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Samenvatting
Betrokkenheid is de laatste jaren een belangrijk begrip geworden bij de houding en het
gedrag van medewerkers binnen een organisatie. Ook bij SPF Beheer is deze ontwikkeling
merkbaar. Dit onderzoek richt zich op betrokkenheid van medewerkers van het
Klantencentrum van SPF Beheer.
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van het AMO-model van (Appelbaum, Bailey, Berg &
Kalleberg, 2000). Dit gaat ervan uit dat er drie HRM-praktijken zijn die een invloed kunnen
hebben op betrokkenheid. Het eerste component, Abilities, heeft betrekking op de
mogelijkheden voor de medewerker om zich te ontwikkelen. Het tweede component,
Motivation, is gericht op de prikkels en aansporingen voor de medewerker, waarbij
onderscheid wordt gemaakt tussen arbeidsvoorwaarden en informatievoorziening. Het
laatste component, Opportunity to participate, gaat over de benodigde support voor de
medewerker. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen inspraak en autonomie. Het principe
hiervan is dat medewerkers optimaal presteren als zij kunnen, willen en mogen presteren
(Winthagen, 2007).
Het doel van het onderzoek is het geven van inzicht in de mate van betrokkenheid van de
medewerkers en het geven van advies aan het management van SPF Beheer ter vergroting
van de betrokkenheid. De vraagstelling hierbij luidt: In hoeverre hebben HRM-praktijken
(Abilities, Motivation & Opportunity to participate) invloed op de mate van betrokkenheid van
de medewerkers en hoe kan het management deze betrokkenheid vergroten?
Om antwoord te kunnen geven op de vraagstelling is er gebruik gemaakt van twee
dataverzamelingsmethoden. In het kwantitatieve onderzoek is een enquête uitgevoerd onder
51 medewerkers, met een responspercentage van 85%. Op basis van deze uitkomsten is er
ook een kwalitatief onderzoek uitgevoerd, door het houden van negen interviews onder de
respondenten.
Uit beide onderzoeken blijkt dat 63% van de medewerkers zich betrokken voelt bij SPF
Beheer. Deze betrokkenheid is gestegen ten opzichte van 2007 (MTO 2007). Verder worden
Abilities en Motivation – arbeidsvoorwaarden goed gewaardeerd en deze blijken een laag
verband te hebben met betrokkenheid. Motivation – informatievoorziening en Opportunity to
participate – inspraak krijgen de laagste waardering van de medewerkers. Deze variabelen
hebben wel een redelijk verband met betrokkenheid. Als laatste, Opportunity to participate –
autonomie, wordt redelijk goed beoordeeld en heeft een redelijk verband met betrokkenheid.
Opvallend hierbij waren de uitkomsten tussen de verschillende sectoren van het
Klantencentrum.
Aan de hand van deze resultaten van dit onderzoek is er een beleidsadvies opgesteld voor
het management van SPF Beheer ter vergroting van de betrokkenheid van de medewerkers.
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Hoofdstuk 1

Inleiding

De laatste jaren is betrokkenheid een belangrijk begrip omtrent de tevredenheid van
medewerkers binnen een organisatie. Voorheen werd er bij de houding en het gedrag van
medewerkers gekeken naar hun mate van tevredenheid. Ten onrechte werd verondersteld
dat een tevreden medewerker ook betrokken is. Steeds meer ontstaat het besef dat tevreden
medewerkers niet automatisch een stapje extra willen zetten voor organisatiesucces. Dit
onderzoek richt zich op deze nieuwe kijk naar medewerkers, waar naar de betrokkenheid
van de medewerkers wordt gekeken.
In dit hoofdstuk wordt allereerst de organisatie waar dit onderzoek plaatsvindt toegelicht.
Vervolgens wordt ingegaan op de reorganisatie die afgelopen jaar heeft plaatsgevonden en
daarbij de invloed hiervan op de nieuwe structuur van de organisatie. Deze reorganisatie zou
een eventuele invloed kunnen hebben gehad op de mate van betrokkenheid van de
medewerkers. Als laatste komt hierbij het Medewerkers Tevredenheids Onderzoek (MTO)
naar voren, wat een aanleiding is geweest voor dit onderzoek.
1.1

Organisatie

“SPF Beheer bv is dé speciaalzaak voor uitvoering van pensioenen, vermogensbeheer en andere
arbeidsregelingen. Innovatie, kwaliteit en aandacht kenmerken de dienstverlening.” 1

De pensioenwereld verandert snel. Denk maar eens aan de vergrijzing, de felle concurrentie,
veranderende wet- en regelgeving en de consument die steeds hogere eisen stelt. SPF
Beheer bv2 staat als pensioenuitvoerder en vermogensbeheerder midden in deze turbulente
markt. Met ongeveer 180 medewerkers is SPF Beheer bv een onafhankelijke full-service
dienstverlener

op

het

gebied

van

beleidsadvisering,

pensioenuitvoering

en

vermogensbeheer. Met een beheerd vermogen van ruim € 14 miljard, 180 medewerkers en
een pensioenadministratie van 100.000 mensen van 90 aangesloten werkgevers is het één
van de grotere uitvoerders op het gebied van collectieve pensioenen. SPF Beheer komt
voort uit één van de oudste en grootste pensioenfondsen van Nederland, Stichting
Spoorwegpensioenfonds, dat in 1995 is verzelfstandigd. Tot die tijd droeg Stichting
Spoorwegpensioenfonds zelf de verantwoordelijkheid voor de uitvoering en het beheer van
het pensioenfonds.
De pensioenuitvoeringsmarkt kenmerkt zich door toenemende concentratie van uitvoerders
van pensioenregelingen daar waar tot een paar jaar geleden de markt ‘vast’ verdeeld was en
1 Bron: www.spfbeheer.nl
2 In het verdere onderzoek zal voor de eenvoud gebruik worden gemaakt van ‘SPF Beheer’ in plaats van ‘SPF Beheer bv’.
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een groot aantal fondsen, ook de kleinere, een eigen uitvoerder had. Naast kwaliteit speelt
ook prijs een steeds belangrijkere rol. De laatste jaren hebben binnen de pensioenbranche
grote verschuivingen plaatsgevonden door samenwerkingsverbanden en fusies. Hierdoor is
het aantal concurrenten afgenomen maar opereren zij des te dominanter in de markt. In de
markt

van

pensioenfondsen

zijn

81

bedrijfstakpensioenfondsen

en

zo’n

600

ondernemingspensioenfondsen. Daarnaast zijn er een aantal uitvoeringsorganisaties die
vaak een van deze pensioenfondsen als basis hebben, maar inmiddels wel voor anderen
pensioenenuitvoering, vermogensbeheer en bestuursondersteuning uitvoeren.3
1.2

Reorganisatie

Een organisatie moet flexibel in kunnen spelen op de toenemende eisen van de markt en
overheid. SPF Beheer kwam naar de opdrachtgevers toe te versnipperd over en bovendien
werd er in dit kader te weinig geanticipeerd en te proactief gehandeld. Dit kwam de
flexibiliteit van de organisatie niet ten goede. Het beter en gerichter inzetten van het
management, het herverdelen van de taken over organisatorische eenheden en het
verbeteren van de bedrijfsprocessen, zouden hierin verbetering brengen. Na vele plannen is
er in 2007 daadwerkelijk gestart met het aanpassen van de structuur binnen SPF Beheer.
SPF Beheer streeft naar een hogere kwaliteit. Om dit te bereiken is de organisatiestructuur
van SPF Beheer grondig gewijzigd. De volgende punten komen hierin naar voren: 4
-

beter en gerichter inzetten van het management;

-

betere positionering van staffuncties;

-

interne communicatie lijnen en overlegvormen verbeteren;

-

verbeteren van bedrijfsprocessen.

In juni 2007 is alles in werking gezet, waarbij nieuwe afdelingen zijn gecreëerd en nieuwe
leidinggevenden zijn aangesteld. De afdeling Pensioenen is hierbij in zijn geheel gewijzigd
en heeft een nieuwe naam gekregen, het Klantencentrum. De beleidsmatige tak van de
afdeling Pensioenen is afgestoten en samengevoegd met Communicatie en Juridische
zaken tot de afdeling Advies & Relatiebeheer. In bijlage 1 is het nieuwe organogram van
SPF Beheer te vinden.
Zoals zichtbaar in het organogram is er een afdeling Klantencentrum ontstaan. Deze afdeling
is opgesplitst in verschillende sectoren, ook dit is zichtbaar in bijlage 1. Op deze manier
worden taken op een efficiëntere wijze uitgevoerd. De sector Midoffice heeft een staffunctie
met als hoofddoel het uitvoeren van de regie over het Klantencentrum. Daarnaast heeft
Midoffice een coördinerende functie in de contacten met de afdelingen Informatisering en
3 Bron: Bayens, Y. (2008) Concurrentie analyse SPF Beheer
4 Bron: Nota Nieuwe organisatiestructuur SPF Beheer
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Advies & Relatiebeheer. De uitvoering van de pensioenen ligt bij de overige vier sectoren.
De Frontoffice heeft het directe klantencontact, uitgesplitst in deelnemers en werkgevers. De
Backoffice richt zich op het bepalen van de maandelijkse pensioenaanspraken. De
daadwerkelijke pensioenuitkering aan de deelnemers wordt vervolgens verzorgd door de
Uitkeringsadministratie. Als laatste bestaat er de sector Verzekeringen & Hypotheken. Zij
houden zich bezig met de verzekeringen, hypotheken en welzijnsvereniging Villandry. Deze
afdeling wordt gemanaged door de directeur Klantencentrum, die daarnaast ook de afdeling
Informatisering en Facilitair Beheer in portefeuille heeft. Het totale Klantencentrum bestaat
uit 51 vaste medewerkers en wordt op dit moment flexibel aangevuld met enkele externe
medewerkers.
1.3

MTO

Eens per twee jaar wordt er een Medewerkers Tevredenheids Onderzoek (MTO) uitgevoerd
onder alle medewerkers van SPF Beheer. Dit wordt door het onafhankelijk bureau,
Effectory5, verricht, door middel van een online vragenlijst. Het doel hiervan is om de
beleving van medewerkers te onderzoeken met betrekking tot hun werk. Op basis van de
uitkomsten van het onderzoek kunnen, door het management, gericht maatregelen worden
getroffen om de tevredenheid waar nodig te vergroten. In mei 2007 is de tevredenheid onder
de medewerkers ook onderzocht. In totaal zijn er 169 medewerkers uitgenodigd om aan het
onderzoek deel te nemen. Zij kregen allen, per email, de mogelijkheid de vragenlijst online in
te vullen. Er zijn 142 vragenlijsten geretourneerd, dit geeft een responspercentage van 84%.
Onder de afdeling Klantencentrum zijn 46 vragenlijsten verzonden en 38 geretourneerd6. Dit
komt neer op een responspercentage van 82,6%.
1.3.1 Tevredenheid
De algemene beoordeling van de tevredenheid onder de medewerkers van het
Klantencentrum komt neer op een 7.0. Ten opzichte van de vorige meting (MTO 2005) is dit
een scoreverbetering van meer dan 10%. Bovendien ligt de score op een lijn met de
gemiddelde score van SPF Beheer als geheel (7.0). De algemene tevredenheid in de
Nationale Tevredenheidsindex 7 ligt op 7.1 (meting mei 2007). Gezien deze ontwikkeling kan
er geconcludeerd worden dat de tevredenheid is verbeterd en op dit moment als voldoende
kan worden gezien. Toch blijkt dit niet het geval. De overige cijfers in het MTO laten namelijk
een ander beeld zien. Hierbij dient vermeld te worden dat er bij deze analyse de sector
5 Effectory is een onafhankelijk bureau die medewerkerstevredenheidsonderzoeken uitvoert (www.effectory.nl).
6 Bij deze cijfers is de sector Verzekeringen & Hypotheken niet meegenomen.
7 De Nationale Tevredenheids Index is gebaseerd op de uitkomsten van tevredenheidonderzoeken bij zeer uiteenlopende
Nederlandse organisaties, zowel in de profit- als de non-profitsector. Dit is een samenwerking van Effectory en IntermediairPW.
(www.Effectory.nl.
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Verzekeringen & Hypotheken niet is opgenomen. Voor de verdere beeldvorming heeft dit
geen consequenties, daar zij ongeveer hetzelfde beeld laten zien. Opvallend is dat juist de
afdeling Klantencentrum met alle onderdelen onder de gemiddelde score van SPF Beheer
valt. Dit komt vooral naar voren bij de vragen over werkzaamheden, leidinggevenden en
ontwikkelingsmogelijkheden. Dit is dan ook de reden dat dit onderzoek zich op deze afdeling
concentreert.
1.3.2 Betrokkenheid
In het MTO is, in 2007 voor de eerste keer, een betrokkenheidsanalyse opgenomen. Hierbij
is gebruik gemaakt van de theorie van Meyer & Allen (1991). Zij maken een indeling naar
soorten betrokkenheid. Affectief betrokken wordt gezien als het gevoel van de medewerker
deel uit te maken van de organisatie en daarbij een emotionele binding met de organisatie te
hebben. Normatief betrokken heeft betrekking op de morele verplichting van de medewerker
ten opzichte van de organisatie of hun collega’s om de organisatie niet te verlaten. Als
laatste, continuerend betrokken (in dit onderzoek wordt het begrip continuïteitsbetrokken
gebruikt) gaat over het werken bij de organisatie uit noodzaak, waarbij de medewerker alleen
om financiële redenen bij de organisatie werkt. Niet betrokken vertrekkers zijn medewerkers
die continuerend of niet betrokken zijn bij de organisatie en daarnaast de intentie hebben om
de organisatie te verlaten. De organisatie haalt er voordeel uit als zij vertrekken, daar zij
geen positieve houding hebben ten aanzien van de organisatie. Betrokken vertrekkers
bestaan uit affectief en normatief betrokkenen, die de intentie hebben om de organisatie te
verlaten. Zij zijn wel betrokken, dus zullen een verlies zijn voor de organisatie (zowel in
financieel als in niet-financieel oogpunt).
Betrokkenheidsanalyse
100%
90%
80%
70%
Betrokken vertrekkers

60%

Niet betrokken vertrekkers
Continuerend of niet betrokken

50%

Normatief betrokken

40%

Affectief betrokken

30%
20%
10%
0%
KC

SPF

NL

Figuur 1.1: Betrokkenheidsanalyse Klantencentrum MTO 2007
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Uit het MTO (2007) komt verder duidelijk naar voren dat de betrokkenheid van de
medewerkers van het Klantencentrum (in figuur aangeduid als KC) laag is, zowel in
vergelijking met de gehele organisatie (SPF) als met de Nationale Tevredenheidsindex (NL).
Er komt duidelijk naar voren dat binnen de afdeling Klantencentrum een grote groep niet
betrokken is. Bovendien valt op dat het percentage affectieve betrokkenen in vergelijking met
de resultaten van de totale organisatie laag is. Dit is voor de organisatie niet positief. Ook het
percentage, dat aangeeft in hoeverre de medewerker actie onderneemt voor een andere
baan, ligt hoog in vergelijking met de gehele organisatie.
De directeur van SPF Beheer heeft aangegeven de ambitie te hebben om in het volgende
MTO op alle onderdelen 0,1% hoger te scoren ten opzichte van het landelijke gemiddelde.
Dit is een zeer ambitieus streven, maar geeft wel aan in welke mate tevredenheid en
betrokkenheid van de medewerkers als belangrijk wordt ervaren door het management.
Zowel de uitslag van het MTO (2007) als de ambitie van de directeur geven het management
van de afdeling Klantencentrum reden tot actie. Door middel van brainstormsessies met alle
sectorhoofden en P&O is een actieplan opgesteld voor de sectorhoofden van de afdeling. De
vraag die hierbij naar boven komt is, of de reorganisatie heeft geleid tot meer tevredenheid
en betrokkenheid onder de medewerkers van het Klantencentrum. Bovendien zou het
management willen weten wat de achterliggende visie hierover is. Ze vragen zich af waarom
de medewerkers minder betrokken zijn in vergelijking met de rest van de organisatie. Dit
alles heeft in meer en mindere mate de aanleiding voor dit onderzoek gevormd.
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Hoofdstuk 2

Probleemdefiniëring

Het management van SPF Beheer is van mening dat betrokken medewerkers zich meer
inspannen voor de organisatie, waardoor de prestaties worden verbeterd. Deze
veronderstelling komt ook in de literatuur naar voren (Ellemers, 2000). Dit heeft ervoor
gezorgd dat SPF Beheer zich meer is gaan richten op het onderwerp betrokkenheid in plaats
van tevredenheid. Door de betrokkenheid van medewerkers te onderzoeken krijgt SPF
Beheer een beeld van de mate waarin medewerkers zich verbonden voelen met de
organisatie. Daarnaast geeft het aan met welke factoren deze mate van betrokkenheid
samenhangt. De resultaten van dit onderzoek dienen als input voor het opstellen van een
beleidsadvies voor het management om de betrokkenheid van de medewerkers te vergroten.
Ter afbakening van het onderzoek is er als doelgroep gekozen voor de medewerkers van het
Klantencentrum. Zij zijn namelijk de groep die de laagste score behaalde bij het MTO (2007).
Ook uit de betrokkenheidanalyse die hierin is opgenomen, blijkt dat de medewerkers minder
betrokken zijn in vergelijking met de rest van de organisatie.
2.1

Definities

Er spelen veel verschillende begrippen een rol omtrent het onderwerp betrokkenheid, waarbij
de meeste op een lastige manier te definiëren zijn. Om enkele begrippen te verduidelijken
worden deze eerst nader toegelicht, alvorens de probleemstelling aan te geven. Het centrale
begrip van het onderzoek is ‘betrokkenheid’. Betrokkenheid houdt in dat medewerkers een
sterk geloof hebben in de doelen en waarden van de organisatie, opdrachten en
verwachtingen vrijwillig nakomen, een substantiële bijdrage leveren aan het realiseren van
de doelen van de organisatie en het verlangen hebben deel uit te willen maken van de
organisatie (Mowday, Porter & Steers, 1982; Firestone & Pennell, 1993). In het kort wil dit
zeggen; de mate waarin een medewerker achter de doelen van de organisatie staat. Er
wordt namelijk verondersteld dat een betrokken medewerker zich meer zal inspannen voor
de organisatie. Betrokkenheid kan worden onderverdeeld in drie soorten, namelijk affectieve,
normatieve en continuïteitsbetrokkenheid (Meyer & Allen, 1991). Dit onderzoek richt zich het
meest op affectieve betrokkenheid, omdat dit het meest van belang is voor een organisatie.
Affectieve betrokkenen staan immers achter de doelen van de organisatie, voelen zich
emotioneel verbonden en hebben het gevoel deel uit te maken van de organisatie.
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HRM-praktijken zijn verschillende activiteiten op het gebied van Human Resource
Management (HRM). Het zijn de instrumenten die ingezet worden voor de medewerkers om
de doelen van de organisatie te bereiken (Appelbaum, Bailey, Berg & Kalleberg, 2000). In dit
onderzoek wordt gebruik gemaakt van het AMO-model, waarbij wordt gekeken naar drie
soorten HRM-praktijken:
• ‘Abilities’, waarbij de medewerkers de functie goed kunnen uitvoeren omdat ze de
benodigde kennis, vaardigheden en competenties bezitten en/of deze kunnen ontwikkelen.
• ‘Motivation’, waarbij medewerkers hun functie willen uitvoeren omdat ze er op de juiste
wijze voor worden beloond, gericht op prikkelingen en aansporingen ter ontwikkeling van
de motivatie.
• ‘Opportunity to participate’, waarbij de werkomgeving de medewerker de benodigde
support biedt. Te denken valt aan medezeggenschap, inspraak en autonomie.
Het principe hiervan is dat medewerkers optimaal presteren als zij kunnen (Abilities), willen
(Motivation) en mogen (Opportunity to participate) presteren (Winthagen, 2007).
2.2

Probleemstelling

De probleemstelling van het onderzoek is opgebouwd uit twee onderdelen; de doelstelling en
de vraagstelling. Deze worden hieronder verder toegelicht.
2.2.1 Doelstelling
Dit onderzoek is praktijkgericht wetenschappelijk van aard en heeft als doel; ‘het doen van
onderzoek voor de ontwikkeling, de uitvoering en evaluatie van oplossingen voor
praktijkproblemen die bestaan bij organisaties buiten de wetenschap’ (’t Hart, Boeije & Hox,
2005, p. 71). In dit onderzoek is het doel het geven van inzicht in de mate van betrokkenheid
van de medewerkers bij de organisatie. Bovendien geeft dit onderzoek aan welke
maatregelen het management van SPF Beheer kan nemen ter vergroting van de
betrokkenheid van de medewerkers, resulterend in een beleidsadvies.
2.2.2 Vraagstelling
De doelstelling resulteert in de volgende vraagstelling. Deze vraagstelling is op te splitsen in
twee delen. Het eerste deel is verklarend van aard en het tweede deel is te zien als een
beleidsvraag.
In hoeverre hebben HRM-praktijken (Abilities, Motivation & Opportunity to participate) invloed
op de mate van betrokkenheid van de medewerkers en hoe kan het management deze
betrokkenheid vergroten?

