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Voorwoord 
 
 

Dit onderzoek vormt de afronding van mijn masteropleiding Communicatie, Beleid en 

Management op de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Dit betekent 

voor mij dat ik op 22 jarige leeftijd de mastertitel MA. achter m’n naam mag zetten. Een 

prestatie waar ik na vier jaar studeren best trots op ben.  

 

Dit onderzoek over identiteit en imago heb ik uitgevoerd bij de organisatie Utrechtse 

Juristen Groep. Hier heb ik het afgelopen half jaar met plezier gewerkt. Ik wil de 

marketingmanager Harmen Hop bedanken, dat hij mij de mogelijkheid heeft gegeven bij 

UJG mijn afstudeeronderzoek uit te voeren. Ik hoop dat UJG door dit onderzoek gaat 

nadenken over mijn resultaten en conclusies en aan de slag gaat met mijn aanbevelingen.  

 

Iris van Veenendaal wil ik bedanken voor de begeleiding van mijn onderzoek vanuit de 

universiteit. Door de nuttige feedback vond ik de rode draad in het verhaal weer terug. 

 

Ik heb in het afgelopen jaar veel geleerd, wat ik ook in mijn leerverslag en de presentatie 

van dit onderzoek zal vertellen. Dit onderzoek is op professioneel vlak een belangrijk 

onderdeel van mijn leerproces geweest. Na het afronden van dit onderzoek met goed 

resultaat, ga ik over een paar maanden met een tevreden gevoel op reis om andere dingen 

te leren. Hiermee werk ik niet alleen aan mijn professionele ontwikkeling, maar geef ik 

mezelf ook op een andere manier de tijd en ruimte om nieuwe dingen te leren. Ik wens de 

lezer veel plezier met het lezen van deze onderzoeksrapportage! 

 

 

 

 

Marloes Aarden 

Utrecht, juli 2008 
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Samenvatting 
De doelstelling van dit onderzoek is het management van UJG (Utrechtse Juristen Groep) 

bewust maken van de huidige identiteit en het imago van de organisatie op de 

arbeidsmarkt. Hierdoor krijgt UJG inzicht in hoeverre dit op elkaar aansluit en kan er op 

basis van de identiteit van UJG, een zo goed mogelijk uitgangspunt worden gecreëerd, voor 

de opbouw van een goed imago. Een goed imago is belangrijk om meer en makkelijker 

zaken voor elkaar te krijgen zoals het werven, binden en boeien van medewerkers.  

 

Om dit doel te bereiken, ben ik begonnen met een literatuuronderzoek naar wat er kan 

worden verstaan onder identiteit en imago. Identiteit is de zelfpresentatie van de organisatie 

naar buiten, dit komt tot uiting in het gedrag, de symboliek en de communicatie en kan door 

het management anders omschreven worden dan door de medewerkers. Omdat er door 

verschillende groepen in de organisatie anders gekeken wordt naar dé identiteit van een 

organisatie, heb ik op basis van Van der Grinten (2004) een onderscheid gemaakt in 

gewenste, werkelijke en fysieke identiteit.  

 

Imago is een beeld dat gevormd wordt door indrukken, ervaringen en associaties die 

doelgroepen van een organisatie hebben. Dit beeld bestaat uit vier lagen die Mastenbroek 

(1997) onderscheidt in de cognitieve laag, de emotionele laag, de visuele laag en de 

meningslaag. De cognitieve laag is de kennis die men over de organisatie heeft. De 

emotionele laag zijn de gevoelens ten aanzien van de organisatie. De visuele laag bestaat uit 

de beelden in relatie tot de organisatie. En tenslotte is er de meningslaag, oftewel het 

(voor)oordeel over de organisatie.  

 

Na de beantwoording van deze twee vragen over identiteit en imago, heb ik een empirisch 

onderzoek gedaan, waarbij ik de identiteit en het imago van de organisatie Utrechtse 

Juristen Groep heb onderzocht. Mijn derde deelvraag luidde: ‘Welke beelden draagt het 

management van UJG uit over de identiteit van de organisatie?’. Hierbij ben ik nagegaan wat 

het management van UJG uitdraagt als de visie, missie, kerncompetenties, waarden en 

persoonlijkheidskenmerken van medewerkers van UJG. In de kick-off presentatie van 2008 

geeft de algemeen directeur van UJG diverse speer- en actiepunten aan, om de ambitie van 

UJG te bereiken; het behoren tot de top van toonaangevende juridische dienstverleners en 

daarbij markt- en opinieleider zijn. 

