentenbond sinds 2001 niet alleen de productprestaties mee in hun 

beoordelingen, maar ook de MVO-prestaties van de producent (Moratis & Van der Veen, 2010). 

Tevens ontwikkelt het CBS dit jaar een MVO meetsysteem (CBS, 2014). De analyseresultaten van dit 

systeem bieden mogelijkheden om beleidsvragen rondom het milieu te beantwoorden. Behalve de 

toename van het aantal duurzaamheidsverslagen, de activiteiten van de Consumentenbond en de 

ontwikkeling van het MVO-meetsysteem van het CBS zijn er nog talloze andere voorbeelden die 

aangeven dat MVO steeds belangrijker wordt in de huidige maatschappij. Volgens Moratis en Van 

der Veen (2010) zal het hier niet bij blijven. Volgens hen blijven de verwachtingen die individuen 

hebben van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties nog steeds toenemen.   

Dat het thema MVO ook bij ABN AMRO steeds belangrijker wordt, moet in het licht van de hier 

beschreven historische ontwikkeling van MVO gezien worden. Dat de bank zich steeds meer met dit 

thema bezighoudt, is onder andere te zien aan de omvang van de duurzaamheidsverslagen. Waar het 

verslag in 2007 nog 23 pagina's telde, waren dat er een paar jaar later, in 2013, 92. Ook de hiervoor 

beschreven OESO-richtlijnen worden in de verslagen van ABN AMRO aangehaald. De richtlijnen zijn 

volgens de bank van toepassing op de organisatie zelf en op een groot deel van de klanten. In het 

verslag van 2012 staat hierover: "Het is ook in dit kader steeds belangrijker dat onze internationaal 

opererende klanten kunnen aantonen dat zij de ecologische, sociale en ethische effecten van hun 
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bedrijfsvoering goed onder controle hebben" (ABN AMRO, 2012, p. 16). In hoofdstuk 4 en bijlage 4 

zal uitgebreid op de invulling van het MVO-beleid van de organisatie in worden gegaan. In hoofdstuk 

5 zal vervolgens de perceptie die ABN AMRO medewerkers van dit beleid hebben, worden 

behandeld.  

2.1.3 EFFECTEN VAN MVO OP ORGANISATIES  

Vanaf de jaren tachtig zijn de empirische onderzoeken naar de impact van MVO sterk toegenomen 

(Turker, 2009). Hoewel dit niet voor alle verrichte onderzoeken geldt, laten de meeste 

onderzoeksresultaten positieve verbanden zien tussen MVO en verscheidene aspecten, zoals 

hieronder te lezen is.   

Veel onderzoeken zijn gedaan naar de invloed die MVO heeft op de algemene resultaten en de 

financiële resultaten van een organisatie. Zo stellen Berman, Jones, Kotha en Wicks (1999) dat MVO 

in direct verband staat met kostenvermindering. De onderzoekers zeggen hierover: "Being proactive 

on environmental issues can lower the costs of complying with present and future environmental 

regulations" (p.489). Caroll en Shabana (2010) stellen bovendien dat de marktwaarde van een 

organisatie omhoog gaat wanneer een organisatie zich actief inzet voor MVO. 

  

Daarnaast hebben veel onderzoeken naar MVO betrekking op indirecte effecten van MVO op 

organisatieresultaten en financiële resultaten. Zo bestaat er volgens verschillende onderzoeken een 

positief verband tussen het MVO-beleid van een organisatie en de reputatie (Brammer et al., 2007). 

Dit werkt twee kanten op. In paragraaf 2.1.2 hebben we gelezen hoe maatschappelijk onverantwoord 

gedrag de reputatie van een organisatie ernstig kan beschadigen. In het voorbeeld van de Brent Spar 

affaire liep Shell flinke reputatieschade op (Moratis & Van der Veen, 2010). Andersom gesteld draagt 

maatschappelijk verantwoord gedrag van een organisatie bij aan de reputatie van deze onderneming. 

Volgens Hess et al. (2002) verbetert de reputatie van een organisatie wanneer deze maatschappelijke 

betrokkenheid toont. Daarnaast lezen we in Weber (2008) dat MVO als een van de dimensies is 

opgenomen in de Harris-Fombrun Corporate Reputation Quotient, dat een veelgebruikt instrument 

om de reputatie van organisaties te meten is. In het verlengde hiervan ligt het positieve effect van 

MVO op de concurrentiepositie van organisaties (Carroll & Shabana, 2010). Carroll & Shabana (2010) 

merken op dat MVO alleen een voordelige concurrentiepositie oplevert, wanneer dit MVO-beleid 

uniek is. Dit houdt in dat dit beleid is toegespitst op de organisatie in kwestie en niet door een 

willekeurige andere organisatie kan worden overgenomen. De auteurs vervolgen: "This uniqueness 

may serve as a basis for setting the firm apart from its competitors and, accordingly, its competitive 

advantage" (p.98). 

Wood & Jones (1995 in Peterson, 2004) achten onderzoeken naar het effect van MVO op de 

organisatieresultaten en de financiële resultaten, zoals de onderzoeken die tot nu toe beschreven 

zijn, niet specifiek genoeg en geven aan dat het nuttiger zou zijn wanneer dergelijke onderzoeken 

zich zouden richten op specifieke stakeholders van organisaties. Op deze manier kan precies worden 

geanalyseerd welke stakeholders wel of niet beïnvloed worden door MVO en waarom deze 

beïnvloeding plaatsvindt. Onderzoeken die zich richten op de stakeholders van een organisatie zijn 

dan ook vooral verschenen vanaf de eenentwintigste eeuw.    

Eén van de stakeholders waar onderzoek naar is gedaan, zijn investeerders. Stone (2001 in Peterson, 

2004) concludeert dat het voor investeerders aantrekkelijker is om te investeren in een organisatie 

die maatschappelijk verantwoord opereert dan in een organisatie die zich hier niet mee bezighoudt. 
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Smith (2005) stelt bovendien dat de waardes van een organisatie en de naleving daarvan voor 

investeerders een grote rol spelen. "Many institutional investors avoid companies or industries that 

violate their organizational mission, values, or principles. They also seek companies with good 

records on employee relations, environmental stewardship, community involvement, and corporate 

governance" (p.64). 

Ook zijn er verscheidene onderzoeken verricht naar wat MVO doet met consumenten van 

organisaties. Volgens Pivato, Misani en Tencati (2008 in Carroll & Shabana, 2010) wordt de band 

tussen de organisatie en de consument versterkt door MVO. In hun onderzoek laten de onderzoekers 

zien dat er een verband bestaat tussen MVO en merkloyaliteit. Ook volgens Smith (2005) laten 

consumenten zich beïnvloeden door het MVO-beleid van een organisatie. De auteur stelt: 

"Consumers report that many claim to be influenced in their purchasing decisions by the CSR 

reputation of firms"(p.63). Daarnaast hangt een hogere klanttevredenheid samen met MVO en 

evalueren consumenten de kwaliteit van een product hoger wanneer deze is verstrekt door een 

organisatie die maatschappelijk verantwoord opereert (Brown & Dacin, 1997 in Peterson, 2004). 

De stakeholders waar in dit onderzoek op gericht zal worden, zijn de medewerkers van een 

organisatie. Er is beduidend minder onderzoek gedaan naar de invloed van MVO op deze groep 

(interne) stakeholders (Turker, 2009). In de bestaande MVO-literatuur over deze groep stakeholders 

is een onderscheid te vinden tussen toekomstige medewerkers en huidige medewerkers. Uit 

onderzoek is gebleken dat toekomstige medewerkers (sollicitanten) een grotere motivatie hebben 

om bij een organisatie te werken die haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt dan bij een 

organisatie die zich hier niet voor inzet (Turker, 2009). Viswesvaran, Deshpande en Milman (1998) 

geven hier een verklaring voor. Volgens de onderzoekers verhoogt een MVO-beleid de waargenomen 

betrouwbaarheid van deze organisatie bij sollicitanten die niet eerder in contact zijn gekomen met 

de organisatie. Daarnaast speelt het feit dat MVO een positieve bijdrage levert aan de reputatie van 

organisaties (Hess et al., 2002), zoals hiervoor is aangestipt, een rol bij het werven van toekomstige 

medewerkers. Volgens Scott (2004 in Brammer et al., 2007) worden afgestudeerden hierdoor 

aangetrokken. Afgestudeerden hechten volgens Scott (2004 in Brammer et al., 2007) veel waarde 

aan de sociale waarden van een organisatie en achten het tevens van belang welke waarden een 

organisatie omtrent het milieu heeft. Doordat sollicitanten de voorkeur geven aan organisaties die 

maatschappelijk verantwoord zijn, hebben deze organisaties het voordeel dat ze uit een groter 

aantal kandidaten voor een vacature kunnen kiezen dan organisatie zonder MVO-beleid (Brammer et 

al., 2007).  

Daarnaast richten onderzoekers zich op de huidige medewerkers van een organisatie. Zij kijken onder 

andere naar het effect van MVO op de medewerkertevredenheid en op medewerkergedrag 

(Peterson, 2004). Daarnaast stelt Weber (2008) dat medewerkers door MVO mogelijk meer motivatie 

om te werken krijgen doordat ze onderdeel kunnen zijn van de MVO-activiteiten van de organisatie, 

zoals het geval is bij vrijwilligerswerk dat georganiseerd wordt vanuit de organisatie. Andere 

onderzoeken (onder andere Peterson, 2004; Brammer et al., 2007 en Turker, 2009) bespreken MVO 

in combinatie met organisatiebetrokkenheid van medewerkers. Deze onderzoeken zijn kwantitatief 

van aard. Mijn kwalitatieve onderzoek sluit aan op de literatuur die hierover bestaat.  
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2.2 ORGANISATIEBETROKKENHEID  

In dit onderdeel zal het concept organisatiebetrokkenheid worden uitgediept. Het concept zal 

worden gedefinieerd en de belangrijkste onderzoeken op dit gebied zullen worden aangehaald. 

Tevens zal het belang dat organisaties hebben bij een hoge organisatiebetrokkenheid worden 

beschreven. Ten slotte zullen er in dit onderdeel andere vormen van werkgerelateerde 

betrokkenheid worden behandeld.  

 

2.2.1 HET METEN VAN ORGANISATIEBETROKKENHEID 

Vanaf het midden van de vorige eeuw ontstond steeds meer wetenschappelijke interesse voor het 

concept organisatiebetrokkenheid. De beginjaren van deze onderzoeken verliepen stroef, vanwege 

het gebrek aan consensus over de definiëring van het concept en over de manier om het concept te 

meten (Mowday, Porter & Steers, 1979). In het begin van de jaren zeventig zeiden Hrebiniak en 

Alutto (1972 in Mowday et al., 1979, pp.558-559) hierover: "The lack of extensive examination of the 

organizational commitment of professionals might be due to the difficulty of making that concept 

operational and of deriving indexes amenable to empirical testing and validation". De onderzoekers 

Mowday, Steers en Porter (1979) wilden hier verandering in brengen en ontwikkelden een 

instrument, de Organizational Commitment Questionnaire (OCQ), waarmee 

organisatiebetrokkenheid gemeten kon worden. De wetenschappers onderworpen de OCQ aan meer 

dan 2500 medewerkers met verschillende beroepen. De OCQ is sinds het ontstaan in de jaren 

zeventig wijdverspreid en wordt tegenwoordig nog steeds gebruikt om de organisatiebetrokkenheid 

van medewerkers te meten. De term organisatiebetrokkenheid hebben de auteurs van de OCQ als 

volgt gedefinieerd: "Organizational commitment was defined here as the relative strength of an 

individual's identification with and involvement in a particular organization" (Mowday et al., 1979, 

p.226). 

De definitie van organisatiebetrokkenheid zoals deze door Mowday et al. (1979) is opgesteld is 

vergelijkbaar met de affectieve betrokkenheid van Meyer & Allen (1991), waar in paragraaf 2.2.2 op 

wordt teruggekomen en wordt in mijn onderzoek aangehouden. Mowday et al. (1979) hebben drie 

aspecten aangegeven die een rol spelen bij het vaststellen van een hoge dan wel lage betrokkenheid: 

(1) bereidheid om namens de organisatie aanzienlijk veel moeite ergens in te steken (dat wil zeggen 

zich extra in te zetten) ; (2) een sterke wil om bij de organisatie te blijven werken; (3) een sterk geloof 

in de doelen en waarden van de organisatie, waar trots en identificatie met de organisatie onder 

vallen. De auteurs hebben voor de OCQ items gekoppeld aan de drie verschillende aspecten van 

organisatiebetrokkenheid, wat heeft geresulteerd in een 7-punts Likertschaal met 15 items. In bijlage 

1 staat de OCQ weergegeven. In mijn onderzoek zal (een deel van) de OCQ worden gebruikt om de 

organisatiebetrokkenheid van de respondenten te onderzoeken. In hoofdstuk 3 zal hier verder op in 

worden gegaan.  

  

2.2.2 HET DRIE-COMPONENTEN-MODEL 

Meyer en Allen (1991) borduren voort op de studie van Mowday et al. (1979) en geven aan dat de 

theorie over organisatiebetrokkenheid zoals deze door Mowday et al. (1979) is beschreven, 

uitgebreid dient te worden. Meyer en Allen (1991) onderscheiden drie verschillende componenten 

van organisatiebetrokkenheid (let op: dit is niet hetzelfde als de drie aspecten van Mowday et 

al.(1979)). De drie componenten zijn normatieve, continuïteits- , en affectieve betrokkenheid. Samen 
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vormen zij het 'drie-componenten-model', waarin affectieve betrokkenheid (zo goed als) 

overeenkomt met de in 2.2.1 besproken organisatiebetrokkenheid van Mowday et al. (1979). Hoewel 

sommige auteurs deze drie soorten betrokkenheid als verschillende vormen van betrokkenheid zien, 

noemen Meyer en Allen (1991) het componenten en stellen ze dat de drie componenten ook naast 

elkaar kunnen bestaan. In mijn onderzoek zal affectieve betrokkenheid (en dus de manier waarop 

Mowday et al. (1979) het concept opvatten) centraal staan. Toch zullen normatieve betrokkenheid 

en continuïteitsbetrokkenheid hier ook behandeld worden omdat hierdoor het onderscheid tussen 

de verschillende componenten van organisatiebetrokkenheid verduidelijkt wordt. Tevens is het 

mogelijk dat respondenten zich niet op een affectieve manier verbonden voelen met de organisatie, 

maar dat continuïteitsbetrokkenheid of normatieve betrokkenheid overheerst. In dat geval acht ik 

toelichting op deze theorie wenselijk.      

Het 'drie-componenten-model', zoals deze door Meyer en Allen (1991) is ontwikkeld, staat hieronder 

weergegeven en wordt vervolgens verder toegelicht.  

 
Figuur 2.1: Het drie-componenten-model van organisatiebetrokkenheid gebaseerd op Meyer & Allen (1991). 

Werknemers met een hoge normatieve betrokkenheid hebben het gevoel dat ze bij de organisatie 

moeten blijven (zie figuur 2.1: C). Dit gevoel kan op verschillende manieren ontstaan. Familiaire of 

culturele druk om bij één organisatie te blijven, kan bijvoorbeeld een rol spelen (zie figuur 2.1: C1). 

Ook kan er druk vanuit de organisatie gevoeld worden, wanneer de organisatie duidelijk maakt aan 

de werknemer dat loyaliteit aan de onderneming verwacht en gewaardeerd wordt (zie figuur 2.1: 
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C1). Een andere manier waarop normatieve betrokkenheid kan ontstaan, is wanneer een organisatie 

in een werknemer investeert door middel van bijvoorbeeld het geven van trainingen (intern) of het 

betalen van cursusgeld (extern). De werknemer heeft het gevoel iets terug te moeten doen voor de 

organisatie en voelt zich op deze manier verbonden aan de organisatie (zie figuur 2.1: C2). Ook kan 

deze verbondenheid expliciet worden gemaakt door de organisatie door een contract op te stellen 

over terugbetaling van de investeringskosten bij het geval van vertrek van de werknemer.  

 

De tweede component van organisatiebetrokkenheid, continuïteitsbetrokkenheid, verwijst naar het 

zich bewust zijn van de consequenties die volgen wanneer de medewerker niet meer bij de 

organisatie werkzaam zou zijn. Werknemers met een hoge continuïteitsbetrokkenheid hebben het 

gevoel dat ze het nodig hebben om bij de organisatie te blijven (zie figuur 2.1: B). Dit gevoel kan 

ontstaan wanneer men verwacht dat het voordeliger is om bij de huidige organisatie te blijven dan 

om op zoek te gaan naar een baan bij een andere organisatie. Dit kan komen door het gebrek aan 

alternatieve banen (zie figuur 2.1: B2), maar ook door bijvoorbeeld het niet kunnen toepassen van 

vaardigheden, die op zijn gedaan tijdens de huidige baan, bij een andere organisatie (zie figuur 2.1: 

B1). De perceptie van het verlies van deze vaardigheden resulteert in dat geval in een hoge 

continuïteitsbetrokkenheid bij de organisatie. Ook de perceptie van het verlies van privileges die 

verworven zijn doordat de werknemer al gedurende lange tijd bij de organisatie werkzaam is, kan 

zorgen voor een hoge continuïteitsbetrokkenheid bij de organisatie (zie figuur 2.1: B1).  

Verreweg het meeste onderzoek is gedaan naar de derde component, affectieve betrokkenheid (zie 

figuur 2.1: A). Wanneer men in de literatuur over organisatiebetrokkenheid spreekt zonder dat er 

een specifieke component wordt aangeduid, heeft men het meestal over affectieve betrokkenheid. 

Ook de hierboven besproken OCQ kan worden geïnterpreteerd als een instrument om affectieve 

betrokkenheid te meten. Uit een grootschalige meta-analyse van Meyer et al. (2002) van het drie-

componenten-model is gebleken dat er een zeer hoge correlatie is tussen affectieve betrokkenheid 

en de OCQ (p=.88). Een werknemer met een hoge affectieve betrokkenheid heeft het gevoel bij de 

organisatie te willen blijven als gevolg van een emotionele verbondenheid, het feit dat men dezelfde 

normen en waarden heeft als de organisatie en het feit dat men zich kan identificeren met de 

organisatie (Meyer & Allen, 1991). Meyer en Allen (1991) noemen verschillende antecedenten van 

affectieve betrokkenheid (zie figuur 2.1: A). Karakterverschillen kunnen ten eerste zorgen voor een 

verschillende mate van affectieve betrokkenheid per individu (zie figuur 2.1: A1). Zo hebben 

individuen met veel prestatiedrang een grotere kans om affectief betrokken te raken bij een 

organisatie dan werknemers die deze drang niet hebben (Meyer & Allen 1991). Daarnaast speelt de 

organisatiestructuur een belangrijke rol (zie figuur 2.1: A2). Organisaties waar affectieve 

betrokkenheid eerder bereikt kan worden, zijn organisaties met een hoge mate van decentralisatie. 

In deze (plattere) organisaties hebben medewerkers meer eigen verantwoordelijkheid dan het geval 

is in (meer hiërarchische) organisaties met een hoge mate van centralisatie (Brooke, Russell & Price, 

1988). Ten slotte wordt de antecedent werkbeleving in het model van Meyer en Allen (1991) 

genoemd (zie figuur 2.1: A3). Een positieve werkbeleving correleert met een hoge affectieve 

betrokkenheid. Een positieve werkbeleving ontstaat bij een werknemer door zich fysiek en psychisch 

comfortabel te voelen in de organisatie en door het gevoel competent te zijn. Een antecedent dat 

niet in het model van Meyer en Allen (1991) is opgenomen, maar wel wordt genoemd door 

Schweiger en Denisi (1991) is het feit of er een reorganisatie heeft plaatsgevonden. Volgens de 

auteurs neemt de (affectieve) organisatiebetrokkenheid van medewerkers na een fusie significant af.   
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Uit het model van Meyer en Allen (1991) komt ook het belang van een hoge 

organisatiebetrokkenheid naar voren. Dit belang zal in de volgende paragraaf (2.2.3) worden 

besproken. Hoewel alle drie de componenten in verband staan met het behoud van medewerkers en 

gewenst werknemersgedrag (zie figuur 2.1: D en E), is de correlatie tussen affectieve betrokkenheid 

en werknemersgedrag en retentie volgens Meyer et al. (2002) verreweg het sterkst. Om deze reden 

richten de meeste studies die het verband tussen organisatiebetrokkenheid en een ander concept 

onderzoeken, zich op affectieve betrokkenheid. Ook in de onderzoeken die in paragraaf 2.3 

besproken zullen worden (over de relatie tussen organisatiebetrokkenheid en MVO), wordt het 

concept gedefinieerd aan de hand van affectieve betrokkenheid. Tevens zal mijn onderzoek zich 

richten op affectieve betrokkenheid en zal de OCQ (zie bijlage 1) als basis gebruikt worden om deze 

betrokkenheid te onderzoeken (zie ook 3.2.3). Hier is voor gekozen omdat het onderzoek op deze 

manier een bijdrage kan leveren aan de bestaande literatuur over MVO en (affectieve) 

betrokkenheid. Daarnaast is deze component van betrokkenheid bij de bespreking van MVO ook het 

meest voor de hand liggend omdat affectieve betrokkenheid onder andere tot stand komt door 

gedeelde normen en waarden. Bij een MVO-beleid zijn het de normen en waarden van een 

organisatie die hieraan ten grondslag liggen (Turker, 2009).  

 

2.2.3 HET BELANG VAN ORGANISATIEBETROKKENHEID  

Het onderzoek dat in dit verslag wordt beschreven, heeft betrekking op het effect van MVO-beleid 

op organisatiebetrokkenheid. Om aan te geven dat mijn onderzoek van belang is, vind ik het 

waardevol om weer te geven waarom organisatiebetrokkenheid een belangrijk concept is in de 

organisatiewetenschappen. Wanneer er vanaf nu over organisatiebetrokkenheid wordt gesproken, 

wordt daar affectieve betrokkenheid mee bedoeld.  

Meyer et. al. (2002) hebben een grootschalige meta-analyse uitgevoerd naar het verband tussen 

organisatiebetrokkenheid en verscheidene constructen. Uit dit onderzoek is gebleken dat 

organisatiebetrokkenheid een positieve invloed heeft op verschillende aspecten (zie ook figuur 2.1). 

Ten eerste is er een positief verband tussen organisatiebetrokkenheid en het behoud van 

medewerkers (p=. 43) (Meyer et al., 2002). Het behoud van medewerkers wordt door verschillende 

wetenschappers (onder andere Lado & Wilson, 1994 en Scarbrough, 1999 in Brammer et al., 2007) 

als de belangrijkste manier gezien om organisatiespecifieke voordelen te behouden.'Know how' van 

een organisatie is vaak impliciet, wat inhoudt dat een medewerker deze niet gemakkelijk aan een 

nieuwe medewerker kan overdragen (Nonaka & Takeuchi, 1995). Het feit dat 

organisatiebetrokkenheid zorgt voor minder personeelsverloop is dus van belang voor het succes van 

de organisatie.  

Uit de meta-analyse van Meyer et al. (2002) is daarnaast gebleken dat organisatiebetrokkenheid in 

verband staat met minder afwezigheid (p= -.15). Ook heeft organisatiebetrokkenheid een positieve 

invloed op taakprestaties (p= . 16). Niet alleen komt organisatiebetrokkenheid direct ten goede aan 

de organisatie, ook staat een hoge betrokkenheid in relatie met positieve effecten voor de 

medewerker. Zo is er een negatieve correlatie tussen organisatiebetrokkenheid en stress (p= -.21) en 

tussen organisatiebetrokkenheid en werk-privé conflicten (p= -.20). Hoewel dit voordelen zijn voor 

de medewerker, profiteert de organisatie hier ook indirect van omdat er bij weinig stress en weinig 

conflicten een kleinere kans is dat medewerkers een burn-out krijgen (Meyer et al., 2002).  

Deze inzichten maken naar mijn idee duidelijk waarom een onderzoek naar 

organisatiebetrokkenheid, zoals mijn onderzoek, als waardevol kan worden beschouwd.  
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2.2.4 ANDERE VORMEN VAN WERKGERELATEERDE BETROKKENHEID 

Organisatiebetrokkenheid is een vorm van werkgerelateerde betrokkenheid (Baruch & Winkelmann-

Gleed, 2002). In figuur 2.2 heb ik de verschillende vormen van werkgerelateerde vormen die Baruch 

en Winkelmann-Gleed (2002) onderscheiden weergegeven. Omdat de vormen van werkgerelateerde 

betrokkenheid elkaar kunnen overlappen (Baruch & Winkelmann-Gleed, 2002), zal ik in dit onderdeel 

een korte toelichting op de te onderscheiden vormen van werkgerelateerde betrokkenheid geven. 

Het model van Baruch en Winkelmann-Gleed (2002) beschouw ik als een interessant inzicht voor 

mijn onderzoek, omdat het organisatiebetrokkenheid in een breder perspectief plaatst. 

Figuur 2.2: Vormen van werkgerelateerde betrokkenheid gebaseerd op Baruch & Winkelmann-Gleed (2002).  

Baruch en Winkelmann-Gleed (2002) stippen in hun onderzoek aan dat, hoewel in wetenschappelijk 

onderzoek altijd verreweg de meeste aandacht is uitgegaan naar organisatiebetrokkenheid, er meer 

soorten werkgerelateerde betrokkenheid bestaan. De auteurs maken in hun studie onderscheid 

tussen betrokkenheid bij de werkplek, waar organisatiebetrokkenheid onder valt, en betrokkenheid 

buiten de werkplek.  

Behalve organisatiebetrokkenheid valt onder betrokkenheid bij de werkplek volgens Baruch en 

Winkelmann-Gleed (2002) ook teambetrokkenheid. Dit is de betrokkenheid die een medewerker 

voelt bij zijn/haar afdeling of team. Het gaat hierbij om de kleinere groepen binnen de organisatie als 

geheel met collega's waar dagelijks mee wordt samengewerkt. Andere vormen van betrokkenheid bij 

de werkplek zijn de betrokkenheid bij de rol/functie die de medewerker heeft, de betrokkenheid bij 

de supervisor en de betrokkenheid bij het eindproduct (zie figuur 2.2).  

Naast betrokkenheid bij de werkplek onderscheiden Baruch en Winkelmann-Gleed (2002) in hun 

categorisatie van werkgerelateerde betrokkenheid ook betrokkenheid buiten de werkplek. Hieronder 

valt bijvoorbeeld de betrokkenheid bij de vakbond, betrokkenheid bij carrièrevooruitzichten en 

betrokkenheid bij het beroep. Vooral naar deze laatste vorm van betrokkenheid, is naast 

organisatiebetrokkenheid, veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Beroepsbetrokkenheid is 

volgens Mueller, Wallace en Price (1992, in Baruch en Winkelmann-Gleed 2002) de 'identification 

with and involvement in one's occupation'. De organisatie als geheel speelt bij deze vorm van 
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betrokkenheid geen rol omdat het beroep ook bij andere organisaties uitgevoerd kan worden. 

Gouldner (1957) maakt hierin onderscheid tussen twee groepen medewerkers, die hij de 

'cosmopolitans' noemt en de 'locals'. Bij de cosmopolitans is de betrokkenheid bij het beroep sterker 

dan bij de organisatie, volgens Gouldner (1957). Bij de locals is het precies andersom; zij voelen zich 

sterker betrokken bij de organisatie dan bij het beroep. De inzichten uit de onderzoeken van Baruch 

en Winkelmann-Gleed (2002) en Gouldner (1957) zullen in dit onderzoek gebruikt worden om de 

bevindingen omtrent de betrokkenheid van de respondenten te duiden.  

2.3 MVO EN ORGANISATIEBETROKKENHEID 

Enkele wetenschappers (onder andere Brammer et al., 2007; Peterson, 2004; Turker, 2009) hebben 

de twee hiervoor besproken concepten, MVO en organisatiebetrokkenheid, met elkaar in verband 

gebracht. Deze wetenschappers hebben de relatie tussen de twee concepten kwantitatief 

onderzocht. De theoretische basis die zij voor deze onderzoeken hebben gekozen, is de Social 

Identity Theory. Deze theorie zal in de volgende paragraaf worden toegelicht. Tevens zal in deze 

paragraaf uitgelegd worden waarom deze theorie de basis zou kunnen zijn voor de eventuele relatie 

tussen MVO en organisatiebetrokkenheid. In de paragraaf die daarop volgt, zullen de onderzoeken 

van de hierboven genoemde wetenschappers worden behandeld.  

2.3.1 SOCIAL IDENTITY THEORY 

De Social Identity Theory, hierna SIT genoemd, werd in de jaren '70 en '80 ontwikkeld door sociaal  

psychologen Henri Taifel en John Turner om groepsprocessen te verklaren. Het zelfbeeld van het 

individu als lid van de groep en de relatie tussen verschillende groepen staan in deze theorie centraal 

(Hogg, 2006). De ontwikkeling van de theorie had een persoonlijke aanleiding. Taifel, die als Joodse 

Pool de Tweede Wereldoorlog meemaakte, geloofde dat de individuele gruweldaden die waren 

verricht, onderhevig waren geweest aan de krachten die eigen zijn aan een groep. Oorspronkelijk 

werd de theorie daarom gebruikt om discriminatie tussen groepen te begrijpen (Hogg, 2006). Later 

werd de theorie ook op andere aspecten toegepast, waaronder op organisaties (Ashforth & Mael, 

1989).  

Het zelfbeeld van een individu is volgens de SIT opgebouwd uit de persoonlijke identiteit (uiterlijke 

en innerlijke kenmerken, vaardigheden et cetera) en de sociale identiteit van deze persoon (Ashforth 

& Mael, 1989). Deze sociale identiteit wordt gevormd door de sociale omgeving van het individu. 

Volgens de SIT zien individuen zichzelf als een lid van verschillende sociale groepen (Peterson, 2004). 

Deze sociale groepen zijn uiteenlopend, zoals geslacht, nationaliteit, sportteam, politieke partij en 

organisatie. De sociale identiteit, en daarmee het zelfbeeld van het individu, wordt beïnvloed door de 

identiteit van de groep, zoals deze waargenomen wordt door dit individu. Het individu tracht een 

positief zelfbeeld te creëren door de identiteit van de eigen groep te vergelijken met de identiteit van 

een andere groep. De wil om zich op deze manier te onderscheiden, laat zien dat mensen hun eigen 

identiteit onder andere vaststellen aan de hand van het lidmaatschap van een sociale groep. De 

aanname in deze theorie is dat men een intrinsieke motivatie heeft om zichzelf op een positieve 

manier te onderscheiden van de ander (Hogg, 2006).  