Master thesis - Joyce Schrauwen

13

2.2.3 Deelvragen
De vraagstelling wordt beantwoord aan de hand van twee deelvragen, waarbij onderscheid
wordt gemaakt tussen een beschrijvende en een verklarende vraag.
•

Wat is de mate van betrokkenheid van de medewerker bij SPF Beheer?

•

Met welke factoren hangt deze mate van betrokkenheid samen?
o

In hoeverre hebben ‘Abilities’ invloed op betrokkenheid?

o

In hoeverre heeft ‘Motivation’ invloed op betrokkenheid?

o

In hoeverre heeft ‘Opportunity to participate’ invloed op betrokkenheid?

De eerste deelvraag kan gezien worden als beschrijvende vraag, waarbij achterhaald wordt
wat de huidige mate van betrokkenheid is bij de medewerkers. Met deze informatie wordt
duidelijk of en in hoeverre deze betrokkenheid kan worden vergroot. De volgende vraag is
verklarend van aard. Er wordt een relatie gelegd met factoren die een rol kunnen spelen bij
de mate van betrokkenheid. Deze vraag wordt opgesplitst in de HRM-praktijken, de drie
componenten uit het AMO-model (Appelbaum et al, 2000), waarbij wordt gekeken in
hoeverre de onafhankelijke componenten afzonderlijk invloed hebben op betrokkenheid, de
afhankelijke variabele.
2.3

Relevantie

Het praktische relevantie van dit onderzoek wordt verantwoord door het feit dat
betrokkenheid bij een organisatie zowel de medewerker als de organisatie ten goede komt.
Betrokken medewerkers voelen zich op hun plaats binnen de organisatie en zitten beter in
hun vel. Daarnaast worden medewerkers gezien als een cruciale factor binnen een
organisatie waarbij de mate van betrokkenheid van groot belang wordt geacht. Betrokken
medewerkers presteren immers beter (Ellemers, 2000). Betere prestaties van de
medewerkers leiden eerder tot betere organisatieprestaties. Meer kennis over betrokkenheid
geeft het management bovendien handvaten over de wijze waarop zij de betrokkenheid
kunnen vergroten.
Bovendien is er ook een wetenschappelijke relevantie aan dit onderzoek te geven. Uit de
literatuur blijkt dat er zich nog ‘witte plekken’ bevinden binnen het onderwerp van
betrokkenheid. In de literatuur wordt veel aandacht besteed aan de relatie tussen HRM en de
prestatie van de organisatie. Er blijkt namelijk voldoende empirisch bewijs te zijn om aan te
nemen dat HRM van belang is voor deze prestatie (Boselie & Paauwe, 2004; Becker &
Gerhart, 1996). Toch bestaat er onenigheid over hoe dit proces verloopt. De vraag hierbij is,
door middel van welke mediërende variabele(n) de relatie tussen HRM en de prestatie van
de organisatie tot stand komt. Dit wordt het ‘Black Box’ dilemma genoemd (Wright &
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Gardner, 2000; Becker & Gerhart, 1996). Er blijkt dat er nog weinig onderzoek naar deze
kloof in de literatuur is verricht.
Dit onderzoek zal hieraan dus een bijdrage leveren. Aan de hand van drie HRM-praktijken
(Abilities, Motivation, Opportunity to participate)

zal er gekeken worden in hoeverre zij

invloed hebben op de mate van betrokkenheid. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan;
of de mate van inspraak invloed heeft op de betrokkenheid van de medewerker, of dat de
maandelijkse beloning juist voor een groot deel deze mate verklaard.
2.4

Conceptueel model

Dit onderzoek legt een relatie tussen drie HRM-praktijken (‘Abilities’, ‘Motivation’ en
‘Opportunity to participate’) en affectieve betrokkenheid. Deze verbanden geven inzicht in
hoeverre de variabelen invloed hebben op betrokkenheid, in hoeverre er een causale relatie
is. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een onafhankelijke en afhankelijke variabele.
‘De onafhankelijke variabele wordt gezien als de oorzaak en de afhankelijke als het gevolg’
(’t Hart, Boeije & Hox, 2005, p. 177). De mate van betrokkenheid wordt gezien als een
afhankelijke variabele, waarop de onafhankelijke variabelen, ‘Abilities’, ‘Motivation’ en
‘Opportunity to participate’ invloed kunnen hebben. Een voorbeeld van een onafhankelijke
variabele is de mate van inspraak die een medewerker bij SPF Beheer ervaart, waarbij een
afhankelijke variabele betrokkenheid is. Het kan een veronderstelling zijn dat medewerkers,
die veel inspraak ervaren, een hogere mate van betrokkenheid hebben dan medewerkers die
minder inspraak ervaren. Er wordt dus gekeken in welke mate de onafhankelijke variabele
effect heeft op de houding en het gedrag van de deelnemer, de afhankelijke (’t Hart et al,
2005). Het gaat erom dat er in dit geval een verklaring wordt gevonden voor de mate van
betrokkenheid van de medewerker.

vcvc

HRMpraktijken

-

Abilities

-

Motivation

-

Opportunity to
participate

Affectieve
betrokkenheid

Figuur 2.1: Conceptueel model
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2.5

Hypothesen

De volgende hypothesen dienen als veronderstellingen die gebaseerd zijn op de literatuur.
1. De mate van betrokkenheid van de medewerkers van het Klantencentrum is ten
opzichte van het MTO 2007 verbeterd.
2. Naarmate de medewerker ‘Abilities’ in hoge mate aanwezig acht, zal deze een hogere
betrokkenheid hebben dan een medewerker die deze in mindere mate aanwezig acht.
3. Naarmate de medewerker ‘Motivation’ in hoge mate aanwezig acht, zal deze een
hogere betrokkenheid hebben dan een medewerker die deze in mindere mate aanwezig
acht.
4. Naarmate de medewerker ‘Opportunity to participate’ in hoge mate aanwezig acht, zal
deze een hogere betrokkenheid hebben dan een medewerker die deze in mindere mate
aanwezig acht.
2.6

Opzet van het rapport

Het doel van dit onderzoek is het geven van antwoord op de vraagstelling. Hierbij wordt
geprobeerd inzicht te verkrijgen in de mate waarin de drie componenten van het AMO-model
de betrokkenheid van de medewerkers beïnvloeden. Uiteindelijk resulteert dit in een
beleidsadvies gericht op het vergroten van de betrokkenheid van de medewerkers. Om dit te
bereiken wordt in hoofdstuk drie de literatuur omtrent dit onderwerp uitgewerkt in het
theoretisch kader. Vervolgens wordt in hoofdstuk vier de methode van onderzoek toegelicht
waarbij de variabelen worden geoperationaliseerd en de uitvoering van het onderzoek
zichtbaar wordt. In hoofdstuk vijf en zes volgen de resultaten waarbij een splitsing is gemaakt
tussen het kwantitatieve en het kwalitatieve onderzoek. De conclusies en het beleidsadvies
komen in hoofdstuk zeven aan bod en hoofdstuk acht is het afsluitende hoofdstuk met daarin
de discussie en het vervolgonderzoek.
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Hoofdstuk 3

Theoretisch kader

Dit onderzoek heeft betrekking op het gebied van Human Resource Management (HRM).
HRM heeft een belangrijke invloed op de prestatie van een organisatie. Deze relatie komt in
de eerste paragraaf van dit hoofdstuk aan de orde. Aan de hand van dit brede kader zal
vervolgens specifieker worden ingegaan op betrokkenheid en de variabelen die hierbij van
belang kunnen zijn. Deze variabelen worden inzichtelijk gemaakt door middel van het AMOmodel (Appelbaum, Bailey, Berg & Kalleberg, 2000). Tevens wordt de relatie tussen
betrokkenheid en deze variabalen verder uitgediept.
3.1

Organisatieprestatie

De prestatie van de organisatie is een begrip welke zich lastig laat omschrijven. Het kan
zowel vanuit een breed als een smal perspectief worden gezien. Prestaties kunnen op
verschillende niveaus worden gemeten, namelijk op individueel, team- en organisatieniveau
(Boselie & Paauwe, 2004). Organisatieprestaties kunnen daarnaast op diverse manieren tot
uiting komen. Zo kan er gekeken worden naar de winst die de organisatie maakt, maar ook
naar de productiviteit van de medewerkers of de klanttevredenheid. In dit onderzoek wordt er
voor de eenvoud vanuit gegaan dat de individuele prestaties van de medewerker een positief
effect hebben op de prestatie van de organisatie. De redenering is dat als de medewerkers
beter gaan presteren, het ook beter gaat met de prestatie van de organisatie. In deze context
wordt er ook vanuit gegaan dat de productiviteit van de medewerkers een goede indicator is
voor de prestatie van de organisatie.
3.2

HRM

In de jaren ‘20 en ‘30 zijn er, mede door professor Elton Mayo (1933) van Harvard University,
verschillende experimentele onderzoeken verricht naar de productiviteit van medewerkers.
Dit worden de zogenaamde Hawthorne studies genoemd (Olsen, Verley, Santos & Salas,
2004). Men wilde onderzoeken wat het effect was van een verandering in de werkomgeving
op de productiviteit. Ten eerste concludeerden de onderzoekers dat de prestatie van de
medewerker steeg als een direct resultaat van de aandacht die er aan de medewerker werd
besteed. Het geven van aandacht zorgde immers voor een verandering in het gedrag van de
medewerker. Ten tweede concludeerden de onderzoekers dat sociale interactie in de groep
een positief effect had op de productiviteit van de medewerkers. Als laatste werd
geconcludeerd dat de nieuwe managementstijl, waarbij meer open werd gecommuniceerd
tussen de medewerkers en de leidinggevenden, zorgde voor een hogere productiviteit.
Kortom, uit het onderzoek blijkt vooral dat meer aandacht voor de medewerker leidt tot een
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hogere productiviteit. Voorheen was deze aandacht er in veel mindere mate en ging men
ervan uit dat alleen de beloning een rol voor de medewerker speelt bij de productiviteit.
De Hawthorne studies hebben als springplank gefungeerd, waarbij de gedachte over de
aandacht voor de medewerkers sterk is veranderd. Deze aandacht komt terug in een nieuwe
benadering die zich in de jaren ‘60 ontwikkelde, het ‘Human Resource Management’ (HRM).
Een eenduidige vertaling hiervan is lastig aan te geven, maar deze stroming is te zien als
een specifieke invulling van het personeelsbeleid, waarbij een nieuwe benadering ten
opzichte van medewerkers ingezet wordt. Zij worden niet meer gezien als kostenpost, maar
als een waardevol bezit van de organisatie. Er wordt uitgegaan van de gedachte dat een
beter gebruik van de mogelijkheden van medewerkers zorgt voor een betere prestatie van de
organisatie.
In de literatuur wordt veel aandacht besteed aan de relatie tussen HRM en de prestatie van
de organisatie. Er blijkt namelijk voldoende empirisch bewijs te zijn om aan te nemen dat
HRM van belang is voor deze prestatie (Boselie & Paauwe, 2004; Becker & Gerhart, 1996).
Deze relatie komt door mediërende variabelen tot stand.
Er wordt verondersteld dat een juiste inzet van HRM-praktijken van invloed is op de
arbeidsbeleving van medewerkers (Appelbaum et al, 2000). HRM-praktijken zijn de
instrumenten die ingezet worden voor de medewerkers om de doelen van de organisatie te
bereiken. Hierbij kan gedacht worden aan participatie, promotiekansen en trainingen. De
mediërende variabelen die deze relatie tot stand brengen, komen tot uitdrukking in de HRMuitkomsten. Deze relatie is inzichtelijk gemaakt in figuur 3.1.

HRM-praktijken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Werving & Selectie
Socialisatie
Personeelsplanning
Beloning
Participatie
Afstemming HRMpraktijken
Decentralisatie
Training
Interne promotiekansen
Autonomie
Coaching

Organisatieprestatie

HRM-uitkomsten

+

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tevredenheid
Motivatie
Behoud
Aanwezigheid
Sociale klimaat
Betrokkenheid
Toewijding
Vertrouwen
Loyaliteit

+

• Productiviteit
• Kwaliteit product/dienst
• Onderzoek &
ontwikkeling
• Klanttevredenheid
• Toekomstige
investeringen
• Omzetgroei
• Marktaandeel
• Winst
• Marktwaarde

Figuur 3.1: Raamwerk HRM en prestatie
(Paauwe & Richardson, 1997 in Boselie & Van de Wiele, 2002)
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Uit het raamwerk blijkt dat diverse HRM-praktijken een indirecte invloed hebben op de
prestatie van de organisatie. HRM-praktijken hebben namelijk een positieve invloed op HRMuitkomsten, welke vervolgens een positief effect uitoefenen op de prestatie van de
organisatie. Dit wil zeggen dat bijvoorbeeld een betere participatie in het arbeidsproces,
zorgt voor een positievere arbeidsbeleving. Dit zorgt voor een verandering in de houding en
het gedrag. De medewerker kan zich, door de verbeterde participatie, meer betrokken voelen
bij de organisatie. De redenering die hieruit volgt is dat een meer betrokken medewerker,
meer werk zal verzetten, waardoor de productiviteit stijgt. Dit komt uiteindelijk de prestatie
van de organisatie ten goede (Paauwe & Richardson, 1997 in Boselie & Van de Wiele,
2002). Immers blijkt dat ‘beter’ personeelsbeleid aantoonbaar samengaat met zowel beter
gemotiveerde en betrokken personeel als met betere prestaties van de organisatie
(Appelbaum et al, 2000). Uit het bovenstaande raamwerk wordt zichtbaar dat er meerdere
manieren zijn waarop de relatie tussen HRM en prestatie van de organisatie kan worden
beschreven. Duidelijk is dat binnen HRM de medewerker een cruciale rol speelt in de
prestatie van de organisatie.
3.3

AMO-model

Er wordt verondersteld dat door middel van op een juiste wijze inzetten van HRM-praktijken,
de houding en het gedrag van medewerkers wordt beïnvloed (Steijn, 2003b). Het gedrag
geeft belangrijke implicaties voor de prestatie (Huselid, 2005). HRM-praktijken treffen dus de
individuele prestaties, welke op hun beurt kunnen leiden tot de prestaties van de organisatie.
Een visualisatie hiervan komt tot uiting in het AMO-model van Appelbaum, Bailey, Berg &
Kalleberg (2000), welke gebaseerd is op Bailey (1993). Dit model, zie figuur 3.2, schept een
meer specifieker beeld van de mechanismen die een rol spelen in de relatie tussen HRM en
prestatie dan het raamwerk van Paauwe & Richardson (1997).
HPWS
Abilities
Motivation

Effective
discretionary effort

Firm performance

Opportunity to participate

Figuur 3.2: AMO-model
(Appelbaum, Bailey, Berg & Kalleberg, 2000)

Het AMO-model maakt gebruik van een speciale vorm van HRM, het zogenaamde ‘High
Performance Work System’ (HPWS). Het HPWS kan ingezet worden om de medewerkers
richting de gewenste organisatieprestatie te sturen en komt zowel de organisatie als de
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medewerker ten goede komt (Appelbaum et al, 2000). Bij het HPWS worden de individuele
prestaties van de medewerker onderverdeeld in drie componenten. Het principe hiervan is
dat medewerkers optimaal presteren als zij kunnen (Abilities), willen (Motivation) en mogen
(Opportunity to participate) presteren (Winthagen, 2007). Zoals al eerder vermeld in
hoofdstuk ‘Probleemdefiniëring’, bestaat het AMO-model uit de volgende drie componenten:
•

‘Abilities’; medewerkers kunnen de functie goed uitvoeren omdat ze de benodigde
kennis, vaardigheden en competenties bezitten en/of deze kunnen ontwikkelen.

•

‘Motivation’; medewerkers willen hun functie uitvoeren omdat ze er op de juiste wijze voor
worden beloond, gericht op prikkelingen en aansporingen ter ontwikkeling van de
motivatie.

•

‘Opportunity to participate’; de werkomgeving biedt de medewerker de benodigde
support, te denken valt aan medezeggenschap, inspraak en autonomie.

Door de inzet van de diverse HRM-praktijken kunnen deze drie AMO-componenten worden
gecreëerd. Hierdoor ontstaat er het HPWS die via een ‘effective discretionary effort’ (grotere
bereidheid) de ‘firm performance’ (organisatieprestatie) beïnvloedt (Appelbaum et al, 2000).
Een ‘effective discretionary effort’ geeft de bereidheid van de medewerker om een prestatie
te leveren weer. Deze bereidheid komt tot uitdrukking in de mate van betrokkenheid van de
medewerker. Een grotere bereidheid van de medewerker geeft een grote mate van
betrokkenheid weer en zal leiden tot een betere prestatie. Kortom, het doel van het AMOmodel is het vergroten van de betrokkenheid van de medewerkers door de inzet van de drie
AMO-componenten, waardoor de prestatie van de organisatie wordt verbeterd.
Verschillende onderzoeken hebben bewezen dat de drie componenten van het AMO-model
bijdragen aan de mate van betrokkenheid van de medewerkers. De mate waarin de
medewerker de drie AMO-componenten aanwezig acht in en rond het werk, heeft invloed op
betrokkenheid. Deze mate wordt gezien als veroorzaker van een bepaalde mate van
betrokkenheid (Appelbaum et al. ,2000). Bovendien geeft Kim (2002) in zijn onderzoek naar
participatief management en betrokkenheid aan dat autonomie en inspraak van
medewerkers een positieve invloed hebben op de betrokkenheid. Daarbij geeft het
onderzoek de aanbeveling om als organisatie af te stappen van het traditionele model van
hiërarchische structuur en de organisatiecultuur te veranderen in participatief management.
Bovendien beweert Wallace (in Boselie & Paauwe, 2004) dat autonomie voor medewerkers
in besluitvorming en met betrekking tot het inrichten van de eigen werkzaamheden een
positief effect heeft op betrokkenheid. Dit komt in het AMO-model tot uiting bij ‘Opportunity to
participate’.
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Zoals al eerder vermeld, wordt er vanuit gegaan dat de mate van betrokkenheid invloed heeft
op de prestatie van de organisatie. Betrokkenheid is een mediërende variabele in de relatie
van de HRM-praktijken met de prestatie. Hieruit valt op te maken dat hoe hoger de mate van
betrokkenheid van de medewerker bij de organisatie is, hoe beter de prestaties van die
organisatie zullen zijn.
3.4

HRM-uitkomsten

De HRM-uitkomsten worden beïnvloed door HRM-praktijken en hebben bovendien zelf
invloed op de prestatie van de organisatie (Paauwe & Richardson, 1997 in Boselie & van der
Wiele, 2002). In deze paragraaf zal allereerst uiteengezet worden wat er in de literatuur
wordt verstaan onder betrokkenheid. Vervolgens zal vanuit de literatuur worden aangegeven
op welke manier de betrokkenheid van de medewerkers kan worden vergroot.
3.4.1 Betrokkenheid
In de Engelse literatuur wordt voor betrokkenheid in deze context veelal de term
‘commitment’ gebruikt. Deze term verwijst zowel naar de binding en de betrokkenheid van de
medewerker bij de organisatie als naar de taken en de doelgroep waarvoor men werkt. Om
duidelijkheid te scheppen in de begrippen en verwarring te voorkomen, zal in dit verband
voortaan het woord ‘betrokkenheid’ worden gebruikt.
“Betrokkenheid van medewerkers is een belangrijke factor in het succes van de organisatie” en
“Betrokken medewerkers presteren beter” (Ellemers, 2000)