 

In mijn vierde deelvraag: ‘Hoe omschrijven medewerkers van UJG de identiteit van de 

organisatie?’ onderzoek ik door middel van elf interviews met medewerkers, of de gewenste 

identiteit zoals het management deze uitdraagt, overeenkomt met hoe medewerkers de 

identiteit van de organisatie omschrijven. In de interviews heb ik gevraagd naar de spontane 

associaties die medewerkers bij UJG hebben, persoonlijkheidskenmerken, 

identiteitskenmerken, identificatie met de organisatie, het beeld wat ze van UJG hebben en 

de gewenste, werkelijke en fysieke identiteit. Hieruit blijkt dat vooral de visie over het 

bereiken van de top van toonaangevende juridische dienstverleners, goed is overgekomen 

naar medewerkers. Hoe deze visie concreet bereikt gaat worden, is voor velen echter nog 

niet duidelijk. Een aantal Gemeenschappelijke Vertrekpunten (GVP’s) wordt genoemd, maar 

wel vinden veel respondenten dat indien UJG haar visie wil bereiken, er nog een lange weg 

te gaan is en er meer binding nodig is van medewerkers met de organisatie. De speer- en 
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actiepunten, evenals de vijf nieuwe waarden zouden beter gecommuniceerd kunnen worden 

naar medewerkers. Hiervoor zou de communicatie verbeterd kunnen worden en kennis moet 

behouden, gedeeld en benut worden.  

 

De laatste deelvraag: ‘Welk imago heeft UJG onder rechtenstudenten en startende juristen 

die bekend zijn met UJG?’ heb ik onderzocht door een online enquête uit te zetten, die door 

158 juristen is ingevuld. Hieruit blijkt ten eerste dat het imago van UJG wat betreft de 

verschillende lagen, nog niet goed ontwikkeld is in de cognitieve laag. Respondenten hebben 

niet altijd genoeg kennis over UJG door de lage naamsbekendheid. Uit de emotionele laag 

van het imago blijkt dat UJG vooral wordt geassocieerd met detachering, juristen, 

professioneel en ambitieus. Wat betreft de nieuwe visuele uitstraling in de advertenties van 

UJG, vinden de meeste rechtenstudenten de pakkende, positieve en open uitstraling het 

meeste opvallen aan het imago.  Resultaten uit de meningslaag van het imago geven 

redenen aan om wel of niet bij UJG te willen werken. Met name het opdoen van 

werkervaring op verschillende opdrachten en bij diverse opdrachtgevers, de 

ontwikkelingsmogelijkheden en de informele sfeer worden als pullfactor genoemd. De 

arbeidsvoorwaarden en detacheringwerk zijn factoren om niet voor UJG te willen werken.  

 

Het imago van UJG heb ik ook onderzocht door de aantrekkelijkheid van UJG als werkgever 

te meten. Dit heb ik gedaan aan de hand van de employer attractiveness schaal van Berthon 

e.a. (2005). Hieruit blijkt dat bij UJG vooral de sociale waarde en ontwikkelwaarde als 

voordelen worden verwacht van het werken bij UJG. Respondenten verwachten bij UJG een 

goede relatie met collega’s en ondersteunende en stimulerende collega’s te hebben. Ook 

wordt UJG gezien als een springplank voor een toekomstige baan en verwacht men 

carrièreverbeterende ervaring op te doen. Van de economische waarde verwacht men, 

behalve het opdoen van praktische ervaring op verschillende afdelingen, weinig voordelen 

aan te treffen bij UJG. Dit kan UJG dus nog verder ontwikkelen, evenals het bieden van een 

leuke werkomgeving en het verhogen van het zelfvertrouwen als gevolg van het werken bij 

de organisatie. Het verschil tussen de voordelen die potentiële medewerkers verwachten op 

te doen bij UJG en het belang wat ze aan deze voordelen hechten, is binnen de items van de 

interessewaarde en toepassingswaarde relatief klein. 

 

Aanbevelingen voor UJG richten zich ten eerste op het goed overdragen van de identiteit, 

zodat medewerkers in het contact met belangengroepen, de identiteit van UJG goed kunnen 

uitdragen. Een middel om dit te bereiken is door het creëren van een corporate story. Een 

tweede belangrijke aanbeveling richt zich op het imago door vooral meer naamsbekendheid 

te verwerven. Redenen om te solliciteren mogen meer benadrukt worden, waardoor 

potentiële medewerkers een beter beeld krijgen van het werken bij UJG. De verwachtte 

voordelen van het werken bij UJG mogen ook meer benadrukt worden in de 

arbeidsmarktcommunicatie. Items waar respondenten meer belang aan hechten, dan ze bij 

UJG verwachten aan te treffen zijn: een bovengemiddeld salaris, een leuke werkomgeving, 

goede promotiekansen, een aantrekkelijk beloningspakket, een goed gevoel over jezelf als 

gevolg van werken voor de organisatie en arbeidszekerheid binnen de organisatie. Deze 

punten kan UJG dus nog verbeteren. Met de resultaten en aanbevelingen uit dit onderzoek, 

brengen identiteit en imago UJG naar de top!  
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Hoofdstuk 1: Inleiding 
 

1.1 Het onderwerp van dit onderzoek: Identiteit en imago 

Dit onderzoek gaat over de identiteit en het imago van een organisatie op de arbeidsmarkt. 