Het vergelijken van de identiteiten van de groepen gaat aan de hand van de successen en de 

mislukkingen van de eigen groep en die van de andere groep. Vergelijkingen waarin de eigen sociale 

groep meer succes heeft dan de vergeleken groep, leiden zodoende tot een positiever zelfbeeld van 
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het individu. De reputatie van een groep beïnvloedt dus het zelfbeeld van haar leden. Ook de 

organisatie waar iemand werkt, kan als een sociale groep beschouwd worden. Het succes of het falen 

van een organisatie wordt door de medewerkers vergeleken met het succes of het falen van andere 

organisaties. De uitkomst van deze vergelijking, de waargenomen reputatie, heeft invloed op hun 

sociale identiteit en daarmee dus op de zelfbeelden van deze werknemers (Turker, 2009). Brammer 

et al. (2007) concluderen: "Social Identity Theory therefore hypothesizes that individuals are happiest 

when they associate themselves with organizations that have positive reputations, because it is 

association with those organizations that will enhance their self-concept" (p. 1704). 

In 2003 stelden Brammer en Millington dat medewerkers, en de samenleving in het algemeen, 

steeds meer belang gaan hechten aan de waarden van organisaties en aan de manier waarop deze 

met de maatschappij omgaan. Een jaar daarvoor, in 2002, concludeerden Hess et al. (2002) al dat de 

maatschappelijke betrokkenheid van organisaties de reputatie van deze organisaties verbetert (zie 

2.1.3). Hierdoor kan gesteld worden dat MVO een positief effect heeft op de reputaties van 

organisaties (Turker, 2009). Turker (2009) verbindt deze onderzoeken aan de SIT: "Therefore, if 

employees perceive their organization as being a socially responsible member of society, the senses 

of belongingness to this favorable reputable organization can enhance their self-concepts" (p. 191). 

Volgens Turker (2009) kan hierdoor verwacht worden dat het positieve gevoel dat een medewerker 

heeft door bij een organisatie te horen met een goede reputatie, ervoor zorgt dat de 

organisatiebetrokkenheid versterkt wordt.  

Ook andere onderzoekers geven aan dat er overlap is in de literatuur over organisatiebetrokkenheid 

en de SIT (Baruch & Winkelmann-Gleed, 2002). Op basis van de SIT begon Turker daarom haar 

onderzoek naar de relatie tussen MVO en organisatiebetrokkenheid. Ze verwachtte dat MVO een 

positief effect zou hebben op organisatiebetrokkenheid. Ook Peterson (2004) en Brammer et al. 

(2007) namen de SIT als theoretische basis van hun onderzoeken naar deze relatie. Aangezien in mijn 

(kwalitatieve) onderzoek ook de relatie tussen MVO en organisatiebetrokkenheid centraal staat, zou 

op basis van de SIT verwacht kunnen worden dat MVO een positief effect heeft op de 

organisatiebetrokkenheid van de respondenten. In de volgende paragraaf zullen de kwantitatieve 

onderzoeken van Peterson (2004), Brammer et al. (2007) en Turker (2009) naar de relatie tussen 

beide concepten, en ook de verschillen tussen de onderzoeken, toegelicht worden.  

 

2.3.2 RELATIE MVO EN ORGANISATIEBETROKKENHEID KWANTITATIEF ONDERZOCHT 

Alle drie de in paragraaf 2.3.1 genoemde auteurs concluderen op basis van hun onderzoeken dat er 

een positief verband bestaat tussen MVO en organisatiebetrokkenheid. De precieze uitkomsten en 

verschillen tussen de onderzoeken staan hieronder, in chronologische volgorde van onderzoek, 

beschreven.  

 

Peterson (2004) gebruikt in zijn onderzoek een vragenlijst waarin verschillende aspecten gemeten 

worden. Dit is de perceptie op het MVO-beleid van de organisatie, de organisatiebetrokkenheid (aan 

de hand van 9 items uit de OCQ, zie 2.2.1) en de attitudes van de werknemers over MVO. Peterson 

(2004) analyseert 278 ingevulde vragenlijsten van medewerkers van verschillende organisaties. De 

auteur stelt dat, in lijn met de SIT, de medewerkers met een positieve perceptie op het MVO-beleid 

van hun organisatie meer organisatiebetrokkenheid hebben dan de medewerkers met een negatieve 

perceptie op het MVO-beleid. Zijn verwachting dat een "poor organizational image created by a 

negative reputation on corporate citizenship may have a detrimental impact on an employee's self 
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concept, and consequently, may result in lower organizational commitment" (p.313), wordt in de 

studie bevestigd. Daarnaast concludeert de wetenschapper dat bovengenoemde relatie afhankelijk is 

van de attitude ten opzichte van MVO van de medewerker. De organisatiebetrokkenheid van 

medewerkers die een sterk geloof hebben in de maatschappelijke verantwoordelijkheid van 

organisaties, wordt sterker beïnvloed door hun perceptie op het MVO-beleid dan bij medewerkers 

die deze attitude niet hebben. Bovendien is de relatie sterker bij vrouwelijke medewerkers dan bij 

medewerkers van het mannelijke geslacht. Volgens Peterson (2004) is dit in lijn met eerder 

onderzoek van Roberts uit 1993, waarin werd vastgesteld dat vrouwen meer waarde hechten aan het 

zich inzetten voor het goede doel door organisaties dan mannen. In mijn onderzoek zal de attitude 

van respondenten ten opzichte van MVO ook worden meegenomen.  

 

Ook Brammer et al. (2007) onderzoeken de relatie tussen MVO en organisatiebetrokkenheid en 

maken daarin het onderscheid, in tegenstelling tot Peterson (2004), tussen extern en intern MVO. 

Extern MVO wordt hier opgevat als de effecten die de organisatie heeft op de maatschappij (zoals 

het voorkomen van verontreiniging) en intern MVO wordt hier opgevat als het beleid dat de 

organisatie naar haar eigen medewerkers voert (zoals rechtvaardige arbeidsvoorwaarden). Het 

onderzoek is kwantitatief van aard, in de vorm van een vragenlijst, en wordt afgenomen onder 4712 

medewerkers van een Britse bank. Er blijkt een positief verband te zijn tussen zowel extern MVO als 

intern MVO en organisatiebetrokkenheid. De verklaring voor het positieve verband tussen extern 

MVO en organisatiebetrokkenheid, wijzen de auteurs toe aan de SIT. Wederom is het effect op de 

organisatiebetrokkenheid van vrouwen groter. In mijn onderzoek heb ik MVO gedefinieerd op een 

soortgelijke manier als Brammer et al. (2007) extern MVO definiëren (zie 2.1.1). De manier waarop 

de organisatie met haar eigen medewerkers omgaat, intern MVO, heb ik in dit onderzoek buiten 

beschouwing gelaten. In hoofdstuk 7 wordt hier op teruggekomen.   

 

Turker (2009) brengt nog meer onderscheid in MVO aan dan alleen de externe en interne vormen 

van Brammer et al. (2007). In haar onderzoek beschrijft zij de verantwoordelijkheid van organisaties 

aan vier groepen stakeholders. De eerste groep die zij onderscheidt, noemt de auteur de sociale 

stakeholders, waaronder zij NGO's, het milieu, de maatschappij en toekomstige generaties verstaat 

(bij Brammer et al. (2007) extern MVO genoemd). De tweede groep zijn de medewerkers zelf (bij 

Brammer et al. (2007) intern MVO genoemd). De derde groep bestaat uit de consumenten van de 

organisatie en de vierde stakeholder is de overheid. De wetenschapster neemt vragenlijsten af bij 

269 medewerkers van verschillende organisaties, waarin ze de OCQ (zie 2.2.1) gebruikt om 

organisatiebetrokkenheid te meten en een zelfontwikkelde schaal om de perceptie op MVO te 

meten. Turker (2009) vindt een positief verband tussen MVO gericht op de eerste drie groepen 

(sociale stakeholders, medewerkers en consumenten) en organisatiebetrokkenheid. De verklaring 

van Turker voor dit gevonden resultaat luidt: "This result can be explained by the increasing concern 

of society about environmental problems. (...) Therefore, the commitment of employees to an 

organization which works for these stakeholders can be higher based on the SIT literature" (p.200).  

De drie hierboven beschreven studies zijn belangrijk voor mijn onderzoek omdat dit de (bij mij 

bekende) kwantitatieve onderzoeken zijn die er op dit moment bestaan over de relatie tussen MVO 

en organisatiebetrokkenheid. In mijn kwalitatieve onderzoek staat deze relatie ook centraal en 

daarom vind ik het belangrijk om de kwantitatieve inzichten over deze relatie in mijn scriptie weer te 

geven. In paragraaf 5.3 zal verder op deze relatie tussen MVO en organisatiebetrokkenheid worden 

ingegaan.  
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3. METHODOLOGIE 

In dit hoofdstuk zullen verschillende onderdelen van de methodologie beschreven worden. Allereerst 

zal ik dit onderzoek in de wetenschap positioneren. Er zal daarbij verantwoord worden waarom er in 

dit onderzoek is gekozen voor een interpretatieve benadering en voor het uitvoeren van kwalitatief 

onderzoek. Vervolgens zullen de onderzoeksmethoden worden behandeld. Als laatste komen de 

thema's betrouwbaarheid, validiteit en de rol van de onderzoeker aan bod.  

 

3.1 WETENSCHAPPELIJKE POSITIONERING 

Hieronder zal worden beschreven op welke manier er in dit onderzoek naar de werkelijkheid is 

gekeken en voor welk type onderzoek er om deze reden is gekozen. 

3.1.1 INTERPRETATIEVE BENADERING 
In dit onderzoek is gekozen voor een interpretatieve benadering. Dit houdt in dat ik van mening ben 

dat er geen objectieve werkelijkheid is, maar dat men gezamenlijk de werkelijkheid construeert. Deze 

werkelijkheid wordt geconstrueerd doordat men betekenis geeft aan verschijnselen en deze 

betekenissen met elkaar uitwisselt (Boeije, 2005). In deze benadering staat centraal dat objectiviteit 

niet mogelijk is. Yanow (1996) zegt hierover: "That is, interpretive approaches contest the possibility 

of neutral, inbiased observation. Prior experience, education, training , and so forth constitute the 

'frame' or 'lens' through which one sees the world and makes sense of what is seen" (p.6). 

Dit betekent dat niet alleen ik, de onderzoeker, de data interpreteer op basis van mijn eigen 

ervaringen, opleidingen en andere zaken uit het verleden, maar dat de data op zich ook al 

interpretaties zijn. De Britse socioloog Anthony Giddens spreekt in dit verband van de dubbele 

hermeneutiek. Wanneer onderzoek wordt gedaan vanuit de interpretatieve benadering interpreteert 

de onderzoeker de interpretaties van de respondenten (Leezenberg & De Vries, 2012). 

De interpretatieve benadering staat tegenover het positivisme. Het positivisme gaat er van uit dat er 

door middel van onderzoek één werkelijkheid kan worden weergegeven (Yanow, 2000). Dit is het 

verschil tussen 'erklären' en 'verstehen', wat in het Duits respectievelijk 'verklaren' en 'begrijpen' 

betekent (Yanow, 1996). In dit onderzoek wil ik geen verklaring geven voor een bepaald verschijnsel, 

maar wil ik tot beter begrip komen. De interpretatieve benadering past hierbij.    

 

3.1.2 KWALITATIEF ONDERZOEK 
Kwalitatief onderzoek past bij de interpretatieve benadering. De onderzoeker wil erachter zien te 

komen hoe de respondenten de sociale situatie interpreteren (Boeije, 2005). Volgens Boeije (2005) 

past men bij dit onderzoeksdoel bij voorkeur de methoden participerende observatie of 

(semigestructureerde) interviews toe. Het gaat immers om het 'verstehen', wat met kwantitatieve 

methoden lastiger te bereiken is. Omdat men in mijn onderzoeksgebied al op kwantitatieve wijze 

heeft vastgesteld hoe het MVO-beleid van een organisatie zich verhoudt tot de 

organisatiebetrokkenheid van medewerkers, ben ik juist benieuwd naar de motivaties van 

medewerkers voor hun antwoorden. Om deze motivaties naar voren te laten komen, heb ik geen 

(kwantitatieve) enquête naar de medewerkers van de ABN AMRO gestuurd, maar heb ik met een 

aantal medewerkers (kwalitatieve) semigestructureerde interviews gehouden. Op deze manier kan ik 
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naar mijn mening de concepten MVO, organisatiebetrokkenheid en de relatie tussen deze twee 

concepten het beste duiden, in de context van de organisatie ABN AMRO.  

 

3.2 ONDERZOEKSMETHODEN 

Hieronder zal worden beschreven van welke methoden er in dit onderzoek gebruik is gemaakt. Er zal 

antwoord worden gegeven op de vragen 'hoe is er gezocht naar relevante literatuur voor dit 

onderzoek?', 'van wat voor type bronnen is er in dit onderzoek gebruik gemaakt en waarom is er 

voor deze bronnen gekozen?' en 'op welke manier is er getracht de interpretaties van de 

respondenten naar voren te laten komen?'. Ook wordt er in dit onderdeel behandeld welke 

respondenten ik heb gesproken en hoe ik de selectie van deze respondenten heb gemaakt. Ten slotte 

zal worden uiteengezet hoe de data zijn geanalyseerd.  

 

3.2.1 LITERATUURONDERZOEK 
Om literatuur over de concepten MVO, organisatiebetrokkenheid en de relatie hiertussen te vinden, 

is er in eerste instantie gezocht via Google Scholar (met UBUlink). Daarnaast keek ik in de 

literatuurlijst van elk gevonden relevant artikel naar interessante andere auteurs. De artikelen die mij 

vervolgens interessant leken, heb ik geprobeerd te bemachtigen. In sommige gevallen kreeg ik geen 

toegang tot artikelen via Google Scholar (met UBUlink). In dat geval keek ik naar de naam van het 

tijdschrift waar het betreffende artikel in gepubliceerd was en gebruikte ik het zoeksysteem voor 

digitale tijdschriften van de UU om het artikel te bemachtigen. Hieronder zal ik dit zoekproces per 

concept toelichten.  

 

Voor het concept MVO heb ik het 'Basisboek MVO' van Moratis en Van der Veen (2010) aangeschaft, 

omdat ik in andere scripties met het onderwerp 'MVO' had gelezen dat deze auteurs veel aangehaald 

werden. Daarom verwachtte ik dat dit boek relevant zou zijn voor mijn onderzoek. Dit bleek 

inderdaad het geval te zijn. Wel is het een basisboek, wat te merken was aan de beperkte diepgang. 

Om het concept MVO zo goed mogelijk te beschrijven, achtte ik het van belang om een historische 

schets van dit concept in mijn onderzoek op te nemen. Het 'Basisboek MVO' van Moratis en Van der 

Veen (2010) bleek deze historie niet uitgebreid opgenomen te hebben. Tevens wilde ik niet alleen de 

Nederlandse ontwikkeling van MVO uiteenzetten, maar wilde ik de internationale geschiedenis van 

MVO weergeven. Daarom ben ik, ter aanvulling op de informatie van Moratis en Van der Veen 

(2010), via Google Scholar op zoek gegaan naar informatie hierover. Ik gebruikte zoektermen als 

'CSR' (de Engelse vertaling van MVO, de afkorting van Corporate Social Responsibility), 'historical 

background CSR' en 'historical development CSR'. Op deze manier kwam ik op het recente onderzoek 

van Carroll en Shabana (2010) uit, dat bruikbaar voor de historieschets van MVO voor mijn eigen 

onderzoek bleek te zijn. Via de literatuurlijst van dit artikel kwam ik op het onderzoek van Lee (2008) 

uit, dat ook ingaat op de historische ontwikkeling van MVO. Behalve de hiervoor genoemde 

zoektermen heb ik onder andere gezocht op 'MVO', 'definitie MVO', 'definition CSR', 'MVO en 

organisaties' en 'CSR and organizations'. Door deze zoekopdrachten vond ik het artikel How 

corporate social responsibility is defined: an analysis of 37 definitions van Dahlsrud (2006). Ook het 

boek Duurzaam ondernemen uit en thuis van Cramer (2005) en het artikel Corporate Social 

Responsibility and Corporate Sustainability van Montiel (2008) werden op deze manier gevonden.  
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Voor het concept organisatiebetrokkenheid is er via Google Scholar (met UBUlink) gezocht op de 

termen 'organisatiebetrokkenheid' en op het Engelse 'organizational commitment'. De auteurs 

Mowday, Steers en Porter (1979) bleken op dit gebied belangrijk te zijn, aangezien zij een 

meetinstrument hebben ontwikkeld die tegenwoordig nog steeds gebruikt wordt binnen organisaties 

en binnen onderzoek. Meyer (1991 en 2002) bleek een andere wetenschapper te zijn die veel 

onderzoek heeft gedaan naar organisatiebetrokkenheid. Deze artikelen zijn dan ook geraadpleegd bij 

het schrijven van mijn theoretisch kader over organisatiebetrokkenheid. Na het houden van de 

interviews heb ik mijn theoretisch kader uitgebreid. Het bleek namelijk dat sommige werknemers 

organisatiebetrokkenheid verwarren met andere vormen van werkgerelateerde betrokkenheid (zoals 

teambetrokkenheid of beroepsbetrokkenheid). Omdat dit in meerdere interviews naar voren kwam, 

wilde ik dit niet negeren en heb ik deze andere vormen van werkgerelateerde betrokkenheid in mijn 

theoretisch kader opgenomen. Ik heb bijvoorbeeld gezocht naar 'vormen van betrokkenheid' en 

'forms of organizational commitment'. Op die manier vond ik het onderzoek van Baruch en 

Winkelmann-Gleed (2002), dat over werkgerelateerde betrokkenheid gaat.  

 

Voor de onderzoeken die over de relatie van MVO en organisatiebetrokkenheid gaan is gezocht via 

de zoekopdracht 'CSR AND organizational commitment'. Ik kwam erachter dat de literatuur over deze 

relatie nog beperkt is, omdat ik steeds op dezelfde auteurs uitkwam (Brammer et al., 2007; Peterson; 

2004; Turker, 2009) die ook voornamelijk naar elkaar verwijzen in hun artikelen. Hierdoor had ik snel 

een overzicht van de verrichte onderzoeken op dit gebied. Wetenschappers die onderzoek hebben 

gedaan naar de relatie tussen MVO en organisatiebetrokkenheid halen de Social Identity Theory aan. 

Daarom heb ik ervoor gekozen om ook naar literatuur over deze theorie te zoeken. Aan de hand van 

de verwijzingen in onder andere Turker (2009) naar literatuur over de SIT en door de zoekopdrachten 

'Social Idenitity Theory' en 'SIT', vond ik hier wetenschappelijke artikelen over. De onderzoeken van 

Taifel en Turner (1985) en Ashforth en Mael (1989) bleken relevant te zijn binnen de literatuur over 

deze theorie en deze artikelen heb ik dan ook geraadpleegd bij het schrijven van mijn theoretisch 

kader.  

3.2.2 GERAADPLEEGDE BRONNEN VOOR DE CONTEXT 
Voor hoofdstuk 4 van dit onderzoek ('MVO en organisatiebetrokkenheid in context geplaatst') en 

bijlagen 4 en 5 is gebruik gemaakt van verschillende documenten en bronnen. In dit hoofdstuk en in 

deze bijlagen is het MVO-beleid van ABN AMRO uiteengezet en is er een korte schets gegeven van de 

historie van de organisatie. Door de uiteenzetting van het MVO-beleid van ABN AMRO en de 

behandeling van de historische schets van ABN AMRO zijn mijn concepten, MVO en 

organisatiebetrokkenheid, niet alleen in theoretische zin behandeld (in het theoretisch kader), maar 

zijn ze ook toegespitst op de door mij onderzochte organisatie. De historische schets plaatst de 

bevindingen wat betreft organisatiebetrokkenheid in context, omdat de recente geschiedenis 

volgens eigen zeggen van de respondenten betrekking heeft op hun organisatiebetrokkenheid. Naar 

mijn idee zijn de onderzoeksresultaten wat betreft de organisatiebetrokkenheid van de 

respondenten beter te duiden door deze historische schets (zie hoofdstuk 4).  

 

Voor het uiteenzetten van het MVO-beleid zijn verschillende bronnen geraadpleegd. Zo zijn de 

duurzaamheidsverslagen van 2012 en 2013 bekeken en is het onderzoek 'De Eerlijke Bankwijzer' 

gebruikt, waarin alle Nederlandse banken met elkaar worden vergeleken op het gebied van MVO. 



30 
 

Voor extra diepgang op dit gebied heb ik ook MVO-manager van de bank, Richard Kooloos, 

geïnterviewd (zie 3.2.4). 

  

Voor de historische schets van ABN AMRO is voornamelijk gebruik gemaakt van het boek De Prooi 

(2008), geschreven door onderzoeksjournalist Jeroen Smit. Om de informatie uit dit boek aan te 

vullen heb ik krantenberichten gezocht. In zoekmachine Krantenbank LexisNexis heb ik de 

zoektermen 'geschiedenis van ABN AMRO', 'ABN AMRO en Fortis', 'ABN AMRO en Rijkman Groenink' 

en 'ABN AMRO en Gerrit Zalm' gebruikt. Door deze zoekopdrachten vond ik het krantenbericht 

Rijkman als belichaming van graaiersmentaliteit in bankwezen, dat op 18 oktober 2013 door Trouw 

werd gepubliceerd. Ook de krantenberichten Profiel Rijkman Groenink uit de Volkskrant van 24 maart 

2007, Bonus Stijd tegen bonuscultuur bij banken verloopt moeizaam uit het NRC Handelsblas van 2 

november 2013 en Gerrit Zalm: 2015 kan goed moment zijn voor beursgang ABN AMRO uit de 

Elsevier van 30 oktober 2013 vond ik door deze zoekopdrachten en heb ik in mijn historische schets 

van ABN AMRO verwerkt.  

3.2.3 SEMIGESTRUCTUREERDE INTERVIEWS MET DEELS GESLOTEN VRAGEN 
Om de interpretaties van de respondenten goed naar voren te laten komen, is er gekozen voor het 

houden van interviews. Volgens Boeije (2005) zijn er in ieder geval drie soorten interviews mogelijk 

bij kwalitatief onderzoek: het ongestructureerde of vrije interview, het semigestructureerde 

interview en het gestandaardiseerde interview (Boeije, 2005, p.58). Tussenvormen zijn ook mogelijk.  

Boeije (2005) stelt dat hoe meer gestructureerd het interview wordt vormgegeven, hoe meer de 

interviewer de richting van het interview bepaalt. In dit onderzoek is er gekozen voor het 

semigestructureerde interview, omdat dit type interview veel ruimte geeft voor verschillende 

antwoorden, terwijl de interviews tegelijkertijd goed met elkaar te vergelijken zijn omdat in elk 

interview dezelfde topics/vragen worden behandeld. Dit verhoogt de betrouwbaarheid en de 

validiteit van het onderzoek (zie 3.3).  

 

Voor de semigestructureerde interviews is er van te voren een vragenlijst opgesteld rondom de 

verschillende topics over MVO, organisatiebetrokkenheid en de relatie hiertussen. Zo werd 

bijvoorbeeld bij het topic 'opinie MVO-beleid' de vraag 'voor zover het beleid bij u bekend is, wat 

vindt u van het duurzaamheidsbeleid?' gesteld. Bij het topic 'trots', als onderdeel van 

organisatiebetrokkenheid, werd de vraag 'voelt u trots als u over ABN AMRO praat?' gesteld en bij 

het topic 'MVO als voorwaarde om te blijven werken' werd de vraag 'is het MVO-beleid van ABN 

AMRO een reden voor u om te blijven werken voor de organisatie?' voorgelegd. De topiclijst bestond 

uit 18 topics (zie bijlage 2). De van de topics afgeleide vragenlijst bestond uit 29 vragen. 10 vragen 

gingen over de perceptie van de medewerker op het MVO-beleid van ABN AMRO, de 7 vragen 

daarna gingen over de betrokkenheid van de medewerker bij de organisatie en de 12 laatste vragen 

gingen in op de relatie tussen de perceptie op het MVO-beleid en de organisatiebetrokkenheid (zie 

bijlage 2). Bij het concept organisatiebetrokkenheid is de OCQ van Mowday et al. (1979) als basis 

genomen omdat dit een meetinstrument is dat affectieve betrokkenheid meet, het type 

organisatiebetrokkenheid dat in dit onderzoek centraal staat (zie 2.2.1 en bijlage 1). De topics/vragen 

over organisatiebetrokkenheid komen uit deze OCQ of lijken op vragen uit de OCQ. Behalve het 

bespreken van de vooraf opgestelde topics en vragen was er ook de mogelijkheid voor de 

respondenten om zelf topics aan te dragen. Zo bleek er veel behoefte te zijn om in het kader van 

organisatiebetrokkenheid over de fusie met Fortis te praten. Dit topic was van te voren niet 

opgenomen in de lijst.  
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Wanneer respondenten alleen antwoordden met 'ja' of 'nee' werd er meer doorgevraagd door 

vragen te stellen als 'waarom vindt u dat?' en 'kunt u hier een voorbeeld van geven?. Ook werden de 

motivaties achter de gegeven antwoorden in de gesloten vragenlijst bevraagd. Over dit gedeelte zal 

ik hieronder uitweiden.  

 

Er is voor gekozen om voorafgaand aan het semigestructureerde interview 23 gesloten vragen 

/stellingen voor te leggen (zie bijlage 2). De vragen/stellingen konden beantwoord worden aan de 

hand van een 5 punts-Likertschaal. Enkele voorbeelden zijn: 'ik ben op de hoogte van het MVO-beleid 

van ABN AMRO', 'ik zet me meer in voor ABN AMRO dan van mij verwacht wordt' en 'ik hoor graag 

bij ABN AMRO omdat de organisatie aan MVO doet'. Een deel van de stellingen (stelling 2,4,6,10, 12, 

15, 18 en 19) is negatief geformuleerd, om zo de respondenten actief na te laten denken over hun 

antwoorden en het risico op het geven van willekeurige antwoorden te verkleinen. Een voorbeeld 

van zo'n negatieve formulering is: 'ik merk niet dat ABN AMRO actief bezig is met een duurzame 

bedrijfsvoering'. In bijlage 2 staan de topiclijst, de open vragenlijst en de gesloten vragenlijst 

weergegeven.  

 

Er is voor deze methode gekozen om verschillende redenen. Ten eerste laat deze lijst met gesloten 

vragen de respondenten kennis maken met de verschillende topics. De algemene houdingen ten 

opzichte van de topics worden in deze lijst bepaald. In het gedeelte dat volgt kan dieper op deze 

algemene houdingen in worden gegaan. Tevens is er omwille van de betrouwbaarheid van het 

onderzoek voor deze methode gekozen (zie ook 3.3.1). Alle respondenten hebben de lijst met 

gesloten vragen ingevuld (op respondent 14 na, zie 3.2.4), waardoor alle interviews dezelfde basis 

hadden. Op deze manier konden de gesprekken met de respondenten goed met elkaar vergeleken 

worden. In de resultatensectie (hoofdstuk 5) is daar op de volgende manier mee omgegaan: per topic 

is aangegeven wat het algemene beeld is, op basis van de gesloten vragen. Dit algemene beeld wordt 

geïllustreerd aan de hand van citaten of parafraseringen, op basis van het semigestructureerde 

gedeelte.  

3.2.4 RESPONDENTEN 
De interviews zijn gehouden met 16 ABN AMRO medewerkers. 15 interviews waren face-to-face en 

één interview werd telefonisch gehouden. Er is voor ABN AMRO medewerkers gekozen, omdat mijn 

stagebedrijf (YouBeDo.com) partner is van deze organisatie. Daarnaast bleken mijn concepten, MVO 

en organisatiebetrokkenheid, relevant te zijn voor de organisatie. Op de site van ABN AMRO is te zien 

dat er vanaf 2008 een duurzaamheidsverslag bestaat. Hieruit concludeerde ik dat ABN AMRO een 

MVO-beleid/duurzaamheidsbeleid heeft en dat de medewerkers in ieder geval een perceptie van het 

MVO-beleid zouden kunnen hebben. Organisatiebetrokkenheid, mijn tweede concept, is voor elke 

organisatie een belangrijk thema (zie 2.2.3) en dus ook voor ABN AMRO.  

 

Via de contactpersoon van YouBeDo.com bij ABN AMRO kreeg ik enkele contactgegevens van 

(negen) medewerkers die ik voor mijn onderzoek zou kunnen benaderen. Dit waren medewerkers 

die bij YouBeDo.com een goed doel hadden aangedragen (zie bijlage 7 voor meer informatie 

hierover). Per mail werden deze medewerkers benaderd en in de meeste gevallen (zeven keer) 

stemden ze in met deelname aan het onderzoek. Na afloop van elk interview werd gevraagd of de 

respondent nog een collega had die mij ook over dit onderwerp te woord zou willen staan. Deze 

methode wordt snowball sampling genoemd. Deze methode wordt van oorsprong vooral toegepast 

bij kwalitatief onderzoek naar zogenaamde 'hidden populations' (Noy, 2007, p. 330). Dit houdt in dat 
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het bij deze studies lastig is voor onderzoekers om toegang te krijgen tot de onderzoeksgroep, zoals 

het geval is bij bijvoorbeeld drugsverslaafden. Snowball sampling, waarbij via de ene respondent 

contact wordt gelegd met de volgende respondent, blijkt bij dit type onderzoek geschikt te zijn. 

Volgens Noy (2007) reikt de effectiviteit van deze methode verder dan alleen het onderzoeken van 

'hidden populations' en is deze methode geschikt voor sociale wetenschappen in het algemeen. In 

mijn onderzoek is voor deze methode gekozen omdat ABN AMRO niet mijn opdrachtgever is en ik 

daarom niet gemakkelijk toegang kon krijgen tot contactgegevens van medewerkers. Om deze reden 

was ik aangewezen op het netwerk van de deelnemende respondenten. Uiteindelijk ben ik via 

snowball sampling op zestien respondenten uitgekomen. Omdat ik na het zestiende gehouden 

interview niet het gevoel had nog veel nieuwe informatie te krijgen is besloten, tevens vanwege de 

tijd, het bij zestien respondenten te laten.  