In een persbericht van de Universiteit Leiden geeft Ellemers (2000) aan dat betrokkenheid bij
het werk maatgevend is voor de inzet en prestatie van medewerkers. Naarmate
medewerkers zich meer betrokken voelen bij hun team, zijn ze bereid zich meer in te
spannen voor de taak die het team moet verrichten.
Betrokkenheid betekent dat medewerkers een sterk geloof hebben in de doelen en waarden
van de organisatie, opdrachten en verwachtingen vrijwillig nakomen, een substantiële
bijdrage leveren aan het realiseren van de doelen van de organisatie en het verlangen
hebben deel uit te willen maken van de organisatie (Mowday, Porter & Steers, 1982;
Firestone & Pennell, 1993). Betrokken medewerkers leveren veel voordelen op voor de
organisatie. Zij hebben een positievere houding ten aanzien van de organisatie, ze denken
meer mee en stellen zich flexibeler op. Daarnaast melden zij zich minder vaak ziek en zijn zij
minder geneigd om de organisatie te verlaten. Een niet betrokken medewerker zal, als er
voldoende mogelijkheden bestaan om ergens anders werk te vinden, sneller de stap nemen
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om ook daadwerkelijk te vertrekken.8 Dit bespaart een organisatie niet alleen geld, maar ook
een groot gedeelte van de kennis die aanwezig is bij de medewerker blijft in het bedrijf. Dit is
dus ook een reden om te investeren in betrokkenheid (Spijker, 2007).
Volgens Meyer & Allen (1991) kan betrokkenheid worden onderverdeeld in 3 componenten,
namelijk affectieve, normatieve en continuïteitsbetrokkenheid.
- Affectieve betrokkenheid wordt gezien als het gevoel van de medewerker deel uit te maken
van de organisatie en daarbij een emotionele binding met de organisatie te hebben. Het is
gericht op de mate waarin een medewerker zich kan identificeren met de organisatie;
affiniteit met de organisatie heeft.
- Normatieve betrokkenheid heeft betrekking op de morele verplichting van de medewerker
ten opzichte van de organisatie of hun collega’s om de organisatie niet te verlaten.
- Continuïteitsbetrokkenheid is van toepassing als medewerkers werken bij een organisatie
uit noodzaak. Het verlaten van de organisatie is nadelig voor hen, omdat ze bijvoorbeeld
onvoldoende andere arbeidsalternatieven hebben of vanwege de goede primaire en
secundaire arbeidsvoorwaarden. Het reflecteert naar de mate waarin de medewerker zich
gebonden voelt aan de organisatie vanwege de beloning die hiertegenover staat.
Affectieve betrokkenheid heeft de sterkste positieve relatie met de prestatie van een
medewerker, gevolgd door normatieve betrokkenheid. Continuïteitsbetrokken of niet
betrokken medewerkers kunnen echter de organisatie tegenwerken en het succes van de
organisatie remmen.
Betrokkenheid en tevredenheid zijn twee begrippen die nauw met elkaar zijn verbonden en
worden in de praktijk vaak door elkaar gebruikt. Maar tevredenheid kan worden uitgelegd als
het gevoel van welbevinden dat een medewerker door het werk ervaart. Het wordt gezien als
een weergave van de stemming, die gekoppeld is aan het werk. Betrokkenheid heeft juist
betrekking op de verbondenheid met de doelen van de organisatie. Betrokkenheid gaat
verder dan tevredenheid. Een medewerker kan immers tevreden over het werk zijn, maar
niet betrokken zijn, als de medewerker niet achter de doelen van de organisatie staat.9
In het verdere onderzoek wordt het begrip betrokkenheid meetbaar gemaakt, waardoor er
inzicht kan worden verschaft in welke mate de medewerker van het Klantencentrum zich
betrokken voelt bij SPF Beheer. Bovendien wordt gemeten in hoeverre de drie componenten
van het AMO-model invloed hebben op deze mate van betrokkenheid.

8 Bron: www.effectory.nl
9 Idem
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Hoofdstuk 4

Methoden van onderzoek

Om de centrale vraag van dit onderzoek te beantwoorden wordt er gebruik gemaakt van
twee verschillende dataverzamelingsmethoden. Het kwantitatieve onderzoek bestaat uit het
uitzetten van een enquête onder alle medewerkers. In het kwalitatieve onderzoek zijn enkele
interviews gehouden om een diepere visie omtrent betrokkenheid te achterhalen. Beide
onderdelen worden in dit hoofdstuk beschreven.
4.1

Aard van het onderzoek

In dit onderzoek is er sprake van een praktijkprobleem waarbij behoefte is aan meer inzicht
over de mate van betrokkenheid. SPF Beheer is hierbij de directe opdrachtgever en is
geïnteresseerd in de uitkomsten van het onderzoek. Op basis van dit inzicht kan een
beleidsadvies opgezet worden om de mate van betrokkenheid te beïnvloeden.
Dit onderzoek wordt gezien als praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. ‘Praktische
problemen van aanwijsbare mensen buiten de wetenschap, in dit geval een organisatie,
vormen immers het uitgangspunt, waarbij de onderzoeker beoogt gegevens aan te dragen
die gebruikt kunnen worden bij het vinden en uitproberen van praktische oplossingen voor
deze problemen’ (’t Hart et al, 2005, p. 104). Het onderzoek is ook explorerend van aard. Het
bekijkt of er samenhang bestaat tussen de mate van betrokkenheid en de drie componenten
van het AMO-model (Appelbaum et al, 2000). ‘Er is immers sprake van explorerend
onderzoek wanneer de onderzoeker geïnteresseerd is in een bepaald verschijnsel, maar nog
niet exact kan voorspellen welke variabelen precies en op welke wijze met het verschijnsel
samenhangen’ (’t Hart et al, 2005, p. 104).
4.2

Kwantitatief onderzoek

Zoals zichtbaar in het conceptueel model kunnen er causale relaties tussen de drie AMOcomponenten en affectieve betrokkenheid gelegd worden. Om deze relaties inzichtelijk te
maken, is er een enquête uitgevoerd.
4.2.1 Onderzoekseenheden
Het onderzoek vindt plaats bij de afdeling Klantencentrum van SPF Beheer. Het
Klantencentrum bestaat uit de vijf verschillende sectoren, met totaal 60 medewerkers. Er is
voor deze afdeling gekozen, daar zij degene zijn met de laagste score bij het MTO in 2007.
Het management zou graag meer inzicht verkrijgen omtrent deze lage score. Om een goede
vergelijking te kunnen maken met het MTO (2007) is het verstandig om te kiezen voor
dezelfde respondenten. In dit geval zijn dat alle medewerkers van het Klantencentrum. Dit
Master thesis - Joyce Schrauwen

23

was ook de reden dat er niet is gekozen voor een splitsing in verschillende taakgebieden,
zoals uitvoerend of staf. De gegevens uit het laatste MTO (2007) zijn per afdeling
aangeleverd door het onafhankelijke bureau, Effectory. Er is gekozen om ook de externe
medewerkers deel te laten nemen aan het onderzoek. Het komt namelijk geregeld voor dat
externe medewerkers een lange periode actief aanwezig zijn bij SPF Beheer en bovendien
nieuwe inzichten kunnen verschaffen, welke het onderzoek ten goede kunnen komen.
Alle medewerkers van het Klantencentrum hebben een email ontvangen, waarin de
naderende enquête werd aangekondigd. Vervolgens is de enquête op papier uitgedeeld aan
alle medewerkers. De email is te vinden in bijlage 2, de schriftelijke enquête is bijlage 3. De
respondenten hebben twee weken de tijd gekregen om de enquête te retourneren. Direct
daarna heeft de verwerking plaatsgevonden door middel van het computerprogramma
SPSS. Daarbij zijn statistische verbanden tussen de verschillende variabelen gelegd. De
uitkomsten hiervan hebben als input gediend voor het kwalitatieve onderzoek.
4.2.2 Dataverzameling
Deze enquête bestaat uit 17 vragen, waarbij per vraag verschillende antwoordmogelijkheden
zijn.

Een

uitgebreid

overzicht

van

de

onderdelen

in

de

enquête

met

de

antwoordmogelijkheden opgenomen in bijlage 4. Daarin is inzichtelijk gemaakt welke vragen
en stellingen onder

welk

onderdeel vallen.

Bovendien staat

aangegeven

welke

antwoordmogelijkheden er zijn en welke code er is gebruikt voor de verwerking in het
programma SPSS. De vragen uit de enquête zijn gebaseerd op het AMO-model van
Appelbaum et al. (2000). In dit model worden de drie componenten uiteengezet, welke
vertaald zijn in verschillende vragen. Hierbij zijn sommige vragen verbijzonderd naar de
situatie van SPF Beheer. Bovendien zijn er enkele vragen letterlijk overgenomen uit het MTO
(2007) van SPF Beheer. Hierdoor is een vergelijking van de situatie vóór de reorganisatie ten
opzichte van de huidige situatie mogelijk. Een verantwoording van de verschillende vragen
en stellingen die zijn opgenomen, is in de volgende paragraaf te vinden.
De enquêtes zijn verwerkt door middel van het computerprogramma SPSS, waarbij voor de
samenhang tussen de AMO-componenten en betrokkenheid gebruik is gemaakt van de
associatiemaat Cramér’s V. De toepassing hiervan is verder uiteengezet in hoofdstuk 5.
4.2.3 Operationalisering
In deze enquête is getracht de verschillende begrippen te operationaliseren door middel van
verschillende vragen en stellingen. Er wordt uiteengezet hoe de begrippen meetbaar zijn
gemaakt.
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Betrokkenheid
Betrokkenheid is het centrale begrip van het onderzoek. Zoals al eerder in het theoretische
gedeelte vermeld is, bestaat betrokkenheid uit drie soorten, namelijk affectieve, normatieve
en continuïteitsbetrokkenheid (Meyer & Allen, 1991). In de enquête is elke soort door een
stelling geoperationaliseerd. Wanneer een respondent aangeeft het ‘eens’ te zijn met de
stelling ‘Ik vind het leuk om de komende jaren bij SPF Beheer te blijven werken’, blijkt
degene affectief betrokken te zijn. De stelling ‘Ik heb het gevoel dat SPF Beheer niet zonder
mij kan, dus ik blijf er werken’ geeft de mate van normatieve betrokkenheid aan en ‘Ik zou
me schuldig voelen als ik de organisatie nu verlaat’ de mate van continuïteitsbetrokkenheid.
Deze drie stellingen zijn allen direct afkomstig uit het MTO welke in 2007 onder alle
medewerkers van SPF Beheer is gehouden.
AMO-componenten
In het onderzoek worden drie verschillende AMO-componenten als onafhankelijke variabelen
afgezet tegen het begrip betrokkenheid. Voor het meten van deze drie AMO-componenten is
gebruik gemaakt van een onderzoek van Thoonen (2005). Zij heeft de enquêtevragen
gebaseerd op de AMO-checklist van Appelbaum et al. (2000) en bestaande vragenlijsten van
Huselid (1995) en Guthrie (2001).
De ‘A’ (Abilities) van de AMO-componenten bestaat uit de benodigde kennis, vaardigheden
en competenties van de medewerker en of zij deze kunnen ontwikkelen. Dit component is
omgezet in 6 stellingen, waarbij er gevraagd wordt of de medewerker gesprekken heeft
gehad met de leidinggevende over bijvoorbeeld werkafspraken of opleidingswensen. En of
de resultaten uit deze gesprekken ook zijn vastgelegd. Deze vragen hebben een drie-punts
schaal (Ja, Nee, Nvt).
De ‘M’ (Motivation) heeft betrekking op de prikkelingen en aansporingen die de medewerker
ontvangt ter ontwikkeling van de motivatie. Het bestaat uit twee verschillende onderdelen,
waarbij eerst gevraagd wordt naar de waardering van de medewerker voor vijftien primaire
en secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze arbeidsvoorwaarden kunnen gewaardeerd worden
middels een vijf-punt Likert

10

schaal (1 = Zeer goed, 5 = Zeer slecht). Hierbij is ook de optie

‘Nvt’ opgenomen, daar de mogelijkheid bestaat dat de medewerker geen gebruik maakt van
een bepaalde arbeidsvoorwaarde. Het tweede onderdeel bevat stellingen over de prikkels
die de medewerker ontvangt betreffende de informatievoorziening binnen SPF Beheer,
waarbij ook een vijf-punt Likert schaal (1 = Voldoende, 5 = Onvoldoende) gehanteerd wordt.
10 Deze schaal is vernoemd naar Rensis Likert, die de schaal voor het eerst in 1932 gebruikte. Bij deze schaal wordt
verondersteld dat de antwoorden op de Likertschaal niet alleen ordinaal, maar ook interval geschaald zijn (www.wikipedia.nl).

Master thesis - Joyce Schrauwen

25

Onder de ‘O’ (Opportunity to participate) valt de benodigde support die de medewerker
ervaart, waarbij er onderscheid wordt gemaakt tussen inspraak en autonomie. De items
inspraak en autonomie zijn geformuleerd in respectievelijk zeven en vijf stellingen, die ook
middels een vijf-punts Likert schaal beantwoord kunnen worden (1 = Voldoende, 5 =
Onvoldoende).
4.2.4 Overige vragen
De volgende variabelen dienen als achtergrondvariabelen van het onderzoek; geslacht,
leeftijdscategorie, soort dienstverband, aantal dienstjaren, omvang van het dienstverband,
sector waarin degene werkzaam is en huidige salarisschaal. Deze geven een specifiekere
beschrijving van de respondenten aan. Een specifiekere uitwerking van deze variabelen is te
vinden in bijlage 5.
In de enquête zijn verder enkele andere vragen opgenomen, welke geen direct relatie
hebben met de vraagstelling. De verloopintentie van de medewerker is gemeten door een
vraag naar de concrete actie die is ondernomen in de afgelopen drie maanden of welke in de
komende drie maanden nog gaat komen. Ook deze vraag is letterlijk overgenomen uit het
MTO 2007 om een vergelijking mogelijk te maken.
Het onderdeel medewerkerstevredenheid bevat twee stellingen, waarbij de respondent een
rapportcijfer (van 0 t/m 10) kan geven aan het werk en aan de werkgever, SPF Beheer.
Als laatste is er een vraag opgenomen welke betrekking heeft op de reorganisatie die in juni
2007 heeft plaatsgevonden. Er wordt gevraagd wat de mening over deze reorganisatie is,
waarbij weer gebruik is gemaakt van een vijf-punt Likert schaal (1 = Geslaagd, 5 = Niet
geslaagd). Ook de optie ‘Nvt’ is opgenomen. Deze kan worden gebruikt wanneer de
respondent minder dan een jaar in dienst is en deze reorganisatie dus niet heeft
meegemaakt.
4.3

Kwalitatief onderzoek

Nadat de resultaten uit de enquêtes bekend zijn, is er gestart met het afnemen van
interviews met enkele medewerkers van het Klantencentrum. De resultaten uit het
kwantitatieve onderzoek dienen hiervoor als basis.
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4.3.1 Onderzoekseenheden
Voor

het

selecteren

Werkzaam in sector

van

de

participanten is er gebruik gemaakt van
een getrapte steekproef (’t Hart et al,
2005).

Per

sector

zijn

participanten

voor

de

er

aselect

interviews

getrokken.

Midoffice
Frontoffice
Backoffice
Uitkeringsadministratie
Verzekeringen/Hypotheken
Totaal

Aantal
respondenten
4
11
17
5
10
47

Aantal
participanten
1
2
4
1
2
9

Figuur 4.2: Samenstelling participanten

Hierdoor is er rekening gehouden met de grootte van de sector. Als vuistregel is gebruikt, dat
per 5 respondenten van de enquête er 1 interview plaatsvindt. Zoals weergegeven in figuur
4.2, komt dit neer op een totaal van negen interviews. De uitgekozen participanten hebben
per email een uitnodiging ontvangen voor het interview, waarin gevraagd is of zij bereid zijn
hieraan mee te werken. Deze email is in bijlage 12 toegevoegd. De interviews duren
ongeveer 60 minuten en vinden allen plaats op het kantoor van SPF Beheer. Hierbij is
nadrukkelijk aangegeven dat bij het interview de anonimiteit gewaarborgd zal blijven. De
resultaten zijn niet te herleiden naar direct aanwijsbare personen.
4.3.2 Dataverzameling
De

informatie

voor

het

kwalitatieve

onderzoek

is

verkregen

door

middel

van

semigestructureerde interviews. In het begin zijn er meerdere open vragen gesteld, waardoor
de participant geprikkeld is om verder te vertellen. De formulering en de volgorde van de
vragen ligt hierbij wel vast, waardoor er gezorgd is voor een bepaalde houvast. Bovendien
zijn aanwijzingen opgenomen bij het over de aspecten waarover de interviewer kan
doorvragen. Tijdens de interviews is gebruik gemaakt van een topiclijst, welke te vinden is in
bijlage 13. Daarop staan enkele hoofdvragen afgewisseld met thema’s en punten om door te
vragen (’t Hart et al, 2005).
Topics

Er is doorgevraagd op de antwoorden van de respondent, totdat
er voldoende informatie betreffende het topic is verkregen. De

Betrokkenheid

topics staan in figuur 4.3 onder elkaar. Bij ‘Overige’ is er

Abilities

gevraagd naar opvallendheden uit de enquête, zoals de lage
verloopintentie en andere factoren die een rol kunnen spelen bij
de mate van betrokkenheid. Ook is er gevraagd naar

Motivation
Opportunity to participate
Reorganisatie
Overige

verbeterpunten voor het management.
Figuur 4.3: Topics voor de interviews

Het interview is opgenomen door middel van een voicerecorder, waardoor het makkelijk was
om

het

interview

later

terug

te

luisteren.

Allereerst

is

er

gevraagd

naar

de

persoonsgegevens, zoals de functie en het aantal dienstjaar bij SPF Beheer. Vervolgens zijn
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de verschillende topics aan bod gekomen. Hierbij is steeds doorgevraagd op de antwoorden
van de participant. Op het einde zijn er nog enkele vragen gesteld over de reorganisatie en
enkele opvallendheden die uit de enquête naar voren zijn gekomen. Na afloop is de
participant hartelijk bedankt voor zijn of haar medewerking en binnen enkele dagen hebben
zij de uitwerking van het interview ontvangen. Op deze manier was het voor de participant
mogelijk om na te gaan of de juiste antwoorden zijn overgenomen voor de verdere
verwerking van het interview. Bovendien wordt door deze controle de betrouwbaarheid van
het onderzoek vergroot. Uiteindelijk zijn alle uitgewerkte interviews verder geanalyseerd. Niet
relevante informatie is verwijderd en de antwoorden zijn ingedeeld naar de verschillende
topics en labels. Een uitwerking van de topics en labels is te vinden in het analyseschema in
bijlage 14. Door het onder elkaar zetten van de antwoorden van de participanten op de
topics, zijn er ‘overall’ conclusies getrokken.
4.4

Betrouwbaarheid en validiteit

Bij het kwantitatieve onderzoek is gebruikgemaakt van een standaardenquête voor alle
respondenten. Op deze manier is er sprake van standaardisering, waardoor de
betrouwbaarheid wordt bevorderd. Bovendien is er gebruikgemaakt van gesloten vragen in
de enquête. Dit verlaagt de kans dat er vragen over het hoofd worden gezien en antwoorden
kunnen hierdoor makkelijker verwerkt worden. Dit draagt dus bij aan de betrouwbaarheid en
vergelijkbaarheid van de verzamelde uitkomsten. Er is ook een betrouwbaarheidsanalyse
uitgevoerd door middel van de Cronbach’s alpha onder de stellingen die één gezamenlijk
begrip meten. Er is gecontroleerd of de betreffende stellingen ook werkelijk hetzelfde begrip
meten. Voor wat betreft de validiteit zijn de verschillende begrippen in de enquête omgezet
naar verschillende stellingen. Het afdekken van een begrip door meerdere stellingen heeft
een positieve invloed op de begripsvaliditeit. Verder is de interne validiteit gewaarborgd door
het gebruiken van duidelijke taal en het vermijden van suggestieve vragen in de enquête.
Ook dubbele ontkenningen zijn vermeden en er is gezorgd voor eenduidigheid in de vragen
en antwoordcategorieën. In het kwalitatieve onderzoek is ook gedacht aan de
betrouwbaarheid door het garanderen van de anonimiteit aan de participanten van de
interviews (’t Hart et al, 2005). Daarnaast is er een topiclijst gebruikt, waardoor er sprake is
van standaardisatie van de dataverzameling. Dit vergroot ook de betrouwbaarheid. Sociaal
wenselijke antwoorden kunnen de interne validiteit aantasten. Vandaar dat er in de
interviews meerdere malen op de anonimiteit van het onderzoek is gewezen. SPF Beheer
zal immers niet op de hoogte worden gesteld van persoonlijke meningen.
Nu duidelijk is hoe de verschillende begrippen zijn geoperationaliseerd en de data is
verzameld, kunnen de resultaten van zowel het kwantitatieve als kwalitatieve onderzoek
uitgewerkt in de volgende hoofdstukken.
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Hoofdstuk 5