In de communicatie naar de arbeidsmarkt speelt het imago van een organisatie een steeds 

belangrijkere rol. Potentiële medewerkers hebben allen hun wensen ten aanzien van hun 

werksituatie en werkgever. Zij zullen proberen zo goed mogelijk aan deze wensen te 

voldoen bij het zoeken naar een baan. Potentiële medewerkers proberen een zo volledig 

mogelijk beeld te krijgen van verschillende mogelijke werkgevers. Zeker in tijden van een 

krappe arbeidsmarkt, zoals dat nu het geval is, zal de potentiële sollicitant zich kritisch 

opstellen ten opzichte van een werkgever en het imago van de organisatie (Kusters, 1988: 

3).  

 

Het imago van een organisatie is een beeld dat doelgroepen van een organisatie hebben. Dit 

beeld hoeft niet overeen te komen met het beeld dat een organisatie zelf wil uitstralen op 

basis van haar identiteit. De identiteit van een organisatie is de zelfpresentatie zoals de 

organisatie is of wil zijn. Doelgroepen vormen echter zelf een beeld door associaties en 

ervaringen die ze met een organisatie hebben, hier heeft een organisatie niet volledig 

invloed op. Verschillende doelgroepen kunnen het imago van een organisatie ook 

verschillend beleven (Van Riel, 2003: 15). Door het verschil tussen de identiteit die een 

organisatie wil uitstralen en het imago hoe de organisatie werkelijk overkomt op een 

doelgroep, kunnen er bepaalde ‘gaps’ ontstaan tussen de identiteit en het imago van een 

organisatie.  

 

Het grootste verschil tussen imago en identiteit, is dat de identiteit van een organisatie gaat 

over wat de organisatie zelf is of wil zijn en uitstraalt. Het imago daarentegen, is het beeld 

wat doelgroepen hebben van de organisatie, dit hoeft dus niet het beeld te zijn zoals de 

organisatie werkelijk is of wil zijn.  

 

Wat ga ik in dit eerste hoofdstuk behandelen? 

 

In dit eerste hoofdstuk leest u de aanleiding van dit onderzoek, waarin aan bod komt hoe ik 

tot het onderwerp van dit onderzoek gekomen ben, bij welke organisatie ik dit ga uitvoeren 

en wat er speelt bij deze organisatie. Vervolgens zal ik het doel van dit onderzoek 

behandelen evenals de vijf vragen die ik in dit onderzoek ga beantwoorden. De relevantie 

van dit onderzoek leest u in paragraaf 1.5 en in paragraaf 1.6 komt mijn positie als 

onderzoeker aan bod evenals de onderzoeksopvatting die ik hanteer. Daarna geef ik in 

paragraaf 1.7 weer hoe ik de vijf onderzoeksvragen ga beantwoorden en welke methode ik 

hiervoor gebruik. De betrouwbaarheid, validiteit en bruikbaarheid van dit onderzoek komen 

daarna aan bod en tenslotte volgt in paragraaf 1.11 een overzichtelijke opbouw van de rest 

van deze onderzoeksrapportage.  
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1.2 Aanleiding 

Voordat ik tot mijn onderzoeksvragen ben gekomen, ben ik gaan nadenken over mogelijke 

onderwerpen. Hierbij kwam mijn eerdere interesse in Human Resource Management (HRM) 

naar voren. Dit was het onderwerp van mijn bacheloronderzoek, waarbij ik het interessant 

vond om de interne organisatie te onderzoeken. HRM en competentiemanagement spelen in 

de interne organisatie een belangrijke rol. Maar juist ook de uitstraling van een organisatie, 

waarbij communicatie en marketing belangrijk zijn, hebben mijn interesse gewekt. In het 

vakgebied van de arbeidsmarktcommunicatie komen deze gebieden van HRM en 

communicatie samen. Werving van medewerkers is één van de HRM vraagstukken van deze 

tijd. Op een krappe arbeidsmarkt is het voor organisaties steeds lastiger om medewerkers te 

werven, binden en boeien. Daarom is het belangrijk communicatie effectief in te zetten op 

de arbeidsmarkt.   

 

Een organisatie die hier veel mee bezig is is de Utrechtse Juristen Groep (UJG). Dit is een 

juridische dienstverlener, wat wil zeggen dat de organisatie kennis in huis heeft over een 

breed aantal rechtsgebieden en verschillende vormen van dienstverlening aanbiedt aan 

opdrachtgevers. Hieronder vallen bijvoorbeeld detachering, werving en selectie, juridisch 

organisatieadvies en legal outsourcing. Via een medewerker van UJG ben ik in contact 

gekomen met de marketingmanager van deze organisatie. 

 

Dit is een interessante organisatie voor mijn onderzoek, aangezien UJG door middel van een 

nieuwe marketingcampagne een andere uitstraling wil creëren naar de arbeidsmarkt. Door 

de nieuwe uitstraling wil UJG een zo positief mogelijk imago op de arbeidsmarkt verkrijgen. 