 

Van de in totaal zestien respondenten is een paar respondenten werkzaam op dezelfde afdeling, 

maar de meesten zijn verdeeld over verschillende afdelingen en locaties. Ik ben in Utrecht, 

Rotterdam, Amstelveen en Amsterdam (3 verschillende locaties) geweest voor de interviews. De 

jongste respondent is 24 jaar, de oudste is 60 jaar. Er is geprobeerd om een gelijk aantal mannen als 

vrouwen te bevragen. Dat is bijna gelukt: aan het onderzoek hebben 9 vrouwen deelgenomen en 7 

mannen.  

 

Van de zestien interviews zijn er vijftien gevoerd op de in paragraaf 3.2 beschreven manier. 

Daarnaast is er nog één telefonisch interview gevoerd met Richard Kooloos, de MVO-manager van 

ABN AMRO (respondent 14). Dit interview is gebruikt om het MVO-beleid van ABN AMRO te 

schetsen (ter aanvulling op de documentanalyse). Daarnaast heb ik naar zijn visie op de door mijn 

onderzochte relatie, het verband tussen MVO en organisatiebetrokkenheid, gevraagd. De uitkomsten 

van dit interview staan in hoofdstuk 4 en bijlage 4 beschreven.  

3.2.5 DATAVERZAMELING EN ANALYSE  
Alle interviews hebben op de ABN AMRO kantoren waar de desbetreffende respondent werkzaam 

was plaatsgevonden (zie ook 3.2.4). In meer dan de helft van de gevallen was dit in een aparte, door 

de respondent gereserveerde ruimte. Deze private ruimte was bij niet bij elk interview beschikbaar. 

In die gevallen is er gezocht naar een tafeltje in de openbare ruimte (bijvoorbeeld in de kantine). Om 

de respondenten niet te laten beïnvloeden doordat ze het idee zouden hebben dat ze hoorbaar 

zouden zijn voor collega's, werd gezocht naar een afgelegen tafeltje (zie ook 3.3.1). Ook werd dit 

gedaan voor de kwaliteit van de geluidsopname. Elk interview werd opgenomen met behulp van de 

dictafoon van een Iphone 4.  

 

Elk interview werd geopend met een korte uitleg over mijzelf en over het onderzoek. De 

respondenten waren hier per mail over op de hoogte gesteld, maar veel personen gaven aan het fijn 

te vinden als ik het ze nog een keer uitlegde. Per gesprek werd afgetast of men voorafgaand aan het 

interview behoefte had aan 'small talk', omwille van het opbouwen van de onderlinge relatie, of dat 

men niet veel tijd had en de voorkeur gaf aan het spoedig starten van het interview. Na de 'small 

talk' of na de introductie van het onderwerp werd gevraagd of de respondent akkoord ging met het 

feit dat het interview zou worden opgenomen. In alle gevallen vonden de respondenten dat geen 

probleem. Benadrukt werd dat de gegevens anoniem behandeld zouden worden. Aan het eind van 

het interview werd de respondent bedankt en werd er vaak nog even nagepraat over allerlei andere 

dingen, zoals de functie van de betreffende respondent of het verdere verloop van mijn onderzoek.  
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Alle interviews zijn getranscribeerd. In principe is alles wat er in het interview is gezegd uitgetypt, 

behalve als de respondent iets persoonlijks vertelde wat niet relevant was voor het onderzoek. 

Vervolgens zijn de transcripten gecodeerd met behulp van het softwareprogramma QSR NVivo 10. 

Allereerst werd er open gecodeerd. Boeije (2005) beschrijft deze handeling als volgt: "Alle gegevens 

die tot dan toe zijn verzameld, worden zeer zorgvuldig gelezen en in fragmenten ingedeeld. De 

relevante fragmenten worden gelabeld en onderling vergeleken" (p.85). Als gevolg van dit proces 

ontstond er een codeboom (zie bijlage 3). Hierna heb ik axiaal gecodeerd. Codes met synoniemen 

werden samengevoegd en hoofdcodes werden onderscheiden van subcodes. Andere codes werden 

juist weer opgesplitst. Een voorbeeld van een opgesplitste code is de code 

'organisatiebetrokkenheid'. Deze werd opgesplitst in de code 'organisatiebetrokkenheid algemeen' 

en 'organisatiebetrokkenheid met betrekking tot Fortis'. Een ander voorbeeld is dat de code 

'communicatie over MVO' werd opgesplitst in de codes 'interne communicatie over MVO' en 

'externe communicatie over MVO'. De codes 'MVO-attitude' en 'MVO in privéleven' werden 

samengevoegd omdat er veel overlap bleek te zijn. Op deze manier werd duidelijk wat de belangrijke 

en minder belangrijke elementen van het onderzoek waren (Boeije, 2005). De laatste fase van dit 

onderdeel was het selectief coderen. De kern van deze fase was het integreren en het leggen van 

verbanden tussen de verschillende elementen. Zo werd bijvoorbeeld geanalyseerd of en op welke 

manier de codes 'betrokkenheid met betrekking tot Fortis' en 'wensen verdere carrière' 

samenhingen. Hierna kon de rapportage van de analyse van de resultaten van start gaan.  

 

3.3 KWALITEIT VAN HET ONDERZOEK  

Hieronder zullen achtereenvolgens de betrouwbaarheid en de validiteit van dit kwalitatieve 

onderzoek worden beschreven. De vragen 'is de waarneming geen toevalstreffer?' en 'dekt de 

waarneming de werkelijkheid wel?' gaan respectievelijk over de betrouwbaarheid en de validiteit van 

het onderzoek ('t Hart, Boeije & Hox, 2005, p.161). Er zal worden toegelicht hoe daar in dit 

onderzoek mee om is gegaan. Vervolgens zal de rol van de onderzoeker kort worden uitgelicht.  

3.3.1 BETROUWBAARHEID 
De betrouwbaarheid van een onderzoek heeft te maken met eventuele toevallige of onsystematische 

fouten die de waarnemingen beïnvloeden. Boeije (2005) voegt hieraan toe: "Anders gezegd, als er 

sprake is van betrouwbare methoden van dataverzameling, zal herhaling van de waarnemingen tot 

een gelijke uitkomst moeten leiden" (p.145). Om de betrouwbaarheid van dit onderzoek te vergroten 

is gekozen voor de in paragraaf 3.2.3 beschreven vragenlijst die rondom de topics werd opgesteld. 

Hierdoor kwamen in elk interview dezelfde onderwerpen op dezelfde manier aan bod. Bovendien 

vulden de respondenten voorafgaand aan het semigestructureerde interview een gesloten vragenlijst 

in. Deze schaalvragen zijn goed met elkaar te vergelijken en deze vragenlijst zou in een 

vervolgonderzoek wederom kunnen worden toegepast. Ook zijn de originele data beschikbaar. 

Doordat alle interviews zijn opgenomen en vervolgens zijn getranscribeerd, zijn zowel de 

geluidsopnames als de transcripten van deze opnames verkrijgbaar. Daarnaast is bij de verslaglegging 

van de analyse van de resultaten ook rekening gehouden met de betrouwbaarheid van het 

onderzoek. De resultaten zijn op een zo systematisch mogelijke manier weergegeven. Dit houdt in 

dat bij elk beschreven standpunt duidelijk is gemaakt hoeveel respondenten deze mening delen en 
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tevens welke respondent(en) dit standpunt heeft/hebben.  

Ten slotte geeft het methodenhoofdstuk, dat hier wordt beschreven, inzicht in de manier waarop 

onderzoek is gedaan. De informatie die in dit hoofdstuk wordt gegeven, maakt het mogelijk voor 

andere onderzoekers om het onderzoeksproces te herhalen. Op deze manier kan een 

vervolgonderzoek binnen ABN AMRO worden uitgevoerd. Ook kan het onderzoek bij een andere 

organisatie met een MVO-beleid worden uitgevoerd.  

3.3.2 VALIDITEIT  
De validiteit van een wetenschappelijk onderzoek heeft betrekking op het feit of het onderzoek meet 

wat de onderzoeker pretendeert te meten (Boeije, 2005). Om de validiteit zo goed mogelijk te 

waarborgen, is er rekening gehouden met verschillende aspecten. Hieronder volgt eerst de 

beschrijving van het waarborgen van de interne validiteit. Daarna zal de externe validiteit 

(generaliseerbaarheid) behandeld worden.  

 

3.3.2.1 INTERNE VALIDITEIT 

Het waarborgen van de interne validiteit is op verschillende manieren gedaan. Ten eerste werd de 

OCQ (zie 2.2.1 en bijlage 1) als basis gebruikt voor de vragen over organisatiebetrokkenheid. Ook 

werden er vragen hieruit opgenomen in het gedeelte over de relatie tussen MVO en 

organisatiebetrokkenheid. De OCQ is een officieel meetinstrument, waarvan wetenschappelijk is 

bewezen dat de vragen inderdaad organisatiebetrokkenheid meten. Daarnaast is er bij de afname 

van de interviews zorgvuldig gelet op de plek van de afname. Bij voorkeur werd het interview 

gehouden op een rustige plek waar men het gesprek niet zou kunnen interrumperen en er geen 

mensen mee konden luisteren. In een paar gevallen was dit helaas niet mogelijk. In die gevallen is er 

naar een zo afgelegen mogelijk tafeltje gezocht in een publieke ruimte, waardoor ook in deze 

gevallen het gesprek niet gestoord werd door anderen en de respondent zich niet weerhouden 

hoefde te voelen door meeluisterende anderen. Dit heeft bijgedragen aan het waarborgen van de 

interne validiteit.   

Daarnaast is er door het benoemen van de waarborging van de anonimiteit, getracht sociaal 

wenselijke antwoorden te voorkomen omwille van de validiteit van het onderzoek. Ik denk echter dat 

sociale wenselijkheid bij zowel het thema MVO als bij organisatiebetrokkenheid niet helemaal uit te 

bannen is. Het zou zo kunnen zijn dat men denkt dat het sociaal wenselijk is om positief over MVO te 

denken. Daarnaast kan het zo zijn dat de respondenten vinden dat ze betrokken bij de organisatie 

zouden moeten zijn en dat ik, de onderzoeker, deze mening deel. Dit zou de resultaten hebben 

kunnen beïnvloeden (zie hoofdstuk 7). Hier heb ik geprobeerd mee om te gaan door zo 

waarderingsvrij mogelijk over te komen. In paragraaf 3.3.3 wordt hier dieper op in gegaan. Naast het 

benoemen van de anonimiteit, werd er ook meerdere malen samenvattingen gegeven van het 

antwoord, om te verifiëren of ik de interpretatie van de respondent op de juiste wijze had begrepen. 

Ook op deze manier is geprobeerd de validiteit van het onderzoek te beschermen.  

 

3.3.2.2 EXTERNE VALIDITEIT 

Ruddin (2006) stelt dat kwalitatief onderzoek veel kritiek krijgt vanwege het feit dat de resultaten 

niet gegeneraliseerd kunnen worden. Hij noemt dit een van de misvattingen van kwalitatief 

onderzoek en stelt dat generalisatie wel degelijk mogelijk is bij dit type onderzoek. Ook Boeije (2005) 

laat zich over de externe validiteit/generalisatie van kwalitatief onderzoek uit. In dit type onderzoek 

spreekt men van "theoretische of inhoudelijke generalisatie ter onderscheiding van probabilistische 

of statistische generalisatie" (p. 155). Hiermee wordt bedoeld dat men niet kan zeggen dat de 



35 
 

onderzoeksresultaten voor een grotere populatie gelden, maar dat de theoretische inzichten en 

begrippen die in het onderzoek zijn ontwikkeld, gehanteerd kunnen worden in soortgelijke niet- 

onderzochte situaties. Deze theoretische inzichten en begrippen kunnen vervolgens de 

verschijnselen van die situaties beschrijven (Boeije, 2005). Hoewel de uitkomsten van mijn onderzoek 

dus niet gegeneraliseerd kunnen worden naar andere populaties, kunnen de theoretische inzichten 

wel worden toegepast in andere situaties.  

 

3.3.3 DE ROL VAN DE ONDERZOEKER 

De rol van de onderzoeker moet bij kwalitatief onderzoek in ogenschouw worden genomen. Boeije 

(2005) schrijft hierover: "Een onderzoeker kan niet waardevrij zijn, maar hij kan wel proberen om ten 

gunste van de validiteit van zijn onderzoek waarderingsvrij te zijn. Dat wil zeggen, dat hij probeert 

geen waardeoordeel te geven en zijn eigen voorkeuren zo min mogelijk laat meespelen" (p. 151). Bij 

de interviews heb ik daarom geprobeerd zo waarderingsvrij mogelijk over te komen. Dit deed ik door 

open vragen te stellen en suggestieve vragen te vermijden. Wel nam ik soms de antwoorden in de 

gesloten vragenlijst als leidraad voor het interview. Deze vragen dienden als controlevragen. Bij deze 

vragen controleerde ik of het antwoord dat was gegeven in de gesloten vragenlijst inderdaad zo 

geïnterpreteerd moest worden en vroeg ik vervolgens naar de motivatie achter dit antwoord. 

Wanneer bijvoorbeeld een respondent had aangegeven het oneens te zijn met de stelling 'ik voel 

weinig trots als ik anderen vertel dat ik bij ABN AMRO werk', vroeg ik of het inderdaad zo was dat de 

medewerker trots voelt wanneer hij anderen vertelt werkzaam te zijn bij ABN AMRO en waarom dit 

dan het geval is. Op deze manier is diepgang van de in het eerste gedeelte gegeven antwoorden 

gecreëerd. Ik probeerde daarbij om me neutraal op te stellen en om geen waardeoordeel te geven 

over dit antwoord.   

Omdat ABN AMRO niet mijn opdrachtgever was, is de rol die ik als onderzoeker innam onafhankelijk 

geweest. Door dit ook te benoemen tijdens de interviews heb ik getracht mijn neutraliteit over te 

brengen, om zo de respondenten zo onbevangen mogelijk over hun interpretaties te laten vertellen.   

 

Bij de rol van de onderzoeker moet ook rekening worden gehouden met de dubbele hermeneutiek, 

zoals in paragraaf 3.1.1 beschreven is. Niet alleen de ervaringen van de respondenten zijn 

interpretaties van de werkelijkheid, ook de onderzoeker interpreteert die interpretaties weer op een 

eigen manier (Leezenberg & De Vries, 2012). Dit onderzoek kan daarom niet als de werkelijkheid 

worden opgevat, maar als een interpretatie van de interpretaties van anderen. Ik ben met deze 

dubbele hermeneutiek omgegaan door op verschillende momenten in het onderzoekstraject 

buitenstaanders (dat wil zeggen ouders en vrienden) mee te laten lezen en denken. Hun visies op de 

interpretaties van de respondenten heb ik meegenomen bij het schrijven van mijn scriptie.  
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4. MVO EN ORGANISATIEBETROKKENHEID IN CONTEXT GEPLAATST   

 

In dit hoofdstuk zal achtergrondinformatie worden gegeven over ABN AMRO die ik belangrijk acht 

voor de twee concepten in dit onderzoek: MVO en organisatiebetrokkenheid. Allereerst zal er een 

historieschets van de bank worden gegeven. Vervolgens zal worden ingegaan op de manier waarop 

ABN AMRO invulling geeft aan haar MVO-beleid. Door deze achtergrondinformatie kunnen de 

onderzoeksresultaten in hoofdstuk 5 beter geduid worden.   

4.1 HISTORIESCHETS VAN ABN AMRO 

In dit gedeelte zal de historie van ABN AMRO worden geschetst. De nadruk ligt hierbij op de 

ontwikkelingen vanaf de 21e eeuw omdat er vanaf dit moment veel veranderd is voor de bank. In 

mijn scriptie heb ik deze historieschets opgenomen, omdat ik bij het interviewen van de 

respondenten veel emoties omtrent de geschiedenis tegenkwam. Deze geschiedenis heeft invloed 

gehad op de mate van betrokkenheid bij ABN AMRO van de respondenten. Ook bij het MVO-beleid, 

dat vanaf 2007 weer opnieuw vorm heeft moeten krijgen vanwege het uit elkaar vallen van de bank, 

heeft deze geschiedenis een rol gespeeld.   

 

De oorsprong van ABN AMRO ligt in 1824. In dit jaar wordt de Nederlandsche Handel-Maatschappij 

opgericht. Deze gaat in 1964 samen met de Twentsche Bank en vormen samen de Algemene Bank 

Nederland (ABN). In datzelfde jaar worden twee andere banken samengevoegd: de Rotterdamsche 

Bank en de Amsterdamsche Bank worden de Amsterdam-Rotterdam Bank (AMRO). In 1991 worden 

deze twee banken, door velen elkaars aartsvijanden genoemd, gefuseerd. ABN AMRO is een feit 

(Smit, 2008).  

4.1.1 DE VAL VAN ABN AMRO 
Na 183 jaar geschiedenis valt ABN AMRO in het jaar 2007 uit elkaar. In het boek De Prooi (2008) 

reconstrueert onderzoeksjournalist Jeroen Smit de ontwikkelingen van DE bank, zoals ABN AMRO 

zichzelf vaak noemde, van 1987 tot 2007. Hoewel Rijkman Groenink, die zeven jaar voorzitter van de 

Raad van Bestuur bij ABN AMRO was, spreekt van "een boek vol feitelijke onjuistheden" (Groenink, 

2010), is het beeld dat Smit heeft geschetst de publieke opinie geworden ("Rijkman als belichaming 

van graaiersmentaliteit in bankwezen", 2013). Hieronder zal ik de naar mijn inziens belangrijkste 

punten van De Prooi beschrijven en zal ik deze aanvullen met relevante krantenberichten. Wanneer 

er geen bron wordt genoemd, betekent dit dat de informatie afkomstig is uit De Prooi (2008), 

geschreven door Jeroen Smit. Bij het gebruik van een andere bron zal dit duidelijk vermeld worden.  

 

Sinds de fusie in 1991 tussen ABN en Amro steeg de winst van de bank gemiddeld met zo'n 16 

procent per jaar. In deze periode, een periode van 17 jaar, verdubbelde het aantal werknemers tot 

bijna 108.000. De omzet groeide van 5 naar bijna 23 miljard euro. De bank was in 2007 de grootste 

bank van Nederland, de achtste bank van Europa en de dertiende bank van de wereld. Toch werd de 

bank in 2007 in drie stukken gescheurd. Er werd een consortium gevormd door Royal Bank of 

Schotland, Fortis en Banco Santander, die samen 71 miljard euro betaalden voor ABN AMRO. Nooit 

eerder in de geschiedenis werd er zoveel geld betaald voor een bank.  
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4.1.2 OORZAKEN VAN DE VAL 
Verschillende oorzaken worden er gegeven voor de ondergang van ABN AMRO. Hazelhoff, een van 

de grondleggers van ABN AMRO, zegt dat de ABN AMRO bankiers steeds meer voor zichzelf zijn gaan 

werken. Hij vertelt aan Smit dat in de tijd dat hij nog werkzaam was bij de bank, de bank zich 

verantwoordelijk voelde voor de stabiliteit van de Nederlandse economie. Dit is verschoven tot een 

"op eigen bonus en kortetermijnresultaten gericht opportunisme" (Smit, 2008, p.30). Dit is niet 

alleen het geval geweest bij ABN AMRO, maar bij vrijwel alle grote banken. Waar vroeger de focus 

lag op het winnen van vertrouwen op de langere termijn van klanten, is deze in de eenentwintigste 

eeuw verschoven naar een focus op het winnen van vertrouwen van aandeelhouders op de korte 

termijn, volgens Smit. Roelof Nelissen, de eerste voorzitter van ABN AMRO, deelt deze mening. 

Volgens hem is "de excessieve honorering van bankiers de wortel van het kwaad" (Smit, 2008, 

p.435). De term 'graaiers' komt voort uit deze bonusmentaliteit van bankiers. ABN AMRO 

bestuursvoorzitter Rijkman Groenink, die een vertrekpremie van 16 miljoen meekreeg, is het 

boegbeeld hiervan geworden ("Bonus Strijd tegen bonuscultuur bij banken verloopt moeizaam", 

2013).   

 

Behalve deze graaiersmentaliteit, wordt het veelvuldige veranderen van de strategie van ABN AMRO 

onder Groenink als een oorzaak van de val van de bank gezien. Groenink miste focus. In een artikel in 

de Volkskrant werd hier in 2007 over gezegd: "Rijkman Groenink is een imperiumbouwer, hij is te 

ambitieus, hij koopt alles wat hij maar kan krijgen, hij wil de compleetste bank van de wereld zijn" 

(Dekker, 2007). Dit gebrek aan focus en het wisselen van strategie resulteerde in grote 

onduidelijkheid voor klanten, werknemers en aandeelhouders, wat onzekerheid tot gevolg had. Door 

onzekerheid raakt een bank het vertrouwen kwijt en "bij een bank draait het maar om één ding: 

vertrouwen" (Smit, p. 30).  

 

Hoewel de val van ABN AMRO vaak in de schoenen van Groenink wordt geschoven, waren er voordat 

hij aantrad als voorzitter van de Raad van Bestuur ook al problemen bij ABN AMRO volgens Tom de 

Swaan. Tom de Swaan, die tussen 1999 en 2006 lid was van de Raad van Bestuur, gaf aan dat de fusie 

tussen ABN en Amro in 1991 vooral was gebaseerd op vergaande compromissen. "Niet alleen zijn 

bestaande inefficiënties gedoogd, maar werden er zelfs nieuwe gecreëerd. De kostendiscipline is 

daardoor compleet zoekgeraakt" (Smit, 2008, p.190).  

 

4.1.3 ONTWIKKELINGEN NA 2007 

Een jaar nadat Fortis een deel van ABN AMRO heeft overgenomen, blijkt het dat Fortis een van de 

grote slachtoffers van de kredietcrisis is. De Nederlandse overheid neemt in oktober 2008 alle 

Nederlandse onderdelen van Fortis, inclusief ABN AMRO over. DE bank is daarmee genationaliseerd. 

Smit (2008) schrijft hierover in zijn boek: "Voor veel trotse, overwegend liberale, ABN AMRO-

bankiers is de schande compleet: eerst faalt het eigen management, dan wordt de bank gedeeltelijk 

overgenomen door een partij die ze nooit serieus hebben genomen en nu komen ze in handen van 

de overheid. Alleen zwakke banken worden toch genationaliseerd?!" (Smit, 2008, p.429). In 2010 

worden de twee banken gefuseerd en wordt Fortis opgeheven (Mostertman, 2013). De bank gaat 

verder onder de naam ABN AMRO Group N.V en is anno 2014 nog steeds een staatsbank. In de 

zomer van 2013 besloot minister Dijsselbloem van Financiën dat ABN AMRO op termijn naar de 

beurs moet (Zantingh, 2013). In oktober 2013 heeft Gerrit Zalm aangegeven dat 2015 een goed jaar 

zou zijn voor deze beursgang (Vossers, 2013). 
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Het kabinet-Balkenende IV maakte eind 2008 de keuze voor Gerrit Zalm om voorzitter van de Raad 

van Bestuur te worden (Mostertman, 2013). In een interview in 2013 spreekt hij over wat hij aantrof 

toen hij bij de bank ging werken:  

 

"Toen ik begon bij ABN AMRO was de bureaucratie er groter dan bij de overheid. (...) De bank oude 

stijl was een stalinistisch en topdown ingerichte organisatie. Dat stond mij tegen toen ik in 2008 

aantrad want ik ben een liberaal en dat klikte dus niet. Ik heb meer eigen verantwoordelijkheid op de 

werkvloer gebracht" (Zalm, 2013 in Van Leeuwen, 2013).  

 

Ook probeert Zalm meer zichtbaar te zijn dan voorheen het geval was bij de voorzitter van de Raad 

van Bestuur. Meerdere keren per week is hij op de werkvloer te vinden en eens in de twee tot drie 

weken nodigt hij een groep medewerkers uit van verschillende rangen, waar hij anderhalf uur mee 

praat. Ter bevordering van de zichtbaarheid houdt Zalm ook dagelijks een weblog bij, waarin hij 

vertelt waar hij mee bezig is. Deze verschijnt elke dag op het intranet. Dit zijn een paar voorbeelden 

van het nieuwe ABN AMRO, dat zich zoveel mogelijk probeert te distantiëren van het oude 

'graaiende' ABN AMRO (Van Leeuwen, 2013).  

 

4.2 DE KERN VAN HET MVO-BELEID 

In 2013 is het MVO-beleid van ABN AMRO opgenomen in de lange termijnstrategie van de bank 

(interview MVO-manager Richard Kooloos, 15-05-2014). 'Een betere bank die bijdraagt aan een 

betere wereld' is de kern van de MVO-strategie van ABN AMRO (ABN AMRO, 2013c). Deze strategie 

vertaalt zich naar vier aandachtsgebieden, die te zien zijn in figuur 4.1. De onderste balk van het 

model, 'onze mensen inspireren en betrekken', laat zien dat ABN AMRO van mening is dat de inzet 

van de medewerkers nodig is bij het vormgeven van het MVO-beleid en tegelijkertijd dat deze 

medewerkers door het MVO-beleid geïnspireerd en betrokken raken. In bijlage 4 zal hier dieper op in 

worden gegaan.  
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Figuur 4.1: Het MVO-beleid van ABN AMRO (ABN AMRO, 2013c). 

 

Zoals te zien is in figuur 4.1 werkt ABN AMRO om een 'betere bank' te worden aan een duurzame 

bedrijfsvoering (pijler 1), waarbij de doelstelling is om de ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te 

houden. Daarnaast wil ABN AMRO een 'betere bank' worden door te investeren in langdurige relaties 

met klanten door de belangen van deze klanten centraal te zetten (pijler 2). Om bij te dragen aan een 

'betere wereld' zet ABN AMRO ten eerste de financiële expertise van haar medewerkers in voor de 

maatschappij (pijler 3) en geeft ze daarnaast duurzaam en verantwoord financierings- en 

beleggingsadvies (pijler 4) (ABN AMRO, 2013b). Naar mijn idee kan de in dit onderzoek gehanteerde 

definitie van Van Marrewijk (2001) van MVO, waarin vier dimensies zijn opgenomen (zie 2.1.1), in dit 

model worden teruggezien. De ecologische dimensie kan in pijler 1 worden teruggezien, de 

stakeholdersdimensie in pijler 2, in pijler 3 komt de sociale dimensie terug en ten slotte kan in pijler 4 

de economische pijler van de definitie worden teruggezien.   

 

Hoewel aan 'een betere wereld' al eerder werd gewerkt door ABN AMRO, bestaat het doel om een 

'betere bank' te zijn nog relatief kort. Vóór de kredietcrisis werd er voornamelijk aan pijler 3 gewerkt. 

Specifiek ging dit om het financieel steunen van sociale initiatieven in de vorm van giften en 

sponsoring. MVO-manager Richard Kooloos zegt over het relatief nieuwe doel om een 'betere bank' 

te zijn: "Als gevolg van de kredietcrisis zijn we er heel erg op gewezen dat we aan dat eerste deel, die 

betere bank, aandacht moeten geven" (interview Richard Kooloos, 15-05-2014). Kooloos geeft aan 

dat de bank merkt dat er sinds de kredietcrisis een andere vraag is vanuit de maatschappij. Deze 

vraag richt zich vooral op het centraal zetten van het klantbelang. Op deze manier zal de bank het 

vertrouwen van de klant, dat ten tijde van de kredietcrisis verloren is gegaan (zie hoofdstuk 4), weer 

terug moeten winnen. 

 

Kooloos geeft aan dat de bank op dit moment bezig is met het implementeren van het MVO-beleid. 

Dit houdt in dat per Business Line van de bank in hoofdlijnen is aangegeven wat MVO voor de 

betreffende Business Line betekent en dat met medewerkers samen gekeken gaat worden wat MVO 

voor de verschillende afdelingen van deze Business Lines betekent. In het kader van het 

implementeren van het MVO-beleid geeft de afdeling Duurzaamheid op dit moment al presentaties 

op verschillende afdelingen, om op die manier MVO meer te laten leven binnen de organisatie en de 

medewerkers op de hoogte te stellen van de activiteiten van de bank op dit gebied. Daarnaast wordt 

er volgens Kooloos in september 2014 met een awarenessprogramma, dat 'We Sustain' heet, 

begonnen voor de zakelijke kant van de bank. De medewerkers van Commercial & Merchant Banking 

(C&MB) gaan deelnemen aan een wedstrijd waarbij de verschillende subafdelingen van C&MB tegen 

elkaar gaan strijden aan de hand van innovatieve ideeën op het gebied van MVO. Hiermee worden 

4700 medewerkers bereikt. Soortgelijke programma's worden ook voor andere Business 

Lines/afdelingen van de bank ontwikkeld en zullen op korte termijn van start gaan. Het doel is om in 

2014 10.000 medewerkers deel te laten nemen aan de beschreven awarenessprogramma's 

(interview Richard Kooloos, 15-05-2014). Op deze manier geeft de bank vorm aan het 

implementeren van het MVO-beleid bij haar medewerkers. Het doel is om het thema MVO meer te 

laten leven binnen de bank en de medewerkers actief bezig te laten zijn met MVO.   

 

De vier hierboven kort aangestipte aandachtsgebieden van het MVO-beleid van ABN AMRO zullen in 

bijlage 4 worden toegelicht. In bijlage 5 wordt vervolgens het meest recente rapport van de Eerlijke 

Bankwijzer, verschenen in april 2014, besproken. In dit rapport is te lezen dat ABN AMRO gemiddeld 
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een 4,9 scoort op het gebied van MVO (op een schaal van 1 tot 10). Deze score valt tussen de scores 

van de andere twee grote banken van Nederland. De Rabobank eindigt in het rapport met een 4,3 en 

de ING scoort een 5,5. In bijlage 5 staat weergegeven hoe deze scores tot stand zijn gekomen. Tevens 

wordt er ingegaan op de manier waarop de Eerlijke Bankwijzer tegen de transparantie en het 

bonusbeleid van ABN AMRO aankijkt. Ook het beleid op klimaatverandering wordt behandeld.  
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5. RESULTATEN 

In dit hoofdstuk zullen de resultaten van de 15 semigestructureerde interviews met medewerkers 

van ABN AMRO behandeld worden. Allereerst zal er gekeken worden naar de manier waarop deze 

medewerkers tegen het MVO-beleid van ABN AMRO aankijken. Daarna zal de betrokkenheid van de 

medewerkers bij de organisatie aan bod komen. Als laatste wordt er behandeld wat de relatie is 

tussen de perceptie op het MVO-beleid en de betrokkenheid die de medewerkers bij de organisatie 

hebben.  