Resultaten Kwantitatief onderzoek

Voor dit hoofdstuk zijn de uitkomsten van de enquêtes geanalyseerd tot resultaten. Allereerst
worden de respons en de achtergrondvariabelen uiteengezet, waarna het begrip
betrokkenheid aan bod komt. Hierbij wordt gekeken in welke mate de medewerkers zich
affectief betrokken voelen bij SPF Beheer. Ook de uitkomsten van de drie onafhankelijke
AMO-componenten,

‘Abilities’,

‘Motivation’

en

‘Opportunity

to

participate’,

worden

geanalyseerd. Daarbij komt per component de relatie met betrokkenheid naar voren.
Vervolgens is de vraag of er een verband te leggen is tussen betrokkenheid en de drie
onafhankelijke componenten.
5.1

Respons

Het onderzoek vindt plaats onder alle medewerkers van het Klantencentrum van SPF
Beheer. Deze afdeling bestaat uit vijf verschillende sectoren, te weten Midoffice, Frontoffice,
Backoffice, Uitkeringsadministratie en Verzekeringen & Hypotheken. In totaal zijn er 60
enquêtes uitgedeeld onder de medewerkers, onder zowel vaste, tijdelijke als externe
medewerkers. 51 respondenten hebben de enquête retourgestuurd. Dit komt neer op een
respons van 85%. Bij het retourneren bleek duidelijk dat voornamelijk externe medewerkers
het lastig vonden om de enquête in te vullen, daar het onderzoek zich richt op de
betrokkenheid bij SPF Beheer. Van de negen externen hebben er vier de enquête ingevuld
en zijn dus de grootste groep die de enquête niet hebben teruggestuurd. Bovendien is bij de
analyse gebleken dat de uitkomsten van deze enquêtes weinig informatie toevoegt aan het
geheel. Hierdoor is ervoor gekozen om de externe medewerkers niet op te nemen als
respondenten. Het totaal van het aantal (interne) medewerkers komt neer op 51, waarbij er
47 retour zijn gestuurd. Hierbij dient vermeld te worden dat het lastig is om gedegen
uitspraken te doen over een groep van 47 respondenten. Bij zo’n klein aantal respondenten
zijn de meeste verbanden niet significant. Maar omdat deze 47 respondenten betrekking
hebben op een gehele groep, namelijk de medewerkers van het Klantencentrum, is het toch
mogelijk om enkele resultaten uit de enquêtes af te leiden.
5.2

Controlevariabelen

In de enquête is gebruik gemaakt van enkele vragen die betrekking hebben op
controlevariabelen als geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. Er is gekeken in hoeverre deze
variabelen samenhangen met betrokkenheid. Deze variabelen dienen tevens als
achtergrondvariabelen, waarbij zij inzicht geven in het type respondent die de enquête heeft
ingevuld. Met deze variabelen zijn verder geen statistische verwerkingen verricht.
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Geslacht

Van de 47 respondenten is de verhouding tussen man en
vrouw ongeveer gelijk, respectievelijk 24 (51.1%) en 23
(48.9%). Meer dan de helft (53%) van de respondenten

Man
Vrouw
Totaal

geeft aan in de leeftijdscategorie tussen de 30 en 40 jaar
te vallen en dit is ook de gemiddelde leeftijdscategorie.

Aantal
24
23
47

Percentage
51%
49%
100%

Figuur 6.1: Verhouding man - vrouw

Verder heeft 87% een contract voor onbepaalde tijd bij SPF Beheer en 13% voor bepaalde
tijd. Zoals al eerder vermeld zijn de externe medewerkers uiteindelijk niet als respondent
opgenomen in dit onderzoek. Bij het opleidingsniveau ligt de modus op MBO/HAVO/VWO en
modus van het salaris op schaal 5 en 7. In bijlage 5 is een gedetailleerde en uitgebreidere
uitwerking van deze achtergrondvariabelen te vinden.
Werkzaam in sector

De verdeling van de respondenten over de
verschillende
Klantencentrum

sectoren
is

binnen

het

figuur

6.2

in

weergegeven. De respondenten zijn niet
gelijkmatig over de afdelingen verdeeld,
hiermee wordt in het verdere onderzoek
rekening gehouden.

Midoffice
Frontoffice
Backoffice
Uitkeringsadministratie
Verzekeringen/Hypotheken
Totaal

Aantal
4
11
17
5
10
47

Percentage
9%
23%
36%
11%
21%
100%

Figuur 6.2: Verhouding respondenten per sector

5.3

Betrokkenheid

Zoals in de probleemstelling is vermeld, probeert dit onderzoek een relatie te vinden tussen
de drie AMO-componenten en betrokkenheid. In de enquête is het begrip betrokkenheid
gemeten door middel van drie stellingen, welke overeenkomen met de drie soorten
betrokkenheid, namelijk affectief, normatief of continuïteit. In de enquête zijn voor deze
stellingen vijf antwoordmogelijkheden aangegeven, namelijk: 1= zeer mee eens, 2 = mee
eens, 3 = neutraal, 4 = mee oneens, 5 = zeer mee oneens. De analyse van de enquêtes
geeft voor wat betreft betrokkenheid de volgende uitkomsten.
Descriptive Statistics
N
Affectief betrokken
Normatief betrokken
Continuïteitsbetrokken

47
47
47

Minimum
1
3
3

Maximum
5
5
5

Mean
2,21
4,28
4,43

Std. Deviation
1,041
,852
,801

Figuur 6.3: Uitkomsten per soort betrokkenheid

Master thesis - Joyce Schrauwen

30

Figuur 6.3 laat zien wat het aantal respondenten is geweest (N), de minimale (Minimum) en
maximale (Maximum) score en het gemiddelde (Mean). Bovendien is de standaardafwijking
(Std. Deviation) zichtbaar. Een lage standaardafwijking geeft aan dat de spreiding rond het
gemiddelde kleiner is dan bij een hoge standaardafwijking (Baarda, de Goede & van Dijkum,
2003). Dit betekent dat er minder extremen zijn. Hieruit valt af te leiden dat het gemiddelde
van de affectieve betrokkenheid redelijk hoog ligt (2.21), zeker in vergelijking met de andere
twee soorten betrokkenheid (4.28 en 4.43). Dit wil zeggen dat het grootst aantal
respondenten aangeeft zich affectief betrokken te voelen bij SPF Beheer. Daarbij is de grote
standaardafwijking (1.041) opvallend. Dit houdt in dat de antwoorden van de respondenten
een grote spreiding hebben. Verder komt duidelijk naar voren dat geen van de respondenten
aangeeft zich normatief of continuïteitsbetrokken te voelen bij de organisatie. De minimum
score is immers bij die twee soorten betrokkenheid niet lager dan 3. Dit wil zeggen dat
niemand zich (volledig) normatief of continuïteitsbetrokken voelt bij SPF Beheer. Dit is een
positief resultaat voor de organisatie, daar zij niet blij zijn met normatief en
continuïteitsbetrokkenen. 63.8% van de respondenten geeft aan zich affectief betrokken te
voelen bij SPF Beheer. De details van de verdeling per sector zijn zichtbaar in bijlage 6. Dit
is ook een positief resultaat, affectieve betrokkenen staan immers achter de doelen van de
organisatie, voelen zich emotioneel verbonden en hebben het gevoel deel uit te maken van
de organisatie. Het verdere onderzoek richt zich op affectieve betrokkenheid, omdat dit het
meest van belang is voor een organisatie. Bovendien is uit de analyse van de enquêtes naar
voren gekomen dat normatieve en continuïteitsbetrokkenheid weinig tot geen samenhang
hebben met de drie AMO-componenten.
Bij de analyse is verder naar voren gekomen dat er zich opvallende verschillen voordoen
tussen de vijf sectoren. Vandaar dat de verdeling van deze sectoren ook zichtbaar is
gemaakt
histogram.
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100%

zichtbaar dat de medewerkers van
80%

betrokken voelen bij SPF Beheer. Bij
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het laagst, waarbij ook bijna 20%
aangeeft zich niet betrokken te
voelen. Een specifiekere uitwerking
hiervan is te vinden in bijlage 7.

Affectief betrokken

de Midoffice zich allemaal (affectief)

60%

Niet betrokken
Neutraal
Betrokken

40%

20%

0%
Mo

Fo

Bo

Uitk.adm.

V&H

Sector

Figuur 6.4: Betrokkenheid per sector
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In de volgende paragrafen worden de resultaten van de drie AMO-componenten ‘Abilities’,
‘Motivation’ en ‘Opportunity to participate’ toegelicht en in verband gebracht met de
afhankelijke variabele betrokkenheid.
5.4

AMO-componenten

Door het geven van verschillende stellingen met meerdere antwoordmogelijkheden is het
voor de respondent gemakkelijker om de waarde van een begrip aan te geven. Voor de
analyse geven deze stellingen samen een waarde aan het begrip. Samen kunnen deze
afzonderlijke stellingen worden gecombineerd tot een totaalscore. Hierbij is het van belang
om te weten of het wel geoorloofd is deze scores zomaar op te tellen tot een totaalscore.
Hiervoor wordt een betrouwbaarheidsanalyse uitgevoerd welke wordt uitgedrukt in een getal,
de homogeniteitscoefficient Cronbach’s alpha. ‘Dit is de meest gebruikte maat in de
klassieke testtheorie en kan een waarde hebben van .00 tot 1.00 waarbij 1.00 aangeeft dat
de stellingen elkaar volledig overlappen’ (Baarda et al, 2003, p. 75). Afhankelijk van de
complexiteit van het te meten begrip wordt meestal uitgegaan van een gewenste minimale
alpha van .60 bij complexe begrippen en van .80 bij minder complexe begrippen.

Betrouwbaarheid (Reliability)

Abilities
Motivation - Informatievoorziening
Opp. to Part. - Inspraak
Opp. to Part. - Autonomie

Cronbach's Alpha
.816
.876
.866
.928

Aantal items
6
8
7
5

Figuur 6.5:Betrouwbaarheid AMO-componenten

De alpha-waarden die de diversen begrippen hebben, liggen allen boven de .80. Deze
waarde is tamelijk hoog te noemen. Het geeft dus aan dat de betrouwbaarheid van de
verschillende stellingen die hetzelfde begrip meten hoog is en deze stellingen goed met
elkaar samenhangen.
Descriptive Statistics
N
Abilities
Motivation - Informatie
Motivation - Avw
Opp. to participate - Inspraak
Opp. to participate - Autonomie

47
47
47
47
47

Minimum
1
1
1
1
1

Maximum
3
4
3
5
5

Mean
1,21
2,55
2,00
2,53
2,34

Std. Deviation
,463
,686
,552
,830
1,027

Figuur 6.6: Overzicht AMO-componenten
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Figuur 6.6 geeft een overzicht van de verschillende AMO-componenten. Door middel van de
gemiddelden is nu zichtbaar in welke mate medewerkers de AMO-componenten aanwezig
achten. Ook hier staat het aantal respondenten (N), de minimale (Minimum) en maximale
(Maximum) score, het gemiddelde (Mean) en de standaardafwijking (Std. Deviation) vermeld.
Opvallend zijn de, in verhouding, hoge gemiddelden bij Motivation - informatievoorziening en
bij Opportunity to participate - inspraak. Beide gemiddelden (MEAN) neigen naar de 3, wat
wil zeggen ‘neutraal’. Daarnaast is door middel van de standaardafwijking de spreiding van
de verschillende antwoorden te zien. Opmerkelijk is de grote spreiding bij Opportunity to
participate – autonomie. In de volgende paragrafen komen de resultaten per AMOcomponent specifieker naar voren.
Verder kijkt het onderzoek naar de sterkte van de samenhang tussen de AMO-componenten
en affectieve betrokkenheid door middel van Cramér’s V. Deze associatiemaat kan een
waarde hebben tussen 0 en 1, waarbij 0 betekent dat er geen enkele relatie is en 1 dat er
een perfecte relatie is. De uitwerking van de Cramér’s V per AMO-component staat
uitgewerkt in bijlage 10.
5.5

Abilities

De variabele Abilities heeft betrekking op kennis, vaardigheden en competenties in het
onderdeel Kennis & Kunde van de enquête. Voor het meten is gebruik gemaakt van zes
verschillende vragen. De uitkomsten hierop zijn omgevormd naar een gemiddelde
totaalscore. Uit figuur 6.7 blijkt deze gemiddelde score op 1.21 (op een schaal van 1 t/m 3) te
liggen. Dit geeft aan dat de meerderheid van de respondenten mogelijkheden ervaren om
zich te ontwikkelen, zowel door middel van een opleiding of cursus als door gesprekken met
de direct leidinggevende. De standaardafwijking (Std. Deviation) is .463, wat wil zeggen dat
er een redelijke spreiding in de verschillende antwoorden is.
Descriptive Statistics
N
Abilities

47

Minimum
1

Maximum
3

Mean
1.21

Std. Deviation
.463

Figuur 6.7: Beschrijvende statistiek - Abilities

‘Overall’ gezien blijkt dat 75% van de respondenten de vragen beantwoorden met ‘ja’, 23%
met ‘nee’ en voor 2% blijkt het niet van toepassing. Een specifiekere uitwerking hiervan is te
vinden in bijlage 8. 94% van de respondenten geeft aan minimaal een gesprek te hebben
gehad met de direct leidinggevende over de werkafspraken. Verder is opvallend dat 28%
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aangeeft geen pop-gesprek (persoonlijk ontwikkelplan) te hebben gehad met de direct
leidinggevende.
Abilities

Uit de enquêtes is verder gebleken dat er
opvallende

uitkomsten

zijn

tussen

100%

de

verschillende sectoren. Vandaar dat in
weergegeven. In bijlage 9 staat een meer
gedetailleerdere tabel. Duidelijk is direct dat
alle sectoren de mogelijkheden om zich te
ontwikkelen ervaren. De spreiding bij de

80%
Mate van Abilities

figuur 6.8 de uitkomsten per sector zijn

60%

Nvt
Nee
Ja

40%

20%

Backoffice is hier het grootst. Bijna 30%
geeft
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aan

geen

voldoende

mogelijkheden te ervaren om de Abilities te
ontwikkelen.

0%
Mo
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Uitk.adm.
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Figuur 6.8: Waardering Abilities per sector

Ten slotte is de variabele Abilities gekruist met affectieve betrokkenheid. Hieruit komt een
Cramér’s V van ,156. Dit geeft aan dat de samenhang tussen Abilities en betrokkenheid klein
is. Deze score geeft niet direct aanknopingspunten voor verdere aanpassingen betreffende
het beleid op het gebied van kennis en kunde.
Kortom, er kan dus gezegd worden dat de medewerkers over het algemeen voldoende
mogelijkheden ervaren om de Abilities te vergroten. De Backoffice scoort hierbij het laagst.
De variabele heeft verder weinig tot geen verband met de onafhankelijke variabele,
betrokkenheid.
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5.6

Motivation

Dit AMO-component bestaat uit het op de juiste wijze belonen van de medewerkers, gericht
op prikkelingen en aansporingen ter ontwikkeling van de motivatie. Motivation bestaat uit
twee onderdelen; arbeidsvoorwaarden en informatievoorziening.
Aan de respondenten is een lijst met 15 arbeidsvoorwaarden voorgelegd. De gemiddelde
totaalscore komt neer op 2.00, zie figuur 6.9. Dit wil zeggen dat de waardering van de
arbeidsvoorwaarden ‘goed’ is. Verder is opvallend dat de standaardafwijking redelijk groot is
te noemen. Dit geeft aan dat de spreiding van de antwoorden redelijk groot is, maar deze ligt
wel tussen de 1 (‘zeer goed’) en de 3 (‘neutraal’). Niemand heeft de arbeidsvoorwaarden
negatief beoordeeld.
Descriptive Statistics
N
Arbeidsvoorwaarden

Minimum
1

47

Maximum
3

Mean
2.00

Std. Deviation
.552

Figuur 6.9: Beschrijvende statistiek – Arbeidsvoorwaarden

70% waardeert de arbeidsvoorwaarden gemiddeld als goed, 15% zelfs als zeer goed. Een
specifiekere uitwerking hiervan is te vinden in bijlage 8. Als er los wordt gekeken naar de
arbeidsvoorwaarden is opvallend dat 11 van de 15 arbeidsvoorwaarden 70% of hoger scoren
bij de opties ‘goed’ en ‘zeer goed’ samen. De mogelijkheid tot vrij vervoer van NS scoort hier
zelfs 90%. De flexibele beloning (gratificatie) heeft de laagste score gekregen, 45% geeft de
waardering ‘(zeer) goed’ en 36% ‘neutraal’. Aan de maandelijkse beloning, voor veel mensen
toch de belangrijkste arbeidsvoorwaarde, geeft 55% van de respondenten de waardering
‘goed’, 9% zelfs ‘zeer goed’.
Waardering arbeidsvoorwaarden per sector
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Figuur 6.10: Waardering arbeidsvoorwaarden per sector
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Kijkend naar de samenhang met betrokkenheid, blijkt er een Cramérs V van .244. Dit is een
kleine samenhang, waardoor het minder goed mogelijk is om aan te geven dat de
waardering die de respondenten aan de arbeidsvoorwaarden geven invloed heeft op de
mate van betrokkenheid.
De informatievoorziening is gemeten door middel van acht stellingen. De gemiddelden zijn
samengevoegd tot een totaalscore op de variabele. Minimaal is er door de respondenten
gekozen voor optie 1 (‘zeer voldoende’) en maximaal voor optie 4 (‘onvoldoende’). Dit geeft
aan dat er door geen van de respondenten is gekozen voor optie 5 (‘zeer onvoldoende’).
Verder ligt de gemiddelde totaalscore op 2.55, dat wil zeggen tussen ‘voldoende’ en
‘neutraal’.
Descriptive Statistics

ziening
N
Motivatie stellingen

47

Minimum
1

Maximum
4

Mean
2.55

Std. Deviation
.686

Figuur 6.11: Beschrijvende statistiek – Informatievoorziening

43% beoordeelt de informatievoorziening voldoende, 51% neutraal en 6% onvoldoende.
Meer details hierover zijn te vinden in bijlage 8. ‘De beschikbaarheid van informatie’ scoort
hierbij het hoogst, 59 % geeft hieraan een waardering ‘voldoende’. ‘De mate van
(loopbaan)kansen door veranderingen’ scoort het laagst, 45% geeft de waardering ‘neutraal’.
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Figuur 6.12: Waardering informatievoorziening per sector

36

Door het kruisen van deze onafhankelijke variabele met betrokkenheid is er duidelijkheid in
hoeverre informatievoorziening verband heeft met betrokkenheid Dit verband heeft een
Cramér’s V van .329. Dit wil zeggen dat er een redelijk verband is tussen
informatievoorziening en betrokkenheid.
Kortom, Motivation wordt deels goed gewaardeerd. De arbeidsvoorwaarden wordt alle
respondenten goed gewaardeerd, de informatievoorziening daarentegen minder goed.
5.7

Opportunity to participate

De laatste AMO-component bestaat uit de mate van support dat de medewerkers ervaren,
waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen inspraak en autonomie. Als er puur naar de
stellingen over inspraak wordt gekeken, blijkt het gemiddelde op 2.53 te liggen. Dit is dus
tussen de optie ‘voldoende’ en ‘neutraal’, met een neiging naar ‘neutraal’. Uit figuur 6.13
bovendien dat de spreiding hier aardig hoog is, .830. Het geeft aan dat de antwoorden van
de respondenten verspreid liggen tussen de opties ‘zeer voldoende’ en ‘zeer onvoldoende’.
Descriptive Statistics
N
Inspraak

47

Minimum
1

Maximum
5

Mean
2.53

Std. Deviation
.830

Figuur 6.13: Beschrijvende statistiek – Inspraak

Verder blijkt dat 49% de mate van inspraak binnen SPF Beheer als voldoende ervaart, 43%
als neutraal en 8% als onvoldoende. In bijlage 8 is hierover meer informatie te vinden. ‘De
invloed bij het werkoverleg’ wordt door 64% gewaardeerd als ‘goed tot zeer goed’. Als laagst
worden ‘de inspraak via de OR’ en ‘de
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Figuur 6.14: Waardering inspraak per sector
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geeft aan dat er een redelijke samenhang is tussen de variabele inspraak en betrokkenheid.
Dit begrip autonomie is gemeten door middel van 5 stellingen. De gemiddelde totaalscore is
2.49 en ligt dus in het middel van de opties ‘voldoende’ en ‘neutraal’. Bij deze variabele is
een zeer hoge spreiding tussen de antwoorden van de respondenten te zien, namelijk een
standaardafwijking van 1.027. Dit geeft aan dat de respondenten de mate van autonomie
zeer verschillend beoordelen.
Descriptive Statistics
N
Autonomie