Het eerste doel van de marketingcampagne is het verbeteren van het imago, waardoor het 

makkelijker wordt om potentiële medewerkers te werven. Meer juristen willen dan bij UJG 

werken. Het tweede (indirecte) doel van de marketingcampagne is het versterken van de 

identiteit, waardoor huidige medewerkers meer gebonden worden aan UJG. Ze moeten trots 

zijn om te werken voor deze organisatie.  

 

Uit een eerder gehouden Naamsbekendheid en Imago onderzoek van TNS NIPO (2007), 

blijkt dat het imago van UJG nog niet sterk ontwikkeld is. Dat ook de identiteit versterkt kan 

worden, blijkt uit een Medewerker Tevredenheidonderzoek gehouden in 2006 en 2007. De 

marketingcampagne van UJG omvat een nieuwe huisstijl, die op de website, in brochures en 

in advertenties in kranten en tijdschriften te zien zal zijn. Deze marketingcampagne is 

geslaagd, indien UJG een verbeterde imago en identiteit heeft onder potentiële en huidige 

medewerkers, ten opzichte van de eerder gehouden onderzoeken naar imago en identiteit. 

Als de imago en het identiteit verbeteren, wordt het makkelijker om medewerkers te werven 

en te binden. 

1.3 Doelstelling 

In dit onderzoek wil ik Utrechtse Juristen Groep bewust maken van de huidige identiteit en 

het imago van UJG op de arbeidsmarkt. Hierdoor krijgt UJG inzicht in hoeverre dit op elkaar 

aansluit en kan er door middel van aanbevelingen, een zo goed mogelijk uitgangspunt 

worden gecreëerd voor de opbouw van een goed imago. Hiervoor wil ik ten eerste nagaan 
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welke beelden het management van UJG uitdraagt over de identiteit van de organisatie. 

Identiteit is de zelfpresentatie van de organisatie zoals ze is of wil zijn. Het management kan 

een door hun gewenste identiteit overbrengen, die niet overeen hoeft te komen met hoe 

medewerkers de identiteit omschrijven. Huidige medewerkers ten tweede, hebben namelijk 

ook een idee over de identiteit van de organisatie. Ten derde hebben potentiële 

medewerkers een bepaald beeld van de organisatie op basis van eerdere ervaringen en 

associaties, dit is het imago.  

 

Door de nieuwe uitstraling van UJG kan er een positiever imago ontstaan, waardoor het 

werven van potentiële medewerkers en het binden van huidige medewerkers makkelijker 

gaat. Voordat UJG de marketingcampagne introduceert, is het interessant om bewust te zijn 

van de identiteit zoals het management die uitdraagt, hoe medewerkers de identiteit 

omschrijven en hoe potentiële medewerkers het imago van UJG zien. Na de introductie van 

de marketingcampagne, die buiten de periode van dit onderzoek valt, kan vervolgens 

eventueel onderzocht worden of het imago en de identiteit van de organisatie werkelijk 

veranderd zijn.  

 

Dat het imago van UJG onder potentiële medewerkers nog niet sterk ontwikkeld is, blijkt uit 

het Naamsbekendheid en Imago onderzoek van TNS NIPO, wat gehouden is in december 

2007. Uit dit onderzoek blijkt dat UJG niet heel bekend is onder onder andere 

rechtenstudenten en juristen. De belangrijkste conclusies uit dit onderzoek zijn ten eerste 

dat de spontane en geholpen naamsbekendheid van UJG onder de doelgroepen vrij laag is. 

Onder juristen is dit het hoogst (7% spontaan, 26% door geholpen naamsbekendheid). Ten 

tweede is het imago van UJG nog niet sterk ontwikkeld. UJG wordt door juristen die UJG 

kennen het meest benoemd als uitzend- of detacheringbureau. Enkele positieve associaties 

die juristen die UJG kennen, met de organisatie hebben zijn ‘uitgebreide kennis van zaken’ 

en ‘gedrevenheid’. Door het introduceren van de nieuwe marketingcampagne, kan het imago 

van de organisatie onder potentiële medewerkers veranderen. De naamsbekendheid van 

UJG kan bijvoorbeeld hoger worden en er kunnen andere kenmerken toegekend worden aan 

de organisatie.  Het eerste doel van de marketingcampagne, het makkelijker werven van 

potentiële medewerkers als gevolg van een positiever imago, kan dan worden gerealiseerd. 

 

Het imago van UJG onder huidige medewerkers is over het algemeen goed, blijkt uit de 

resultaten van het Medewerkers Tevredenheidonderzoek wat is gehouden in november 

20071. Met een 7.0 is de gemiddelde tevredenheid verbeterd ten opzichte van een 6,8 in 

2006. Het imago zorgt samen met de tevredenheid voor een groep redelijk loyale 

medewerkers. Medewerkers voelen zich vooral zeer verantwoordelijk voor hun werk (97%), 

maar spreken zich minder sterk uit op het gebied van trots. Slechts 49% van de 

medewerkers geeft aan trots te zijn om voor UJG te werken en maar 50% geeft aan UJG te 

kiezen indien een andere organisatie hem of haar een baan aan zou bieden. 61% van de 

medewerkers zou UJG aanbevelen bij kennissen. Deze cijfers zijn niet erg hoog, waaruit 

blijkt dat er nog verbeterpunten liggen op het gebied van binding met de organisatie, trots 

en loyaliteit.  