5.1 PERCEPTIE OP HET MVO-BELEID 

De volgende deelvraag zal in deze paragraaf beantwoord worden: Hoe kijken de medewerkers van 

ABN AMRO tegen het MVO-beleid van de organisatie aan? Achtereenvolgens zal de kennis die de 

respondenten hebben van het MVO-beleid, de perceptie op het feit of MVO leeft binnen de bank, de 

interne communicatie over MVO, de opinie van het MVO-beleid en de behoefte aan meer externe 

communicatie over MVO aan de orde komen.  

5.1.1 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN VOLGENS DE 

RESPONDENTEN?  

In de wetenschappelijke literatuur wordt MVO op verschillende manieren gedefinieerd, zoals blijkt 

uit hoofdstuk 2. Dahlsrud (2006) vond 37 verschillende definities in zijn literatuurstudie. In dit 

onderzoek wordt de definitie van Van Marrewijk (2001) aangehouden, waarbij vier dimensies te 

onderscheiden zijn (de ecologische, stakeholders-, sociale en economische dimensie). In hoofdstuk 4 

is te lezen hoe deze dimensies naar mijn idee toepasbaar zijn op de manier waarop ABN AMRO 

invulling geeft aan het concept MVO. ABN AMRO geeft invulling aan MVO aan de hand van vier 

pijlers: duurzame bedrijfsvoering, duurzame klantrelatie, de medewerkers inzetten voor de 

maatschappij (zoals vrijwilligerswerk) en duurzaam financieren.  

Net zoals er in de wetenschappelijke literatuur geen consistentie is over de term MVO (zie 2.1.1), 

blijkt uit de interviews dat MVO ook voor de 15 respondenten van ABN AMRO niet voor zich spreekt. 

Op de vraag of de respondenten een definitie van MVO kunnen geven, komen veel verschillende 

antwoorden. Bij de definiëring van MVO komt bij alle vijftien respondenten de ecologische dimensie 

terug (zie Dahlsrud, 2006). Er is echter geen eenduidigheid of MVO naast de ecologische dimensie 

nog andere onderwerpen behelst en welke onderwerpen dat dan zijn. Dit ligt mogelijkerwijs aan de 

terminologie die ABN AMRO gebruikt. MVO wordt door de bank 'duurzaamheid' genoemd. Hoewel 

de twee termen volgens Montiel (2008) een andere achtergrond hebben, worden de termen 

tegenwoordig door zowel wetenschappers als bedrijven door elkaar gebruikt. Van oudsher richtte 

duurzaamheid zich meer op de ecologische dimensie, terwijl MVO was gefocust op de sociale 

dimensie. Hoewel de laatste jaren deze grenzen steeds vager zijn geworden, (Montiel, 2008) is deze 

terminologiekwestie wellicht wel een mogelijke verklaring voor het feit dat de respondenten 

voornamelijk de ecologische dimensie noemen. 

De manier waarop ABN AMRO MVO opvat, is zoals beschreven in hoofdstuk 4 breder dan alleen de 

ecologische dimensie (duurzame bedrijfsvoering) en bestaat uit vier pijlers. Dat hier onduidelijkheid 
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over is bij de respondenten illustreert het volgende citaat: "Nou, ik weet wel dat ABN aan MVO2 

doet. Maar ik weet eigenlijk ook niet precies wat onder MVO valt. Wat wel of niet MVO is" 

(respondent 11). Vier respondenten kunnen de vier pijlers van het MVO-beleid benoemen (2, 4,5,6), 

waarvan drie vanuit hun functie wel eens met dit beleid bezig zijn geweest (4,5 en 6). Deze drie 

respondenten geven aan dat wanneer ze vanuit hun functie niet met het beleid bezig zouden zijn 

geweest, ze waarschijnlijk ook niet alle vier de pijlers op hadden kunnen noemen.  

Van de twaalf respondenten die vanuit hun functie niet met het MVO-beleid te maken hebben, weet 

één medewerker op welke manier ABN AMRO MVO opvat (respondent 2). Deze respondent weet 

alle vier de pijlers op te noemen. Vier respondenten kunnen drie pijlers van het MVO-beleid 

opnoemen (10, 12, 15 en 16), vier anderen geven er twee aan (3, 7, 8 en 9) en de overige drie weten 

er één te noemen, namelijk de duurzame bedrijfsvoering (1, 11, 13). Dit is opvallend omdat in het 

gesloten vragengedeelte, voorafgaand aan het interview, werd aangegeven dat de respondenten 

(redelijk) op de hoogte zijn van het MVO-beleid. Met de stelling 'ik ben op de hoogte van het MVO-

beleid van ABN AMRO' zijn bijna alle respondenten (op respondent 11 na) het eens.  

Dat de respondenten aangeven op de hoogte te zijn van het MVO-beleid van ABN AMRO, maar dat 

uit de interviews blijkt dat dit niet het geval is, geeft naar mijn idee aan dat de respondenten een 

andere perceptie hebben van wat er onder het MVO-beleid van ABN AMRO valt dan wat hierover 

door ABN AMRO is vastgelegd. De respondenten hebben over het algemeen wel kennis van de 

activiteiten van de bank, maar scharen deze activiteiten niet allemaal onder de noemer MVO.  

Respondent 2 is bijvoorbeeld de enige die weet dat de pijler 'een duurzame klantrelatie' onder het 

MVO-beleid valt. Dit betekent niet dat de overige respondenten niet weten dat ABN AMRO zich 

bezighoudt met het bewerkstelligen van een lange termijn relatie met de klant en zich inzet voor 

meer transparantie (paragraaf 4.2 en bijlage 4). De meeste respondenten (1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

15 en 16) geven aan dat ze dit niet onder MVO zouden scharen. Het volgende citaat illustreert dit en 

laat tevens zien dat MVO vooral wordt opgevat als de ecologische dimensie van het concept:  

"Ik denk niet dat één klant zou denken dat MVO ook op hem slaat overigens. Een duurzame relatie 

met je klant, dat zou ik er zelf ook nooit bij denken. Je denkt toch eerder aan grondstoffen en zuinig 

omgaan met papier en inkt, en weet ik veel wat je allemaal moet proberen te voorkomen" 

(respondent 3).  

Eén van de respondenten (respondent 6) zegt dat ze het typisch ABN AMRO vindt om het MVO-

beleid zo uitgebreid te maken dat men niet precies meer begrijpt dat de verschillende onderdelen 

onder MVO vallen, zoals in onderstaand citaat te lezen is. Ook Smit (2008) noemt in zijn boek De 

Prooi dit gebrek aan focus van ABN AMRO, zoals te lezen is in paragraaf 4.1. 

"Maar het is des ABN AMRO's om alles tegelijk te willen. (...) We willen echt weer de hele wereld 

omarmen omdat we zo volledig mogelijk proberen te zijn. En dat is aan de ene kant een hele goede 

eigenschap. Maar aan de andere kant verlies je ook mensen omdat ze het niet begrijpen" 

(respondent 6).  

                                                           
2
 In de interviews is de term duurzaamheid gebruikt. Omwille van de consistentie van dit onderzoek is ervoor 

gekozen om overal de term MVO te hanteren. De citaten zijn hierop aangepast.   
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Concluderend kan er gesteld worden dat de respondenten op de hoogte denken te zijn van het MVO-

beleid. Dit blijkt bij nader inzien niet het geval te zijn omdat er onder het MVO-beleid van ABN AMRO 

meer zaken vallen dan wat de respondenten over het algemeen onder MVO scharen, zoals een 

duurzame bedrijfsvoering. Uit de interviews blijkt dat de respondenten wel degelijk op de hoogte zijn 

van de (meeste) activiteiten op dit gebied van de bank, maar dat ze veel activiteiten niet als MVO 

zouden typeren.    

5.1.2 PERCEPTIE OP HET FEIT OF MVO LEEFT BINNEN DE BANK EN DE INTERNE 

COMMUNICATIE OVER MVO  

In deze paragraaf zal worden ingegaan op het feit of MVO leeft op de eigen afdeling van de 

medewerker en op de manier waarop er intern over het MVO-beleid gecommuniceerd wordt. In de 

Employee Engagement Survey van 2013, een intern onderzoek van ABN AMRO, zijn deze twee 

onderwerpen naar mijn idee bevraagd. In deze survey wordt jaarlijks de organisatiebetrokkenheid 

van de eigen medewerkers gemeten, waarbij MVO één van de dimensies is die wordt meegenomen 

in dit interne onderzoek. In bijlage 6 staat meer informatie over deze survey weergegeven.  

Met de stelling (uit de Employee Engagement Survey 2013) of op de afdeling besproken wordt hoe 

MVO verbeterd kan worden was 47% van de medewerkers het eens (N=17480). Met de stelling of 

men op de afdeling gestimuleerd wordt om milieuvriendelijk te werken was 41% het eens (ABN 

AMRO, 2013b). Hoewel in mijn onderzoek niet precies dezelfde vragen zijn gesteld, is wel onderzocht 

of MVO leeft op de afdeling en of er interne communicatie over MVO plaatsvindt. De twee 

bovenstaande stellingen uit de Employee Engagement Survey 2013 kunnen mijn inziens verbonden 

worden aan de in deze paragraaf beschreven thema's. Immers, het bespreken van het thema MVO 

(stelling 1) duidt op interne communicatie over MVO en de mate waarin MVO al dan niet leeft op de 

afdeling kan afgeleid worden van de uitkomst op de vraag of men zich gestimuleerd voelt om 

milieuvriendelijk te werken (stelling 2). De uitkomsten van de Employee Engagement Survey 2013 

wat betreft de interne communicatie over MVO en wat betreft de perceptie op het feit of MVO leeft 

op de afdeling worden in mijn onderzoek bevestigd. Hieronder zal dit worden toegelicht.  

Zes van de vijftien respondenten geven aan dat het thema MVO leeft op hun afdeling (1,2, 6, 7, 9 en 

15). Zeven anderen geven juist het tegenovergestelde aan (3, 5, 8, 10, 11, 12 en 13). Twee 

respondenten geven aan dat MVO nog niet echt leeft, maar zien dat hier wel verandering in begint te 

komen (4 en 16). Zij hebben het idee dat hun afdeling in de nabije toekomst zich meer met MVO zal 

gaan bezig houden. De respondenten die aangeven dat MVO op dit moment al op hun afdeling leeft, 

hebben het voornamelijk over het doen van vrijwilligerswerk via de ABN AMRO Foundation (zie ook 

bijlage 4). Een van de respondenten zegt hierover:   

"Wij organiseren ook met elkaar hier op de afdeling soms zaken om ons in te zetten voor een goed 

doel, dan gaan we met z'n allen koken in een tehuis en we hebben een keer een huis ergens 

opgeknapt en serviezen gekocht voor......een bepaald bedrag mag je besteden van ABN AMRO en 

daarvoor moet je dan datgene doen wat dat huis of die club graag wil" (respondent 7).  

Volgens respondenten 1, 7, 9 en 15 wordt er, behalve het doen van vrijwilligerswerk, op hun afdeling 

ook bewust gewerkt aan een duurzame bedrijfsvoering. Respondenten geven voorbeelden zoals het 

hergebruiken van materialen, het minder printen door het nieuwe printsysteem Follow You en het 

scheiden van afval.  
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Zeven respondenten geven, in tegenstelling tot de respondenten hierboven, aan dat MVO niet leeft 

op zijn/haar afdeling. Eén van de respondenten (respondent 8) vertelt dat zijn afdeling slecht had 

gescoord op de dimensie MVO in de Employee Engagement Survey. Het Management Team van die 

afdeling was daarvan geschrokken en had aangekondigd daar iets aan te willen veranderen. Toch 

wordt dat dan niet vertaald naar concrete acties, volgens respondent 8. Hij vertelt dat hij het veel 

ziet gebeuren dat MVO snel van het prioriteitenlijstje verdwijnt omdat men vaak te druk is met "de 

dingen die echt moeten gebeuren". Respondent 3 geeft een oorzaak voor het feit dat MVO volgens 

haar niet leeft:  

"Ik denk dat iedereen bezig is met overleven. Meer dan dat ze met MVO bezig zijn. Kijk we hebben 

natuurlijk net weer een reorganisatie achter de rug en dat is zwaar, dus dan zijn mensen niet bezig 

met MVO, maar dan zijn ze bezig met hun eigen baan natuurlijk" (respondent 3). 

Deze respondent verwacht dat MVO in de toekomst wel meer zal gaan leven, omdat ze weet dat de 

bank het MVO-beleid aan het implementeren is (zie ook 4.2).  

Het merendeel van de respondenten ziet deze verandering, waarbij MVO belangrijker wordt binnen 

de bank, al wel wat betreft de interne communicatie over MVO. Negen respondenten (1,4, 5, 6, 7, 9, 

12, 13, 15, 16) geven aan dat ze merken dat er steeds meer intern gecommuniceerd wordt over dit 

thema. Dit komt overeen met de implementatieslag waar ABN AMRO volgens MVO-manager Kooloos 

op dit moment mee bezig is. Door middel van presentaties en awarenessprogramma's wordt 

geprobeerd om het MVO-beleid te implementeren bij de 23.000 medewerkers van ABN AMRO, om 

zo het thema MVO een belangrijkere rol binnen de bank te laten spelen en de medewerkers actief 

met het thema MVO bezig te laten zijn (zie 4.2).  

Het merendeel van de respondenten (zie hierboven) geeft aan deze slag op te merken. Eén van deze 

respondenten vertelt bijvoorbeeld dat het thema MVO vaak terugkomt in het Customer Excellence 

programma (zie ook bijlage 4):  

"En nu ook in het Customer Excellence-traject wordt er natuurlijk over van alles en nog wat 

gesproken en komt dat ook wel regelmatig naar voren. En mensen durven inmiddels ook wel te 

vragen van, ja maar wat is dat dan? En wat bedoel je daar dan mee? En hoe werkt dat dan?" 

(respondent 7).  

Respondent 13 vertelt dat hij merkt dat de afdeling die hier verantwoordelijk voor is (afdeling 

Duurzaamheid) de laatste tijd steeds meer presentaties geeft op verschillende afdelingen over dit 

thema. Zijn afdeling was een maand vóór het gehouden interview aan de beurt:  

"MVO heeft een extra boost nodig. Want volgens mij hebben ze inhoudelijk helemaal niet andere 

dingen genoemd vorige maand, ten opzichte van wat ze dachten een half jaar geleden, maar het is 

nodig denk ik om dat meer klein te maken en dat te communiceren en op de afdelingen te 

bespreken. Dus dat zie je vanaf dat moment ook wel gebeuren" (respondent 13). 

Deze observatie is in lijn met de hiervoor beschreven implementatieslag. Ook respondenten 6 en 15 

noemen de presentaties van de afdeling Duurzaamheid.  

Er kan geconcludeerd worden dat er wat betreft het feit of MVO leeft op de afdeling geen 

eenduidigheid bestaat bij de respondenten. De ene helft stelt dat MVO niet leeft, de andere helft 

juist wel. Men ziet over het algemeen wel dat er steeds meer interne communicatie over dit 
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onderwerp is. Met de toename van deze interne communicatie over MVO hoopt ABN AMRO dat 

MVO meer gaat leven bij haar medewerkers. Dit houdt in dat de medewerkers in de toekomst actief 

bezig zullen zijn met het thema MVO (zie 4.2).  

5.1.3 OPINIE MVO-BELEID 

Het merendeel van de respondenten is positief over het MVO-beleid van de bank (1,2, 4, 5, 7, 8, 9, 

10, 13, 15 en 16). Over het algemeen vinden de respondenten dat de bank op de goede weg is als het 

gaat om MVO. Het volgende citaat illustreert deze perceptie:  

"Ik denk dat ABN AMRO bezig is geweest met een soort inhaalslag. En wat ik wel heel spannend vind, 

is dat ze door nu ook samen te gaan werken met andere bedrijven, voor zonnepanelen en dat soort 

dingen, dat ze volgende stappen aan het zetten zijn. En...je moet aan heel veel voldoen hè. Je hebt 

heel veel regeltjes en beleidsstukken en dan moet je de hele bank meekrijgen en gesprekken voeren 

en dat is heel ingewikkeld. Maar door dat soort bijzondere dingen te kunnen doen, ga je toch wel 

langzaam je hoofd boven het maaiveld uitsteken. En dat vind ik wel goed" (respondent 15).   

Ondanks dat de meeste respondenten zich positief uitlaten over het MVO-beleid, hebben sommigen 

nog wel kritiek of verbeterpunten. Dit geldt ook voor de respondenten die over het algemeen 

positief zijn. Deze kritiek richt zich vooral op de pijler duurzaam financieren en beleggen en op de 

pijler duurzame klantrelatie. Enkele respondenten (10,12 en 16) geven aan dat ze op het gebied van 

duurzaam en verantwoord financieren en beleggen, nog meer van de bank verwachten. Respondent 

12 vindt het goed dat er keuzes worden gemaakt om bepaalde bedrijfstakken uit te sluiten en hij 

vindt het goed dat ABN AMRO daar een maatschappelijke verantwoordelijkheid in neemt. Wel vindt 

hij dat dit beleid meer zou moeten worden doorgetrokken naar de particuliere klanten. Respondent 

16 geeft aan dat zij tot voor kort ook kritisch was over deze pijler, maar dat ze sinds ze de blog van de 

MVO-manager over dit onderwerp heeft gelezen (zie bijlage 4), hier wat genuanceerder in is 

geworden. Ze merkt op: 

 "Maar ik vond het wel goed hoe hij het uitsluiten van klanten dan in perspectief plaatst. Want als 

hele grote bank heb je ook een verantwoordelijkheid, richting veel breder, de samenleving. En kun je 

niet opeens tegen een heleboel klanten zeggen, je krijgt geen krediet meer, want daarmee zorg je 

dat al die bedrijven op de fles gaan. En is dat dan wel duurzaam? Dat heeft mij wel aan het denken 

gezet" (respondent 16). 

Andere respondenten (8,9 en 10) laten zich kritisch uit over hoe ABN AMRO omgaat met een 

duurzame klantrelatie. Eén van de respondenten (respondent 9) vindt dat de bank nog steeds te veel 

op zichzelf gericht is en te weinig op de klant. Deze respondent, net als respondent 8, begrijpt niet 

dat wanneer ABN AMRO aangeeft de klantrelatie zo belangrijk te vinden, dat er nog steeds bonussen 

worden uitgekeerd. Om duurzaam te zijn in de relatie met de klant moet het vertrouwen worden 

teruggewonnen en dat begint bij het zijn van een bonusvrije bank, volgens hem. "Dat is wat mensen 

willen. Continu kom je negatief in het nieuws rondom dat bonusbeleid. Dus haal die angel er gewoon 

uit, doe niet zo moeilijk" (respondent 8). Als we naar de Eerlijke Bankwijzer kijken (zie bijlage 5) 

scoort ABN AMRO op het bonusbeleid inderdaad een onvoldoende. Respondent 8 vindt dit zonde.   

Geconcludeerd kan worden dat de respondenten over het algemeen tevreden zijn met het MVO-

beleid. Ze zijn positief over de ontwikkelingen op dit gebied. Enkele respondenten laten zich kritisch 

uit over het beleid. Deze kritieken gaan voornamelijk over de pijler duurzaam beleggen en 
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financieren en over de pijler duurzame klantrelatie. Enkele respondenten vinden dat meer klanten 

uitgesloten mogen worden vanwege maatschappelijk onverantwoord gedrag. Volgens anderen moet 

ABN AMRO een bonusvrije bank worden.  

5.1.4 BEHOEFTE AAN EXTERNE COMMUNICATIE OVER HET MVO-BELEID 

Hoewel in de topiclijst niets over externe communicatie was opgenomen, blijkt dit voor een groot 

deel van de respondenten een belangrijk onderwerp te zijn. Acht respondenten (1,3,4,5, 9, 10, 15 en 

16) geven aan dat ze zouden willen dat de bank meer naar buiten treedt met het MVO-beleid. Deze 

respondenten kijken positief tegen het MVO-beleid van ABN AMRO aan en vinden dat de 

buitenwereld hier ook weet van mag en moet hebben. Het volgende citaat is van respondent 10, die 

deze behoefte toelicht: 

 "Ik denk wel dat het belangrijk is voor de 'nog niet klanten' dat je laat zien dat de bank ook MVO 

hoog in het vaandel heeft. En ik denk dat ze daar nog wel een inhaalslag kunnen maken. Dat ze dat 

nog te weinig uitdragen. Kijk, wij maken heel veel reclame over.....dat je bij ons kunt beleggen en dat 

wij 24/7 voor klanten klaarstaan en dat onze mobiele bankierapp de beste is. En nou ja, dat is 

allemaal leuk en aardig, maar een reclame op tv over MVO? Nee" (respondent 10).  

De manager MVO is gevraagd waarom dat op dit moment nog niet het geval is. Volgens Kooloos ligt 

de reden van het niet naar buiten treden over MVO in de combinatie van een bepaald 

perfectionisme en in een bepaalde voorzichtigheid van de bank. Hij zegt hierover:  

"Dat is voor een deel een gevolg van de kredietcrisis. Dat we zeggen van, ja jongens, laten we vooral 

niet teveel gaan vertellen over wat we allemaal doen, want we hebben gewoon geen credibility. Er 

zit zoveel woede in de maatschappij. (...) Dus dat maakt je voorzichtig. Ik zou bijna zeggen angstig. En 

we hebben vrij sterk een cultuur van.....professionaliteit zit heel erg in het DNA van de mensen en 

dat betekent ook dat het helemaal af moet zijn en helemaal moet kloppen voordat we er iets over 

durven te vertellen. Want we zijn heel trots op ons vakmanschap, dus we gaan niets vertellen als we 

halverwege zijn. We gaan pas vertellen als het helemaal af is en helemaal mooi is".  

Eén van de respondenten (respondent 16) begrijpt deze voorzichtigheid wel. Ze vertelt over het 

verhaal van een jonge slechtvalk die op de twaalfde verdieping van het hoofdkantoor was 

terechtgekomen. Het personeel van die verdieping wilde de vogel niet dood laten gaan en heeft het 

beestje gevoed door een luikje. Dat is toen op de Facebook-pagina van ABN AMRO gezet. Behalve 

heel veel positieve reacties, kwamen er ook veel reacties als 'hebben jullie niets beters te doen?' Ze 

legt uit:  

"Je moet als bank in deze tijd gewoon wel voorzichtig zijn met wat je zegt, want in de social media, 

daar krijg je natuurlijk heel snel over je heen, ja jullie zeggen wel dit, maar ik weet dat dit....En dan 

krijg je weer een heel negatief beeld terug, dus dat is wel lastig. Want die hele impact van de crisis, 

dat we als graaiers zijn neergezet en noem maar op, daarom moeten we wel voorzichtig zijn" 

(respondent 16).  

De impact van de in hoofdstuk 4 beschreven recente ontwikkelingen van ABN AMRO, is in dit citaat 

goed terug te zien. De wil om naar buiten te treden met het beleid, lijkt voort te komen uit een 

behoefte aan een betere reputatie van de bank. Dat een MVO-beleid een positieve bijdrage levert 

aan de reputatie van een organisatie is aangetoond door Hess et al. (2002) (zie ook hoofdstuk 2). In 

paragraaf 5.3.5 zal hier dieper op in worden gegaan.   
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Samenvattend kunnen we stellen dat meer dan de helft van de respondenten (acht van de vijftien) 

zou willen dat ABN AMRO meer met haar MVO-beleid naar buiten treedt omwille van een betere 

reputatie van de bank. Dat een MVO-beleid samenhangt met een verbetering van de reputatie van 

een organisatie is aangetoond door Hess et al. (2002). Dat er op dit moment nog geen externe 

communicatie is over het MVO-beleid ligt aan het perfectionisme van de bank en aan de 

voorzichtigheid naar aanleiding van de kredietcrisis (zie ook hoofdstuk 4).    

5.1.5 BEANTWOORDING DEELVRAAG 1 

Op basis van de vier hierboven beschreven paragrafen zal er antwoord worden gegeven op de eerste 

deelvraag:  

Hoe kijken de medewerkers van ABN AMRO tegen het MVO-beleid van de organisatie aan?  

Om te onderzoeken hoe de respondenten tegen het MVO-beleid aankijken, is allereerst gekeken 

naar de kennis die de respondenten van het beleid hebben. Net zoals er in de literatuur 

onduidelijkheid bestaat over de precieze invulling van het concept (Dahlsrud, 2006), weten de 

respondenten ook niet precies wat dit concept inhoudt. Ook weten ze niet precies wat ABN AMRO 

hieronder verstaat. Vooral de ecologische dimensie wordt genoemd, maar de andere drie pijlers van 

het beleid vaak niet. Vooral van de pijler die een duurzame klantrelatie en transparantie behelst, 

wordt het vreemd gevonden dat deze onder het MVO-beleid valt. De respondenten weten wel dat 

ABN AMRO hiermee bezig is, maar elf van hen zouden dit geen MVO noemen. Er was tot voor kort 

volgens de respondenten dan ook niet veel interne communicatie over het beleid en dus ook niet 

over de vier pijlers, maar een groot deel van de respondenten (negen van de vijftien) merkt dat er 

gewerkt wordt aan deze interne communicatie. Wat betreft het feit of MVO leeft op de eigen 

afdeling is er geen eenduidigheid bij de respondenten; de ene helft geeft aan dat de afdeling (veel) 

met MVO bezig is, terwijl anderen hier helemaal niks van merken. Wat betreft hun mening over het 

MVO-beleid van de bank zijn de respondenten over het algemeen positief en vinden zij dat de bank 

hiermee op de goede weg is. Wel zijn er verschillende kritiekpunten, die voornamelijk geuit worden 

over de manier waarop de bank bezig is met duurzaam financieren en beleggen en over de manier 

waarop de bank het creëren van een duurzame klantrelatie vormgeeft. Een deel van de 

respondenten (acht van de vijftien) zou het fijn vinden als het MVO- beleid, waar de respondenten 

dus over het algemeen tevreden over zijn, bij de buitenwereld bekend zou worden. Dit zou de 

reputatie van de bank ten goede komen, verwachten zij, en hier is volgens hen behoefte aan. Hess et 

al. (2002) toonden aan dat een MVO-beleid van een organisatie inderdaad bijdraagt aan de reputatie 

van een organisatie. De behoefte aan een verbetering van de reputatie van ABN AMRO bestaat 

vanwege de reputatieschade die de bank sinds 2007 heeft opgelopen, zoals te lezen is in hoofdstuk 4.   

 

5.2 ORGANISATIEBETROKKENHEID 

In dit onderdeel zal de volgende deelvraag beantwoord worden: Op welke manier voelen de 

medewerkers van ABN AMRO zich betrokken bij de organisatie? In dit onderzoek wordt 

organisatiebetrokkenheid opgevat op de manier waarop Mowday et al (1979) de term gedefinieerd 

hebben (zie 2.2.1). Dit komt (zo goed als) overeen met de affectieve betrokkenheid van Meyer en 

Allen (1991) en behelst drie aspecten: ten eerste behelst deze definitie van organisatiebetrokkenheid 

de bereidheid om je extra in te zetten voor de organisatie. Het tweede aspect is een sterke wil om bij 
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de organisatie te blijven. Ten slotte behelst deze definitie een sterk geloof in de doelen en waarden 

van de organisatie, waar trots en identificatie onder vallen. Bij het behandelen van de 

organisatiebetrokkenheid van de respondenten zal deze indeling aangehouden worden. Allereerst zal 

er worden beschreven op welke manier de respondenten zelf aangeven betrokken te zijn. Vervolgens 

worden de aspecten van Mowday et al. (1979) behandeld: respectievelijk de inzet voor de 

organisatie, de wil om bij de organisatie te blijven, de identificatie met de organisatie en de trots op 

de organisatie. Ten slotte zal er gekeken worden wat de fusie van ABN AMRO en Fortis met de 

betrokkenheid van de ex-Fortis medewerkers gedaan heeft.   

 

5.2.1 ORGANISATIEBETROKKENHEID,TEAMBETROKKENHEID EN BEROEPSBETROKKENHEID   

In de Employee Engagement Survey van 2013 (zie bijlage 6) geeft 74% van de medewerkers van ABN 

AMRO aan zich betrokken te voelen bij de bank (N=17480). In 2012 was dit nog 62% (N=23000). 

Respondent 6 laat zich uit over de stijging van het afgelopen jaar van de organisatiebetrokkenheid 

van de medewerkers van ABN AMRO volgens deze survey:  

"En in die zin herken ik ook wel dat die organisatiebetrokkenheid omhoog is gegaan omdat wij een 

periode van enorm navelstaren achter de rug hebben, namelijk die hele fusie.... van eerst die 

overname, fusie.... kijken we nu weer naar buiten zeg maar. We bouwen. En dat zorgt voor enorm 

veel energie" (respondent 6).  

In mijn onderzoek geven alle respondenten aan zich betrokken te voelen bij ABN AMRO. Rekening 

houdend met de sociale wenselijkheid van dit antwoord (zie hoofdstuk 7), is goed gekeken naar de 

motivaties van de respondenten hierachter. Hieruit blijkt dat niet alle respondenten zich betrokken 

bij de organisatie ABN AMRO voelen, maar in sommige gevallen gaat het meer om hun vak of hun 

afdeling. Zoals uit hoofdstuk 2 blijkt zijn dit andere vormen van werkgerelateerde betrokkenheid. Bij 

vijf van de vijftien respondenten is duidelijk merkbaar dat ze zich echt verbonden voelen met de 

bank ABN AMRO (2, 5, 8, 9, 10). Dit wordt in dit onderzoek organisatiebetrokkenheid genoemd. Vijf 

anderen (4, 6, 12, 13 en 15) geven expliciet aan zich meer betrokken te voelen bij het vak dat ze 

uitoefenen dan bij de bank zelf. Dit wordt beroepsbetrokkenheid genoemd (Baruch en Winkelmann-

Gleed, 2002). Als de respondenten de werkzaamheden die ze nu doen bij een andere organisatie 

zouden uitoefenen, verwachten ze dezelfde mate van betrokkenheid te voelen. Dit betekent niet per 

se dat deze respondenten zich niet betrokken voelen bij de organisatie ABN AMRO, maar dat deze 

vorm van betrokkenheid minder sterk is dan hun beroepsbetrokkenheid. In termen van Gouldner 

(1957) zijn respondenten 4, 6, 12, 13 en 15 'cosmopolitans', terwijl respondenten 2, 5, 8, 9, en 10 als 

'locals' zouden worden beschouwd (zie 2.2.4).  