47

Minimum
1

Maximum
5

Mean
2.34

Std. Deviation
1.027

Figuur 6.15: Beschrijvende statistiek – Autonomie

64% geeft aan voldoende autonomie te ervaren, 23% waardeert deze mate als neutraal en
13% als onvoldoende. Meer specifiekere informatie hierover staat in bijlage 8. ‘De mate
waarin de direct leidinggevende ruimte geeft om de werkzaamheden naar eigen inzicht in te
vullen’ wordt door 81% aangegeven als ‘voldoende’. De laagste score ligt bij ‘de mate waarin
de direct leidinggevende duidelijke kaders aangeeft’. Dit wordt door 30% beoordeeld als
‘neutraal’, bijna 20% als ‘onvoldoende’.
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De Cramér’s V bij kruising van de variabele autonomie en betrokkenheid is .295, dit is een
redelijke samenhang. Respondenten die voldoende autonomie ervaren, geven in hogere
mate aan affectief betrokken te zijn.
Kortom, inspraak wordt door de helft van de respondenten als voldoende ervaren en
autonomie door 64%. Met betrekking tot betrokkenheid laten beide variabelen een redelijk
verband zien.
5.8

Overige variabelen

In deze paragraaf worden de overige variabelen uit de enquête in beeld gebracht. Een
schematische weergave hiervan staat in bijlage 11.
- Bij de vraag naar de verloopintentie zijn er drie antwoordmogelijkheden. Hieruit blijkt dat
het merendeel (70%) geen concrete plannen heeft om de organisatie te verlaten, 15%
geeft aan binnen SPF beheer te zoeken en de andere 15% buiten SPF beheer. Dit wordt in
bijlage 11 grafisch weergegeven.
- Het cijfer voor de tevredenheid qua werkgever scoort hoger (7.32) dan de tevredenheid
qua werk (7.15). Bij de vraag naar de waardering voor het werk geeft 43% van de
respondenten het cijfer 7 en 34% het cijfer 8. Bij de vraag naar het werkgever is deze
verdeling zelfs, 32% en 53%. Beide scores zijn boven het statistische gemiddelde,
waardoor deze als ruim voldoende worden gekenmerkt.
- De meningen omtrent de reorganisatie zijn zeer verdeeld. 45% geeft aan de reorganisatie
‘geslaagd’ te vinden, waarvan zelfs 10% aangeeft ‘zeer geslaagd’. 21% heeft een ‘neutrale’
mening hierover en 25% geeft aan de reorganisatie als ‘niet geslaagd’ aan te merken. Voor
de volledigheid, 9% geeft aan dat de reorganisatie voor hem of haar ‘niet van toepassing’ is
geweest. Dit wordt in een grafiek in bijlage 11 weergegeven.
Waardering reorgansiatie per sector
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5.9

Vergelijking MTO 2007

In deze paragraaf worden de resultaten van de enquête vergeleken met de resultaten uit het
MTO 2007. Door het opnemen van exact dezelfde vragen kan er gekeken worden in
hoeverre er wel of geen verbetering is te zien. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen het
Klantencentrum en de afdeling Verzekeringen & Hypotheken, welke tegenwoordig aan het
Klantencentrum is toegevoegd. Er wordt gebruik gemaakt van cijfers van 0 t/m 10. Bij de
berekening hiervan is de waarde die is toegekend aan de verschillende antwoordcategorieën
als volgt: helemaal mee eens 10.0, mee eens 7.5, neutraal 5.0, mee oneens 2.5, helemaal
mee oneens 0.0. Bij het meten van tevredenheid is niet exact dezelfde vraag overgenomen
uit het MTO 2007, maar is er gebruik gemaakt van een onderscheid tussen tevredenheid met
het werk en met de werkgever. Toch zijn daarover wel enige resultaten op te merken.
KC totaal

KC

KC

V&H

V&H

2008

2007

2008

2007

2008

Algemene tevredenheid

6.7

7.7

NTI 11

7.1

-

Tevreden met werk

7.2

7.1

7.3

-

Tevreden met werkgever

7.3

7.2

7.8

Betrokkenheid
-

Affectief betrokken

7.0

6.5

6.8

6.8

7.5

7.3

-

Normatief betrokken

1.8

3.0

1.8

2.7

2.0

3.8

-

Continuïteitsbetrokken

1.4

3.2

1.6

2.0

1.0

3.8

69.6%

57.5%

69.4%

81.8%

70.0%

77.7%

Verloopintentie (% nee)

Figuur 6.18: Overzicht mate van betrokkenheid 2008 tov mto 2007

De eerste kolom (KC totaal 2008) in figuur 6.18 geeft de gemiddelde totaalscore van het
gehele Klantencentrum (inclusief Verzekeringen & Hypotheken). Direct valt op dat er ten
opzichte van de vorige meting in 2007 een verbetering zichtbaar is. Bij het Klantencentrum is
de tevredenheid gestegen, bij Verzekeringen & Hypotheken is dit redelijk gelijk gebleven.
Kijkend naar de score van de Nationale Tevredenheidsindex is deze score goed op hetzelfde
niveau. De affectieve betrokkenheid is bij beide gestegen, bij Verzekeringen & Hypotheken
zelfs veel. Ook deze score ligt redelijk op één lijn met de Nationale Tevredenheidsindex. De
normatieve en continuïteitsbetrokkenheid is bij beide gedaald. Dit is een positief resultaat.
Deze score is hiermee zelfs beter dan de Nationale Tevredenheidsindex. Bij de
verloopintentie is het percentage dat geen concrete actie neemt of zal ondernemen bij het
Klantencentrum gestegen, maar bij Verzekeringen & Hypotheken wel gedaald. Dit is
opmerkelijk te noemen. De score van de Nationale Tevredenheidsindex ligt hier nog hoger,
op 77.7%.
11 NTI is de afkorting voor Nationale Tevredenheidsindex (www.effectory.nl).
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Hoofdstuk 6

Resultaten Kwalitatief onderzoek

Er hebben interviews plaatsgevonden met negen participanten van het Klantencentrum.
Door de interviews is getracht meer informatie te achterhalen naast de resultaten uit het
kwantitatieve onderzoek. Dit hoofdstuk geeft inzicht in de belangrijkste resultaten uit deze
interviews, waarbij ook een koppeling met het kwantitatieve gedeelte is toegevoegd. Voor de
duidelijkheid komen de topics, zoals gebruikt in de topiclijst, aan bod, te weten
betrokkenheid, Abilities, Motivation, Opportunity to participate, reorganisatie en overige.
6.1

Betrokkenheid

Bij de start van het interview is gevraagd naar de mening van de participanten over
betrokkenheid. Er is geprobeerd de participanten vonder informatie vooraf te laten vertellen
wat zij onder betrokkenheid verstaan en in welke mate zij dit ervaren. Het blijkt dat de
participanten het lastig vinden om dit aan te geven en verschillende definities van
betrokkenheid hanteren. Er is wel een tweedeling te bekennen. De ene groep ziet
betrokkenheid als een bepaald gevoel, de andere groep ziet betrokkenheid meer
werkgerelateerd. Verder geven alle respondenten aan zich wel betrokken te voelen bij SPF
Beheer.
‘Overall’ gezien blijkt uit de interviews dat medewerkers zich meer betrokken voelen bij de
eigen werkzaamheden dan bij de organisatie zelf. Als er gevraagd wordt naar de factoren die
een rol spelen bij de motivatie, zijn er opvallende resultaten te zien. De arbeidsvoorwaarden
worden door vrijwel alle participanten genoemd. Verder komen het type organisatie en het
type werk aan de orde. Deze hebben volgens de participanten ook invloed op de mate van
betrokkenheid. Het type organisatie wordt door zes van de negen participanten aangegeven
als invloedgevend. Verder wordt het type werk door vier van de negen participanten
aangegeven. Daarnaast komen de onderlinge sfeer tussen collega’s en het vakgebied
‘pensioenen’ meerdere keren naar voren als factor die meespeelt in de mate van
betrokkenheid.
“Betrokken zijn is als je je werk met je hart doet.”
“Je bent betrokken als je je werk goed uitvoert en je taken op de juiste tijden af hebt.”
“Ik denk dat ik mijn betrokkenheid meer uit het werk haal, daar ben ik immers ook dagelijks
mee bezig.”
“De omvang van de organisatie, waarbij je korte lijnen hebt en de stijl waarop je met elkaar
omgaat, spreekt mij enorm aan.”
“Het dienstverlenend bezig zijn; klanten helpen en moeilijke zaken begrijpbaar maken, maakt
mij betrokken bij het werk.”
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6.2

Abilities

Naast betrokkenheid is gevraagd naar de drie AMO-componenten en naar de invloed van
deze componenten op betrokkenheid. Het eerste component is ‘Abilities’. Het heeft
betrekking op het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en competenties. In het
kwantitatieve onderzoek komt naar voren dat de medewerkers voldoende mogelijkheden
hebben om zich te ontwikkelen. Dit wordt door alle participanten ook bevestigd in de
interviews. De participanten geven aan verschillende gesprekken te hebben, waarin de
ontwikkeling van de medewerkers aan bod komt, zoals gesprekken met betrekking tot
opleidingswensen en pop-gesprekken (persoonlijk ontwikkelingsplan). Verder geeft meer dan
de helft van de participanten aan dat zij voldoende gestimuleerd worden in deze
ontwikkeling. Enkele geven hierbij aan dat zij meer hulp wensen, vanuit de leidinggevende
en P&O, bij het zoeken naar een passende opleiding. Zij vragen een meer proactieve rol van
de leidinggevende hierbij. Daarentegen geven drie participanten aan geen behoefte te
hebben aan de verdere ontwikkeling van kennis, vaardigheden en competenties. ‘Oudere’
medewerkers achten deze ontwikkeling veel minder van belang en voeren liever gewoon hun
dagelijkse werkzaamheden uit.
Uit het kwantitatieve onderzoek komt naar voren dat ‘Abilities’ weinig tot geen invloed
hebben op de mate van betrokkenheid. De meningen van de participanten zijn hierover
verdeeld. De helft van de participanten geeft aan dat de mogelijkheden om te ontwikkelen
hooguit indirect een positieve bijdrage leveren aan hun mate van betrokkenheid. De andere
helft geeft aan dat dit geen invloed heeft.
“SPF Beheer is heel ruim in het faciliteren van het ontwikkelen van het personeel.”
“Het is bij SPF opleiding, opleiding en opleiding wat de klok slaat!”
“Door het volgen van een opleiding ben ik een stuk breder qua kennis, hierdoor kan ik mijn
klanten beter bedienen en dit draagt bij aan mijn betrokkenheid”.
6.3

Motivation

De tweede component van het AMO-model is ‘Motivation’. Bij de algemene vraag naar
‘Motivation’ geven zeven participanten aan hun motivatie uit het dagelijkse werk te halen.
Zowel in het kwantitatieve als kwalitatieve deel is er een splitsing gemaakt tussen de
arbeidsvoorwaarden en informatievoorziening.
Bij de arbeidsvoorwaarden geven alle participanten aan dat zij deze als (zeer) goed ervaren,
zeker in vergelijking met andere soortgelijke bedrijven. Er wordt aangegeven dat het salaris
uitstekend is, maar ook de andere voorwaarden worden door de respondenten goed
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beoordeeld. Vier van de negen participanten geven aan dat de mogelijkheid om in deeltijd te
werken erg fijn is. Uit het kwantitatieve onderzoek blijkt dat de arbeidsvoorwaarden weinig tot
geen invloed hebben op betrokkenheid. De participanten geven ook aan dit niet als
belangrijkste motivator in het werk te zien, maar geheel onbelangrijk zijn ze ook niet. Een
derde van de participanten laat blijken dat zij het idee hebben dat de medewerkers wat
betreft arbeidsvoorwaarden wel verwend zijn. Hierbij wordt aangegeven dat een variabel
salaris een betere oplossing zou kunnen zijn voor medewerkers die aan de top van hun
salarisschaal zitten.
Als er gevraagd wordt naar de informatievoorziening, blijkt deze over het algemeen goed te
zijn. Medewerkers worden goed op de hoogte gehouden van het beleid binnen SPF Beheer
en informatie is redelijk goed beschikbaar. De meesten geven direct aan dat zij hier de
laatste jaren een zeer positieve verbetering zien. De opzet van Kiosk (het intranet van SPF
Beheer) is een goede stap geweest, waarbij er geen ‘overkill’ aan informatie per email meer
binnenkomt. Iedereen kan nu zelf bepalen wanneer hij of zij de tijd neemt om de informatie
door te nemen. Daarbij is de informatie goed te vinden en blijft men op de hoogte van de
ontwikkelingen binnen de organisatie. Een enkeling geeft aan de Kiosk als onoverzichtelijk te
ervaren en ziet hier wel verbeterpunten, zoals het opzetten van een dagelijkse informatiebox
waarbij in één oogopslag de informatie van die dag is te lezen. De informatievoorziening via
de kwartaalbijeenkomsten wordt door de meesten ook als positief ervaren, een enkeling
vraagt zich af wat hier inhoudelijk van te leren valt. De informatievoorziening binnen de
sector wordt als redelijk ervaren. Maar er worden door de participanten wel verbeterpunten
aangedragen. Bij sommige sectoren, vooral bij Verzekeringen & Hypotheken, wordt
aangegeven dat de uitwisseling van informatie al is verbeterd, maar dat bijvoorbeeld het
werkoverleg niet frequent wordt gehouden en deze soms wordt overgeslagen. Verder wordt
de mate waarin de leidinggevende positieve en negatieve feedback geeft, als goed ervaren,
al zijn hier nog wel wat verbeterpunten. Een derde van de participanten geeft aan dat zij een
stukje waardering en persoonlijke aandacht mist van de leidinggevende.
Binnen de Frontoffice zijn er initiatieven opgezet om de informatie-uitwisseling te
optimaliseren, hierbij is gedacht aan een ‘maandelijks halfuurtje’ voor de medewerker en het
houden van presentaties door een medewerker over een bepaald item. Dit wordt door de
participanten als zeer positief ervaren. De informatie-uitwisseling tussen collega’s wordt door
een enkeling gezien als matig. Verder geven meerdere participanten aan dat zij de
uitwisseling
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vinden.
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Zowel het kwantitatieve als dit kwalitatieve onderzoek geeft aan dat de mate van
informatievoorziening invloed heeft op de betrokkenheid van de medewerkers.
”Als ik een baan vind, waarbij ik meer plezier heb in het werk, maakt het voor mij niet uit dat
ik dan minder salaris verdien.”
“Er moet een natuurlijke balans zijn tussen de leidinggevende en de medewerker voor wat
betreft informatie-uitwisseling.”
“Open zijn in de communicatie, vergroot de mate van betrokkenheid bij de medewerkers!”
6.4

Opportunity to partcipate

Bij het laatste component uit het AMO-model ‘Opportunity to participate’ is onderscheid
gemaakt tussen de mate van inspraak en autonomie.
Binnen SPF Beheer worden voldoende mogelijkheden geboden om inspraak te hebben. Bij
sectoroverstijgende zaken binnen het Klantencentrum, zoals het opzetten van een nieuw
pensioenoverzicht, wordt de inspraak als minder goed ervaren, terwijl dit voor een goede
samenwerking wel van belang is. Door de splitsing van de taken zijn de sectoren immers
meer afhankelijk van input en output van elkaar. Door bijna de helft van de participanten
wordt wel aangegeven dat medewerkers eerder zeuren over bepaalde zaken dan dat zij
daadwerkelijk op de juiste persoon afstappen. Verder geeft één participant aan dat de
inspraak bij de reorganisatie onvoldoende was. De rest geeft juist aan dat deze inspraak
redelijk tot goed was. Alle respondenten geven daarnaast aan dat de mate van inspraak
sinds de reorganisatie wel is verbeterd. De leidinggevenden maken gebruik van een nieuwe
stijl van leidinggeven en zij geven de medewerkers ook meer de ruimte.
Er is een duidelijke samenhang te zien tussen inspraak en betrokkenheid, blijkt uit het
kwantitatieve onderzoek. Dit wordt door alle participanten van de interviews ook bevestigd.
Inspraak wordt echt als belangrijk ervaren voor wat betreft de motivatie en de mate van
betrokkenheid van de medewerkers.
De mate van autonomie wordt door alle participanten als goed ervaren. Zij ervaren allemaal
een zekere mate van zelfstandigheid en vinden dit ook allen belangrijk. Toch weten enkele
participanten ook aan te geven dat er bepaalde medewerkers op de afdeling zijn die juist
behoefte hebben aan een bepaalde structuur en liever een afgebakend pakket werk
uitvoeren. Maar over het algemeen levert een zekere mate van autonomie een positieve
bijdrage aan hun mate van betrokkenheid.
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“Inspraak is volop aanwezig binnen het bedrijf. Dit heeft ook weer te maken met het type
organisatie. Het zijn korte lijnen en drempels zijn er in feite niet.”
“Medewerkers worden nu meer geprikkeld om zelf met voorstellen en ideeën te komen.”
“Ik kan prima mijn werk zelf indelen en je weet wat je taken en verantwoordelijkheden zijn.”.
6.5

Reorganisatie

De meningen over de reorganisatie die in 2007 heeft plaatsgevonden zijn redelijk verdeeld.
Dit komt overeen met de resultaten uit het kwantitatieve onderzoek. De meesten geven aan
dat zij het nut van de veranderingen voor de organisatie inzien, maar hier persoonlijk anders
over denken. De meerderheid geeft aan dat zij het zelfs als een achteruitgang in hun werk
ervaren. De manier waarop de taken zijn verdeeld tussen de sectoren, staat soms ook ter
discussie. Meer dan de helft van de participanten vraagt zich af of de taken wel op een
goede manier zijn verdeeld. Daarnaast zijn, volgens hen, de taken niet duidelijk afgebakend.
Er komen namelijk veel ‘schemergebieden’ voor, waarbij het lastig is om te bepalen welke
sector hier verantwoordelijk voor is. Een participant geeft aan dat dit in de loop van de tijd
wel duidelijker zal worden, maar dat het Klantencentrum nu nog in de beginfase zit.
Toch zeggen twee participanten dat de reorganisatie een goede zet is geweest en dat de
constructie erg goed is. Verder geven twee participanten aan dat zij in hun functie weinig
hebben gemerkt van de reorganisatie. Hun werkzaamheden zijn hierdoor niet veranderd.
Binnen de sectoren wordt er op verschillende manieren naar de reorganisatie gekeken. Bij
de Backoffice wordt voornamelijk aangegeven dat zij het werk nu als eentoniger en minder
divers ervaren. Een enkeling zegt hierbij wel dat het een proces van gewenning is en dat het
daarnaast wel mogelijk is om zelf extra werkzaamheden naar je toe te trekken voor de
afwisseling. Verder wordt aangegeven dat de reorganisatie positief kan zijn doordat voor
sommige medewerkers het werk nu beter te behappen is in plaats van een divers pakket
werk. Ook bij de Frontoffice wordt aangegeven dat de afwisseling van taken verminderd is,
maar zij zijn wel positief. Zij geven aan dat zij het fijn vinden dat zij nog veel contact met de
klanten hebben. Ook wordt aangegeven dat de sectoren nu meer afhankelijk zijn van elkaar,
waardoor medewerkers bijvoorbeeld zelf geen fouten kunnen herstellen. Dit wordt door 4
participanten aangeven als storend en zelfs door één als hetgeen dat wordt gemist aan de
oude situatie. Met betrekking tot de mate van betrokkenheid geven alle participanten aan dat
de reorganisatie hier geen directe invloed op heeft gehad. Wel laat een kwart van de
participanten blijken dat zij door de reorganisatie een tijdje minder gemotiveerd zijn geweest.
Echter, geven de meeste wel aan dat de verandering van het lijnmanagement hier wel weer
een positieve bijdrage aan heeft geleverd.
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“De diversiteit en de uitdaging zijn weggehaald, je hebt immers niet meer de afwisseling met
telefoon, brieven en mutaties.”
“Persoonlijk vind ik wel dat ik er het leukste werk aan over heb gehouden, het standaard
‘fabriekswerk’ heb ik nu niet meer.”
6.6

Overige

Er zijn twee opmerkelijke zaken die nog uit de interviews naar voren komen. Opvallend is dat
drie van de negen participanten aangeven weinig doorgroeimogelijkheden zien binnen SPF
Beheer. Op de vraag waarom het personeelsverloop zo laag is binnen het Klantencentrum,
wordt door alle participanten aangegeven dat dit te maken heeft met de goede
arbeidsvoorwaarden van SPF Beheer.
“De goede arbeidsvoorwaarden houden mensen tegen om te vertrekken.”
Het is nu duidelijk wat de mening is van de medewerkers van het Klantencentrum van SPF
Beheer omtrent betrokkenheid en de verschillende variabelen die hierbij zijn onderzocht. In
het volgende hoofdstuk komen zowel de kwantitatieve als kwalitatieve resultaten samen in
een conclusie en een beleidsadvies voor het management van het Klantencentrum.
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Hoofdstuk 7

Conclusies en beleidsadvies

In dit hoofdstuk komen de belangrijkste conclusies uit het onderzoek naar de betrokkenheid
van de medewerkers aan de orde. Aan de hand van de deelvragen worden de conclusies
uiteengezet en uiteindelijk wordt antwoord gegeven op het eerste deel van de vraagstelling.
Daarbij wordt in het beleidsadvies voor het management Klantencentrum van SPF Beheer
antwoord gegeven op het tweede deel.
7.1

Conclusies

In dit onderzoek is ingegaan op de mate van betrokkenheid van de medewerkers van de
afdeling Klantencentrum van SPF Beheer. Door de afname van een enquête en het voeren
van interviews is onderzocht in hoeverre zij zich betrokken voelen en welke factoren hiermee
samenhangen. Verder is gekeken op welke wijze de betrokkenheid van de medewerkers kan
worden vergroot. Aan de hand van de deelvragen wordt uiteindelijk antwoord gegeven op de
vraagstelling.
7.1.1 Deelvragen
•

Wat is de mate van betrokkenheid van de medewerker bij SPF Beheer?