 

                                                 
1 Zie bijlage 1 voor de resultaten uit het Medewerker Tevredenheidonderzoek 2007 
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Wat betreft het imago konden medewerkers in het Medewerkers Tevredenheidonderzoek 

(2007) hun mening geven over uitspraken als ‘Pragmatisch Jurisme staat bij UJG voorop’, 

‘UJG heeft een zakelijke uitstraling’, ‘UJG heeft een open en informeel karakter’, ‘UJG is een 

betrouwbare partij’ en ‘UJG is dienstverlener van een hoge kwaliteit’. Hieruit bleek dat UJG 

het sterkste imago heeft als een bedrijf met een open en fris karakter, 81% van de 

respondenten is het hiermee eens. Minder goed is UJG in het daadkrachtig optreden in het 

doen van zaken, hiermee is 60% het eens. Tegenover 2007 is het imago rondom het 

pragmatisch jurisme gelijk gebleven, 76% is het hiermee eens. 

 

Na het introduceren van de marketingcampagne kan niet alleen het imago onder potentiële 

medewerkers veranderen, ook het imago van UJG onder huidige medewerkers kan 

veranderd zijn. Medewerkers kunnen als gevolg hiervan meer trots gaan voelen voor UJG of 

ze kunnen andere kenmerken toekennen aan de organisatie.  

 

Aangezien de marketingcampagne niet is geïntroduceerd tijdens de periode van dit 

onderzoek, is het doel van dit onderzoek het nagaan welke beelden het management van 

UJG uitdraagt over de identiteit van de organisatie, hoe huidige medewerkers de identiteit 

van UJG omschrijven en welk imago UJG heeft op de arbeidsmarkt onder potentiële 

medewerkers die bekend zijn met UJG. Door dit onderzoek wordt UJG bewust van haar 

identiteit en imago en krijgt de organisatie inzicht in hoeverre dit op elkaar aansluit. Door 

middel van aanbevelingen, kan op basis van de identiteit van UJG, een zo goed mogelijk 

uitgangspunt gecreëerd worden voor de opbouw van een goed imago. 

1.4 Vraagstelling 

Ik wil in dit onderzoek drie dingen te weten komen.  

 Ten eerste wil ik weten welke beelden het management van UJG uitdraagt over de 

identiteit van de organisatie.  

 Ten tweede wil ik weten hoe huidige medewerkers van UJG de identiteit van de 

organisatie omschrijven.  

 Ten derde wil ik weten welk imago UJG heeft op de arbeidsmarkt onder potentiële 

medewerkers die bekend zijn met UJG. 

 

Om deze vragen te beantwoorden ga ik eerst een literatuuronderzoek doen, waarin ik 

antwoord geef op de volgende deelvragen. 

 

1. Wat kan worden verstaan onder identiteit? 

2. Wat kan worden verstaan onder imago? 

 

Als ik weet wat er verstaan kan worden onder identiteit en imago, kan ik op basis van 

factoren die hierover in de literatuur onderscheiden worden, de identiteit en het imago 

onderzoeken bij de organisatie Utrechtse Juristen Groep. In mijn empirisch onderzoek kan ik 

dan de volgende drie deelvragen beantwoorden: 

 

3. Welke beelden draagt het management van UJG uit over de identiteit van de 

organisatie? 
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4. Hoe omschrijven huidige medewerkers van UJG de identiteit van de organisatie? 

5. Welk imago heeft UJG onder rechtenstudenten en startende juristen die bekend zijn 

met UJG? 

1.5 Relevantie 

Dit onderzoek is maatschappelijk relevant, aangezien het voor UJG inzicht geeft in de 

identiteit en het imago van de organisatie. Deze informatie kan gebruikt worden om 

identiteit en imago, indien nodig, beter op elkaar af te stemmen.  

 

Als de eigen identiteit van een organisatie uit het oog verloren wordt in het 

communicatiebeleid, wordt er een ideaalbeeld van de organisatie voorgehouden. Daarom is 

het belangrijk de identiteit en het imago van de organisatie goed op elkaar af te stemmen in 

de communicatie naar de arbeidsmarkt. Ten eerste kan de boodschap anders als 

ongeloofwaardig worden ervaren, waarbij de boodschap zijn doel mist. Dit kan irritatie 

opwekken. Erger is als de boodschap wel wordt geloofd, maar verwachtingen niet 

waargemaakt worden. Een medewerker zal zich dan van de organisatie afwenden en dit aan 

collega’s of anderen kenbaar maken. ‘Dit wijkt zo af van de bedrijfscampagnes dat het 

totaalbeeld niet eenduidig is en tot verwarring zal leiden bij de doelgroep. Daarom moeten 

werkelijke identiteit, gewenste identiteit en gewenst imago niet teveel van elkaar afwijken.’ 