Vier anderen (1, 3, 7 en 11) verbinden hun betrokkenheid meer aan de mensen die ze om zich heen 

hebben, zoals hun klanten en hun collega's. Eén respondent licht dit toe: "Jawel, want ik ben wel, 

ondanks dat ik met ABN AMRO zelf niet heel veel heb, heb ik wel heel veel met mijn klanten. En daar 

ga ik voor door het vuur" (respondent 3). Baruch en Winkelmann-Gleed (2002) zouden deze vorm 

van betrokkenheid geen organisatiebetrokkenheid noemen, maar teambetrokkenheid of 

betrokkenheid bij de rol van de medewerker. Het zou kunnen dat deze andere soort betrokkenheid 

voortkomt uit het feit dat deze vier respondenten oorspronkelijk bij Fortis zaten en door de fusie 

voor ABN AMRO zijn gaan werken. Hier zal in paragraaf 5.2.3 verder op in worden gegaan. Een 

andere respondent (respondent 16) merkt dat de vorm van haar betrokkenheid aan het veranderen 

is. In termen van Gouldner (1957) is dit een betrokkenheidverschuiving van 'cosmopolitan' naar 
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'local'. Ze vertelt dat toen ze bij de bank kwam werken ze vooral passie voelde voor de 

werkzaamheden die ze uitvoerde en niet zozeer voor de bank zelf:  

"Dus in het begin meer op het vak. En de laatste jaren, met waar we mee bezig zijn om de bank te 

veranderen, zoals het klantbelang weer centraal te zetten en het bezighouden met MVO, voel ik 

langzamerhand ook wel wat meer de betrokkenheid bij het grotere geheel" (respondent 16).  

Deze respondent verbindt deze verschuiving van haar betrokkenheid onder andere aan het MVO-

beleid van de bank. Hier zal in paragraaf 5.3 verder op in worden gegaan.  

Concluderend kan gesteld worden dat alle respondenten aangeven zich betrokken te voelen bij ABN 

AMRO, maar dat dit niet in alle gevallen organisatiebetrokkenheid kan worden genoemd. Bij een deel 

van de respondenten gaat het hierbij volgens de literatuur daadwerkelijk om 

organisatiebetrokkenheid, bij een ander deel om beroepsbetrokkenheid en tevens zijn er 

respondenten die vooral teambetrokkenheid voelen.  

5.2.2 VERSCHILLENDE ASPECTEN VAN ORGANISATIEBETROKKENHEID  

In het volgende gedeelte zal organisatiebetrokkenheid worden uitgesplitst. De drie aspecten van 

organisatiebetrokkenheid volgens Mowday et al. (1979), te weten extra inzet voor de organisatie, de 

wil om bij de organisatie te blijven en het geloof in de doelen en waarden van de organisatie (waar 

trots en identificatie onder vallen), worden hier behandeld.  

5.2.2.1 EXTRA INZET VOOR DE ORGANISATIE 

Alle respondenten geven in het gesloten vragengedeelte aan zich meer in te zetten voor ABN AMRO 

dan van hem/haar verwacht wordt. Mogelijk is deze stelling onderhevig aan sociale wenselijkheid (zie 

hoofdstuk 7). Van de vijftien respondenten zijn er tien (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 15) het 'eens' met 

deze stelling. De vijf overige respondenten zijn het 'een beetje eens' met de stelling. De manier 

waarop respondent 6 dit antwoord toelicht, geeft de uitleg van de meeste respondenten goed weer:  

"Ik werk vaak meer dan dat er van me gevraagd wordt. Ik doe heel veel dingen buiten mijn functie, 

die niet in mijn functieprofiel staan, maar die ik wel gewoon interessant vind om te doen en in het 

belang van ABN AMRO goed vind om te doen. Waarvan ik zie dat we weer verder kunnen komen als 

bedrijf" (respondent 6).   

5.2.2.2 DE WIL OM BIJ ABN AMRO TE BLIJVEN 

Meer dan de helft van de respondenten (2, 3, 5, 6, 7, 8, 15, 16) staat neutraal als het gaat om het feit 

of ze hun hele leven bij de organisatie zouden willen blijven werken. Voor dit standpunt worden 

verschillende redenen gegeven. Respondent 2 geeft aan realistisch hierin te zijn en hij beseft dat bij 

een volgende reorganisatie hij wel eens aan de beurt zou kunnen zijn om de bank te verlaten. Hij 

vertelt dat hij ABN AMRO een prima werkgever vindt, maar dat hij het ook niet erg zou vinden om 

voor een ander bedrijf te gaan werken. Andere respondenten (5 en 15) benoemen de omvang van 

ABN AMRO. Door de omvang van de organisatie is doorgroeien mogelijk, waardoor de behoefte om 

te vertrekken kleiner wordt. In het volgende citaat wordt dit toegelicht:  

 

"Neutraal. Ik vind dat een heel moeilijk antwoord. Wat is altijd? Dat is niet meer van deze tijd. En ik 

ben 48, de kans dat ik zou gaan 'shiften' wordt kleiner. Wat het leuke aan deze grote vijver is....ik 

werk nu 17 jaar bij de bank en ik werk nu al bijna 8 jaar bij [naam afdeling], maar binnen [naam 

afdeling] is dit ook al mijn derde functie. Dus in die 17 jaar heb ik misschien wel 8 functies gehad. En 



50 
 

normaal gesproken, als je bij een kleiner bedrijf werkt, ga je dan weg omdat je een stap wilt maken" 

(respondent 15). 

 

Ook respondent 11 noemt de vele functiemogelijkheden binnen de bank. Zij is echter niet neutraal in 

de stelling of ze altijd bij ABN AMRO wil blijven werken. Samen met respondenten 1, 10 en 12 zou ze 

graag haar carrière volmaken bij de bank. Zij geven aan dat dit leeftijdgerelateerd is; drie van hen zijn 

boven de vijftig jaar en zien niet veel kansen meer voor zichzelf buiten de bank. Dit duidt op 

continuïteitsbetrokkenheid in plaats van de hiervoor besproken affectieve betrokkenheid (zie 2.2.2). 

Bij continuïteitsbetrokkenheid overheerst het gevoel van het nodig hebben van de organisatie, terwijl 

bij affectieve betrokkenheid het willen blijven bij de organisatie als gevolg van een emotionele 

verbondenheid de overhand heeft (Meyer & Allen, 1991).  

Drie respondenten (4, 9 en 13) zouden niet hun hele leven bij de bank willen blijven werken. De een 

geeft aan sowieso een carrièreshift te willen maken (9) en de andere twee zouden graag binnenkort 

buiten het bankwezen een baan vinden (4 en 13).  

 

Geconcludeerd kan worden dat de respondenten over het algemeen geen duidelijke mening hebben 

over het feit of ze zouden willen blijven bij de organisatie of dat ze ergens anders zouden willen 

werken. De werknemers die wel duidelijk aangeven niet te willen vertrekken bij de bank, hebben 

deze mening voornamelijk vanwege hun leeftijd. Dit duidt op een hoge continuïteitsbetrokkenheid 

(Meyer & Allen, 1991) en niet op een hoge affectieve betrokkenheid (Meyer & Allen, 1991), het type 

betrokkenheid dat hier onderzocht wordt.  

 

5.2.2.3 HET GELOOF IN DE DOELEN EN WAARDEN VAN DE ORGANISATIE: IDENTIFICATIE EN 

TROTS 

Volgens Mowday et al. (1979) zijn de mate waarin medewerkers trots zijn op hun organisatie en de 

mate waarin ze zich kunnen identificeren met de organisatie onderdelen van de mate waarin 

medewerkers geloven in de doelen en waarden van de organisatie, het derde aspect van 

organisatiebetrokkenheid volgens de auteurs.  

 

VERMOGEN TOT IDENTIFICATIE MET ABN AMRO 
Vier respondenten (2,5,10 en 11) geven aan zich te kunnen identificeren met ABN ARMO. Deze 

respondenten geven aan zich te kunnen vereenzelvigen met het bedrijf vanwege de mensen die er 

werken en vanwege de doelen van de bank. Respondent 5 zegt hierover:  

 

"Ja, dat denk ik wel. Ik denk altijd, het zijn ook een beetje mijn soort mensen die er werken. (...) En 

een beetje meer dat corporate imago. En dat past denk ik wel bij mij. Daar voel ik me ook wel fijn bij. 

Bij de dingen hoe het allemaal loopt en hoe het gaat. En de principes waar ABN AMRO voor staat, die 

ondersteun ik ook wel" (respondent 5). 

De overige respondenten zijn genuanceerder in hun antwoord. Merkmaar is de impact van het boek 

De Prooi, de negatieve media-aandacht die ABN AMRO heeft gehad en de fusie met Fortis (zie  

hoofdstuk 4). In veel antwoorden wat betreft identificatie met de bank komt terug dat de 

respondenten zich nu weer wat beter kunnen identificeren met de organisatie, maar dat ze dit lange 

tijd niet hebben gekund. Eén van de respondenten zegt daar het volgende over: "En als je het boek 

De Prooi natuurlijk ook kent, dan heb je een beetje de gedachtegang erbij van, wij zijn DE bank, 

mensen moeten zich maar aanpassen aan DE bank. En dat is niet mijn gedachtegang" (respondent 9). 
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Volgens respondent 7 is er kwaad bloed gezet, maar is het vermogen om je te kunnen identificeren 

met de bank nu weer groeiende. Ook respondent 16 vertelt dat de doelen van de bank op dit 

moment dichter bij haar liggen dan voorheen en dat ze zich daarom steeds beter met de bank kan 

identificeren. 

TROTS OP ABN AMRO 

De impact van de afgelopen ontwikkelingen komt bij de trots die de respondenten voelen voor de 

bank nog meer terug. Van de vijftien respondenten refereren twaalf personen aan de moeilijke tijd 

die de bank heeft doorgemaakt. De respondenten vertellen niet alleen over de trots die ze op dit 

moment wel of niet voelen, maar beginnen bijna automatisch over het verleden. Het volgende citaat 

illustreert dat: "Ja, er is natuurlijk een periode geweest dat niemand die bij ABN AMRO werkte zich 

trots voelde denk ik. En dat je altijd commentaar kreeg. Ach joh, die banken, die geldverslinders" 

(respondent 15). Toch is duidelijk merkbaar dat deze trots weer aan het terugkomen is. Het grootste 

gedeelte van de respondenten geeft aan op dit moment weer trots te zijn op ABN AMRO (1, 2, 4, 5, 

7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16). Respondent 13 licht dit toe en vertelt daarbij ook over het beeld dat de 

buitenwereld heeft van ABN AMRO:  

"Ja, er zijn periodes waarin dat minder is, zoals de afgelopen tijd. Maar mijn trots neemt nu weer 

meer toe. Ik vind dat we ook echt een ander bedrijf zijn. En voor de buitenwereld is dat niet per se 

zo. Daarom frustreert het mij ook dat als je terugkijkt, naar die overname, hoe er over bankiers wordt 

gesproken. En ik zit er redelijk dichtbij als het gaat om bonussen en dat soort zaken, dan hebben we 

het inderdaad over een specifieke groep. Maar dat is een kleine groep. En ik denk dat 90% daar 

helemaal niets mee te maken heeft en het slaat zo uit op de hele organisatie. Dat vond ik wel 

moeilijk in die tijd. Alsof we allemaal graaiers zijn" (respondent 13). 

De term 'graaiers' kwam in de interviews met de respondenten veel terug. Meerdere respondenten 

uitten hun frustraties hierover. De respondenten voelen zich vaak persoonlijk aangevallen over het 

bonusbeleid van de bank, terwijl geen enkele respondent zelf met deze bonussen te maken heeft 

gehad. Dit hebben de respondenten als vervelend ervaren en heeft hun trots in die periode doen 

afnemen.  

In de interviews komt eveneens naar voren dat de respondenten trots zijn op hun voorzitter van de 

Raad van Bestuur sinds 2009, Gerrit Zalm. Geen enkele respondent praat negatief over hem. Het 

volgende citaat is illustrerend:  

 

"Maar als bank zijnde vind ik wel dat we het heel goed doen. We zijn weer terug. We zijn een 

normale bank aan het zijn. Ik vind ook dat er op een eerlijke manier met mensen wordt omgegaan. 

Oké, de communicatie is nog niet altijd even handig, maar er zitten geen gekke dingen meer in. En 

dat zijn de verdiensten van Gerrit Zalm met zijn Raad van Bestuur" (respondent 8). 

 

 De sterke hiërarchie die sinds Zalms komst grotendeels is verdwenen en de betere toegankelijkheid 

van de top van de organisatie wordt door een groot deel van de respondenten (3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

13, 15, 16) genoemd. De hervormingen die Zalm heeft doorgevoerd, hebben ervoor gezorgd dat de 

meeste respondenten zich weer trots voelen op ABN AMRO. Tevens voelen ze zich meer betrokken 

bij deze plattere organisatie dan voorheen het geval was met de sterk hiërarchische organisatie. Dit 

is in lijn met wat Meyer en Allen (1991) en Brooke et al. (1988) hierover zeggen. Volgens hen wordt 

affectieve betrokkenheid eerder bereikt bij platte organisaties dan bij hiërarchische organisaties (zie 
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2.2.2).  

 

Er kan geconcludeerd worden dat er op dit aspect van organisatiebetrokkenheid van Mowday et al. 

(1979), namelijk het geloof in de doelen en waarden van de organisatie (bevraagd aan de hand van 

de topics identificatie en trots) een stijgende lijn zichtbaar is. Identificatie en trots zijn weggeweest 

tijdens de moeilijke periode van de bank (zie ook hoofdstuk 4), maar komen onder leiding van Gerrit 

Zalm weer langzamerhand terug.  

 

5.2.3 ORGANISATIEBETROKKENHEID EN DE FUSIE MET FORTIS  

Ongeveer de helft van de respondenten (1, 3, 7, 8, 9, 10, 11 en 15) was voorheen werkzaam bij Fortis 

en is door de fusie in 2010 bij ABN AMRO gekomen (zie ook hoofdstuk 4). Volgens Schweiger en 

Denisi (1991) neemt de organisatiebetrokkenheid van medewerkers significant af na een fusie (zie 

2.2.2). Ook bij de respondenten in dit onderzoek speelt de fusie een rol bij hun 

organisatiebetrokkenheid. Deze respondenten (1, 3, 7, 8, 9, 10, 11 en 15) vertellen dat ze zich bij 

Fortis meer betrokken voelden dan dat nu bij ABN AMRO het geval is. Enkele respondenten (1, 3, 7 

en 11) die hebben aangegeven bij ABN AMRO vooral teambetrokkenheid te voelen (zie 5.2.1), waren 

bij Fortis meer bij de organisatie betrokken. In het volgende citaat vertelt respondent 3 over deze 

betrokkenheid:  

"Ja daar was ik zo betrokken, daar had ik dus inderdaad dat als iemand iets negatiefs over Fortis zei 

dan sprong ik gelijk voor de organisatie op de bres. (...) Ik heb op cursussen gezeten toen ik nog bij 

Fortis zat met wildvreemde mensen die mij later gingen bellen voor financieringen, omdat ze zeiden, 

hoe jij over Fortis en over je werk praat....ik wil bij jou financieren. Zo zat ik erin. En dat is wel minder 

geworden" (respondent 3). 

Het feit dat deze respondenten zich meer betrokken voelden bij Fortis dan nu bij ABN AMRO heeft 

enerzijds met tijd te maken. Het kost een paar jaar om aan een andere organisatie te wennen, 

denken ze. Deze respondenten sluiten over het algemeen niet uit dat ze zich op den duur even 

betrokken voelen bij ABN AMRO als bij Fortis het geval was. De respondenten geven nog een andere 

reden voor het verschil in mate van organisatiebetrokkenheid. Hun lagere betrokkenheid heeft 

tevens te maken met het feit dat Fortis een ander type organisatie was, waar een andere cultuur 

heerste. Respondent 3 noemt Fortis "een grote familie". Ook de andere ex-Fortis respondenten 

vertellen dat ze zich meer betrokken voelden bij Fortis omdat deze organisatie kleiner was dan ABN 

AMRO. In het verlengde hiervan ligt het feit dat de lijnen bij ABN AMRO langer zijn dan die bij Fortis, 

waardoor dingen minder snel en makkelijk te regelen zijn. Dit heeft te maken met de 

organisatiestructuur. Dit heeft impact op de organisatiebetrokkenheid (Meyer & Allen, 1991). Vijf 

respondenten (3, 7, 9, 11,15) benoemen dit. Respondent 15 zegt hierover:  

"En in het begin, en dat is nu echt aan het veranderen bij ABN AMRO, maar ik geloof dat er wel 15 

man een plasje erover heen moesten doen. Daar werden wij helemaal gek van. En dat waren we ook 

helemaal niet gewend. Dus wij dachten echt, waar bemoeien ze zich in godsnaam mee"  

(respondent 15). 

De ex-Fortis respondenten noemen ook het verschil in mentaliteit bij de twee organisaties. Ze 

vertellen dat Fortis medewerkers ook wel de cowboys werden genoemd en dat ze bij ABN AMRO 

veel meer nadachten voor er actie werd ondernomen. Respondent 8 verbindt dit aan 

organisatiebetrokkenheid:   
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"Ik denk dus dat de cultuur van de ex F'ers, die cowboymentaliteit, dat komt omdat ze zelf 

verantwoordelijkheid hadden. En als je zelf verantwoordelijkheid hebt dan ben je ook betrokken. En 

ABN was een hele sterke hiërarchische organisatie en er werd gezegd wat je moest doen, hoe je het 

moest doen, wanneer je het moest doen, waarmee je het moest doen, met wie je het moest doen, 

dat is geen betrokkenheid. En dat is wel een wereld van verschil. Maar ik zie dat nu niet meer terug" 

(respondent 8).  

Bij ABN AMRO krijgen de werknemers nu steeds meer verantwoordelijkheid dan voorheen het geval 

was, geven de respondenten aan. Ook stijgt hun organisatiebetrokkenheid. Volgens Brooke et al. 

(1988) hangt het krijgen van meer eigen verantwoordelijkheid binnen de organisatie samen met de 

stijging van organisatiebetrokkenheid (zie 2.2.2).  

Drie respondenten (3, 7 en 15) vertellen dat de betrokkenheid bij ABN AMRO van verschillende 

collega's zo laag was door de overname, dat veel van hen vertrokken zijn. Dat dit een pijnlijk proces is 

geweest blijkt wel uit de woordkeuzes van de respondenten. Respondent 3 gebruikt het woord 

"gesneuveld" en respondent 15 vertelt dat er "veel slachtoffers gevallen zijn". De respondenten 

kenmerken deze periode als zwaar. Inmiddels is deze periode voorbij en zeggen de meeste 

respondenten (op respondent 3 en 11 na) dat er geen sprake meer is van twee kampen. Dat dit 

anders is geweest, wordt door het volgende citaat geïllustreerd:  

"Wat we natuurlijk ook hoorden, we spreken ook mensen van andere afdelingen, echt het gezegde 

'ik erger mij groen en geel', ABN AMRO kleuren, dat was wel een hele duidelijke soms. Van oh wat ik 

ben ik blij dat ik daar zit, want daar zitten nog wat Fortis mensen" (respondent 7). 

Enkele respondenten (4, 6, 13 en 16) die voor de fusie ook al bij ABN AMRO werkten, laten zich ook 

uit over de ontwikkelingen met betrekking tot de overname van Fortis en over het cultuurverschil 

tussen beide banken. Respondenten 4 en 16 waren blij dat Fortis erbij kwam. Een van hen zegt 

hierover: "Misschien was ABN AMRO ook nog wel een politiekere organisatie, je moet die en die 

kennen om alles te weten te komen. Dus ik vond het eigenlijk wel mooi dat Fortis erbij kwam omdat 

dat wat energie gaf en 'hands on'" (respondent 16). Respondent 6 erkent dat het een lastige periode 

is geweest voor de ex-Fortis medewerkers. Ze vertelt dat ABN AMRO soms hele praktische keuzes 

heeft gemaakt omdat het makkelijker is om een kleinere organisatie, wat Fortis was, zich aan te laten 

passen aan een grotere organisatie dan andersom. Daarbij zijn de ABN AMRO mensen soms over de 

Fortis mensen heen gewalst, vertelt ze. Dit is de betrokkenheid van de ex-Fortis medewerkers niet 

ten goede gekomen. In de Cultuur Scan (zie bijlage 6) werd deze betrokkenheid altijd gemeten en 

daarin was volgens respondent 6 duidelijk dat de medewerkers met een Fortis achtergrond zich 

minder betrokken voelden dan de medewerkers met een ABN AMRO achtergrond. In de jaren die 

volgden werd dit verschil kleiner, volgens respondent 6. Of de betrokkenheid van de ex-Fortis 

medewerkers nog steeds lager is dan die van de andere medewerkers durft ze niet te zeggen, hoewel 

het haar niets zou verbazen. Respondent 13 deelt deze mening. In de Employee Engagement Survey 

van 2013 is dit niet meer gemeten omdat hier kritiek op is geweest. Volgens respondent 13 hield 

deze kritiek in dat het onwenselijk is om onderscheid tussen ABN AMRO medewerkers en Fortis 

medewerkers te blijven maken. Door dit te blijven doen, in bijvoorbeeld surveys, houd je volgens 

deze respondent de twee groepen in stand, terwijl het wenselijk is om één groep medewerkers te 

hebben. 

Samenvattend is de betrokkenheid die de ex-Fortis respondenten bij ABN AMRO voelen minder sterk 
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dan bij Fortis het geval was. Dit is in lijn met de bevindingen van Schweiger en Denisi (1991), die 

stellen dat de organisatiebetrokkenheid van medewerkers afneemt na een fusie. Hier worden 

verschillende redenen voor gegeven door de respondenten, waaronder het verschil in omvang van 

de twee organisaties en het verschil in mentaliteit en structuur. Volgens Brooke et al. (1988) speelt 

de structuur van een organisatie een rol bij de mate van organisatiebetrokkenheid van de 

medewerkers. Dit komt overeen met mijn bevindingen.  

 

5.2.4 BEANTWOORDING DEELVRAAG 2 

Op basis van het bovenstaande zal er antwoord worden gegeven op de tweede deelvraag:  

Op welke manier voelen de medewerkers van ABN AMRO zich betrokken bij de organisatie?   

De respondenten geven allemaal aan zich betrokken te voelen. Dit blijkt in niet alle gevallen om 

organisatiebetrokkenheid te gaan, maar voor een deel om beroepsbetrokkenheid en 

teambetrokkenheid. De respondenten die deze laatste vorm van betrokkenheid voelen komen alle 

vier oorspronkelijk van Fortis. Zij en ook de andere ex-Fortis respondenten voelden zich meer 

betrokken bij Fortis dan dat ze dit gevoel hebben bij ABN AMRO. Bij Fortis voelden de respondenten 

die zich nu vooral betrokken voelen met het team, zich meer betrokken bij de organisatie als geheel.  

Organisatiebetrokkenheid kan onderscheiden worden in drie aspecten (Mowday et al., 1979), te 

weten extra inzet voor de organisatie, de wil om bij de organisatie te blijven werken en het geloof in 

de doelen en waarden van de organisatie. De betrokkenheid bij de organisatie van de respondenten 

verschilt per aspect. Alle respondenten vertellen zich meer in te zetten voor de organisatie dan van 

hen verwacht wordt en op dit punt zou dus gesteld kunnen worden dat de respondenten zich 

betrokken voelen bij de organisatie. Wat betreft het tweede punt, de wil om bij ABN AMRO te blijven 

werken, zijn de respondenten over het algemeen neutraal. De respondenten die aangeven hun hele 

carrière bij de organisatie te willen blijven, willen dit voornamelijk gezien hun (hogere) leeftijd. Deze 

wil om te blijven valt niet onder de hier onderzochte vorm van organisatiebetrokkenheid van 

Mowday et al. (1979), die overeenkomt met de affectieve betrokkenheid van Meyer & Allen (1991). 

Deze wil om bij de organisatie te blijven vanwege de hogere leeftijd van respondenten valt onder 

continuïteitsbetrokkenheid. Aangezien de meeste respondenten wat betreft affectieve 

betrokkenheid neutraal zijn op dit punt, is er naar mijn mening sprake van een middelmatige 

betrokkenheid aangaande het tweede onderdeel van organisatiebetrokkenheid van Mowday et al. 

(1979). Het derde punt, achter de doelen staan van de organisatie, is onderzocht door middel van de 

factoren trots en identificatie. Hoewel zowel de trots voor ABN AMRO als het vermogen om zich te 

kunnen identificeren met de bank een aantal jaren is weggeweest, komt dit langzamerhand weer 

terug. Vooral trots lijken de respondenten weer te voelen. De inspanningen van de voorzitter van de 

Raad van Bestuur Gerrit Zalm worden hiervoor onder andere als reden voor genoemd. De 

hervormingen die Zalm heeft doorgevoerd, hebben ervoor gezorgd dat de organisatie minder 

hiërarchisch aan het worden is en hier zijn de respondenten trots op. Dat hierdoor hun 

organisatiebetrokkenheid wordt versterkt, komt overeen met de theorie van Brooke et al. (1988) en 

met Meyer en Allen (1991), waarin gesteld wordt dat de organisatiestructuur van invloed is op de 

organisatiebetrokkenheid van de medewerkers. Op dit punt van organisatiebetrokkenheid kan dus 

gesteld worden dat er een stijgende lijn zichtbaar is.  
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5.3 RELATIE MVO-BELEID EN ORGANISATIEBETROKKENHEID 

 In dit onderdeel zal de relatie tussen beide concepten, te weten MVO en organisatiebetrokkenheid,  

beschreven worden. Er zal antwoord worden gegeven op de vraag: Hoe verhouden het MVO-beleid 

van ABN AMRO en de organisatiebetrokkenheid van de medewerkers zich tot elkaar? Volgens de 

bank zelf is er sprake van een klein positief verband tussen beide concepten (ABN AMRO, 2013b). 

ABN AMRO baseert zich hierbij op een zelf uitgevoerd intern kwantitatief onderzoek, namelijk de in 

bijlage 6 beschreven Employee Engagement Survey. Ik heb op kwalitatieve wijze het verband tussen 

MVO en organisatiebetrokkenheid onderzocht. In deze paragraaf zal dit beschreven worden. Ook zal 

MVO in relatie tot de indeling van organisatiebetrokkenheid van Mowday et al. (1979) worden 

behandeld. Als laatste komt de Social Identity Theory aan bod.  

5.3.1 DE RELATIE TUSSEN MVO EN ORGANISATIEBETROKKENHEID VOLGENS DE 

RESPONDENTEN 

De respondenten hebben zeer verschillende meningen over de rol die het MVO-beleid van ABN 

AMRO speelt bij de mate waarin de respondenten zich betrokken voelen bij de organisatie3. 

Ongeveer de helft geeft aan dat dit het geval is (1, 4, 5, 7, 9, 12, 15 en 16) en grofweg de andere helft 

zegt juist van niet (2, 3, 6, 8, 10, 11, 13). Deze laatste groep respondenten stelt dat het andersom wel 

het geval zou zijn; wanneer de bank echte missers maakt op dit gebied en zich inlaat met zeer 

onverantwoorde zaken, zal hun betrokkenheid afnemen. Eén van de respondenten maakt dit 

duidelijk:  

"Dan wil ik niet dat mensen tegen mij zeggen, van jeetje, jij werkt bij ABN AMRO, moet je kijken wat 

ze doen. Daar zou ik zelf niet mee kunnen leven nee. Dus het feit dat ze het doen is heel mooi. Als ze 

het niet zouden doen, zou ik daar vrij neutraal in staan. Maar als ze het andersom zouden doen, dan 

zou ik daar wel door geraakt worden. En dat zou voor mij wel een reden zijn om er niet meer te 

werken" (respondent 3).  

Het lijkt alsof de mening van de buitenwereld over de activiteiten van de bank belangrijker is dan de 

eigen mening van de respondenten over de activiteiten van de bank. De reputatie van de organisatie  

blijkt een rol te spelen bij de organisatiebetrokkenheid van de respondenten. Hier zal in paragraaf 

5.3.5 dieper op in worden gegaan.  

 

Voor de eerst genoemde groep respondenten speelt het MVO-beleid wel een rol bij hun mate van 

betrokkenheid. Respondent 5 vertelt dat ze meer wil doen dan alleen de "core business" en ook wat 

goeds wil doen voor de maatschappij. Ook de andere respondenten geven soortgelijke verklaringen. 

Respondent 9 geeft aan vooral het feit dat de ABN AMRO Foundation bestaat, waarbij de 

medewerkers zich kunnen inzetten voor de maatschappij in de vorm van vrijwilligerswerk, erg 

belangrijk te vinden. Hij zegt hierover: "En als dat beleid er niet was en de bank zou puur uit cijfertjes 

bestaan en ja, dan had ik me er een stuk minder betrokken bij gevoeld" (respondent 9).  

Deze groep respondenten blijkt precies overeen te komen met de groep die aangeeft een positieve 

attitude te hebben ten opzichte van MVO. Deze respondenten geven ook in het privéleven veel om 

                                                           
3
 Het onderscheid in achtergrond van de respondenten (ABN AMRO of Fortis) dat in de vorige paragraaf werd 

gemaakt, zal in deze paragraaf niet terugkomen. Het feit of een respondent een Fortis-achtergrond of een ABN 
AMRO-achtergrond heeft, blijkt niet uit te maken voor de relatie tussen het MVO-beleid van ABN AMRO en de 
organisatiebetrokkenheid.     
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MVO/duurzaamheid, terwijl de groep respondenten voor wie de relatie tussen MVO en 

organisatiebetrokkenheid niet geldt, zich beduidend minder of helemaal niet aan MVO hecht. Dat het 

privéleven een belangrijke factor is, bevestigt respondent 12. Hij vertelt dat hij zich de laatste jaren 

steeds meer in MVO is gaan verdiepen en er thuis meer mee is gaan doen. Sindsdien verlangt hij ook 

meer van de organisatie waar hij werkt op dit gebied. Hij licht toe: "Betrokkenheid bij de organisatie 

hangt voor mij tegenwoordig dus wel voor een deel af van MVO. Dus ik kan me minder goed 

identificeren met een organisatie die dat niet doet of waar een leidinggever zit, die zich daar niet 

mee bezighoudt" (respondent 12). Peterson (2004) neemt de attitude ten opzichte van MVO ook 

mee in zijn onderzoek (zie 2.3.2) en concludeert dat deze een belangrijke factor is in de relatie tussen 

MVO en organisatiebetrokkenheid.  