Betrokkenheid betekent dat medewerkers een sterk geloof hebben in de doelen en waarden
van de organisatie, opdrachten en verwachtingen vrijwillig nakomen, een substantiële
bijdrage leveren aan het realiseren van de doelen van de organisatie en het verlangen
hebben deel uit te willen maken van de organisatie (Mowday, Porter & Steers, 1982;
Firestone & Pennell, 1993). Betrokkenheid kan worden onderverdeeld in 3 componenten,
namelijk affectieve, normatieve en continuïteitsbetrokkenheid (Meyer & Allen, 1991).
Affectieve betrokkenheid heeft de sterkste positieve relatie met prestatie, gevolgd door
normatieve betrokkenheid. Continuïteitsbetrokken of niet betrokken medewerkers kunnen
echter de organisatie tegenwerken en het succes van de organisatie remmen. Vandaar dat
dit onderzoek zich vooral richt op de mate van affectieve betrokkenheid van de
medewerkers.
Kijkend naar figuur 6.17, is de mate van affectieve betrokkenheid 7.0. In vergelijking met de
Nationale Tevredenheidsindex is dit een redelijk resultaat. Ook is duidelijk te zien dat de
mate van affectieve betrokkenheid is gestegen ten opzichte van het MTO 2007. De uitkomst
was voor het Klantencentrum 6.5 en voor Verzekeringen & Hypotheken 6.8. Dit geeft in 2008
een
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hierbij verschillende definities van betrokkenheid hanteren. Sommigen refereren aan een
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bepaald gevoel en anderen meer aan het werk. De meeste participanten geven zelf aan zich
betrokken te voelen bij het werk en de organisatie. Toch blijkt dat de meerderheid zich meer
betrokken voelt bij de eigen werkzaamheden dan bij de organisatie zelf. Met betrekking tot
betrokkenheid geven alle participanten aan dat de reorganisatie hier geen directe invloed op
heeft gehad. Indirect heeft de reorganisatie, door het veranderen van het lijnmanagement,
wel enige invloed gehad. Er is dus een verbetering te zien tussen de mate van affectieve
betrokkenheid in 2007 en heden in 2008.

•

Met welke factoren hangt deze mate van betrokkenheid samen?
o

In hoeverre hebben ‘Abilities’ invloed op betrokkenheid?

‘Abilities hebben betrekking op de mate waarin medewerkers de functie goed kunnen
uitvoeren omdat ze de benodigde kennis, vaardigheden en competenties bezitten en/of deze
kunnen ontwikkelen. Deze mate wordt gezien als veroorzaker van een bepaalde mate van
betrokkenheid (Appelbaum et al, 2000).
75 % van de medewerkers geeft aan ‘Abilities’ in voldoende mate aanwezig te achten in het
werk. Zij krijgen voldoende mogelijkheden om gesprekken aan te gaan met de direct
leidinggevende over werkafspraken, opleidingswensen en hun persoonlijke ontwikkeling.
Tussen de vijf sectoren in het Klantencentrum zijn hierover weinig verschillen te zien. Ook uit
de interviews blijkt dat de meerderheid van de medewerkers voldoende mogelijkheden
ervaren en hierin ook op een goede manier gestimuleerd worden. Deze ontwikkeling wordt
als belangrijk ervaren door de medewerkers, maar heeft in mindere mate invloed op de mate
van betrokkenheid. Het kwantitatieve onderzoek laat zien dat er een lage samenhang is
tussen ‘Abilities’ en betrokkenheid (Cramér’s V = .156). Ook uit de interviews komt naar
voren dat deze ‘Abilities’ geen directe invloed hebben op de mate van betrokkenheid. Indirect
is wel te begrijpen dat door meer kennis en vaardigheden de medewerker de klant beter te
woord kan staan, waardoor de betrokkenheid enigszins wordt vergroot. Genuanceerd kan er
geconcludeerd worden dan de variabele ‘Abilities’ weinig tot geen invloed heeft op de mate
van betrokkenheid van de medewerkers.

•

Met welke factoren hangt deze mate van betrokkenheid samen?
o

In hoeverre heeft ‘Motivation’ invloed op betrokkenheid?

‘Motivation’ bestaat uit het op de juiste wijze belonen van de medewerkers, gericht op
prikkelingen en aansporingen ter ontwikkeling van de motivatie. Allereerst is er bij dit AMOcomponent gekeken naar de arbeidsvoorwaarden. Alle medewerkers beoordelen deze als
goed tot zeer goed. Ook uit de interviews komt duidelijk naar voren dat de
arbeidsvoorwaarden bij SPF Beheer erg goed zijn. Hierbij is dan ook geen onderscheid te
vinden tussen de verschillende sectoren. Als er gekeken wordt naar de arbeidsvoorwaarden
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in relatie met betrokkenheid, is er een kleine samenhang te bekennen (Cramér’s V = .244).
Dit wil zeggen dat naarmate de arbeidsvoorwaarden beter worden, dat de mate van
betrokkenheid niet direct hoger zal worden. Hieruit kan dus niet geconcludeerd worden dat
medewerkers door goede arbeidsvoorwaarden meer betrokken zijn bij de organisatie. In het
kwalitatieve onderzoek is dit meerdere malen bevestigd. Door betere arbeidsvoorwaarden
zullen de medewerkers zich ook niet meer inzetten voor de organisatie.
Vervolgens is er bij dit component gekeken naar de informatievoorziening. Dit onderdeel
heeft betrekking op de beschikbaarheid en tijdigheid van informatie, maar ook op de mate
waarin de direct leidinggevende aangeeft of er goed of slecht is gepresteerd. Meer dan de
helft van de respondenten geeft in de enquête aan hier ‘neutraal’ over te denken. Er zijn dus
wel verbeteringen mogelijk. Tussen de vijf sectoren zijn ook verschillen op te merken; de
Frontoffice en de Uitkeringsadministratie scoren hier het laagst. De informatievoorziening in
samenhang met betrokkenheid geeft een Cramér’s V van .329. Dit geeft een redelijk sterk
verband aan. De mate waarin de medewerker voldoende informatievoorzieningen ervaart,
zou een mogelijke invloed kunnen hebben op de betrokkenheid. Het kwalitatieve onderzoek
geeft een positiever beeld van de informatievoorziening. De communicatie met betrekking tot
sectoroverstijgende informatie wordt hierbij wel als minder beoordeeld. De participanten
geven aan informatievoorziening zeker van belang te achter bij hun mate van betrokkenheid.
De samenhang van deze variabele met betrokkenheid blijkt redelijk hoog. Hieruit zou
afgeleid kunnen worden dat hoe beter de informatievoorziening, hoe hoger de mate van
betrokkenheid zal zijn bij de medewerker.

•

Met welke factoren hangt deze mate van betrokkenheid samen?
o

In hoeverre heeft ‘Opportunity to participate’ invloed op betrokkenheid?

Het laatste component van het AMO-model is ‘Opportunity to participate’. Dit geeft de mate
van support weer die de medewerkers ervaren, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen
inspraak en autonomie. Bij inspraak geeft 49% aan die als voldoende te ervaren en 43% als
neutraal. Tussen de sectoren zijn er wel opvallende uitkomsten te zien; vooral
Uitkeringsadministratie en Verzekeringen & Hypotheken geven hier een lage waardering
aan. Bovendien geven de participanten van de interviews daarbij aan dat er qua inspraak
nog ruimte is voor verbetering. Er zijn voldoende mogelijkheden om inspraak te hebben in de
organisatie, maar bij sectoroverstijgende zaken zijn deze minder aanwezig. Verder geven
alle participanten aan dat de mate van inspraak sinds de reorganisatie wel is verbeterd. De
leidinggevenden maken gebruik van een nieuwe stijl van leidinggeven en zij geven de
medewerkers ook meer de ruimte. Verder is er in het kwantitatieve onderzoek een duidelijke
samenhang te zien tussen inspraak en betrokkenheid (Cramér’s V = .310). Hieruit kan,
genuanceerd, worden afgeleid dat de mate van inspraak invloed zou kunnen hebben op de
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mate van betrokkenheid. Bovendien wordt inspraak echt als belangrijke factor gezien voor
wat betreft de mate van betrokkenheid van de medewerkers.
Het andere onderdeel is autonomie. De mate van autonomie wordt door de meerderheid van
de medewerkers op basis van zowel het kwantitatieve als kwalitatieve onderzoek als
voldoende gewaardeerd. Per sector blijkt de verdeling redelijk gelijk te liggen, een enkele
afwijking is de Uitkeringsadministratie. Zij geven een lagere waardering aan de mate van
autonomie. In de interviews wordt dit ook bevestigd. De participanten ervaren allemaal een
zekere mate van zelfstandigheid en vinden dit ook allen belangrijk. Over het algemeen levert
verder een zekere mate van autonomie een positieve bijdrage aan de mate van
betrokkenheid. Deze samenhang is redelijk (Cramér’s V = .295). ‘Opportunity to participate’
wordt als belangrijk ervaren door de medewerkers en hangt positief samen met de mate van
betrokkenheid. Hierbij kan gesteld worden dat; hoe hoger de mate van inspraak en
autonomie is, hoe hoger de mate van betrokkenheid is. Deze conclusie moet wel enigszins
genuanceerd opgevat worden.
7.1.2 Vraagstelling
Per hypothese is antwoord gegeven op de deelvragen van het onderzoek. Rest het nog om
de vraagstelling van het onderzoek te beantwoorden. De vraagstelling luidt:
In hoeverre hebben HRM-praktijken (Abilities, Motivation & Opportunity to participate) invloed
op de mate van betrokkenheid van de medewerkers en hoe kan het management deze
betrokkenheid vergroten?
Het antwoord op deze vraagstelling is tweedelig. Het eerste antwoord kan kort maar krachtig
zijn. ‘Abilities’ worden goed beoordeeld en hebben weinig invloed op de mate van
betrokkenheid van de medewerker. Bij ‘Motivation’ worden de twee onderdelen verschillend
beoordeeld. Het onderdeel arbeidsvoorwaarden krijgt een (zeer) goede beoordeling en kent
weinig tot geen invloed. Daarentegen is het onderdeel informatievoorziening minder goed
beoordeeld en met betrekking tot betrokkenheid blijkt deze variabele een redelijk verband te
hebben. Bij het component ‘Opportunity to participate’ krijgt inspraak als beoordeling
‘neutraal’ en autonomie ‘goed’. Zowel inspraak als autonomie heeft een redelijk verband met
betrokkenheid. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de fundamenten van de organisatie
goed beoordeeld worden. De medewerkers ervaren immers voldoende mogelijkheden om
zich te ontwikkelen en ook de arbeidsvoorwaarden zijn goed. Waar het nog aan schort is de
communicatie. Hieronder vallen, in dit geval, informatievoorziening en inspraak.
Het antwoord op het tweede deel van de vraagstelling wordt in het beleidsadvies
uiteengezet. Dit advies is in de volgende paragraaf te vinden.
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7.2

Beleidsadvies

Aan de hand van dit onderzoek is het mogelijk een advies uit te brengen aan het
management Klantencentrum van SPF Beheer ter vergroting van de betrokkenheid van de
medewerker. Dit beleidsadvies is het antwoord op de laatste deelvraag: Hoe is de
betrokkenheid van de medewerker te vergroten? Het antwoord op de vraagstelling geeft aan
dat twee van de drie AMO-componenten invloed hebben op de betrokkenheid.
Het onderzoek heeft verder uitgewezen dat de verschillen tussen de vijf sectoren van het
Klantencentrum opvallend zijn. Alvorens concrete adviezen te geven wordt hier nog
aandacht

aan

besteed.

Per

sector

wordt

aangegeven

op

welke

gebieden

zij,

verhoudingsgewijs, het laagst scoorde en dus aandacht behoeven.
Midoffice blijkt qua betrokkenheid en de drie AMO-componenten de beste resultaten te
scoren binnen het Klantencentrum. Wel is naar voren gekomen dat de communicatie tussen
de sectoren verbeterd kan worden. Dit ligt in het taakgebied van Midoffice. Zij kunnen zich
daar op richten.
Frontoffice is een sector welke niet direct uitblinkt in de resultaten van het onderzoek.
Voornamelijk de mate van betrokkenheid en de informatievoorziening scoren slecht. Verder
zijn ook inspraak en autonomie aan te merken als verbeterpunten.
De scores van de Backoffice zijn redelijk goed. Hierbij moet wel aandacht besteed worden
aan de mogelijkheden tot het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en competenties, in
verhouding met de rest van de sectoren scoren zij daar lager.
Uitkeringsadministratie behoeft verbetering op de gebieden informatievoorziening, inspraak
en autonomie. Deze sector heeft hierin de laagste score.
Als laatste is Verzekeringen & Hypotheken. De inspraak is hier een punt van verbetering.
Verder is de hoge verloopintentie, die is gestegen in vergelijking met vorig jaar (MTO 2007),
een opvallend gegeven.
Hieronder zijn enkele adviezen uiteengezet welke betrekking hebben op het Klantencentrum
als geheel.
Open zijn en blijven in de communicatie
Communicatie blijkt een kernbegrip te zijn. SPF Beheer moet vooral open zijn en blijven in
de communicatie naar de medewerkers. Door het creëren van bewustwording over wat er bij
andere afdelingen binnen SPF Beheer speelt, is het mogelijk meer begrip te krijgen in
bepaalde situaties. De opgezette kwartaalbijeenkomsten hebben hierbij een positieve
bijdrage. Het management zou de medewerkers meer kunnen stimuleren, eventueel zelfs
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verplichten om deze bijeenkomsten bij te wonen. Op deze manier zou de enigszins
negatieve houding van enkele medewerkers gewijzigd kunnen worden.
Verder is het medium Kiosk (het intranet van SPF Beheer) een zeer positieve verbetering
geweest. Voor de efficiëntie zal er optimaal gebruik gemaakt kunnen worden van dit medium,
waarbij gewaakt moet worden voor mogelijke ‘verslapping’. Een enkeling vraagt zich hierbij
af of het mogelijk is om naast organisatiebrede informatie ook meer pensioentechnische
informatie aan te bieden. Dit wordt gezien in een centraal punt, waarin duidelijk aangegeven
is waar welke kennis en informatie te vinden is. Met betrekking tot de communicatie zou
deze de verschillende sectoren binnen het Klantencentrum geoptimaliseerd kunnen worden.
Soms is het voor medewerkers niet helder wie welke taken en verantwoordelijkheden heeft.
Hiervoor zouden duidelijke procedures op papier opgesteld kunnen worden, waarbij dit
duidelijk wordt gecommuniceerd met de medewerkers. Daarbij is het verstandig input te
vragen aan de uitvoerende medewerkers. Zij hebben immers met de dagelijkse praktijk te
maken en daarnaast draagt dit bij aan de mate van inspraak die de medewerkers hebben.
Voor wat betreft de sectoroverstijgende zaken kan er gedacht worden aan een gezamenlijk
opleidingsplan voor nieuwe medewerkers. Op dit moment lijkt deze nog wat versnipperd.
Door alle nieuwe medewerkers door middel van een helder plan op te leiden, krijgen de
medewerkers een duidelijk beeld van de gehele afdeling. Doordat de verschillende sectoren
erg afhankelijk van elkaar zijn, is dit belangrijk om te weten voor de nieuwe medewerker.
Een positieve ontwikkeling betreffende de communicatie is zichtbaar bij de Frontoffice. Daar
is het initiatief ontplooid tot het houden van een ‘maandelijks halfuurtje’, waarbij het mogelijk
is om als medewerker een gesprek te hebben met de direct leidinggevende. Dit wordt door
de medewerkers ook als positief gezien. Hetzelfde geldt voor het houden van presentaties
door medewerkers over pensioengerelateerde onderwerpen. Deze initiatieven hebben zeker
een toegevoegde waarde aan de betrokkenheid.
Aandacht voor de medewerker
Er is een duidelijke verbetering zichtbaar met betrekking tot aandacht voor de medewerker.
Het is belangrijk vast te houden aan deze ‘aandacht voor de mens’, zonder dat het zakelijke
uit het oog verloren wordt. Hier kan scherper en alerter op geanticipeerd kunnen worden. In
dit opzicht speelt ook persoonlijke waardering een rol. Medewerkers ervaren het als zeer
positief wanneer zij belangstelling van het management ervaren bij de uitgevoerde taken.
Deze belangstelling voor de mensen in de organisatie is van groot belang en draagt in grote
mate bij aan de betrokkenheid.
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Doorgroeimogelijkheden verbeteren
Als laatste is er nog een klein adviespunt welke als aanbeveling kan worden meegenomen in
het beleid. Meerdere medewerkers hebben aangegeven weinig mogelijkheden te ervaren om
door te groeien binnen SPF Beheer. Deze zouden volgens hen te beperkt zijn. Uiteindelijk
zou dit voor personeelsverloop kunnen leiden. Hierbij zouden ook betrokken medewerkers,
die voor de organisatie van belang zijn, SPF Beheer kunnen verlaten. Dit dient ook in
ogenschouw te worden genomen bij het opzetten van beleid. Hierbij is ook aangegeven dat
begeleiding vanuit Personeel & Organisatie hierbij beter zou kunnen helpen.
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Hoofdstuk 8

Discussie en vervolgonderzoek

Dit laatste hoofdstuk geeft als het ware een helikopterview op het onderzoek dat is
uitgevoerd. Eerst komt de discussie aan bod, waarin zowel sterke punten als kanttekeningen
bij het onderzoek worden uitgelicht. Daarna worden mogelijkheden gegeven voor
vervolgonderzoeken die plaats kunnen vinden naar aanleiding van dit onderzoek.
8.1

Discussie

Er zijn verschillende sterke kanten van dit onderzoek te noemen. Het doel van dit onderzoek
is het geven van inzicht in de mate van betrokkenheid van de medewerkers en het geven
van een concreet advies ter vergroting van de betrokkenheid van de medewerkers. Dit doel
is uiteindelijk in dit onderzoek ook bereikt.
In het onderzoek wordt gebruik gemaakt van de drie componenten van het AMO-model
(Appelbaum et al, 2000). Door de concrete toepassing in een bepaalde organisatie, heeft dit
geleid tot nieuwe inzichten voor wat betreft het toetsen van de AMO-componenten.
Natuurlijk zijn er ook enkele kanttekeningen die aan dit onderzoek kunnen worden gezet. Bij
de interpretatie van de conclusies dienen deze ook in acht te worden genomen. Als eerste
kanttekening kan gesteld worden dat er sprake is van een momentopname. De resultaten
van de enquête zijn afhankelijk van de omstandigheden van dat moment. Door het later
houden van interviews is dit proberen te ondervangen, maar tussen de enquête en het
interview heeft een maand tijd gezeten.
De tweede kanttekening bestaat uit het volgende. In dit onderzoek is bij het kwantitatieve
gedeelte gebruik gemaakt van de associatiemaat Cramér’s V. Eerlijkheidshalve dient hier
vermeld te worden dat er in de meeste gevallen niet aan de eisen om de Cramér’s V te
mogen berekenen is voldaan, namelijk:
-

er mag geen enkele verwachte celfrequentie kleiner zijn dan 1;

-

minimaal 80 % van de verwachte celfrequentiewaarden moet groter zijn dan 5;

-

de variabelen moeten niet al te veel categorieën hebben.