(De Jong, C.D., 2001, geciteerd in Van Riel 2001: 684). Indien identiteit en imago van een 

organisatie niet op elkaar afgestemd worden, kan dit tot onefficiënte 

arbeidsmarktcommunicatie leiden. Als een organisatie medewerkers wil werven, moet het 

ervoor zorgen een zo positief mogelijke uitgangspositie te creëren, door middel van een 

goed imago.  

 

Naast de relevantie van dit onderzoek voor UJG, is dit onderzoek ook wetenschappelijk 

relevant, aangezien het indirect ook kennis oplevert die organisaties in het publieke domein 

kunnen gebruiken om beslissingen te nemen. Organisaties hebben steeds meer moeite met 

het werven van nieuwe hoogopgeleide medewerkers, evenals het behouden en binden van 

medewerkers. Door de toenemende vergrijzing en de goede economische ontwikkelingen is 

het voor recruiters een grote uitdaging om op de krappe arbeidsmarkt voldoende geschoold 

personeel te vinden (Arbeidsmarkt Gedragsonderzoek (AGO) 2005). Kennis over werven, 

binden en boeien van juridische starters, is iets wat door middel van de resultaten en 

aanbevelingen in dit onderzoek ook bij non-profit organisaties gebruikt kan worden. Iedere 

organisatie die juristen nodig heeft, kan van de kennis in dit onderzoek gebruik maken voor 

bijvoorbeeld het werven van (juridische) starters, het binden van medewerkers aan je 

organisatie en het richting geven aan arbeidsmarktcommunicatie en HRM beleid.  

1.6 Positie als onderzoeker en onderzoeksopvatting 

Om dit onderzoek ook methodologisch sterk neer te zetten geef ik in deze paragraaf mijn 

positie als onderzoeker weer evenals de onderzoeksopvatting die ik hanteer bij het uitvoeren 

van dit onderzoek.  
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Betrokkenheid 

Het is belangrijk om te realiseren dat ik mijn onderzoek doe bij een organisatie die 

geïnteresseerd is in de resultaten. Ik heb van deze organisatie de nodige hulp en 

ondersteuning gekregen bij het uitvoeren van dit onderzoek, wat het doen van dit onderzoek 

voor mij deels heeft vereenvoudigd. Bijvoorbeeld bij het opstellen van de vragenlijst via een 

online enquêtetool en bij het benaderen van respondenten, heb ik gebruik gemaakt van de 

mogelijkheden die de organisatie mij bood.  

 

Ik ben bij de organisatie betrokken als ‘onderzoeksstagiair’ wat aan de ene kant een 

betrokkenheid oproept als onderdeel van de organisatie. Ik ben hier van half februari tot juni 

gemiddeld drie dagen per week aanwezig geweest om aan mijn onderzoek te werken. Dit 

roept een bepaalde mate van binding met de organisatie en de mensen op. Aan de andere 

kant, ben ik een onderzoeker die wetenschappelijk onderzoek doet naar een organisatie en 

dus met een bepaalde objectiviteit, voor zover dat mogelijk is, naar een organisatie probeert 

te kijken. Als onderzoeker heb ik bepaalde ervaring opgedaan vanuit mijn bachelorstudie 

Algemene Sociale Wetenschappen en huidige masterstudie Communicatie, Beleid en 

Management. In deze studies wordt er vanuit een interdisciplinair perspectief naar 

problemen in de maatschappij en in organisaties gekeken. Hierdoor ben ik in staat om 

opvattingen vanuit verschillende perspectieven zoals de communicatiewetenschap, 

organisatiewetenschap, bestuurskunde en sociale wetenschappen te combineren in een 

onderzoek.  

 

Interpretatieve onderzoeksopvatting 

De onderzoeksopvatting die ik in dit onderzoek hanteer, is te typeren als interpretatief. In de 

vier paradigma’s die Burrell en Morgan schetsen in hun artikel ‘Talking About Organization 

Science: Debates and Dialoque From Crossroads’ is de interpretatieve stroming te 

karakteriseren als ‘subjectief’ en ‘statisch’ in plaats van ‘objectief’ en ‘radicaal veranderbaar’. 