Geconcludeerd kan worden dat het MVO-beleid voor de helft van de respondenten, naar eigen 

zeggen, invloed heeft op hun organisatiebetrokkenheid. Dit geldt voor de respondenten die er een 

positieve attitude ten opzichte van MVO op nahouden. Voor de andere helft respondenten, die over 

het algemeen weinig om MVO geeft, heeft dit beleid geen invloed op hun organisatiebetrokkenheid. 

Zij voelen zich niet meer betrokken bij ABN AMRO omdat de bank zich met MVO bezighoudt. 

Andersom werkt het wel zo; als de bank echte missers op het gebied van MVO maakt die schadelijk 

zijn voor de reputatie, zou de betrokkenheid van deze tweede groep respondenten wel minder 

worden.   

Hieronder zal MVO in relatie worden gebracht met de drie aspecten van organisatiebetrokkenheid, 

zoals deze door Mowday et al. (1979) onderscheiden zijn (zie 2.2.1). Ik acht het maken van dit 

onderscheid relevant omdat op deze manier niet alleen wordt bepaald wat de relatie is tussen het 

MVO-beleid van ABN AMRO en de organisatiebetrokkenheid van de respondenten, zoals deze 

organisatiebetrokkenheid wordt gedefinieerd door henzelf. Ook wordt de relatie gelegd tussen het 

MVO-beleid en de op wetenschappelijke literatuur (Mowday et al., 1979) gebaseerde aspecten van 

organisatiebetrokkenheid.   

5.3.2 MVO EN ORGANISATIEBETROKKENHEID: EXTRA INZET DOOR MVO? 

In paragraaf 5.2.2 hebben we gelezen dat alle respondenten vinden dat ze zich meer inzetten voor de 

organisatie dan van hen verwacht wordt. In deze paragraaf wordt gekeken of deze extra inzet te 

maken heeft met het MVO-beleid van de organisatie.  

Wederom is er een tweedeling van de respondenten zichtbaar. Ongeveer dezelfde groep 

respondenten (4, 5, 7, 9, 15 en 16) zet zich inderdaad extra in voor ABN AMRO omdat de organisatie 

aan MVO doet. Eén van hen zegt hierover: "In relatie tot betrokkenheid denk ik van, als ik me herken 

in de dingen waar we mee bezig zijn, op MVO-gebied, wat ik zelf belangrijk vind, dan wil ik wel een 

stapje extra zetten" (respondent 16). Respondent 9, die al eerder aangaf de Foundation heel 

belangrijk te vinden, vertelt dat hij met veel projecten van deze Foundation meedoet. De extra tijd en 

energie die hij daarin steekt, ziet hij als extra inzet.  

Voor zeven anderen (1,2, 3, 6, 8, 12, 13) geldt deze extra inzet vanwege de inspanningen op het 

gebied van MVO niet. "Het is niet zo dat ik mijn werk beter doe omdat ze aan MVO doen", zegt 

respondent 1 hierover. Twee respondenten (10 en 11) zijn op dit punt neutraal.  
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Er kan dus gesteld worden dat de ene helft respondenten zich wel extra inzet door het MVO-beleid 

van de organisatie, terwijl de andere helft aangeeft dat hun extra inzet niet te maken heeft met het 

feit dat ABN AMRO met MVO bezig is.  

5.3.3 MVO EN ORGANISATIEBETROKKENHEID: BLIJVEN WERKEN DOOR MVO? 

In paragraaf 5.2.2 is te lezen dat de respondenten over het algemeen neutraal zijn over het feit of 

men zijn/haar hele carrière bij ABN AMRO zou willen blijven werken. In deze paragraaf wordt 

beschreven of het gegeven dat de organisatie zich met MVO bezighoudt hiermee te maken heeft.  

Voor ongeveer de helft van de respondenten (1, 2, 3,7, 8, 10 en 13) is het feit dat ABN AMRO aan 

MVO doet geen belangrijke voorwaarde om bij de bank te blijven werken. Eén van de respondenten 

draagt deze opvatting uit:  

"Nee, nou kijk, voor mij niet. Ik ben gewoon heel eerlijk wat dat betreft. Als ze straks zeggen van ja 

we gaan minder duurzaam beleggen of ehm....we gaan toch weer het volle waterstraaltje uit de 

kraan laten lopen dan is dat voor mij geen reden om bij de bank weg te gaan" (respondent 10). 

De respondenten geven aan dat andere factoren voor hen van veel groter belang zijn. De 

arbeidsvoorwaarden, en vooral het salaris, zijn daarbij van primair belang. MVO wordt niet als 

voorwaarde genoemd. MVO-manager Kooloos geeft aan dat de jongere generaties steeds minder om 

salaris geven en dat het steeds belangrijker wordt voor organisaties om "interessant" te zijn. 

Sollicitanten zeggen volgens hem vaker dat de waarden die ABN AMRO uitdraagt hen aanspreekt. 

Volgens deze manager is vooral voor de oudere generaties salaris de drijfveer om bij ABN AMRO te 

blijven. In dit onderzoek is dit generatieverschil niet teruggekomen.  

Voor acht respondenten (4, 5, 6, 9, 11, 12, 15, 16) is het feit dat de bank aan MVO doet wel een 

voorwaarde om voor de organisatie te blijven werken. De respondenten benoemen daarbij wel dat 

dit makkelijker gezegd dan gedaan is. In deze crisisperiode zijn er minder alternatieven voorhanden, 

waardoor er minder makkelijk voorwaarden gesteld kunnen worden. Respondent 12 geeft als 

antwoord op deze vraag: "Maar of je weg gaat hangt ook af van de mogelijkheden op andere plekken 

en de alternatieven die je hebt natuurlijk. Maar mijn standaard voor alternatieven zou dan wel 

omlaag gaan" (respondent 12).  

Er kan geconcludeerd worden dat voor de ene helft van de respondenten het MVO-beleid van ABN 

AMRO geen voorwaarde is om voor de bank te blijven werken. De andere helft respondenten geeft 

aan in theorie de inspanningen op dit gebied wel te verbinden met hun wil om bij de organisatie te 

blijven werken, maar dat dit in de praktijk anders zou kunnen uitpakken.    

5.3.4 MVO EN ORGANISATIEBETROKKENHEID: TROTS EN IDENTIFICATIE DOOR MVO? 

Eerder (in paragraaf 5.2.3.3) hebben we vastgesteld dat zowel de identificatie met de organisatie en 

de trots die de respondenten voelen voor de bank weer aan het herstellen is. De trots die de 

respondenten voelen voor ABN AMRO lijkt alweer bijna helemaal terug te zijn. Twaalf respondenten 

(1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16) zijn weer trots op de bank, terwijl vier respondenten zich 

helemaal met de bank kunnen identificeren (2, 5, 10 en 11). Zowel hun trots als hun vermogen om 

zich te identificeren met de organisatie is nog steeds aan het groeien, zo stellen de respondenten. In 

deze paragraaf wordt gekeken of dit samenhangt met de activiteiten die de bank onderneemt op het 

gebied van MVO.  
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Ook wat betreft trots en identificatie is de groep respondenten in tweeën te splitsen. Voor de ene 

groep (1, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 15, 16) spelen de activiteiten op het gebied van MVO een rol bij de mate 

waarin de respondenten zich kunnen identificeren met de bank. Respondent 15 over het 

hypothetische geval dat de bank zich niet meer bezighoudt met MVO-activiteiten: "Dan wordt het 

gewoon weer een gewone zakenbank in mijn ogen en kijk, dat ben ik niet"  

Wat betreft trots vertelt dezelfde groep respondenten dit te voelen voor het MVO-beleid van de 

bank. De overige respondenten (2, 3, 8, 10,11 en 13) zeggen dit niet te voelen. Eén van de 

respondenten die wel met trots over het beleid praat, zegt hierover:  

"Als het in discussies bijvoorbeeld over het MVO-beleid gaat en dan zeggen ze van, ja ABN AMRO 

doet niks, graaiers. En dan zeg ik, nee dat is echt niet waar, we doen dit en dit. (...) En dan vertel ik 

wel met trots tegen mensen dat ze ongelijk hebben" (respondent 5).  

Deze respondent verbindt de trots die ze voelt voor ABN AMRO aan het MVO-beleid van de bank en 

haalt ook de moeilijke tijd van de bank aan. In haar ogen heeft het herstel van trots, sinds deze 

zwarte periode, zeker met dit beleid te maken. Ook respondent 12 vertelt dat hij de bank verdedigt 

als er weer negatief over de organisatie gepraat wordt. Ook hij gebruikt daarbij het beleid op het 

gebied van MVO: "We zijn zeker niet het slechtste jongetje van de klas, dus daar ben ik wel trots op" 

(respondent 12). Hoewel ABN AMRO in de Eerlijke Bankwijzer van 2014 een onvoldoende heeft 

gescoord, is de bank inderdaad niet het slechtste jongetje van de klas, zoals in bijlage 5 te lezen is. 

Respondent 7 was in de zwarte periode van de bank huiverig om te vertellen dat ze bij ABN AMRO 

werkte:  

"Je hebt natuurlijk ook heel lang gehad van, dan ging ik echt niet op een verjaardag zeggen, ik werk 

voor ABN AMRO. Ooh, waar zijn al die kantoren en al die pinautomaten!? Je krijgt alleen maar een 

bak ellende over je heen. Niemand kon dat waarderen, iedereen had wel een vervelende ervaring 

met een bank en iedereen had wel iets te zeggen. Dat begint een beetje terug te lopen" (respondent 

7).  

Volgens deze respondent hebben de inspanningen die de bank levert op het gebied van MVO alles te 

maken met het feit dat ze zich nu weer trotser voelt op de bank en ze er weer over durft te vertellen.   

Er kan geconcludeerd worden dat de in paragraaf 5.2.3 geobserveerde groei van trots en identificatie 

voor een deel van de respondenten (1, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 15, 16) samenhangt met de inspanningen van 

de bank op het gebied van MVO. Vooral hun trots lijken de respondenten uit deze activiteiten te 

kunnen halen en hier vertellen ze dan ook graag over.  
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5.3.5 MVO EN SIT 

De theoretische verantwoording van dit onderzoek is gebaseerd op de Social Identity Theory. Met 

deze theorie kan volgens verschillende wetenschappers MVO aan organisatiebetrokkenheid worden 

verbonden. Zoals te lezen is in hoofdstuk 2 zorgt een MVO-beleid voor een goede reputatie van de 

organisatie. Volgens de SIT willen medewerkers zich associëren met een organisatie met een goede 

reputatie en krijgen zij door een goede reputatie van een sociale groep waar zij bijhoren (zoals een 

organisatie), een positief zelfbeeld. Hierdoor wordt de betrokkenheid met deze sociale groep 

versterkt.    

Om te kijken of dit onderzoek de theorie bevestigt, zijn er in het interview ook vragen over de 

reputatie van de organisatie op het gebied van MVO opgenomen en is er gevraagd of de 

respondenten graag bij ABN AMRO horen omdat de bank aan MVO doet. In figuur 5.1 staan de 

bevindingen hiervan weergegeven, welke hieronder zullen worden toegelicht.  

Figuur 5.1: De relatie tussen het MVO-beleid en organisatiebetrokkenheid bij ABN AMRO respondenten. 

Bijna alle respondenten (op respondent 8 na) vinden het belangrijk dat ABN AMRO een goede 

reputatie heeft op het gebied van MVO (zie figuur 5.1: A2 en B2). In paragraaf 5.1.4 werd de wens 

voor een goede reputatie op dit gebied al kort aangestipt. De wil van een groot deel van de 

respondenten om meer naar buiten te treden met het MVO-beleid lijkt samen te hangen met de 

wens voor een betere reputatie. Respondenten verwachten dat de algehele reputatie van hun 

werkgever verbetert wanneer de organisatie laat zien goed bezig te zijn op het gebied van MVO. 

Respondent 9 vertelt bijvoorbeeld dat hij het belangrijk vindt dat de bank naar buiten toe laat zien 

wat er allemaal voor de samenleving gedaan wordt: "Dat geeft een ander beeld van de bank. En dat 
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vind ik zelf ontzettend belangrijk. Omdat de banken en zeker ABN AMRO, daarvan denken ze, de 

mensen die daar zitten zijn graaiers, die denken alleen maar aan bonussen" (respondent 9). 

De tweedeling van respondenten, die hiervoor zo duidelijk zichtbaar was bij de bespreking van de 

relatie tussen het MVO-beleid en organisatiebetrokkenheid, lijkt bij het onderwerp 'reputatie' niet 

aan de orde te zijn. Wel is de tweedeling terug te zien in de motivaties die de respondenten voor 

deze wens voor een goede MVO-reputatie geven. De groep respondenten die heeft aangegeven een 

positieve attitude te hebben ten opzichte van MVO, verbindt een goede reputatie op het gebied van 

MVO veelal aan zichzelf (zie figuur 5.1: A2). Dit wordt geïllustreerd door het volgende citaat, waarin 

één van de respondenten zich uitlaat over het belang van een goede reputatie van de bank op gebied 

van MVO:  

"Nou, juist ook omdat je daar die trots uit kan halen. Omdat je er voor werkt en dat je kunt staan 

achter je bedrijf. En dat zeg ik, als ze dan ineens met zo'n project naar buiten zouden komen, dan 

denk ik wel, hé dat is mijn werkgever!" (respondent 7).  

Met 'zo'n project' bedoelt respondent 7 het uitgeven van kerstpakketten aan de voedselbank. Dit is 

een van de projecten die ABN AMRO doet, waar deze medewerker trots op is en waarvan ze zou 

willen dat de buitenwereld hier weet van heeft.  

De respondenten die wel het belang van een goede reputatie op dit vlak inzien, maar geen positieve 

attitude ten opzichte van MVO hebben, geven een andere motivatie. Deze motivatie heeft te maken 

met het feit dat de samenleving volgens hen verwacht dat de bank aan MVO doet (zie figuur 5.1: B2). 

Omdat ze deze trend zien in de maatschappij, vinden ze het belangrijk dat het MVO-beleid van ABN 

AMRO goed bekend staat. Als deze 'MVO-trend' niet had bestaan, had de bank ook geen goede 

reputatie op dit gebied hoeven hebben. Respondent 3 licht toe: "Ik denk dat dat goed is voor onze 

reputatie. Want mensen zijn heel erg bezig met MVO natuurlijk en ja, de wereld is aan het 

opbranden als het ware, dus het wordt steeds belangrijker"  

Ongeveer de helft van de respondenten (1, 4, 5, 7, 9, 12, 15 en 16) wil graag bij ABN AMRO horen 

omdat de bank aan MVO doet (zie figuur 5.1: A3). Bij het voorbeeld over het naar buiten brengen van 

het project voor de voedselbank, vult respondent 7 aan: "Dan zou ik dat wel een hele boost vinden, 

waardoor ik makkelijker zou zeggen, maar daar werk ik ook bij. Dus dat werkt wel degelijk met 

elkaar". In dit citaat wordt duidelijk dat de respondent bij ABN AMRO wil horen vanwege de 

inspanningen die de bank verricht ten behoeve van de samenleving. Het project kerstpakketten voor 

de voedselbank is daar een voorbeeld van. Voor de andere helft respondenten (2, 3, 6, 8, 10, 11 en 

13) geldt dit niet (zie figuur 5.1: B3).  

Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat de SIT, zoals die uitgelegd is in paragraaf 2.6.2, 

voor de respondenten met een positieve attitude ten opzichte van MVO, helemaal op blijkt te gaan 

(zie figuur 5.1: A1 t/m A6). Dit komt overeen met de verwachting naar aanleiding van het onderzoek 

van Peterson (2004). Dat de organisatiebetrokkenheid van deze groep samenhangt met de 

inspanningen op het gebied van MVO van ABN AMRO was te lezen in de paragrafen hiervoor. Voor 

deze groep respondenten geldt dat zij een goed MVO-beleid verbinden aan een goede reputatie van 

de organisatie (zie figuur 5.1: A3). Hoewel ABN AMRO in het laatste rapport van de Eerlijke 

Bankwijzer (2014) nog een onvoldoende scoort voor haar MVO-beleid, vinden de meeste 

respondenten (elf van de vijftien) het MVO-beleid van ABN AMRO goed (zie 5.1.3). De respondenten 

met een positieve attitude ten opzichte van MVO in het algemeen associëren zichzelf met deze 
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organisatie 'die goed doet' (zie figuur 5.1: A2), doordat ze zichzelf als lid van deze sociale groep zien 

(dat wil zeggen medewerker van de organisatie). Het positieve zelfbeeld dat zij hierdoor krijgen (zie 

figuur 5.1: A4), versterkt de organisatiebetrokkenheid (zie figuur 5.1: A5). Het gaat hier dus alleen om 

de groep respondenten die heeft aangegeven een positieve attitude ten opzichte van MVO te 

hebben. Net zoals in het onderzoek van Peterson (2004) blijkt deze attitude een belangrijke rol te 

spelen in de relatie tussen MVO en organisatiebetrokkenheid.  

Voor de respondenten die een negatieve attitude ten opzichte van MVO hebben, gaat de Social 

Identity Theory niet op (zie figuur 5.1: B1 t/m B4). Zij erkennen wel dat een goed MVO-beleid zal 

bijdragen aan de reputatie van de organisatie en vinden dit wenselijk (zie figuur 5.1: B3). Zij geven 

namelijk aan dat ze merken dat de buitenwereld het steeds belangrijk gaat vinden dat de bank zich 

bezighoudt met MVO. Om deze reden vinden ze een goede reputatie op het gebied van MVO van de 

bank wenselijk. Wanneer deze 'MVO-trend' in de samenleving niet had bestaan, had de bank op dit 

gebied geen goede reputatie hoeven hebben. Volgens Turker (2009), die zich baseert op de SIT, is het 

zo dat medewerkers van een organisatie graag willen horen bij een organisatie met een positieve 

reputatie omdat zij hier een positiever zelfbeeld door krijgen. Voor de respondenten met een 

negatieve attitude ten opzichte van MVO gaat deze theorie niet op. Voor hen heeft deze reputatie 

een andere waarde. Het is niet zo dat zij vanwege het MVO-beleid van ABN AMRO bij de bank willen 

horen (zie figuur 5.1: B3) en halen hier dan ook geen positief zelfbeeld uit (zie figuur 5.1: B4). 

Zodoende heeft het MVO-beleid van ABN AMRO geen effect op de organisatiebetrokkenheid van 

deze respondenten (zie figuur 5.1: B5). Hoewel de attitude ten opzichte van MVO geen onderdeel is 

van de manier waarop de SIT als theoretische basis wordt genomen door wetenschappers zoals 

Turker (2009) bij het onderzoeken van de relatie tussen een MVO-beleid en 

organisatiebetrokkenheid, blijkt deze attitude in mijn onderzoek belangrijk te zijn bij het vaststellen 

van de relatie tussen beide concepten. Andere factoren die mogelijk van invloed zijn op deze relatie 

zijn in dit onderzoek niet naar voren gekomen.  

5.3.6 BEANTWOORDING DEELVRAAG 3 

In deze paragraaf zal op basis van de paragrafen hiervoor deelvraag 3 beantwoord worden: 

Hoe verhouden het MVO-beleid van ABN AMRO en de organisatiebetrokkenheid van de medewerkers 

zich tot elkaar? 

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat er een sterke tweedeling is in de groep respondenten omtrent 

de manier waarop het MVO-beleid van ABN AMRO zich verhoudt tot de organisatiebetrokkenheid 

van de respondenten. Voor ongeveer de helft van de respondenten (acht van de vijftien) geldt dat er 

een sterke relatie is tussen het MVO-beleid van de bank en hun organisatiebetrokkenheid. Dit komt 

precies overeen met de groep respondenten die aangeeft een positieve attitude ten opzichte van 

MVO te hebben en aangeeft in hun privéleven MVO ook hoog in het vaandel te hebben staan. Deze 

groep respondenten stelt dat het MVO-beleid van ABN AMRO bijdraagt aan de mate dat ze zich 

betrokken voelen bij de organisatie. Ook als we organisatiebetrokkenheid uitsplitsen in de drie 

aspecten van organisatiebetrokkenheid volgens Mowday et al. (1979) is dit effect zichtbaar. Deze 

groep respondenten verbindt hun extra inzet aan het MVO-beleid van ABN AMRO en geeft ook aan 

dat, in theorie, een goed MVO-beleid een voorwaarde voor hen is om bij de bank te blijven werken. 

Daarnaast linken zij het feit dat zij zich de laatste tijd weer beter kunnen identificeren met de bank 

en zich weer trots voelen op de organisatie aan de MVO-inspanningen van ABN AMRO. Deze 

resultaten komen overeen met de verwachte resultaten op basis van de SIT (zie 2.3.1). Deze groep 
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respondenten geeft namelijk aan het belangrijk te vinden dat ABN AMRO een goede reputatie heeft 

op het gebied van MVO en verbindt deze reputatie aan zichzelf. Wanneer hun werkgever op dit 

gebied een positieve reputatie heeft, dan halen zij hier hun trots uit, zo geven ze aan. Zij willen zich 

graag associëren met een organisatie die zich inzet voor de samenleving en zich niet alleen met 

zichzelf bezighoudt. Het feit dat ABN AMRO zich met MVO bezighoudt versterkt, in lijn met de 

verwachtingen op basis van de SIT (zie 2.3.1), hun organisatiebetrokkenheid.  

Voor de andere helft van de respondenten (zeven van de vijftien) verhoudt het MVO-beleid zich op 

een andere manier met hun organisatiebetrokkenheid. Dit is de groep respondenten die in het 

algemeen, ook in hun privéleven, weinig om MVO geeft. Hoewel zij het wel belangrijk vinden dat de 

organisatie een goede reputatie op dit gebied heeft, verbinden zij deze reputatie niet aan zichzelf. De 

SIT, die ervan uitgaat dat mensen uit deze reputatie een positief zelfbeeld halen, blijkt voor deze 

groep respondenten niet op te gaan. Deze respondenten willen puur vanuit de groeiende 

verwachting van de samenleving op dit gebied dat ABN AMRO een goede reputatie heeft wat betreft 

MVO. Ook is het niet zo dat het MVO-beleid voor hen een reden is dat zij zich extra inzetten of dat zij 

bij de bank willen blijven werken. Hoewel er een paar uitzonderingen zijn, verbindt deze groep 

respondenten over het algemeen ook de toenemende trots en het vermogen tot identificatie niet 

aan het MVO-beleid. Kortom, de positieve relatie tussen het MVO-beleid van de organisatie en de 

organisatiebetrokkenheid op basis van de SIT bestaat voor deze groep respondenten niet.  

Deze uitkomsten zijn in lijn met de uitkomsten van het onderzoek van Peterson (2004), hoewel het 

belang van de attitude ten opzichte van MVO verschilt. De hiervoor genoemde auteur stelt dat MVO 

voor meer organisatiebetrokkenheid zorgt en dat deze relatie sterker is voor respondenten met een 

positieve attitude ten opzichte van MVO. In mijn onderzoek lijkt deze attitude ten opzichte van MVO 

bepalend te zijn voor het wel of niet bestaan van de relatie tussen MVO en 

organisatiebetrokkenheid. Het blijkt uit mijn onderzoek dat de relatie tussen MVO en 

organisatiebetrokkenheid voor respondenten met een negatieve attitude ten opzichte van MVO niet 

bestaat en dat deze relatie alleen bestaat bij respondenten die aangeven MVO hoog in het vaandel te 

hebben staan.   

 

  



63 
 

6. CONCLUSIE  

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de rol die MVO-beleid van een organisatie, 

specifiek het MVO-beleid van de organisatie ABN AMRO, speelt bij de organisatiebetrokkenheid van 

haar medewerkers. Om dit te onderzoeken is de volgende hoofdvraag geformuleerd:  

Welke rol speelt het MVO-beleid van ABN AMRO bij de organisatiebetrokkenheid van de 

medewerkers?  

Om deze hoofdvraag te beantwoorden zijn er drie deelvragen opgesteld:  

 

1. Hoe kijken de medewerkers van ABN AMRO tegen het MVO-beleid van de organisatie aan?  

2. Op welke manier voelen de medewerkers van ABN AMRO zich betrokken bij de organisatie?  

3. Hoe verhouden het MVO-beleid van ABN AMRO en de organisatiebetrokkenheid van de 

medewerkers zich tot elkaar?  

In dit hoofdstuk zal er allereerst kort antwoord worden gegeven op de drie deelvragen en zal er 

daarna over worden gegaan op de beantwoording van de hoofdvraag van dit onderzoek.  

6.1 DEELVRAAG 1 

Deelvraag 1 luidt: Hoe kijken de medewerkers van ABN AMRO tegen het MVO-beleid van de 

organisatie aan?  

Hoewel Van Marrewijk (2001) vier dimensies van MVO onderscheidt in zijn definitie van dit concept, 

te weten de sociale, economische, ecologische en de stakeholdersdimensie, doen de respondenten 

dit maar ten dele. Voornamelijk de ecologische dimensie wordt genoemd bij de definiëring van MVO. 

Dit betekent niet dat de respondenten niet weten welke activiteiten de bank onderneemt, maar 

vooral dat zij geen weet hebben van de manier waarop ABN AMRO MVO opvat. De perceptie op het 

feit of MVO leeft binnen de bank is verschillend. Zes van de vijftien respondenten merken dat 

zijn/haar afdeling bezig is met MVO, terwijl dit thema volgens zeven anderen juist niet leeft. Twee 

respondenten merken dat MVO steeds meer gaat leven, maar vinden dat dat op dit moment nog niet 

het geval is. Een groot deel van de respondenten (negen van de vijftien) geeft aan dat er steeds meer 

intern gecommuniceerd wordt over dit thema. Dit laat zien dat deze respondenten merken dat de 

bank bezig is met het implementeren van het MVO-beleid, waar de organisatie volgens MVO-

manager Kooloos op dit moment mee bezig is. De respondenten zijn over het algemeen positief over 

het MVO-beleid van de bank en geven aan dat ze vinden dat de organisatie op de goede weg is. Dat 

de respondenten over het algemeen tevreden zijn met het MVO-beleid van de bank blijkt uit het feit 

dat de respondenten zouden willen dat de buitenwereld hier weet van heeft. De respondenten 

vinden dat het MVO-beleid nog te weinig tot niet wordt uitgedragen, terwijl ze vinden dat de bank 

op dit punt inmiddels goed presteert en dat externe communicatie hierover daarom bij zou kunnen 

dragen aan een verbetering van de reputatie van de bank. 
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6.2 DEELVRAAG 2 

Deelvraag 2 is als volgt geformuleerd: Op welke manier voelen de medewerkers van ABN AMRO zich 

betrokken bij de organisatie? 

In de literatuur wordt gesteld dat organisatiebetrokkenheid verschillende positieve effecten heeft op 

organisaties. Zo hangt een hoge mate van organisatiebetrokkenheid samen met het behoud van 

medewerkers, met minder afwezigheid en met een hogere arbeidsproductiviteit (Meyer et al., 2002). 

Geconcludeerd kan daarom worden dat een organisatie er belang bij heeft wanneer haar 

medewerkers zich betrokken bij de organisatie voelen. 

In dit onderzoek wordt organisatiebetrokkenheid opgevat aan de hand van de definitie van Mowday 

et al. (1979), die (zo goed als) overeenkomt met de affectieve betrokkenheid van Meyer en Allen 

(1991). Deze opvatting behelst drie aspecten, te weten extra inzet voor de organisatie, de wil om te 

blijven werken bij de organisatie en het geloof in de doelen en waarden van de organisatie, waar  

trots en identificatie onder vallen. In dit onderzoek geeft elke respondent aan zich betrokken te 

voelen bij ABN AMRO, maar blijkt het voor niet elke respondent om organisatiebetrokkenheid te 

gaan. Een deel van de respondenten (vier van de vijftien) geeft aan zich vooral met het team 

betrokken te voelen en anderen (vijf van de vijftien) voelen zich juist vooral betrokken bij het beroep 

dat wordt uitgeoefend. Dat wil niet zeggen dat deze respondenten geen organisatiebetrokkenheid 

voelen, maar wel dat deze overheerst wordt door andere vormen van werkgerelateerde 

betrokkenheid.  

Alle respondenten geven aan zich extra in te zetten voor de organisatie. Dit kan als een hoge mate 

van betrokkenheid worden beschouwd. De wil om bij ABN AMRO te blijven is er niet bij elke 

respondent, al is er ook geen sprake van een sterke wil om te vertrekken bij de meeste 

respondenten. Op dit punt zijn de respondenten over het algemeen neutraal. De respondenten die 

wel graag willen blijven, geven aan dit voornamelijk te willen vanwege hun leeftijd en het gebrek aan 

alternatieven hierdoor. Hoewel dit als organisatiebetrokkenheid zou kunnen worden gezien, is er hier 

volgens de literatuur geen sprake van affectieve betrokkenheid maar van continuïteitsbetrokkenheid.   

Voor het laatste punt van organisatiebetrokkenheid van Mowday et al (1979), het geloof in de doelen 

en waarden van de organisatie, kan gesteld worden dat hier een verandering gaande is. Hoewel het 

vermogen om zich te identificeren en de trots die de respondenten voelen voor ABN AMRO als 

gevolg van de impact van de crisis, er een tijd niet is geweest, begint dit nu weer terug te komen. 

Vooral trots lijken de respondenten weer te voelen voor ABN AMRO, vanwege onder andere de 

hervormingen die Gerrit Zalm, voorzitter van de Raad van Bestuur, sinds zijn aanstelling heeft 

doorgevoerd.  

6.3 DEELVRAAG 3 

Deelvraag 3 is als volgt geformuleerd: Hoe verhouden het MVO-beleid van ABN AMRO en de 

organisatiebetrokkenheid van de medewerkers zich tot elkaar? 