Dat niet aan deze eisen kan worden voldaan, ligt aan het feit dat er een klein aantal
respondenten gebruikt is. Bij 47 respondenten is het lastig om bij alle verwachte
celfrequenties een aantal van meer dan 5 te krijgen. Om wel redelijk te voldoen aan de
laatste eis, zijn de categorieën in plaats van een 5-puntsschaal aangepast naar een 3puntsschaal. Op deze manier kan er ook beter aan de eerste twee eisen voldaan worden en
blijft de tabel overzichtelijk.
Een derde kanttekening is de representativiteit en generaliseerbaarheid van het onderzoek.
Voor de medewerkers van het Klantencentrum als gehele groep is dit wel van toepassing.
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Maar

doordat

het

onderzoek

binnen

één

organisatie

heeft

plaatsgevonden,

is

generaliseerbaarheid van de resultaten naar andere organisaties veel te beperkt. De laatste
kanttekening aan dit onderzoek, zijn andere variabelen die van toepassing zouden kunnen
zijn. Hierbij gaat het om persoonlijke gegevens die van invloed kunnen zijn op de mate van
betrokkenheid van de medewerker. In de enquête is wel naar deze gegevens gevraagd,
maar zijn er geen statistische verwerkingen mee uitgevoerd. Hierdoor is er niet gecontroleerd
op bepaalde groepen medewerkers die dezelfde kenmerken hebben. Het zou immers zo
kunnen zijn dat jonge medewerkers minder betrokken zijn dan ouderen, of juist andersom.
Deze controles hebben niet plaatsgevonden. Misschien zouden er door deze controles nog
opvallende resultaten naar boven kunnen komen.
8.2

Vervolgonderzoek

Bovenstaande kanttekeningen geven suggesties voor onderzoeken die in het vervolg
uitgevoerd kunnen worden. Een volgend onderzoek zou longitudinaal opgesteld kunnen
worden. Hierdoor zijn er meerdere metingen in de tijd, waardoor een betere vergelijking is te
maken. Ook kan het onderzoek bij een andere organisatie uitgevoerd worden voor een
goede vergelijking. Op deze manier zal de generaliseerbaarheid van de resultaten uitgebreid
worden en kunnen er conclusies en beleidsadviezen worden opgezet voor medewerkers in
soortgelijke organisaties.
Door het toevoegen van persoonlijke gegevens als controlevariabelen op de resultaten, kan
er een gekeken worden welke individuele kenmerken van medewerkers een rol spelen bij de
mate van betrokkenheid. Hetzelfde geldt voor de AMO-componenten.
In dit onderzoek zijn ter afbakening hoofdzakelijk alleen de drie AMO-componenten
onderzocht. Dit wil niet zeggen dat er geen andere variabelen invloed kunnen hebben op de
mate van betrokkenheid van medewerkers. Misschien heeft dit onderzoek wel andere
belangrijke variabelen vergeten te meten. Als vervolg zou er dus onderzocht kunnen worden
welke andere variabelen een rol spelen bij de mate van betrokkenheid.
Meyer & Allen (1993) vonden bijvoorbeeld een negatieve relatie tussen betrokkenheid en de
verloopintentie. Dit geeft aan dat een meer betrokken medewerker, minder snel geneigd zal
zijn om de organisatie te verlaten. Volgens Glisson & Durick (1988) kan betrokkenheid op
een andere manier worden voorspeld, namelijk de organisatiekenmerken, de taakinhoud van
het werk en de kenmerken van de medewerker. Morris & Sherman (1981) geven bij de
kenmerken van de medewerker aan dat oudere medewerkers, laagopgeleide medewerkers
en medewerkers met een groot gevoel voor competitie een grote mate van betrokkenheid
hebben met de organisatie. Het totaal aantal dienstjaren wordt door Stevens, Beyer & Trice
(1978) gezien als een grootste voorspeller van betrokkenheid. Een negatieve relatie wordt
aangeven door het aantal jaren dat een medewerker op dezelfde functie zit en het
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opleidingsniveau. Tenslotte wordt in een studie van Meyer, Irving & Allen (1998) eerdere
werkervaring in verband gebracht met betrokkenheid. Positieve werkervaringen blijken een
positieve relatie te hebben met betrokkenheid.
Kortom, er kunnen verschillende variabelen een rol spelen in relatie tot betrokkenheid van
medewerkers.
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Bijlage 1.

Organogram SPF
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Bijlage 2.

From:
To:

Email uitnodiging enquête

Thu 4/10/2008
11:46 AM
_BackOffice Klantencentrum; _FrontOffice Klantencentrum; _MidOffice
Klantencentrum; _Uitkeringen Administratie Klantencentrum; _Verzekeringen
en Hypotheken Klantencentrum

Joyce Schrauwen

Sent:

Cc:
Subject:
Enquête
Attachments:

Hoi,
Zoals de meesten van jullie wel weten, ben ik op dit moment bezig met mijn
afstudeeronderzoek.
Daarvoor wil ik jullie om jullie medewerking vragen. Deze medewerking bestaat uit het
invullen van een enquête, die ik vanmiddag langs zal brengen. Het invullen is 5 tot 10
minuten werk. Graag ontvang ik de enquête zsm retour, uiterlijk 24 april (ivm de verwerking
van de data).
Alvast heel erg bedankt voor je medewerking!
Groetjes Joyce
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Bijlage 3.

Enquête

Enquête over betrokkenheid
Utrecht, april 2008
Beste SPF-er,
Zoals de meesten van jullie wel hebben vernomen, ben ik op dit moment bezig met
mijn afstudeeronderzoek bij SPF Beheer bv. Het onderzoek voer ik uit in het kader
van mijn Master ‘Vraagstukken van Beleid & Organisatie’ aan de faculteit Sociale
Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. Naast deze schriftelijke enquête bestaat
het onderzoek uit een literatuurstudie en een aantal interviews.
Het onderzoek heeft betrekking op de betrokkenheid van medewerkers en richt zich
specifiek op de afdeling Klantencentrum. Betrokkenheid van medewerkers bij het
werk en de organisatie wordt als zeer belangrijk ervaren voor het goed functioneren
van de organisatie. Ook het management ziet het belang van betrokkenheid in en
hecht bovendien waarde aan de uitkomst van de enquête.
Om dit onderzoek tot een goed einde te kunnen brengen, doe ik een beroep op jouw
medewerking. Deze medewerking bestaat uit het invullen van een enquête, die 17
vragen omvat. Dit vergt ongeveer 5 minuten van je tijd. Het is de bedoeling dat je bij
elke vraag één antwoord aankruist welke het meest van toepassing is en dat je alle
vragen vanuit jouw eigen werksituatie beantwoordt.
Het spreekt vanzelf dat bij de rapportage omtrent het onderzoek de anonimiteit van
de respondenten gewaarborgd blijft; gegevens die te herleiden zijn naar personen
zullen niet vermeld worden. Onderaan dit blad staat een code vermeld. Deze code
wordt slechts gebruikt om te traceren van wie ik de vragenlijst al ontvangen heb.
Verder wordt deze code niet gebruikt.
Graag ontvang ik de enquête zo snel mogelijk retour in het postbakje in kamer 214,
uiterlijk 24 april 2008.
Indien je nog vragen hebt over de enquête, ik ben bereikbaar op toestel 360.
Alvast bedankt voor je medewerking!
Groetjes Joyce Schrauwen
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Enquête over betrokkenheid
Zet een kruisje in het hokje bij het antwoord dat voor u van toepassing is.
Persoon & functie
Dit onderdeel bevat vragen omtrent uw persoonlijke kenmerken.

1. Wat is uw geslacht?
Man

Vrouw

2. Wat is uw leeftijd?
Jonger dan 30 jaar

40 tot 50 jaar

30 tot 40 jaar

50 jaar of ouder

3. Wat is de hoogste opleiding die u heeft afgerond?
Lager onderwijs

HBO

MAVO / VMBO / LBO

WO

MBO

Anders, nl…

HAVO / VWO
4. Wat voor soort aanstelling heeft u?
Contract voor onbepaalde tijd (vaste aanstelling)
Contract voor bepaalde tijd (tijdelijke aanstelling)
Niet in dienst van SPF Beheer bv (extern contract)
5. Hoeveel jaar werkt u bij SPF Beheer bv? (externen dienen deze vraag ook in te vullen)
Korter dan 3 jaar

10 tot 15 jaar

3 tot 5 jaar

15 jaar of langer

5 tot 10 jaar
Kennis & kunde
In dit onderdeel heeft betrekking op de kennis en vaardigheden van de medewerker.
Wanneer een bepaalde stelling niet voor u van toepassing is, kunt u de optie ‘Nvt’ aankruisen.

6. Stellingen
1. Heeft u de afgelopen 12 maanden een of meer
gesprekken gehad met uw leidinggevende over
de werkafspraken / te leveren prestatie?
2. Heeft u de afgelopen 12 maanden een of meer
gesprekken gehad met uw leidinggevende over
uw opleidingswensen?
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3. Heeft u de afgelopen 12 maanden een of meer
gesprekken gehad met uw leidinggevende over
uw Persoonlijk ontwikkelplan (POP)?

Ja

Nee

Nvt

4. Zijn de resultaten van deze gesprekken
vastgelegd?

Ja

Nee

Nvt

5. Heeft u de afgelopen 12 maanden een opleiding/
cursus gevolgd?

Ja

Nee

Nvt

6. Heeft u op dit moment concrete afspraken over
het gaan volgen van een opleiding?

Ja

Nee

Nvt

Prikkels & stimuli
Dit onderdeel gaat over de zowel financiële als niet-financiële beloning die u mogelijk ontvangt.
Wanneer een bepaalde beloning niet voor u van toepassing is, kunt u de optie ‘Nvt’ aankruisen.

7. Hoe waardeert u de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden?
1. Maandelijkse beloning

Zeer goed

Zeer slecht

Nvt

2. Deeltijdmogelijkheden

Zeer goed

Zeer slecht

Nvt

3. Ouderschapsverlof

Zeer goed

Zeer slecht

Nvt

4. Kinderopvangregeling

Zeer goed

Zeer slecht

Nvt

5. Vrij vervoer NS

Zeer goed

Zeer slecht

Nvt

6. WTV regeling

Zeer goed

Zeer slecht

Nvt

7. Vakantiedagen

Zeer goed

Zeer slecht

Nvt

8. Studiekostenregeling

Zeer goed

Zeer slecht

Nvt

9. Hypotheekregeling

Zeer goed

Zeer slecht

Nvt

10. Spaarloonregeling

Zeer goed
Zeer goed

Zeer slecht
Zeer slecht

Nvt
Nvt

11. Levensloopregeling

Zeer goed
Zeer goed

Zeer slecht
Zeer slecht

Nvt
Nvt

Master thesis - Joyce Schrauwen

65

12. Pensioenregeling

Zeer goed

Zeer slecht

Nvt

13. Flexibele beloning

Zeer goed

Zeer slecht

Nvt

14. Winstdelingsregeling

Zeer goed

Zeer slecht

Nvt

15. 13e maand uitkering

Zeer goed

Zeer slecht

Nvt

(zoals gratificatie)

8. Stellingen
Graag aangegeven in welke mate u de volgende stellingen van toepassing vindt in uw werksituatie,
waarbij een schaal wordt gehanteerd van voldoende naar onvoldoende.

1. De beschikbaarheid van informatie die ik
nodig heb om mijn werk te kunnen doen, is

Voldoende

Onvoldoende

2. De mate waarin ik op de hoogte word
gehouden over de standpunten en het
beleid van SPF Beheer bv is

Voldoende

Onvoldoende

3. De tijdigheid van het ontvangen van
informatie is

Voldoende

Onvoldoende

4. De (loopbaan)kansen door veranderingen
bij SPF Beheer bv zijn

Voldoende

Onvoldoende

5. De mate waarin mijn direct leidinggevende
mij laat blijken als ik goed presteer, is

Voldoende

Onvoldoende

6. De mate waarin mijn direct leidinggevende
mij laat blijken als ik slecht presteer, is

Voldoende

Onvoldoende

Voldoende

Onvoldoende

Voldoende

Onvoldoende

7. De mate waarin mijn direct leidinggevende
goede prestaties beloont, is
8. De tijdigheid dat mijn direct leidinggevende
mij informeert over voor mij belangrijke
zaken, is
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Autonomie & inspraak
In dit onderdeel komt het gevoel van voldoende autonomie en inspraak aan bod.

9. Stellingen (inspraak)
Graag aangegeven in welke mate u de volgende stellingen van toepassing vindt in uw werksituatie,
waarbij een schaal wordt gehanteerd van voldoende naar onvoldoende.

1. De frequentie van het werkoverleg
op mijn afdeling is

Voldoende

Onvoldoende

2. De invloed die ik heb via het
werkoverleg is

Voldoende

Onvoldoende

3. Tijdens het werkoverleg worden duidelijke
afspraken gemaakt

Voldoende

Onvoldoende

4. Afspraken gemaakt bij het werkoverleg
worden nagekomen

Voldoende

Onvoldoende

5. De inspraak van de medewerkers via de OR Voldoende
(ondernemingsraad) functioneert

Onvoldoende

6. De invloed van de OR op het beleid van
de organisatie is

Voldoende

Onvoldoende

7. De mate waarin ik op de hoogte ben van
de activiteiten van de OR is

Voldoende

Onvoldoende

10. Stellingen (autonomie)
Graag aangegeven in welke mate u de volgende stellingen van toepassing vindt in uw werksituatie,
waarbij een schaal wordt gehanteerd van voldoende naar onvoldoende.

1. De mate waarin mijn direct leidinggevende
eigen initiatief stimuleert, is

Voldoende

Onvoldoende

2. De mate waarin mijn direct leidinggevende
mij de ruimte geeft om mijn werkzaamheden Voldoende
naar eigen inzicht in te vullen, is

Onvoldoende

3. De mate waarin mijn direct leidinggevende
mij aanspoort om ideeën over het werk
naar voren te brengen, is

Voldoende

Onvoldoende

4. De mate waarin mijn direct leidinggevende
mij laat meespreken over zaken die mij en
mijn collega’s aangaan, is

Voldoende

Onvoldoende

5. De mate waarin mijn direct leidinggevende
duidelijke kaders aangeeft waarbinnen
ik moet werken, is

Voldoende

Onvoldoende
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Betrokkenheid
Dit onderdeel richt zich op de mate van betrokkenheid bij SPF Beheer bv. Graag aangegeven in welke
mate u de volgende stellingen van toepassing vindt in uw werksituatie, waarbij een schaal
wordt gehanteerd van voldoende naar onvoldoende.

11. Stellingen
1. Ik voel me betrokken bij SPF Beheer bv

Helemaal
mee eens

Helemaal
mee oneens

2. Ik vind het leuk om de komende jaren
bij SPF Beheer bv te blijven werken

Helemaal
mee eens

Helemaal
mee oneens

3. Ik heb het gevoel dat SPF Beheer bv
niet zonder mij kan, dus blijf ik er werken

Helemaal
mee eens

Helemaal
mee oneens

4. Ik zou me schuldig voelen als ik de
organisatie nu verlaat

Helemaal
mee eens

Helemaal
mee oneens

Verloopintentie
Dit onderdeel heeft betrekking op uw intentie om de organisatie te verlaten.

12. Heeft u in de afgelopen drie maanden concrete actie ondernomen om ander werk te
krijgen, of ga je dat in de komende drie maanden doen?
Nee

Ja, binnen SPF Beheer bv
Ja, buiten SPF Beheer bv

Medewerkertevredenheid
Geef bij deze vragen aan in hoeverre u tevreden bent. Omcirkel het antwoord.

13. Mijn werk krijgt van mij het cijfer (0 t/m 10):
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

14. Mijn werkgever, SPF Beheer bv, krijgt van mij het cijfer (0 t/m 10):
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Dienstbetrekking
De volgende vragen hebben betrekking op uw persoonlijke dienstbetrekking.

15. Wat is de omvang van uw huidige dienstverband?
Minder dan 16 uur
16 tot 32 uur
32 uur of meer
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16. In welke sector bent u werkzaam?
Midoffice
Frontoffice
Backoffice
Uitkeringsadministratie
Verzekeringen & Hypotheken
17. Wat is uw huidige salarisschaal?
Schaal 2 t/m 4
Schaal 5 t/m 7
Schaal 8 t/m 10
Schaal 10 of hoger
Reorganisatie
In dit onderdeel komt uw mening over de reorganisatie van het Klantencentrum aan bod,
die heeft plaatsgevonden in 2007.

18. Wat is uw mening over de reorganisatie van het Klantencentrum?
Geslaagd

Niet geslaagd

Nvt

Eventuele opmerkingen
Hieronder kunt u eventuele opmerkingen kwijt, zowel over zaken uit deze enquête als over zaken die niet
in deze enquête naar voren zijn gekomen.

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Hartelijk bedankt voor uw medewerking!!
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Bijlage 4.

Codeboek
Vraag

Antwoord-

Code SPSS

mogelijkheden
1

Persoon &

Geslacht

2

Geslacht1

2

Leeftijd

4

Leeftijd2

3

Opleidingsniveau

7

Opleid3

4

Aantal jaar

6

Aanstell4

5

Soort aanstelling

3

Dienstjaar5

Kennis &

1.

3

Stell61

Kunde

2.

Functie

6

Gesprek werkafspraken
Gesprek
opleidingswensen

7

Stell62
Ja

Stell63

3.

Gesprek pop

Nee

Stell64

4.

Resultaten vastgelegd

Nvt

Stell65

5.

Opleiding gevolgd

Stell66

6.

Concrete afspraken

Stell67

7.

Actieve ondersteuning

Prikkels &

1.

Maandelijkse beloning

5 punts

Avw71

Stimuli

2.

Deeltijdmogelijkheden

Likert schaal

Avw72

3.

Vakantiedagen

4.

Verlofspaarregeling

5.

8
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Avw73
Zeer goed

Avw74

Pensioenregeling

Goed

Avw75

6.

Spaarloonregeling

Neutraal

Avw76

7.

Levensloopregeling

Slecht

Avw77

8.

Kinderopvangregeling

Zeer slecht

Avw78

9.

WTV regeling

Nvt

Avw79

10. Studiekostenregeling

Avw710

11. Ouderschapsverlof

Avw711

12. Flexibele beloning

Avw712

13. Fietsplan

Avw713

14. PC – privé plan

Avw714

1.

Informatie beschikbaar

2.

Goed op hoogte

3.

Informatie op tijd

4.

Veranderingen kansen

5.

Blijken goed presteer

5 punts

Stell81

Likert schaal

Stell82
Stell83

Voldoende

Stell84

Onvoldoende

Stell85

70

9

12

Blijken slecht presteer

Stell86

7.

Beloont goede prestaties

Stell87

8.

Informeert tijdig

Autonomie &

1.

Frequentie werkoverleg

Inspraak

2.

Voldoende invloed

3.

Duidelijke afspraken

4.

Afspraken nagekomen

Voldoende

Inspr94

5.

Inspraak via OR goed

Onvoldoende

Inspr95

6.

OR voldoende invloed

Inspr96

7.

Voldoende op hoogte OR

Inspr97

8.

Werk naar eigen inzicht

Inspr98

1.

Eigen initiatief

2.

Voldoende ruimte

3.

Ideeën naar voren

4.

Meespreken

5.

Duidelijke kaders

1.

Voel betrokken

2.
3.
4.

Schuldig voelen

10

11

6.

Betrokkenheid

Verloopintentie

Stell88
5 punts

Inspr91

Likert schaal

Inspr92
Inspr93

5 punts

Aut101

Likert schaal

Aut102
Aut103

Voldoende

Aut104

Onvoldoende

Aut105

5 punts

Betrok111

Leuk om te blijven

Likert schaal

Betrok112

Kan niet zonder mij

Mee eens

Betrok113

Mee oneens

Betrok114

3

Verloop12

Concrete actie

Ja / nee

13

Medewerker-

Beoordeling werk

Tevredenheid
14

10

Tevr13

schaal 0 - 10
Beoordeling organisatie

10

Tevr14

schaal 0 - 10
15

Dienst-

Omvang dienstverband

3

Uren15

16

Sector

5

Sector16

17

Salarisschaal

4

Salaris17

5 punts

Reorg18

betrekking

18

Reorganisatie

Mening

Likert schaal
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Bijlage 5.