Dit onderzoek is op de dimensie ‘regulation’ en ‘radical change’ te plaatsen bij ‘regulation’ 

omdat ik in dit onderzoek maatschappelijke structuren accepteer. Ik leg processen bloot en 

bied dit aan, aan de organisatie. Dit is wat ik zie en de organisatie kan er dan mee aan de 

slag gaan. Ik gooi processen niet helemaal om, maar leg ze uit in plaats van dat ik uitga van 

‘radical change’, waarbij er door middel van onderzoek geprobeerd wordt mensen los te 

maken van structuren. Op de tweede dimensie van ‘subjectief’ versus ‘objectief’ ga ik uit van 

subjectiviteit, aangezien volledige objectiviteit naar mijn idee nooit volledig mogelijk is in de 

sociale wetenschappen. In de sociale wetenschappen doet iedereen vanuit een bepaald 

perspectief onderzoek dat nooit geheel waardevrij kan zijn. Ik ga ervan uit dat er geen 

werkelijkheid is, maar dat iedereen in plaats daarvan zijn eigen betekenis geeft aan zijn 

‘werkelijkheid’. Iedereen bekijkt de wereld vanuit zijn eigen opvatting, ervaring, waarden en 

normen. In de interpretatieve stroming is de houding van de onderzoeker participerend, 

interpreterend, observerend en beschouwend (’t Hart, 1998: 105). Het gaat om het 

blootleggen van processen (en informatie), en heeft dus een ‘verlichtingsfunctie’ (’t Hart, 

1998: 105).  

 

Deze manier van onderzoeken gaat er vanuit dat de onderzoeker zich moet inleven in de 

sociale actor en gedrag moet begrijpen vanuit zijn context. Interpretatief onderzoek wordt 

vaak kwalitatief genoemd en empirisch-analytisch onderzoek kwantitatief. Kwalitatief is 
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meestal de beschrijving van eigenschappen en kwantitatief het meten van de hoeveelheid 

waarin deze eigenschappen voorkomen (’t Hart, 1998: 103). Dit onderzoek bevat zowel 

kwalitatieve als kwantitatieve aspecten. Kwalitatieve aspecten komen naar voren in de 

eigenschappen van identiteit en imago van UJG die ik heb achterhaald door middel van 

interviews, documentenanalyse en open vragen in de enquête. Daarna heb ik de 

hoeveelheid van deze eigenschappen gemeten in een online vragenlijst, waarbij met name 

de gesloten vragen meer als kwantitatief gekarakteriseerd kunnen worden.  

1.7 Aanpak 

Mijn eerste twee deelvragen ga ik beantwoorden aan de hand van een literatuuronderzoek. 

Er is over identiteit en imago veel literatuur verschenen, waardoor ik me breed heb kunnen 

oriënteren en inlezen op het onderwerp. Ik zal voor de beantwoording van mijn vragen 

vooral gebruik maken van literatuur van Van Riel (2003) en van Van der Grinten (2004). Er 

zijn verschillende definities en indelingen gemaakt van identiteit en imago, waar ik een 

aantal factoren uit haal die ik meeneem om identiteit en imago bij UJG te onderzoeken. 

 

De derde deelvraag over de identiteit van UJG volgens het management, zal ik 

beantwoorden aan de hand van door mij bijgewoonde presentaties door de algemeen 

directeur van UJG. Ik heb aantekeningen gemaakt tijdens de presentaties en ik heb 

bijbehorende powerpoint slides kunnen gebruiken.  

 

De vierde deelvraag over de identiteit van UJG volgens medewerkers, ga ik beantwoorden 

op basis van elf interviews die ik met medewerkers van UJG heb gehouden. Uit het 

literatuuronderzoek zijn factoren naar voren gekomen, waarmee ik de identiteit van UJG kan 

onderzoeken onder medewerkers. Ik heb op basis hiervan een topiclijst2 opgesteld die ik in 

april heb afgenomen onder elf medewerkers van UJG. Deze semi gestructureerde interviews 

hebben voor de helft telefonisch plaatsgevonden en de andere helft op het kantoor van UJG. 

 

Mijn vijfde deelvraag over het imago van UJG onder rechtenstudenten en juridische starters 

die bekend zijn met UJG, ga ik onderzoeken door het uitzetten van een online enquête3. Op 

basis van mijn literatuuronderzoek kan ik factoren onderscheiden, waarmee het imago van 

UJG onderzocht kan worden. Hiermee heb ik een vragenlijst opgesteld, die ik in mei online 

onder 158 rechtenstudenten en startende juristen die bekend zijn met UJG heb afgenomen. 

1.8 Betrouwbaarheid  

Om toevallige fouten in dit onderzoek zoveel mogelijk uit te schakelen, heb ik geprobeerd de 

betrouwbaarheid zo groot mogelijk te maken. Ten eerste heb ik daarvoor zoveel mogelijk 

eenheden waarbij waarnemingen kunnen worden verricht benaderd. De vragenlijst is naar 

1066 respondenten gestuurd waarvan 15% gereageerd heeft. 11% heeft hem daadwerkelijk 

ingevuld en 4% gaf aan niet mee te willen werken. Een tweede manier om de 

betrouwbaarheid te vergroten, is het stellen van meer dan één vraag over een onderwerp. 