De theoretische verantwoording voor de relatie tussen MVO en organisatiebetrokkenheid wordt 

door verschillende wetenschappers gegeven aan de hand van de Social Identity Theory (onder 
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andere Brammer et al. (2007), Peterson (2004), Turker (2009)). Deze theorie veronderstelt dat het 

zelfbeeld van een individu wordt beïnvloed door de identiteit van de sociale groep waar dit individu 

bij hoort. Zodoende zorgt een positieve reputatie van een organisatie, een type sociale groep, voor 

een positief zelfbeeld van een medewerker. Aangezien MVO bevorderlijk is voor de reputatie van 

een organisatie (Hess et al., 2002), kan MVO dus voor een positief zelfbeeld van een medewerker 

zorgen en op die manier de mate van betrokkenheid van deze medewerker bij de organisatie 

versterken. Door middel van de onderzoeken van Brammer et al. (2007), Peterson (2004) en Turker 

(2009) is deze relatie, op basis van de SIT, op kwantitatieve wijze aangetoond. Peterson (2004) 

toonde aan dat deze relatie sterker is voor de respondenten die een sterk geloof hebben in de 

maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties dan voor de respondenten die deze attitude 

niet hebben. Ook uit mijn onderzoek is gebleken dat de attitude van medewerkers op het gebied van 

MVO belangrijk is bij het vaststellen van de relatie tussen MVO en organisatiebetrokkenheid. Voor de 

respondenten die veel waarde aan MVO hechten blijkt de SIT inderdaad op te gaan. Zij vinden het 

belangrijk om zich met een organisatie te kunnen associëren die zich inzet voor de maatschappij en 

met ABN AMRO is dit (inmiddels) het geval, vinden zij. Zij verbinden hun extra inzet en hun 

toenemende trots en vermogen tot identificatie aan de MVO-inspanningen van de bank. Ook is een 

goede reputatie op het gebied van MVO voor hen een voorwaarde om voor de bank te blijven 

werken. Voor de respondenten met een negatieve attitude wat betreft MVO gaat de SIT niet op. Zij 

erkennen wel het belang van een goede reputatie op het gebied van MVO, vanwege de toenemende 

verwachting van de maatschappij op dit gebied. Zelf geven ze weinig om MVO. De mate van hun 

betrokkenheid bij ABN AMRO wordt dan ook niet bepaald door het MVO-beleid van de bank. Hun 

inzet, hun wil om te blijven, hun identificatie en hun trots staan los van MVO. Deze geobserveerde 

tweedeling van de respondenten geeft dus aan dat de positieve attitude ten aanzien van MVO 

bepalend lijkt te zijn voor de manier waarop MVO zich verhoudt tot organisatiebetrokkenheid.   

 

6.4 BEANTWOORDING HOOFDVRAAG 

De hoofdvraag van dit onderzoek is de volgende: Welke rol speelt het MVO-beleid van ABN AMRO bij 

de organisatiebetrokkenheid van de medewerkers?  

In dit onderzoek wordt MVO opgevat zoals Van Marrewijk (2001) dit concept definieert: "Companies 

with a CSR strategy integrate social and environmental concerns in their business operations and in 

their interactions with their stakeholders and demonstrate openly their triple P performances" (Van 

Marrewijk, 2001 in Dahlsrud 2006, p.11). Met de 'triple p' worden de aspecten people, planet en 

profit bedoeld. De vier dimensies, te weten de ecologische, de stakeholders-, de sociale en de 

economische dimensie, die volgens Dahlsrud in deze definitie terugkomen zijn ook terug te vinden in 

de manier waarop ABN AMRO invulling geeft aan het concept MVO. Dit MVO-beleid is gevormd 

rondom vier pijlers: een duurzame bedrijfsvoering, een duurzame klantrelatie, medewerkers inzetten 

voor de maatschappij en ten slotte duurzaam financieren en beleggen. ABN AMRO is volgens MVO-

manager Kooloos bezig met het implementeren van het MVO-beleid. Wat hem betreft verandert de 

invulling van het beleid de komende jaren nauwelijks, maar gaat deze leven onder alle 23.000 

medewerkers. 

 In mijn onderzoek leeft MVO volgens de helft van de respondenten op zijn/haar afdeling, terwijl de 

andere helft van de respondenten het tegenovergestelde aangeeft. Opvallend is dat de 
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respondenten niet goed kunnen vertellen wat MVO is en wat ABN AMRO hieronder verstaat. Hoewel 

de respondenten wel op de hoogte lijken te zijn van de activiteiten van ABN AMRO op het gebied van 

MVO, scharen ze veel van deze activiteiten niet onder de noemer MVO. Mogelijkerwijs ligt dit aan de 

terminologie van ABN AMRO voor dit thema. De bank hanteert de term 'duurzaamheid' voor deze 

thematiek. Oorspronkelijk werd 'duurzaamheid' in de literatuur en de praktijk gebruikt voor 

ecologische onderwerpen, terwijl 'MVO' werd gehanteerd in combinatie met sociale kwesties 

(Montiel, 2008). Hoewel deze grenzen de laatste jaren vervaagd zijn, zou de geschiedenis van deze 

termen de verklaring kunnen zijn voor het feit dat de respondenten niet goed kunnen benoemen wat 

ABN AMRO onder MVO (bij de bank dus duurzaamheid genoemd) verstaat. Daarnaast kan het zo zijn 

dat er weinig interne communicatie over dit onderwerp is, al geeft een groot deel van de 

respondenten (negen van de vijftien) aan te merken dat deze interne communicatie aan het 

toenemen is.  

Over het algemeen zijn de respondenten positief over het MVO-beleid van de bank en vinden ze dat 

ABN AMRO op de goede weg is op dit gebied. Meer dan de helft van de respondenten (acht van de 

vijftien) zou dan ook willen dat er meer externe communicatie over het beleid komt. Wanneer de 

bank laat zien op welke manier ze zich inzet voor de samenleving kan dit de reputatie van de bank 

ten goede komen, zo denken deze respondenten. Dat de reputatie van een organisatie wordt 

verbeterd door een MVO-beleid is aangetoond door Hess et al. (2002).  

Wanneer we kijken naar de organisatiebetrokkenheid van de respondenten kan er gesteld worden 

dat elke respondent aangeeft zich betrokken te voelen, hoewel dit niet in alle gevallen om 

betrokkenheid bij de organisatie blijkt te zijn. Organisatiebetrokkenheid wordt in dit onderzoek 

opgevat zoals Meyer en Allen (1991) affectieve betrokkenheid zien, wat (zo goed als) overeenkomt 

met de manier waarop Mowday et al. (1979) organisatiebetrokkenheid opvatten. Deze opvatting 

behelst drie aspecten, te weten de extra inzet van een medewerker voor een organisatie, de wil om 

bij deze organisatie te blijven en het geloof in de doelen en waarden van de organisatie, waar 

identificatie en trots onder vallen. Alle respondenten hebben aangegeven zich extra in te zetten voor 

ABN AMRO. Wat betreft de wil om te blijven werken bij de bank staan de meeste respondenten hier 

neutraal in. De respondenten die duidelijk aangeven wel voor de bank te willen blijven werken 

hebben hier leeftijdsgerelateerde redenen voor. Volgens de literatuur is hier geen sprake van 

affectieve betrokkenheid maar van continuïteitsbetrokkenheid. Meyer en Allen (1991) duiden deze 

vorm van betrokkenheid aan als continuïteitsbetrokkenheid. Deze wordt niet gevormd door de 

emotionele verbondenheid met de organisatie, zoals bij affectieve betrokkenheid het geval is (welke 

centraal staat in dit onderzoek), maar door het gevoel de organisatie nodig te hebben. De trots op de 

organisatie en de identificatie met de organisatie, het derde aspect van organisatiebetrokkenheid 

volgens Mowday et al. (1979), komen volgens de respondenten langzaam terug. Ten tijde van de 

kredietcrisis en de fusie met Fortis waren deze trots en het vermogen tot identificatie niet aanwezig.  

Gezien de fusie met Fortis is de achtergrond van de respondenten in dit onderzoek ook 

meegenomen. De helft van de respondenten werkte vóór de fusie voor Fortis. Al deze respondenten 

geven aan zich bij Fortis meer betrokken te hebben gevoeld dan nu het geval is bij ABN AMRO. Voor 

vier van hen heeft de betrokkenheid die momenteel gevoeld wordt dan ook meer betrekking op het 

team waarin gewerkt wordt en op de functie die zij hebben dan voor de organisatie ABN AMRO. Dit 

zijn volgens Baruch & Winkelmann-Gleed (2002) andere vormen van werkgerelateerde 

betrokkenheid. Het lijkt erop dat deze respondenten blijven hangen in het verleden en niet goed de 
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fusie van Fortis met ABN AMRO kunnen accepteren. Twee van hen spreken dan ook nog steeds van 

twee kampen, terwijl de overige respondenten zich hier niet in kunnen herkennen.  

Wanneer we kijken naar de relatie tussen het MVO-beleid van ABN AMRO en 

organisatiebetrokkenheid blijkt de achtergrond van de respondenten (ABN AMRO of Fortis) geen rol 

te spelen. Uit dit onderzoek blijkt dat de positieve attitude die de respondenten hebben ten opzichte 

van maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk is voor de rol die het MVO-beleid speelt bij 

de organisatiebetrokkenheid. Respondenten die veel waarde hechten aan MVO voelen zich meer 

betrokken bij de organisatie wanneer deze zich bezighoudt met MVO. Deze groep respondenten 

geeft aan dat hun extra inzet (voor een deel) afhangt van het feit dat ABN AMRO aan MVO doet. Ook 

is het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid door de bank een voorwaarde om voor de 

organisatie te blijven werken. Tevens hangt het feit dat zij zich weer beter kunnen identificeren met 

de bank en zich trotser voelen op de bank dan tijdens de kredietcrisis het geval was samen met de 

MVO-inspanningen van ABN AMRO van de laatste jaren. Een goede reputatie op dit gebied van de 

bank wordt dan ook van belang geacht omdat zij hier hun trotse gevoel voor de bank uit kunnen 

halen. Deze bevindingen komen overeen met de manier waarop wetenschappers zoals Turker (2009) 

op basis van de SIT het MVO-beleid van een organisatie aan organisatiebetrokkenheid koppelen.    

Echter, bij de respondenten met een negatieve attitude ten opzichte van MVO speelt het MVO-

beleid geen enkele rol bij de mate waarin zij zich betrokken voelen bij de organisatie. De drie 

aspecten van organisatiebetrokkenheid van Mowday et al. (1979) hangen niet samen met het MVO-

beleid van de bank. Wel vindt deze groep respondenten het belangrijk dat ABN AMRO een goede 

reputatie heeft op het gebied van MVO. Het is echter niet zo dat zij door een goede reputatie op dit 

gebied meer trots voelen voor de bank, zoals bij de respondenten met een positieve attitude het 

geval is. Zij vinden een goede reputatie op dit gebied belangrijk gezien de verwachtingen van de 

samenleving ten aanzien van MVO.  

Deze tweedeling van respondenten, op basis van de attitude ten opzichte van MVO, gaat verder dan 

de uitkomsten van het onderzoek van Peterson (2004). De auteur stelt dat de relatie tussen MVO en 

organisatiebetrokkenheid sterker is voor medewerkers met een positieve attitude ten opzichte van 

MVO dan voor de medewerkers met een neutrale/negatieve attitude ten opzichte van het concept. 

Volgens de SIT zou MVO voor elke respondent een rol spelen bij de organisatiebetrokkenheid omdat 

individuen hun positieve zelfbeeld abstraheren uit een positieve reputatie van de sociale groep, in dit 

geval de organisatie, waar zij deel van zijn. Aangezien ook de respondenten met een negatieve 

attitude ten opzichte van MVO erkennen dat MVO goed is voor de reputatie van ABN AMRO, zou 

verwacht kunnen worden dat dit ook voor hen voor meer organisatiebetrokkenheid zou kunnen 

zorgen. In dit kwalitatieve onderzoek is aangetoond dat dat niet het geval is.  

 

  



68 
 

7.DISCUSSIE 

In dit hoofdstuk zal worden teruggeblikt op het onderzoeksproces, waaronder de methode, de 

respondenten en de onderzoeksresultaten. Afgesloten zal worden met aanbevelingen voor 

vervolgonderzoek. 

7.1 METHODE 

In dit onderzoek is er gebruik gemaakt van een gesloten vragengedeelte, gevolgd door een 

semigestructureerd interview. Deze methode is over het algemeen goed bevallen. Het laten invullen 

van deze vragenlijst, voorafgaand aan het interview, bleek om verschillende redenen prettig te 

werken. Enerzijds bood deze vragenlijst structuur. De concepten, MVO, organisatiebetrokkenheid en 

de relatie hiertussen, werden in de vragenlijst in dezelfde volgorde behandeld als in het 

semigestructureerde interview. Hierdoor wisten de respondenten waar ze aan toe waren en waren 

de respondenten voorbereid op de verdiepende vragen die in het interview aan bod kwamen. Naar 

mijn idee heeft dit de gang van het gesprek versoepeld en verduidelijkt. Ook voor mij, de interviewer, 

was deze vragenlijst prettig. Op de momenten dat het gesprek even stil viel, kon ik terugvallen op de 

vragenlijst en kon ik vragen waarom een respondent een bepaald antwoord had gegeven. Tevens 

heeft deze methode bijgedragen aan de waarborging van de betrouwbaarheid en de interne 

validiteit van het onderzoek. Bij tegenstrijdige antwoorden in het gesloten vragengedeelte kon 

hiervoor gecontroleerd worden in het semigestructureerde gedeelte. De methode, een combinatie 

van een gesloten vragenlijst met een semigestructureerd interview, was dus een fijne methode om 

mee te werken.  

Ook tijdens de analyse bleek deze combinatie prettig. Ten eerste konden de antwoorden op de 

schaalvragen goed met elkaar vergeleken worden, wat de betrouwbaarheid van dit onderzoek ten 

goede is gekomen. Ook is door deze lijst elk topic door elke respondent (met uitzondering van 

respondent 14, zie 3.2.4) behandeld. Het semigestructureerde interview dat volgde bood voldoende 

mogelijkheid tot verdieping en tot het motiveren van de gegeven antwoorden in het eerste gedeelte. 

In dit onderdeel konden er ook topics aan bod komen die niet van te voren waren opgesteld. Zo 

bleek er veel behoefte te zijn om over de ontwikkelingen wat betreft de 'graaicultuur' en de fusie 

met Fortis te praten en hier de mate van betrokkenheid aan te verbinden. Hoewel dit topic niet was 

opgenomen in het gesloten gedeelte, hadden respondenten nog wel de mogelijkheid om hier in het 

tweede gedeelte over uit te wijden.  

De methode heeft ook een nadeel gehad. De respondenten stonden mogelijk minder objectief in het 

semigestructureerde interview, doordat ze eerst de vragenlijst te zien hadden gekregen. Bijvoorbeeld 

bij de interviewvraag 'wat verstaat u onder organisatiebetrokkenheid?', kan het zo zijn dat het 

antwoord is gevormd door de verschillende vragen die over dit onderwerp gesteld werden in het 

gesloten vragengedeelte. Hierdoor zou de interne validiteit van dit onderzoek geringer kunnen zijn.  

 

7.2 RESPONDENTEN  

De manier van het selecteren van mijn respondenten kan mogelijk van invloed zijn geweest op de 

betrouwbaarheid van dit onderzoek. Via mijn stage bij online boekshop YouBeDo.com ben ik aan 7 
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van de 16 respondenten gekomen (zie ook bijlage 7). De verbintenis die deze mensen hebben met 

een social entrepreneur zoals YouBeDo.com, zou erop kunnen wijzen dat deze respondenten zich 

meer met MVO bezighouden dan de gemiddelde ABN AMRO medewerker.  

Daarnaast was de helft van de respondenten voorheen werkzaam bij Fortis en niet bij ABN AMRO. 

Dit was geen selectiecriterium, maar bleek achteraf wel belangrijk om de antwoorden wat betreft 

organisatiebetrokkenheid te kunnen plaatsen. Organisatiebetrokkenheid bleek bij ABN AMRO niet 

los te kunnen worden gezien van de recente geschiedenis (zie hoofdstuk 4) en de respondenten die 

voorheen bij Fortis werkten gaven mij een goed beeld van hun ervaringen op dit gebied. Aan de 

andere kant zijn de uitkomsten wat betreft organisatiebetrokkenheid dus ook voor de helft 

gebaseerd op antwoorden van respondenten die nog relatief kort bij ABN AMRO werken en waarvan 

de meesten naar mijn idee nog liever bij Fortis werkzaam waren geweest. Dit kan gevolgen voor de 

betrouwbaarheid van dit onderzoek hebben gehad. Wanneer dit onderzoek tijdens een andere 

periode was verricht, zouden er wellicht andere onderzoeksresultaten zijn gevonden.  

7.3 SOCIALE WENSELIJKHEID 

In dit onderzoek moet rekening worden gehouden met de sociale wenselijkheid van de thema's 

organisatiebetrokkenheid en MVO. Dit kan van invloed zijn geweest op de antwoorden die de 

respondenten hebben gegeven tijdens de interviews. Zo gaven alle respondenten aan zich betrokken 

te voelen bij ABN AMRO en zich meer in te zetten voor de organisatie dan van hen verwacht wordt. 

De vraag is of dit echt het geval is of dat ze het gevoel hebben dat het sociaal wenselijk is om dit 

antwoord te geven. Ook kan het zo zijn dat zij zelf vinden dat ze zich meer inzetten dan dat er van 

hen verwacht wordt, terwijl hun leidinggevende het hier misschien niet mee eens is. Dit is eigen aan 

de interpretatieve benadering, waar in dit onderzoek voor is gekozen (zie 3.1.1).  

 

Ook het concept maatschappelijk verantwoord ondernemen is mogelijk onderhevig aan sociale 

wenselijkheid. Soms had ik het idee dat respondenten aangaven MVO belangrijk te vinden, terwijl ze 

dit niet goed konden toelichten en geen voorbeelden konden geven. Op die momenten vermoedde 

ik dat zij uit sociale wenselijkheid aangaven een bepaalde mening te hebben over het MVO-beleid 

van ABN AMRO of over MVO in het algemeen. Ze zouden kunnen denken dat ik, de onderzoeker, het 

zou afkeuren als zij niets om MVO zouden geven. Ik heb geprobeerd om dit sociaal wenselijk 

antwoorden te beperken, door de anonimiteit van het onderzoek te benadrukken. Zowel in de 

uitnodigingsmail als in het interview zelf werd dit verteld.  

Het geven van sociaal wenselijke antwoorden kan gevolgen hebben voor de interne validiteit van dit 

onderzoek. Bij vermoedens van sociaal wenselijke antwoorden formuleerde ik de vraag later in het 

interview op een andere manier en probeerde ik zo waardevrij mogelijk over te komen.  

7.4 TERMINOLOGIE 

Bij de rapportage is tegen het probleem van de terminologie rondom het thema MVO aangelopen. 

Zoals in hoofdstuk 2 is beschreven, bestaan er verschillende termen voor hetzelfde thema, zoals 

MVO, duurzaamheid en bedrijfsethiek. In dit onderzoek is in eerste instantie uitgegaan van de term 

MVO en werd pas later bekend dat ABN AMRO deze thematiek beschrijft onder de noemer 

duurzaamheid. Hoewel de twee termen volgens Montiel (2008) een andere geschiedenis hebben, 
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worden de termen tegenwoordig door zowel wetenschappers als bedrijven door elkaar gebruikt. Van 

oudsher richtte sustainability (duurzaamheid) zich meer op de ecologische dimensie, terwijl CSR 

(MVO) was gefocust op de sociale dimensie. De laatste jaren zijn deze grenzen steeds vager 

geworden (Montiel, 2008). Om verwarring te voorkomen en om consistentie in dit onderzoek te 

waarborgen, is daarom overal de term MVO gebruikt. Wanneer er in deze scriptie dus over het MVO-

beleid van ABN AMRO werd gesproken of wanneer MVO op een andere manier naar voren kwam, 

houdt dit in dat ABN AMRO zelf de term duurzaamheid gebruikt. In de interviews heb ik met de 

respondenten wel gesproken over de term duurzaamheid omdat dit dus de term is die gangbaar is 

binnen ABN AMRO. Dit kan gevolgen hebben gehad voor de validiteit van het onderzoek. 

Bijvoorbeeld de vraag 'wat verstaat u onder duurzaamheid?' zou anders beantwoord kunnen zijn dan 

de vraag 'wat verstaat u onder maatschappelijk verantwoord ondernemen?'. Hier moet tijdens een 

vervolgonderzoek beter op gelet worden.    

7.5 VERVOLGONDERZOEK 

ABN AMRO heeft na het uiteenvallen van de bank in 2007 het MVO-beleid weer opnieuw vorm 

moeten geven. Pas sinds 2013 is het MVO-beleid opgenomen in de lange termijnstrategie van de 

bank en MVO-manager Kooloos geeft aan dat de komende jaren in het teken staan van de 

implementatie van dit beleid. Hieruit concludeer ik dat het MVO-beleid van ABN AMRO zich nog in 

een pril stadium bevindt. Voor vervolgonderzoek zou het interessant kunnen zijn om te kijken naar 

de relatie tussen het MVO-beleid en organisatiebetrokkenheid bij een organisatie die zich op het 

gebied van MVO in een verder gevorderd stadium bevindt dan ABN AMRO. Bij een organisatie waar 

het MVO-beleid beter bekend is bij haar medewerkers, gezien het feit dat deze organisatie zich al 

langer of in meerdere mate inzet voor MVO, zouden er andere onderzoeksresultaten gevonden 

kunnen worden.  

Daarnaast is er in dit onderzoek gekozen voor een focus op extern MVO, dat kan worden gezien als 

de effecten van een organisatie op de maatschappij (zie ook het onderzoek van Brammer et al. uit 

2007 in hoofdstuk 2). Intern MVO kan worden gezien als het MVO-beleid naar de eigen medewerkers 

toe, zoals rechtvaardige arbeidsvoorwaarden. Dit laatste type MVO is in mijn onderzoek buiten 

beschouwing gebleven. In een vervolgonderzoek zou intern MVO ook kunnen worden meegenomen 

om te kijken of deze twee typen MVO hetzelfde of juist een ander effect hebben op de 

organisatiebetrokkenheid van de medewerkers. De onderzoeksvraag zou in dit onderzoek kunnen 

zijn: welke rollen spelen extern MVO en intern MVO bij de organisatiebetrokkenheid van 

medewerkers? Deze tweedeling is al wel gemaakt in kwantitatieve onderzoeken naar de relatie 

tussen beide concepten (bijvoorbeeld Brammer et al., 2007), maar is nog niet op een kwalitatieve 

manier onderzocht.  

Daarnaast vonden Peterson (2004) en Brammer et al. (2007) dat de relatie tussen MVO en 

organisatiebetrokkenheid sterker is voor vrouwen dan voor mannen. In een volgend kwalitatief 

onderzoek kan het interessant zijn om deze factor mee te nemen. In dit onderzoek is daar, vanwege 

het kleine aantal respondenten, niet voor gekozen. Gender is bij een grotere onderzoekspopulatie 

van een kwalitatief onderzoek een interessant gegeven, omdat uit kwantitatief onderzoek wel blijkt 

dat vrouwen zich meer betrokken voelen bij de organisatie door MVO dan dat dit voor mannen het 

geval is, maar niet duidelijk is wat de motivatie van de verschillende geslachten is op dit punt. De 

beweegredenen van de verschillende geslachten voor de relatie tussen MVO en 
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organisatiebetrokkenheid zijn interessant. De onderzoeksvraag zou kunnen zijn: speelt het MVO-

beleid van een organisatie een andere rol bij de organisatiebetrokkenheid van vrouwen dan bij de 

organisatiebetrokkenheid van mannen en op welke manier is dit het geval? 
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BIJLAGE 1: ORGANIZATIONAL COMMITMENT QUESTIONNARIE   

 

Mowday, Steers & Porter (1979) 

 

 

 

 

  



77 
 

BIJLAGE 2: TOPICLIJST, OPEN VRAGENLIJST EN GESLOTEN 

VRAGENLIJST  

 

De topics van dit onderzoek zijn onderverdeeld in drie thema's en staan hieronder 

weergegeven:  

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

- definitie 

- kennis 

- beleving 

- interne communicatie 

- perceptie 

Organisatiebetrokkenheid 

- definitie 

- algemene betrokkenheid 

- aspecten van Mowday et al. (1979): 

 - extra inzet 

 - wil om te blijven werken 

 - trots 

 - identificatie 

 

Relatie MVO en organisatiebetrokkenheid 

- organisatiebetrokkenheid m.b.t. MVO 

- inzet m.b.t. MVO 

- blijven werken m.b.t. MVO 

- trots m.b.t. MVO 

- identificatie m.b.t. MVO 

- reputatie van het MVO-beleid  

- attitude t.o.v. MVO  
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Open vragenlijst 

Duurzaamheid 

> Bent u op de hoogte van het duurzaamheidsbeleid van ABN AMRO? Zo ja, wat weet u hiervan? Zo 

nee, waarom niet? 

 

> Zijn de 4 duurzaamheidspijlers van ABN AMRO bij u bekend? Zo ja, welke zijn dit? Zo nee, waarom 

niet? 

 

> Heeft ABN Amro een duurzaamheidsverslag? Zo ja, leest u de duurzaamheidsverslagen? Wat 

interesseert u het meest? Zo nee, waarom niet? 

 

> Speelt duurzaamheid bij ABN AMRO een rol? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo nee, waar merkt u dit 

aan? 

 

> Leeft duurzaamheid onder de medewerkers van ABN AMRO? Zo ja, kunt u hiervan een voorbeeld 

geven? Zo nee, waarom niet? Waar merkt u dat aan? 

 

> Hoe wordt er bij ABN AMRO over het duurzaamheidsbeleid gecommuniceerd? Hoe bent u hiervan 

op de hoogte? 

 

> Merkt u iets van dit beleid bij het uitvoeren van uw werkzaamheden? Zo ja, heeft u daar 

voorbeelden van? Zo nee, hoe komt dit? 

 

> Voor zover het beleid bij u bekend is, wat vindt u van het duurzaamheidsbeleid? 

 

> Vindt u dat ABN AMRO voldoende aan duurzaamheid doet? Waarom vindt u dat?' 

 

> (+ ingaan op antwoorden op gesloten vragenlijst) 

 

 

Organisatiebetrokkenheid (op basis van Mowday et al., 1979) 

>Wat verstaat u onder betrokkenheid bij de organisatie? 

 

> Ziet u zichzelf als een betrokken ABN AMRO medewerker? Waarom wel/niet? 

 

> Kunt u zichzelf met de organisatie identificeren? Waarom wel/niet? Kunt u hiervan een voorbeeld 

geven? 

 

> Voelt u trots als u over ABN AMRO praat? Zo ja, wanneer voelt u dat? Waarover bent u trots? Zo 

nee, waarom bent u niet trots? Wat houdt u tegen om trots te zijn?  

 

> Zet u zich meer in voor ABN AMRO dan van u verwacht wordt? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo nee, 

waarom niet? 
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> Zou u altijd bij ABN AMRO willen blijven werken? Zo ja, waarom is dat? Zo nee, wat is hiervan de 

reden? 

 

> (+ ingaan op antwoorden op gesloten vragenlijst) 

 

 

Relatie duurzaamheid & organisatiebetrokkenheid  

> Speelt het duurzaamheidsbeleid een rol bij de mate waarin u betrokken bent bij ABN AMRO? Zo ja, 

kunt u dit toelichten? 

 

> Zo niet, zou u zich kunnen voorstellen dat het een rol speelt bij anderen? Waarom wel/niet? 

 

> Hecht u waarde aan duurzaamheid? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?  

 

> Zou u zich minder kunnen identificeren met de organisatie als ABN AMRO geen 

duurzaamheidsbeleid zou hebben? Zo ja, waarom is dat? Zo nee, waarom niet? 

 

> Heeft u het in uw privéleven wel eens over het duurzaamheidsbeleid van ABN AMRO? Zo ja, waar 

heeft u het dan over? Zo nee, waarom niet? 

 

> Staat u achter het duurzaamheidsbeleid van ABN AMRO? Zo ja, wat vindt u hier goed aan? Zo nee, 

waarom niet? 

 

> Bent u trots op het duurzaamheidsbeleid van ABN AMRO? Zo ja, waar bent u het meest trots op? 

Zo nee, waarom niet? 

 

> Vind u het belangrijk dat ABN AMRO een goede reputatie heeft op het gebied van duurzaamheid? 

Zo ja, waarom vindt u dat? Zo nee, waarom niet? 

 

> Zet u zich extra in voor ABN AMRO omdat de organisatie aan duurzaamheid doet? Zo ja, kunt u 

hiervan een voorbeeld geven? Zo nee, waarom niet? 

 

> Speelde het duurzaamheidsbeleid van ABN AMRO een rol bij de beslissing om voor de organisatie 

te komen werken? Zo ja, wat triggerde u van dit beleid? Zo nee, wat was de reden dat u bij ABN 

AMRO wilde werken? 

 

> Is het duurzaamheidsbeleid van ABN AMRO een reden voor u om te blijven werken voor de 

organisatie? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo nee, waarom niet? 

 

> Geen relatie tussen duurzaamheid en betrokkenheid: wat doet duurzaamheid wél met u? 

 

> Geen relatie tussen duurzaamheid en betrokkenheid: wat zorgt wél voor uw betrokkenheid bij de 

organisatie? 