Achtergrondvariabelen

Opleiding

Dienstjaar

Dienstverband

Salarisschaal

Respondenten
per sector

Totaal

Aantal
3
18
17
6
3
47

Percentage
6.4%
38.3%
36.2%
12.8%
6.3%
100.0%

Totaal

6
4
22
3
12
47

12.8%
8.5%
46.8%
6.4%
25.5%
100.0%

Totaal

0
7
40
47

0.0%
14.9%
85.1%
100.0%

Totaal

7
37
3
47

14.9%
78.7%
6.4%
100.0%

Midoffice

4

8.5%

Frontoffice

11

23.4%

Backoffice

17

36.2%

Uitkeringsadministratie

5

10.6%

Verzekeringen&Hypotheken

10

21.3%

Totaal

47

100.0%

MAVO/VMBO/LBO
MBO
HAVO/VWO
HBO
WO

Korter dan 3 jaar
3 tot 5 jaar
5 tot 10 jaar
10 tot 15 jaar
15 jaar of langer

Minder dan 16 uur
16 tot 32 uur
32 uur of meer

Schaal 2 t/m 4
Schaal 5 t/m 7
Schaal 8 t/m 10
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Bijlage 6.

Soorten betrokkenheid

Betrokkenheid
N
Mean
Std. Deviation
Minimum
Maximum

Affectieve
47
2,45
,653
2
4

Valid

Normatieve
47
3,74
,441
3
4

Continuïteits
47
3,81
,398
3
4

Affectieve betrokkenheid

Mee eens
Neutraal
Mee oneens
Totaal

Aantal
30
13
4
47

Percentage
63,8
27,7
8,5
100,0

Normatieve betrokkenheid

Neutraala
Mee oneens
Totaal

Aantal
12
35
47

Percentage
25,5
74,5
100,0

a. De optie 'Mee eens' is door de
respondenten niet aangegeven.

Continuïteitsbetrokkenheid
Aantal
Neutraala
Mee oneens
Totaal

9
38
47

Percentage
19,1
80,9
100,0

a. De optie 'Mee eens' is door de
respondenten niet aangegeven.

Master thesis – Joyce Schrauwen

73

Bijlage 7.

Betrokkenheid per sector

(affectieve) Betrokkenheid * sector
Count

(affectieve)
Betrokkenheid
Totaal

Mee eens
Neutraal
Mee oneens

Midoffice
100%
0%
0%
100%
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Werkzaam in sector
Uitkerings
Frontoffice Backoffice
administratie
55%
59%
60%
27%
35%
40%
18%
6%
0%
100%
100%
100%

Verzekeringen
/Hypotheken
70%
20%
10%
100%

Totaal
64%
28%
8%
100%
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Bijlage 8.

AMO-componenten

Abilities
Voldoende kennis en kunde (81%)
Stelling 6 Totaal

Valid

Ja
Nee
Nvt
Total

Frequency
38
8
1
47

Percent
80.9
17.0
2.1
100.0

Valid Percent
80.9
17.0
2.1
100.0

Cumulative
Percent
80.9
97.9
100.0

Motivation - Informatievoorziening
Matige prikkels en stimuli mbt informatie voorziening en leidinggevende (Neutraal + Voldoende
= 90 %)
Stelling 8 Totaal

Valid

Zeer voldoende
Voldoende
Neutraal
Onvoldoende
Total

Frequency
2
20
22
3
47

Percent
4.3
42.6
46.8
6.4
100.0

Valid Percent
4.3
42.6
46.8
6.4
100.0

Cumulative
Percent
4.3
46.8
93.6
100.0

Opportunity to participate - Inspraak
De mate van inspraak wordt ervaren als matig (Neutraal + voldoende = 83 %)
Inspraak 9 Totaal

Valid

Zeer voldoende
Voldoende
Neutraal
Onvoldoende
Zeer onvoldoende
Total

Frequency
4
19
20
3
1
47

Percent
8.5
40.4
42.6
6.4
2.1
100.0

Valid Percent
8.5
40.4
42.6
6.4
2.1
100.0

Cumulative
Percent
8.5
48.9
91.5
97.9
100.0

Opportunity to participate - Autonomie
De mate van autonomie in het werk wordt ervaren als redelijk voldoende (45 %).
Autonomie 10 Totaal

Valid

Zeer voldoende
Voldoende
Neutraal
Onvoldoende
Zeer onvoldoende
Total
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Frequency
9
21
11
4
2
47

Percent
19.1
44.7
23.4
8.5
4.3
100.0

Valid Percent
19.1
44.7
23.4
8.5
4.3
100.0

Cumulative
Percent
19.1
63.8
87.2
95.7
100.0
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Bijlage 9.

AMO-componenten per sector
Abilities per sector

Count
Werkzaam in sector

Abilities

Ja
Nee
Nvt

Totaal

Midoffice
100%
0%
0%

Frontoffice
91%
9%
0%

Backoffice
65%
29%
6%

Uitkerings
administratie
60%
40%
0%

Verzekeringen
/Hypotheken
70%
30%
0%

Totaal
75%
23%
2%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Arbeidsvoorwaarden per sector
Count

Avw

Totaal

Zeer goed
Goed
Neutraal

Midoffice
50%
50%
0%
100%

Werkzaam in sector
Uitkerings
Frontoffice Backoffice administratie
9%
18%
0%
73%
59%
80%
18%
23%
20%
100%
100%
100%

Verzekeringen
/Hypotheken
10%
90%
0%
100%

Totaal
15%
70%
15%
100%

Motivatie stellingen
Count

Motivatie
stellingen
Totaal

Voldoende
Neutraal
Onvoldoende

Midoffice
75%
25%
0%
100%
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Werkzaam in sector
Uitkerings
Frontoffice Backoffice administratie
18%
20%
47%
73%
47%
60%
9%
6%
20%
100%
100%
100%

Verzekeringen
/Hypotheken
60%
40%
0%
100%

Totaal
43%
51%
6%
100%
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Inspraak per sector
Count

Inspraak

Voldoende
Neutraal
Onvoldoende

Totaal

Midoffice
100%
0%
0%
100%

Werkzaam in sector
Uitkerings
administratie
Frontoffice Backoffice
0%
46%
65%
36%
29%
100%
18%
6%
0%
100%
100%
100%

Verzekeringen
/Hypotheken
30%
60%
10%
100%

Totaal
49%
43%
8%
100%

Autonomie per sector
Count

Autonomie

Totaal

Voldoende
Neutraal
Onvoldoende

Midoffice
100%
0%
0%
100%
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Werkzaam in sector
Uitkerings
Frontoffice Backoffice administratie
55%
59%
40%
18%
29%
40%
27%
12%
20%
100%
100%
100%

Verzekeringen
/Hypotheken
80%
20%
0%
100%

Totaal
64%
23%
13%
100%
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Bijlage 10.

Cramér’s V per AMO-component

Abilities * Affectieve betrokkenheid

Nominal by
Nominal

Phi
Cramer's V

N of Valid Cases

Value
.220
.156
47

Approx. Sig.
.685
.685

a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null
hypothesis.

Motivation - arbeidsvoorwaarden - Affectieve betrokkenheid

Nominal by
Nominal

Phi
Cramer's V

N of Valid Cases

Value
,345
,244
47

Approx. Sig.
,231
,231

a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null
hypothesis.

Motivation - informatievoorziening * Affectieve betrokkenheid

Nominal by
Nominal
N of Valid Cases

Phi
Cramer's V

Value
.466
.329
47

Approx. Sig.
.037
.037

a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null
hypothesis.
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Opp. to part. - inspraak * Affectieve betrokkenheid

Nominal by
Nominal

Phi
Cramer's V

N of Valid Cases

Value
.438
.310
47

Approx. Sig.
.060
.060

a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null
hypothesis.

Opp. to part. - autonomie * Affectieve betrokkenheid

Nominal by
Nominal
N of Valid Cases

Phi
Cramer's V

Value
.418
.295
47

Approx. Sig.
.084
.084

a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null
hypothesis.
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Bijlage 11.

Overige variabelen
Descriptive Statistics
N

Verloopintentie
Cijfer mijn werk
Cijfer mijn werkgever
Mening over reorganisatie KC

46
47
47
47

Minimum
1
3
2
1

Maximum
3
9
9
6

Mean
1,46
7,15
7,32
3,06

Std. Deviation
,751
1,042
1,287
1,466

Verloopintentie
80
70

69,57

Percentage

60
50
40
30
20

15,22

15,22

Ja, binnen SPF

Ja, buiten SPF

10
0
Nee
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Bijlage 12.
From:

Email uitnodiging interview

Joyce Schrauwen

Sent:

Thu 5/22/2008
11:23 AM

To:
Joyce Schrauwen
Cc:
Subject:
Uitnodiging interview
Attachments:
Beste collega,
In het kader van mijn afstudeeronderzoek zou ik interviews willen houden met enkele
medewerkers van het Klantencentrum. Hierbij dienen de uitkomsten van de enquête, die enkele
weken geleden is gehouden, als basis. Het doel van de interviews is een verdere verdieping op
deze uitkomsten. Hierbij gaat het om het totaalplaatje, waarbij niet gekeken wordt naar de
individuele resultaten.

Door middel van een aselecte steekproef ben ik bij jou terechtgekomen en zou ik je graag willen
uitnodigen voor dit interview.
Het zal ongeveer 30 tot 60 minuten duren en hiervoor zal een ruimte worden gereserveerd bij
Spf.
Ik heb verschillende data waarop dit mogelijk is (het tijdstip maakt voor mij niet uit):
in week 22, maandag 26 mei, dinsdag 27 mei of woensdag 28 mei en
in week 23, maandag 2 juni, dinsdag 3 juni of woensdag 4 juni.
Graag hoor ik of je bereid bent mee te werken aan een interview, zo ja welke datum en tijdstip
jou het beste uitkomt.
Ik wil hierbij vermelden dat er op een verantwoorde manier met de (persoonlijke) informatie zal
worden omgegaan, waarbij de anonimiteit gewaarborgd zal blijven.

Groetjes Joyce

Na interview
Hoi … ,
Hierbij wil ik je nogmaals bedanken voor je medewerking aan het interview.
De uitwerking heb ik als bijlage toegevoegd. Als je nog op-/aanmerkingen hebt, hoor ik het
graag van je!
Groetjes Joyce
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Bijlage 13.

Topiclijst

Introductie
•

Onderwerp gesprek: Dit gesprek heeft betrekking op het begrip ‘betrokkenheid’, waarbij de
resultaten uit de enquêtes als basis dienen.

•

Keuze respondenten: Er is gebruik gemaakt van een getrapte steekproef, wat wil zeggen dat
de keuze van de respondenten in verhouding tot de sector zijn verdeeld. Zo heb ik bij een
kleine afdeling 1 respondenten en bij een grotere afdeling meer dan 1. Daarna heb ik door
middel van een aselecte steekproef respondenten gekozen.

•

Data: de informatie die uit dit interview komt, zal ik door middel van een bepaalde methode
structureren, waarbij niet meer te herleiden zal zijn wie wat heeft gezegd. Als alle interviews
zijn geweest, zal er een ‘overall’ conclusie ontstaan.

•

Anoniem: Ik wil nogmaals benadrukken dat dit interview anoniem zal zijn, zoals net gezegd
zullen de antwoorden niet te herleiden zijn tot een respondent. Verder zal de informatie uit
dit gesprek niet buiten deze kamers komen.

•

Opnemen recorder: Dit gesprek zal worden opgenomen op een voice recorder, zodat ik het
later nog een terug kan luisteren, wanneer zaken nog niet helemaal duidelijk zijn. Daarnaast
zal ik wat aantekeningen maken om na te gaan of alle thema’s aan bod zijn gekomen en ik
het op een juiste manier interpreteer.

In hoeverre hebben HRM-praktijken (Abilities, Motivation & Opportunity to participate) invloed op
de mate van betrokkenheid van de medewerkers en hoe kan het management deze
betrokkenheid vergroten?
•

Wat is de mate van betrokkenheid van de medewerker bij SPF Beheer?

•

Met welke factoren hangt deze mate van betrokkenheid samen?
o

In hoeverre hebben ‘Abilities’ invloed op betrokkenheid?

o

In hoeverre heeft ‘Motivation’ invloed op betrokkenheid?

o

In hoeverre heeft ‘Opportunity to participate’ invloed op betrokkenheid?

Hoofdvraag
•

Wat is je mening over het begrip betrokkenheid? Hoe kijk je tegen dit begrip aan?

•

Geef concreet aan hoe het komt dat de betrokkenheid / tevredenheid is gestegen ten
opzichte van vorig jaar. Welke factoren hebben hierbij invloed gehad?

•

In hoeverre speelt de samenhang tussen betrokkenheid en HRM-praktijken een rol?
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Topics
1. Persoonlijke gegevens
a. Wat is je functie bij SPF beheer bv?
b. Hoe lang ben je al werkzaam bij SPF beheer bv?
c. Hoe is je carrière hier verlopen? Op welke afdelingen heb je gezeten?
(zowel voor als na de reorganisatie)
2. Betrokkenheid
Affectieve betrokkenheid

‘Ik zou graag blijven werken bij SPF Beheer bv’

Normatieve betrokkenheid

‘Ik heb het gevoel dat SPF Beheer bv niet zonder mij kan,

dus

ik

blijf er werken’
Continuïteitsbetrokkenheid

‘Ik zou me schuldig voelen als ik de organisatie nu verlaat’

a. Wat versta je zelf onder betrokkenheid?
b. In hoeverre ben je betrokken bij SPF beheer bv? Hoe uit zich dit?
c. In de literatuur worden verschillende omschrijvingen van betrokkenheid gegeven.
In hoeverre ben je het daar mee eens?
I. Gevoel deel uit te maken van de organisatie
II. Emotionele binding met de organisatie
III. Identificatie met de organisatie
IV. Affiniteit met de organisatie
V. Of, voelt het meer als morele verplichting
VI. Of, werkzaam uit noodzaak, vanwege de goede arbeidsvoorwaarden
d. Waar heeft dit mee te maken, hangt dit mee samen?
e. Welke factoren bepalen jouw mate van betrokkenheid, spelen hierbij een rol?
f.

Welke factoren hebben volgens jou hierop het meeste invloed?

Figuur 2

AMO-model (Appelbaum et al, 2000)

HPWS
Abilities (skills)
Motivation (incentives)

Effective
discretionary effort

Firm performance

Opportunity to participate

In het onderzoek wordt gebruik gemaakt van het AMO-model van Appelbaum et al (2000). Dit
model verondersteld dat door middel van op een juiste wijze inzetten van HRM-praktijken de
houding en het gedrag van medewerkers wordt beïnvloed. Het principe van het AMO-model is
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dat medewerkers optimaal presteren als zij kunnen (Abilities), willen (Motivation) en mogen
(Opportunity to participate) presteren.
3. Abilities: Kennis, vaardigheden en competenties
Deze HRM-praktijk geeft medewerkers de mogelijkheid om de functie goed te kunnen
uitvoeren omdat ze de benodigde kennis, vaardigheden en competenties bezitten
en/of deze kunnen ontwikkelen.
a. In hoeverre vind je dat je wordt gestimuleerd in je ontwikkeling? Wat vindt je hiervan?
b. In welke mate motiveert het je in je werk? Voel je je hierdoor meer betrokken?
Hoe en waarom?
c. Heb je afgelopen 12 maanden een opleiding gevolgd?
d. Uit de enquête komt naar voren dat 75 % positief is over de mate waarin zij gestimuleerd
worden in hun ontwikkeling
(mogelijkheden; gesprekken gevoerd over werkafspraken, pop, opleiding en resultaten
vastgelegd)
e. Hoe kijk je hier tegenaan?
f.

Heb je het gevoel dat je door deze ontwikkeling meer betrokken voelt bij de organisatie?

g. In hoeverre hebben deze factoren invloed op de mate van betrokkenheid?
4. Motivation:

Prikkels en aansporingen

Deze HRM-praktijk geeft aan dat medewerkers hun functie willen uitvoeren omdat ze er op
de juiste wijze voor worden beloond, gericht op prikkelingen en aansporingen ter
ontwikkeling van de motivatie.
a. In hoeverre ervaar je prikkels ter ontwikkeling van je motivatie? En wat vind je hiervan?
b. Zoja, welke prikkels krijg je vanuit HRM?
c. In welke mate motiveert het je in je werk? Voel je je hierdoor meer betrokken?
Hoe en waarom?
d. 84 % (zeer) voldoende waardering over de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
e. De afzonderlijke stellingen met betrekking tot prikkels en aansporingen zijn minder
beoordeeld. Hier rust het gemiddelde op voldoende en neutraal.
Waar ligt dit aan? En in hoeverre heeft dit betrekking op de mate van betrokkenheid?

f.

I. Beschikbaarheid van informatie
II. Op hoogte van beleid
III. Tijdigheid van informatie
IV. (loopbaan)kansen door veranderingen
V. Leidinggevende: laat blijken als ik goed presteer, slecht preseer
VI. Leidinggevende: goede prestaties belonen
VII. Leidinggevende: tijdigheid informatie
Hoe kijk je hier tegenaan? En hoe kan dit worden verklaard?
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g. In hoeverre hebben deze factoren invloed op de mate van betrokkenheid?
h. Hoe zie je dat? En waar heeft dit mee te maken?
5. Opportunity to participate:

Inspraak en autonomie

Deze HRM-praktijk geeft aan in hoeverre de werkomgeving de medewerker de benodigde
support biedt, te denken valt aan medezeggenschap, inspraak en autonomie.
a. Wat vind je van de mate van inspraak bij SPF Beheer bv?
b. (werkoverleg: frequentie, invloed, afspraken, invloed OR)
c. Op welke manier ervaar je dit?
d. Hoe belangrijk vind je inspraak?
e. Word je hierin gestimuleerd? En voel je je hierdoor meer betrokken bij SPF Beheer?
f.

Inspraak wordt slecht(er) beoordeeld, 40 % voldoende, 44% neutraal, 16% onvold.
Wat zou hiervan, volgens jou, de reden kunnen zijn? (Wordt er niet geluisterd?)

g. Wat vind je van de mate van autonomie bij SPF Beheer bv? (leidinggevende: mate
eigen initiatief gestimuleerd, ruimte zelf invullen van werk, aansporing tot ideeën,
meespreken over zaken, of juist duidelijke kaders)
h. Op welke manier ervaar je dit?
i.

Hoe belangrijk vind je inspraak?

j.

Word je hierin gestimuleerd? En voel je je hierdoor meer betrokken bij SPF Beheer?

k. Autonomie wordt goed beoordeeld. Wat zou hiervan, volgens jou, de reden kunnen zijn?
(Worden ze gezien als zelfsturende teams? Hoe wordt dit ervaren?)
l.

Hoe kijk je hier tegenaan?

m. In hoeverre hebben deze factoren invloed op de mate van betrokkenheid?
6. Reorganisatie
a. Hoe heb je de reorganisatie ervaren?
b. Heb je het gevoel dat je door de reorganisatie meer tevreden / betrokken bent
geworden?
c. Zie je een verband tussen de mate van betrokkenheid?
d. Wat is de rol van de reorganisatie in de positieve ontwikkeling die te zien is bij
betrokkenheid en tevredenheid?
e. Hoe kijk je hier tegenaan?
f.

In hoeverre hebben deze factoren invloed op de mate van betrokkenheid?

7. Overige
a. Hoe is te verklaren dat de tevredenheid (zowel bij het werk als de werkgever) zo hoog
wordt beoordeeld?
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b. De afdeling komt niet best uit het mto 2007, hoe is dan te verklaren dat het verloop (of
verloopintentie) zo laag is?
c. Welke andere factoren spelen volgens jou het meeste een rol in de mate van
betrokkenheid?
d. Welke verbeterpunten geef jij aan voor het management van het Klantencentrum, ter
vergroting van de betrokkenheid van de medewerkers?
Einde
•

Wat vond je van het gesprek?

•

Misschien een kopie van het verslag ontvangen?

•

Bedankt voor het gesprek!
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Bijlage 14.

Analyseschema kwalitatieve onderzoek

Hoofdtopics

Subtopics

Betrokkenheid

- Algemeen
- Persoonlijk

Abilities

- Algemeen
- vs Betrokkenheid

Motivation

Arbeidsvoorwaarden

- Algemeen

Informatievoorziening

- Persoonlijk
- Sectorgerelateerd
- Afdelingsgerelateerd
- Organisatiegerelateerd
- vs Betrokkenheid

Opportunity to participate

Inspraak

- Algemeen

Autonomie

- Persoonlijk
- Afdelingsgerelateerd
- vs Betrokkenheid

Reorganisatie

- Persoonlijk
- Afdelingsgerelateerd
- vs Betrokkenheid

Vergelijking MTO 2007
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