 

> (+ ingaan op antwoorden op gesloten vragenlijst) 
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Gesloten vragenlijst 

 
Geslacht: 
Leeftijd: 
Functie binnen ABN AMRO: 
Aantal jaren werkzaam bij ABN AMRO: 
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 1 2 3 4 5 

1. Ik ben op de hoogte van het duurzaamheidsbeleid van ABN AMRO      

2. Ik vind dat ABN AMRO geen goed duurzaamheidsbeleid heeft      

3. ABN AMRO beschouw ik als een rechtvaardige werkgever      

4. Ik merk niet dat ABN AMRO actief bezig is met een duurzame bedrijfsvoering      

5. Ik vind dat de medewerkers van ABN AMRO zich inzetten voor de 
samenleving 

     

6. ABN AMRO probeert niet om het contact met klanten zo volledig en 
transparant mogelijk te laten verlopen 

     

7. Ik vind dat ABN AMRO zich op een verantwoorde manier bezighoudt met 
financiering en beleggingen 

     

8. Ik zet me meer in voor ABN AMRO dan van mij verwacht wordt      

9. Ik zou bijna elk soort project aanpakken als dat zou betekenen dat ik bij ABN 
AMRO kan blijven werken 

     

10. Ik voel weinig trots als ik anderen vertel dat ik bij ABN AMRO werk      

11. ABN AMRO inspireert mij      

12. Ik zou niet mijn hele carrière bij ABN AMRO willen blijven werken      

13. Ik ben loyaal aan ABN AMRO      

14. Ik voel me betrokken bij ABN AMRO omdat ABN AMRO een 
duurzaamheidsbeleid heeft 

     

15. Het feit dat ABN AMRO aan duurzaamheid doet is geen belangrijke 
voorwaarde voor mij om bij ABN AMRO te blijven werken 

     

16. Het duurzaamheidsbeleid van ABN AMRO inspireert mij      

17. Ik praat met vrienden met trots over het duurzaamheidsbeleid van ABN 
AMRO 

     

18. Ik zou me minder kunnen identificeren met ABN AMRO wanneer ABN 
AMRO geen duurzaamheidsbeleid zou hebben 

     

19. Ik sta niet achter het duurzaamheidsbeleid van ABN AMRO      

20. Het duurzaamheidsbeleid van ABN AMRO was belangrijk voor mij bij mijn 
beslissing om voor de organisatie te komen werken 

     

21. Ik vind het belangrijk dat ABN AMRO een goede reputatie heeft op het 
gebied van duurzaamheid 

     

22. Ik zet me extra in voor ABN AMRO omdat de organisatie aan duurzaamheid 
doet 

     

23. Ik hoor graag bij ABN AMRO omdat de organisatie aan duurzaamheid doet      
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BIJLAGE 3: CODEBOOM 
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BIJLAGE 4: HET MVO-BELEID VAN ABN AMRO IN DETAIL  

 

In hoofdstuk 4 is het MVO-beleid van ABN AMRO kort behandeld. In dat hoofdstuk is te lezen dat 

'een betere bank die bijdraagt aan een betere wereld' de kern is van de MVO-strategie van de bank. 

Deze strategie vertaalt zich naar vier pijlers, namelijk een duurzame bedrijfsvoering, een duurzame 

klantrelatie, het inzetten van medewerkers voor de maatschappij en duurzaam financieren en 

beleggen. In deze bijlage zal worden uitgelegd op welke manier ABN AMRO vorm geeft aan deze vier 

pijlers. Tevens zal de visie die MVO-manager van ABN AMRO, Richard Kooloos, heeft op de relatie 

tussen het MVO-beleid van de bank en organisatiebetrokkenheid aan bod komen. Deze bijlage is 

beschrijvend van aard en niet kritisch. In bijlage 5 zal er aan de hand van de Eerlijke Bankwijzer met 

een meer kritische blik naar het beleid worden gekeken. 

Pijler 1: duurzame bedrijfsvoering 

Voor het verlagen van de ecologische voetafdruk hanteert ABN AMRO vijf speerpunten: energie, 

papier, mobiliteit, afval en water. Onder andere door een stroomvermindering van de datacentra 

heeft de bank in 2013 16% minder energie verbruikt dan in het jaar daarvoor (ABN AMRO, 2013c). In 

dat jaar, 2012, was dit energieverbruik al gedaald met 22% ten opzichte van 2009 (ABN AMRO, 

2012). Daarnaast probeert de organisatie steeds digitaler te werk te gaan. Hierdoor neemt het 

papierverbruik af, wat het tweede speerpunt is in het beleid over duurzame bedrijfsvoering. Ten 

opzichte van 2010 is er in 2013 33% minder papier gebruikt. Om de mobiliteit duurzamer te laten 

verlopen, probeert ABN AMRO om haar medewerkers minder te laten reizen door middel van 

verschillende initiatieven. Een voorbeeld hiervan is de inrichting van flexibele werkomgevingen, 

waardoor medewerkers minder plaats- en tijdgebonden zijn. Wat betreft het speerpunt afval 

probeert de bank zoveel mogelijk te scheiden. Aan het laatste speerpunt, water, werkt de bank door 

in de hoofdkantoren aan de Gustav Mahlerlaan en de Foppingadreef (Amsterdam) kranen te 

installeren die 90% minder water verbruiken dan standaardkranen (ABN AMRO, 2013c). Het 

hoofdkantoor van ABN AMRO aan de Gustav Mahlerlaan heeft bovendien in 2012 een 'very good' 

BREEAM certificering ontvangen. BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental 

Assessment Method en is een wereldwijd MVO-kenmerk voor gebouwen. Deze certificering is 

uitgegeven op basis van drie categorieën: het pand zelf, het beheer van het gebouw en de wijze 

waarop het gebruikt wordt. Daarmee was het hoofdkantoor het eerste bestaande grote pand in 

Nederland die een BREEAM certificering ontving voor drie categorieën (ABN AMRO, 2012).  

 

Een andere manier waarop ABN AMRO bezig is met duurzame bedrijfsvoering, is 

ketenverantwoordelijkheid. Bij het selecteren van leveranciers wordt er gebruik gemaakt van het 

FIRA Rating System. FIRA verifieert MVO-informatie van bedrijven en instellingen en sluit nauw aan 

bij de internationale richtlijnen voor verantwoord ondernemen (MVO Nederland, 2014). Wempe 

(2010) spreekt in dit verband van up stream verantwoordelijkheid. Up stream verantwoordelijkheid 

gaat over de rol van de organisatie als afnemer. Dit houdt in dat de verantwoordelijkheid op het 

gebied van duurzaamheid verder gaat dan de interne bedrijfsvoering en dat een organisatie ook 

verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering van haar leveranciers en partners. In 2013 heeft ABN 

AMRO 39% van dit type uitgaven bij leveranciers gedaan die bij FIRA zijn aangesloten (ABN AMRO, 

2013c).  
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Pijler 2: klantbelang centraal en bouwen aan duurzame relaties 

Volgens MVO-manager Kooloos is het klantbelang centraal zetten een zeer belangrijke sinds de 

kredietcrisis. Dit aspect houdt in dat het lange-termijnbelang van de klanten de leidraad vormt voor 

het handelen van de bank De bank probeert hier op verschillende manieren vorm aan te geven (ABN 

AMRO, 2013c). 

 

Een van die manieren is de oprichting van het programma Customer Excellence in 2010. Dit is een 

nieuwe werkwijze die gebaseerd is op Lean managementprincipes. De kernvraag in dit programma is: 

'Wat kan ik in mijn werk veranderen om de klanttevredenheid te verhogen?'. Op deze manier wil 

ABN AMRO het klantbelang centraal stellen.  

 

Daarnaast ziet ABN AMRO transparantie als een onmisbaar onderdeel van het opbouwen van 

duurzame relaties. Om deze reden worden alle berichten en verslagen sinds vorig jaar in duidelijke 

en begrijpelijke taal geschreven. In 2013 is 85% van de klantinformatie herschreven als onderdeel 

van het programma Begrijpelijke Taal. Een zin als: 'Voor het passeren van de hypotheek dient een 

afspraak te worden gemaakt bij de notaris' werd herschreven tot: 'U moet een afspraak maken bij uw 

notaris om uw hypotheekakte te ondertekenen'. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft in 

2014 verklaard dat de bank op het gebied van het verschaffen van klantvriendelijke informatie 

bovengemiddeld presteert (ABN AMRO, 2014).  

 

Pijler 3: financiële expertise inzetten voor de maatschappij 

De derde pijler van het MVO-beleid is het inzetten van financiële expertise en het inzetten van 

medewerkers ten behoeve van de samenleving.  

 

Een voorbeeld van het inzetten van de financiële expertise is de in 2013 gelanceerde 

financieringsconstructie Social Impact Bond. Met deze constructie worden werkloze jongeren, op dit 

moment alleen nog in gemeente Rotterdam, geholpen bij het vinden van een baan of een opleiding. 

Private investeerders worden door ABN AMRO aangetrokken om een maatschappelijk probleem, 

namelijk werkloosheid, aan te pakken. Hierdoor stromen de werkloze jongeren sneller dan normaal 

uit de uitkering. De gemeente Rotterdam betaalt de besparingen van deze uitkeringen terug aan de 

investeerders (ABN AMRO,2013c). 

 

Het inzetten van medewerkers ten behoeve van de samenleving wordt gedaan door middel van de 

ABN AMRO Foundation. Een medewerker van de Foundation: "Wat wij doen, wij zijn een aparte 

stichting. We hebben een ANBI-status met een eigen bestuur en wij zorgen ervoor dat de 

medewerkers zich inzetten voor de maatschappij. En dat hebben we vorig jaar gedaan in 400 

projecten, ongeveer, en ik denk bijna 12.000 keer iemand ingezet" (respondent 15).  

 

De Foundation stimuleert de ABN AMRO medewerkers om vrijwilligerswerk te doen. De projecten 

waar de medewerkers aan kunnen deelnemen, richten zich voornamelijk op het bevorderen van de 

zelfredzaamheid, het doorbreken van sociaal isolement en directe ondersteuning in de vorm van 

voedselpakketten. Concreet zijn dit projecten zoals een gastles geven aan basisschoolkinderen over 

het omgaan met geld en het meehelpen koken bij Resto VanHarte (ABN AMRO, 2012).  
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Pijler 4: duurzaam en verantwoord financierings- en beleggingsadvies 

ABN AMRO merkt dat de belangstelling voor duurzaam beleggen steeds meer toeneemt en speelt 

hierop in. In dit kader heeft ABN AMRO de MVO-indicator ontwikkeld. Beleggers kunnen het 

duurzame gedrag van beursfondsen binnen een bedrijfstak met elkaar vergelijken om op deze 

manier een duurzame keuze te maken (ABN AMRO, 2013c).  

 

Daarnaast worden bestaande en nieuwe klanten vanaf 2013 gescreend aan de hand van een 

uitsluitingslijst. In deze uitsluitingslijst zijn activiteiten opgenomen waarmee ABN AMRO niet 

betrokken wil zijn of geen steun aan wil verlenen (ABN AMRO, 2013c). ABN AMRO gaat met dit 

uitsluiten niet zo ver als bijvoorbeeld Triodos. Kooloos zegt hierover in een blog:  

 

"Nichebanken zijn bijvoorbeeld heel selectief in wie er klant kan/mag worden, terwijl grootbanken 

juist brede groepen klanten bedienen. Dat betekent dus ook dat grootbanken op een andere manier 

moeten werken aan een duurzame samenleving dan nichebanken. Een nichebank die zich alleen richt 

op zeer duurzame klanten heeft een andere maatschappelijke taak dan een grootbank. (...) Het 

uitsluiten van grote groepen klanten is niet de richting die wij als grootbank op moeten. Als wij 

bijvoorbeeld alleen nog maar zeer energiezuinige huizen zouden financieren, zakt de huizenmarkt 

acuut weer in elkaar" (Kooloos, 2014).  

 

Kooloos geeft in het interview aan dat hij juist trots is op de manier waarop ABN AMRO verantwoord 

zaken kan doen in sectoren met een hoog MVO-risico. Hij geeft aan dat de bank in het ene geval voor 

uitsluiting kiest, maar in het andere geval de dialoog durft aan te gaan. Dit is bijvoorbeeld het geval in 

de commodity business, zoals in de ketens van de koffie- en katoenproductie. Door intensieve 

bemoeienis in deze ketens kunnen er zaken gedaan worden, terwijl er tegelijkertijd misstanden 

opgelost worden, aldus Kooloos.  

 

Visie van Kooloos op relatie MVO en organisatiebetrokkenheid 

De MVO-manager van ABN AMRO is tevens gevraagd wat zijn visie is op de relatie tussen het MVO-

beleid van ABN AMRO en de organisatiebetrokkenheid van de medewerkers. Hoewel uit het 

Employee Engagement onderzoek blijkt dat er een positieve relatie tussen beiden bestaat, maar dat 

deze relatie klein is, is de MVO-manager ervan overtuigd dat er sprake is van een sterke relatie. Hij 

vertelt dat er volgens hem niet alleen een sterke correlatie is, maar dat deze correlatie een 

wisselwerking is: "Wij zeggen, wij kunnen dat beleid nooit bewerkstelligen als onze medewerkers 

niet geïnspireerd zijn en betrokken, en door dit te doen inspireren en betrekken wij onze 

medewerkers". Hij vertelt dat een van de theorieën van auteur Daniel Pink ten grondslag ligt aan 

deze gedachte. Deze theorie gaat over de drie elementen die mensen zoeken in hun werk. Kooloos 

zegt hierover: 

 "Mensen zoeken maar een paar dingen, en dat moet ik even uit mijn hoofd doen. En dat is 

onafhankelijkheid/vrijheid.....mastery, dus ergens goed in zijn.....en zeg maar purpose, dus waarvoor 

doe ik het eigenlijk, wat betekent het? En als ze die drie elementen vinden in hun werk, dan neemt 

hun geluk sterk toe en zijn het dus veel blijere maar ook productievere collega's"  

Dit laatste element, purpose, ligt volgens Kooloos dicht bij een MVO-beleid van een organisatie. Hij 

geeft het voorbeeld van het werken in de commodity finance business vanuit ABN AMRO, waarbij 
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men te maken heeft met koffieboeren in Ivoorkust. Hij vertelt dat wanneer men ziet dat deze 

koffieboeren door de inspanningen die geleverd worden vanwege de manier waarop het MVO-beleid 

is opgesteld, een beter leven krijgen, dat dat bijdraagt aan het element purpose van de medewerker. 

Deze positieve impact op de omgeving, zorgt voor trots, volgens de MVO-manager, en daarom voor 

meer organisatiebetrokkenheid. Dat dit op deze manier werkt, merkt Kooloos ook bij het geven van 

interne presentaties. Het enthousiasme over de dingen die ABN AMRO op het gebied van MVO doet, 

is tijdens deze presentaties groot. Het gaat verder dan alleen enthousiasme. Kooloos over de 

reacties:  

"Van jeetje, ik wist niet dat we dat allemaal deden. Wat cool zeg, en wow, wat mooi dat we dat doen. 

En tegelijkertijd ook van, maar ik werk bij de afdeling Audits, wat kunnen wij dan doen? Dus dan 

hebben we daarna een sessie met elkaar, waarin we eigenlijk die mensen meenemen en de mensen 

zelf laten ontdekken wat zij zelf kunnen doen"  

Kooloos verbindt dit ook aan de gevolgen van de kredietcrisis. De maatschappelijke status van 

bankiers is in deze tijd zo hard naar beneden gekelderd, dat men behoefte heeft aan herstel in trots. 

De manier waarop ABN AMRO de laatste jaren met MVO bezig is, draagt hieraan bij.  
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BIJLAGE 5: HET MVO-BELEID VAN ABN AMRO VOLGENS DE EERLIJKE 

BANKWIJZER 

 

In deze bijlage wordt de Eerlijke Bankwijzer beschreven. Het rapport van de Eerlijke Bankwijzer is 

gebruikt om ABN AMRO te vergelijken met andere Nederlandse banken op het gebied van MVO. De 

Eerlijke Bankwijzer vergelijkt het beleid en de investering-en financieringspraktijk van de 

verschillende aanbieders van particuliere betaal- en spaarrekeningen in Nederland (Eerlijke 

Bankwijzer, 2014). Het initiatief hiervoor komt van Oxfam Novib, Amnesty International, 

Milieudefensie, FNV, de Dierenbescherming en PAX.  

 

Eerlijke Bankwijzer 2014 

In het meest recente rapport, dat in april 2014 is verschenen, is te lezen dat ABN AMRO inmiddels 

vier collectieve beleidsverklaringen heeft getekend. Dit zijn de Equator Principles, de UN Global 

Compact, de UN PRI en de UNEP FI. Daarnaast is te lezen dat ten opzichte van vorig jaar zeven van de 

tien banken in Nederland hun MVO-beleid hebben verbeterd. Ook ABN AMRO hoort hierbij. Dit laat 

zien dat ABN AMRO zich aan het ontwikkelen is op het gebied van duurzaamheid, maar zegt niets 

over de huidige kwaliteit van het beleid. In tabel 1 staan de gemiddelde scores die de Eerlijke 

Bankwijzer aan het MVO-beleid van de verschillende banken heeft toegekend, weergegeven. De 

gemiddeldes zijn de gemiddelde scores op basis van 20 onderwerpen (sectoren en thema's). De score 

1 is het laagst en houdt in dat een bank geen beleid heeft over het betreffende onderwerp. De score 

10 is de hoogst haalbare en houdt in dat de bank het beste beleid heeft volgens de methodologie van 

de Eerlijke Bankwijzer. Een paar van deze onderwerpen zullen hierna worden uitgelicht. De banken 

staan in de tabel op volgorde van het marktaandeel in Nederland, van hoog naar laag.  

 

Bankgroep Score MVO-beleid Eerlijke 

Bankwijzer 

Geschat marktaandeel in 

Nederland in 2012 (in %) 

Rabobank Groep 4,3 32,1  

ABN AMRO 4,9 29,2 

ING Groep 5,5 23,9 

SNS Reaal 7,1 4,9 

ASN Bank 8,5 1,5 

Van Lanschot 6,3 1,4 

NIBC 6,9 1,0 

Aegon 4,9 0,7 

Delta Lloyd 2,7 0,6 

Triodos Bank 6,8 0,3 

Tabel 1: Gemiddelde scores MVO-beleid volgende de Eerlijke Bankwijzer (2014)
4
. 

                                                           
4
   Deze gemiddeldes zijn zelf uitgerekend op basis van de scores die de Eerlijke Bankwijzer per sector/thema 

heeft toegewezen aan de verschillende banken. De gemiddelde scores worden beïnvloedt door het feit dat niet 

elke bank voor elk thema/sector een score krijgt. De drie grote banken van Nederland hebben wel voor elk 

thema/sector een score ontvangen.  
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In de tabel is te zien dat ABN AMRO een 4,9 scoort voor haar MVO-beleid. Met deze score zit ABN 

AMRO precies tussen de andere twee grote banken van Nederland in. De Rabobank scoort een 4,3 en 

de ING een 5,5. Hoewel Triodos en ASN zich in Nederland profileren als duurzame banken is het 

opvallend dat deze twee banken niet allebei het hoogste scoren. Voor de ASN, die een 8,5 scoort, is 

dat wel het geval, maar voor Triodos, met een 6,8, is dat niet zo. SNS Reaal (7,1) en NIBC (6,9) 

hebben beide een hogere score. Hier wordt verder in deze bijlage niet op ingegaan.   

 

Twee banken scoren lager dan ABN AMRO (Rabobank en Delta Lloyd) en één bank haalt ook een 4,9 

(Aegon). De overige 6 hebben een hogere score. Gezien dit feit en het feit dat ABN AMRO een 

onvoldoende scoort, kan gesteld worden dat de kwaliteit van het MVO-beleid laag is volgens de 

Eerlijke Bankwijzer. Dit komt voornamelijk door de lage scores op de thema's klimaatverandering (2) 

en dierenwelzijn (2) en op de sectoren maakindustrie (2), woningbouw/vastgoed (2) en de financiële 

sector (1). Ook de Rabobank en de ING scoren op deze thema's en sectoren laag. In tabel 2 zijn de 

scores op de verschillende thema's en sectoren voor de drie grote banken van Nederland 

weergegeven.  

 

Thema/sector ABN AMRO Rabobank ING 

Thema's    

Klimaatverandering 2 3 2 

Mensenrechten 8 8 6 

Arbeidsrechten 8 9 9 

Wapens 9 8 5 

Gezondheid 4 1 4 

Natuur 6 3 7 

Dierenwelzijn 2 4 2 

Belastingencorruptie 3 2 3 

Transparantie en 

verantwoording 

8 5 6 

Bonussen 4 2 4 

Sectoren    

Landbouw 5 5 6 

Dammen 7 1 6 

Visserij 4 6 1 

Bosbouw 6 4 6 

Mijnbouw 5 4 6 

Olie en gas 8 4 7 

Maakindustrie 2 1 5 

Financiële sector 1 1 1 

Woningbouw en 

vastgoed 

2 4 1 

Vermogensbeheer 3 2 4 

Tabel 2: Scores Eerlijke Bankwijzer (2014) per thema/sector voor de drie grootste banken van Nederland. 
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De thema's en sectoren die ik van belang acht om te bespreken, gezien het in bijlage 4 beschreven 

MVO-beleid van ABN AMRO, zullen hieronder worden uitgelicht. 

 

Klimaatverandering 

Het beleid op klimaatverandering is volgens de Eerlijke Bankwijzer slecht (2). Dit is opvallend, omdat 

het doel van een van de vier pijlers van het MVO-beleid het verkleinen van de ecologische voetafdruk 

is. De Eerlijke Bankwijzer geeft aan dat er beleid is voor de eigen CO2-uitstoot en voor bedrijven 

waarin wordt geïnvesteerd, zoals ook in het MVO-verslag staat beschreven. Daarentegen doet ABN 

AMRO het slechter dan alle andere banken op het gebied van duurzame energie, omdat het de enige 

bank is die meer in vieze stroom dan in schone stroom investeert. Ook wordt controversiële 

energieproductie, zoals kolencentrales en kernenergie, niet volledig uitgesloten. Dit laatste is in lijn 

met het beleid zoals deze door Kooloos in bijlage 4 is uitgelegd. ABN AMRO wil sectoren of bedrijven 

met veel risico niet per definitie uitsluiten, zoals bijvoorbeeld ASN of Triodos dat zouden doen, maar 

probeert door zich er intensief mee te bemoeien de sector/organisatie op een verantwoorde manier 

in te sluiten. Of dit inderdaad op een verantwoorde manier gebeurt is uit de Eerlijke Bankwijzer niet 

op te maken. In dit rapport wordt alleen geconcludeerd dat de controversiële energieproductie niet 

volledig wordt uitgesloten. De MVO-manager over de uitsluitingswil van de Eerlijke Bankwijzer en 

daarmee over de lage MVO scores: "Toch vinden de maatschappelijke organisaties achter de Eerlijke 

Bankwijzer dat wij hetzelfde moeten doen als Triodos. Dat lijkt misschien logisch vanuit hun belang, 

maar dat is het niet" (Kooloos, 2014).  

Transparantie 

Op transparantie wat betreft duurzaamheid scoort ABN AMRO volgens de eerlijke bankwijzer goed 

(8). Dit is ook ten opzichte van de andere twee banken het geval, zoals in tabel 2 te zien is. In de 

Eerlijke Bankwijzer staat: "Het duurzaamheidverslag is in lijn met belangrijke richtlijnen (GRI) en het 

duurzaamheidbeleid wordt gepubliceerd. Er is een globaal overzicht van de investeringen naar regio 

en sector. De klachtenprocedure is voor belanghebbenden toegankelijk" (Eerlijke Bankwijzer, 2014, 

p.195). Deze beoordeling is in lijn met de tweede pijler van het MVO-beleid van ABN AMRO, waarin 

wordt gesteld dat transparantie belangrijk is voor het opbouwen van duurzame relaties.  

Bonusbeleid 

Opvallend is dat ABN AMRO op het thema bonussen een onvoldoende (4) scoort. Gezien de ophef 

die er jarenlang rondom de bonuscultuur van de bank is geweest, vind ik het opvallend dat de bank 

hier blijkbaar nog steeds niet op een verantwoorde manier mee omgaat. De Eerlijke Bankwijzer stelt 

dat alleen de bonus voor de Raad van Bestuur maximaal 100% is van het vaste salaris, terwijl deze 

beperking voor de zakenbankiers niet geldt. Daarnaast is meer dan een derde van de bonussen 

gebaseerd op klant en werknemerstevredenheid en niet op de impact op de samenleving. Dit 

bonusbeleid gaat echter, als gevolg van een nieuw wetsvoorstel, veranderen. Minister Dijsselbloem 

van Financiën wil banken vanaf 2015 een bonusplafond opleggen, waarbij werknemers maximaal 

20% van hun vaste salaris als variabele beloning mogen ontvangen. Op dit moment is dit bij ABN 

AMRO nog 100% ("Kamer wil opheldering over hoger loon ABN-managers", 2014). Deze verandering 

zal dan dus niet van binnenuit komen, maar wordt opgelegd door de wet.  
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BIJLAGE 6: EMPLOYEE ENGAGEMENT SURVEY 2013 

 

In mijn onderzoek wordt op een kwalitatieve manier het verband tussen het MVO en 

organisatiebetrokkenheid onderzocht. Met behulp van een kwantitatieve onderzoeksmethode wordt 

dit bij ABN AMRO al onderzocht. Elk jaar vullen de medewerkers van de bank de Employee 

Engagement Survey in (voorheen de Cultuurscan genoemd). In deze vragenlijst wordt onderzocht 

hoe betrokken de medewerkers van ABN AMRO zijn en welke dimensies deze betrokkenheid 

beïnvloeden. Eén van de dimensies waar naar gekeken wordt in deze survey is MVO. In deze bijlage 

zal ik de uitkomsten van de Employee Engagement Survey van 2013 bespreken. Hierbij wil ik 

opmerken dat het niet gaat om een wetenschappelijk onderzoek, maar om een intern onderzoek van 

ABN AMRO. Toch wil ik deze survey hier behandelen, omdat ik het interessant vindt dat ABN AMRO 

cijfers heeft van de door mij onderzochte relatie tussen MVO en organisatiebetrokkenheid. De 

interpretaties van deze cijfers zijn van Patrick Coolen, manager HR Metrics & Analytics van ABN 

AMRO.  

 

In de Employee Engagement Survey worden verschillende dimensies behandeld. Allereerst wordt de 

betrokkenheid van de medewerkers vastgesteld. Dit wordt gedaan aan de hand van vijf vragen. Eén 

van de vragen is bijvoorbeeld: "I am motivated to go beyond what is normally expected to help the 

company to be succesfull" (ABN AMRO, 2013b). Vervolgens worden er vragen gesteld over andere 

dimensies, die gebruikt worden om te kijken in hoeverre deze in verband staan met de dimensie 

engagement. De verschillende dimensies, naast engagement, zijn: efficiency, training & 

development, performance & reward, vision & direction, immediate manager, client focus, job 

challenge, fair treatment, continuous improvement/innovation en sustainability.  

 

Er kan gesteld worden dat in 2013 74% van de werknemers zich betrokken voelde bij ABN AMRO 

(N=17480). Dit is een toename van 12% ten opzichte van het jaar 2012 (N=23000) (ABN AMRO, 

2013c). Met de manager HR Metrics & Analytics van ABN AMRO, Patrick Coolen, is er gesproken over 

de overige uitkomsten van de Engagement Survey van 2013. Hij geeft aan dat er op de dimensie 

MVO (sustainability) laag is gescoord (46, op een schaal van 100). Dit cijfer komt voort uit de 

antwoorden die de medewerkers hebben gegeven op drie vragen/stellingen omtrent het thema 

MVO. Dit betreft de (vertaalde) vragen: 'geef een score voor de inspanningen van het bedrijf om het 

welzijn van de samenleving te ondersteunen (maatschappelijke betrokkenheid), 'waar ik werk 

bespreken we regelmatig hoe we de duurzaamheid en/of de transparantie kunnen verbeteren' en 

'waar ik werk word ik gestimuleerd om op een milieuvriendelijke manier te werken (bijv. recycling en 

energiebesparing)'. Respectievelijk werd hier 49, 47 en 41 op gescoord. Gemiddeld genomen gaf dus 

46% van de respondenten aan het eens te zijn met de stellingen. 54% van de medewerkers is dus 

neutraal of is het niet eens met de stellingen betreffende MVO. Van alle elf hierboven genoemde 

dimensies was dit volgens Coolen een uitschieter naar beneden. Deze score zegt iets over de 

perceptie van de medewerkers op het MVO-beleid van ABN AMRO. Coolen vervolgt: "Onze 

sustainability score was natuurlijk heel laag (...).Dat zegt niet dat we het fout of goed doen op dit 

moment en op dit punt, maar dat er in ieder geval nog veel aan communicatie te doen is". 

 

Vervolgens is het voor dit onderzoek van belang om te kijken naar de relatie tussen de dimensie 

MVO en de dimensie betrokkenheid. Coolen stelt dat er een positief causaal verband bestaat tussen 
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MVO en betrokkenheid. Groot is deze causaliteit niet; MVO is een van de dimensies die een klein 

effect op betrokkenheid heeft (ABN AMRO, 2013b). Coolen zegt hierover: 

"Als je kijkt naar de kwantitatieve onderzoeken, dan zeggen we dus eigenlijk dat we eigenlijk vinden 

dat we weinig MVO zien in onze werkomgeving, dat is de conclusie die je zou kunnen trekken. En als 

dat iets zou verbeteren, dan zal dat ook effect hebben op de engagement. Dus dat is een positieve 

relatie. Maar hij is klein" 

 Wanneer de perceptie op het MVO-beleid van ABN AMRO dus verbetert, zullen medewerkers zich 

dus ook (enigszins) meer betrokken voelen bij de organisatie, zo is de verwachting. Coolen ziet tevens 

mogelijkheden voor het verbeteren van die perceptie. Hij geeft aan dat er tot nu toe vooral in een 

kleiner cirkeltje binnen de bank over MVO gesproken werd, maar dat het niet werd uitgedragen. 

Wanneer er meer over MVO gecommuniceerd zou worden, verwacht hij dat die lage score (46) 

omhoog zal gaan.  
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BIJLAGE 7: YOUBEDO.COM  

In deze bijlage zal ik toelichten op welke manier ik via mijn stageorganisatie YouBeDo.com aan mijn 

respondenten ben gekomen.  

Van maart 2014 tot september 2014 heb ik, naast het schrijven van mijn scriptie, stage gelopen bij 

online bookshop YouBeDo.com. Bij deze online bookshop kan men boeken bestellen tegen dezelfde 

prijs als bij andere boekenaanbieders. Het grote verschil is dat 10 procent van het aankoopbedrag 

van het boek naar een goed doel gaat dat de koper zelf mag kiezen. YouBeDo.com is nu bezig om 

grote organisaties dit concept te laten gebruiken. De medewerkers van deze organisaties kunnen dan 

intern boeken bestellen waarbij 10 procent van het aankoopbedrag naar één van de goede doelen 

gaat waar de organisatie in kwestie achter staat. ABN AMRO is één van deze organisaties die een 

eigen online (YouBeDo.com) bookshop heeft. Ongeveer twee jaar geleden is deze online bookshop 

van start gegaan en is er aan de medewerkers gevraagd welke goede doelen zij graag in de lijst van 

goede doelen van deze bookshop zouden willen hebben staan. Ik heb de contactgegevens van de 

medewerkers die op deze oproep gereageerd hebben ontvangen van mijn contactpersoon binnen 

ABN AMRO (Eline Helmonds) en ben op deze manier aan mijn eerste respondenten gekomen. Via 

snowball sampling (Noy, 2007) ben ik aan mijn overige respondenten gekomen.  

 

 

 

 

 

 

 