                                                 
2 De topiclijst van de interviews is opgenomen in bijlage 2. 
3
 De vragenlijst van de enquête is opgenomen in bijlage 3. 
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In de vragenlijst zijn bijvoorbeeld eerst via spontane associatie vragen gesteld over het 

imago van UJG, daarna zijn er via geholpen associatie vragen gesteld over het imago. Ook 

zijn er in de vragenlijst meerdere vragen gesteld over kenmerken van een werkgever die in 

te delen zijn in vijf categorieën (interessewaarde, sociale waarde, ontwikkelwaarde, 

economische waarde en toepassingswaarde). Binnen één categorie zijn er vijf vragen 

gesteld, waardoor de betrouwbaarheid van die categorie toeneemt. Dit zijn parallelle 

operationaliseringen. De vragen zijn zo precies mogelijk geformuleerd, waardoor de daarop 

gebaseerde informatie nauwkeuriger en dus betrouwbaarder is (’t Hart, 1998: 183). Een 

derde manier waarop ik de betrouwbaarheid heb vergroot, is het feit dat er sprake is van 

één waarnemer. Ik heb de vragenlijst zelf opgesteld en aangezien hij online verstuurd en in 

te vullen is, is deze methode volledig gestandaardiseerd. Toevallige fouten van waarnemers 

of enquêteurs zijn niet mogelijk.  

1.9 Validiteit 

Goed voor het voorkomen van systematische fouten en dus het versterken van de validiteit 

van dit onderzoek, is de korte enquêteperiode. Hierdoor zijn respondenten niet tussentijds 

beïnvloed door recente gebeurtenissen. Ook is er geen gebruik gemaakt van enquêtrices en 

zijn de vraagstellingen niet suggestief. Dit werkt in het voordeel voor het bereiken van een 

goede validiteit.  

 

Voor het bereiken van een goede populatievaliditeit moet de steekproef een goede 

afspiegeling zijn van de populatie, het moet representatief zijn. De respondenten kenden 

UJG allemaal al, aangezien ze in het bestand van UJG stonden. Hiervan is iedereen tussen 

de 18 en 28 jaar oud benaderd. De leeftijd van de respondenten varieert van 21 tot 35 jaar. 

De respondenten zijn representatief voor de populatie rechtenstudenten (derdejaars of 

ouder) en startende juristen die bekend zijn met UJG. 

 

Wat betreft de validiteit van variabelen moet er de vraag gesteld worden: ‘Wordt er gemeten 

wat je wilt weten?’ Komt het begrip zoals bedoeld, de eigenschap van een subject, net zo 

over als het begrip zoals bepaald, de meting daarvan (’t Hart, 1998: 187). Het begrip 

‘imago’ is moeilijk te meten, dus heb ik het begrip door middel van verschillende variabelen 

proberen te operationaliseren. Ten eerste heb ik inhoudsvaliditeit vergroot, door in mijn 

literatuuronderzoek zorgvuldig na te gaan wat onder het begrip imago wordt verstaan 

voordat ik het in mijn instrument heb opgenomen (’t Hart, 1998: 188). Een tweede manier 

om het begrip imago te meten op de manier waarop het bedoeld is, is de 

soortgenootvaliditeit. Ik maak gebruik van een reeds bestaand instrument uit het onderzoek 

van Berthon e.a. (2005) dat nog voldoet voor het begrip ‘employer attractiveness’. 

Daarnaast heb ik dit instrument aangevuld met nieuwe theoretische inzichten over imago, 

zoals kenmerken die via spontane en geholpen associatie aan de organisatie worden 

toegeschreven. Ten derde heb ik gebruik gemaakt van convergente validiteit door twee 

soorten instrumenten te gebruiken, een kwalitatieve en kwantitatieve analysemethode.  
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1.10 Bruikbaarheid 

De mate waarin de aangedragen kennis bijdraagt tot verbetering van de te nemen 

beslissing, de bruikbaarheid van het onderzoek, wordt altijd subjectief vastgesteld door de 

opdrachtgever (’t Hart, 1998: 188). Wat betreft betrouwbaarheid en geldigheid van 

uitspraken is er in dit onderzoek voldaan aan de voorwaarden voor de bruikbaarheid.  

 

Ook moet er gekeken worden naar de aard van het gebruik. Mijn onderzoek zal meer 

conceptueel gebruikt worden dan instrumenteel. Het levert nieuwe gezichtspunten op die 

van invloed zijn op probleemformuleringen en die indirect van invloed kunnen zijn op de 

manier waarop een probleem wordt aangepakt (’t Hart, 1998: 189). Er komt bijvoorbeeld 

aan het licht hoe er in de organisatie gedacht wordt over de identiteit en hoe potentiële 

medewerkers denken over het imago van de organisatie. Er is niet direct door de organisatie 

gevraagd om deze informatie voor het nemen van een beslissing, maar het zal zeker indirect 

van invloed zijn op de manier waarop een probleem wordt gedefinieerd. Het is bijvoorbeeld 

bruikbaar voor de manier waarop UJG potentiële medewerkers werft, hoe medewerkers 

gebonden worden aan de organisatie en hoe de organisatie zich positioneert naar buiten 

door middel van communicatie en marketing.  

1.11 Opbouw van deze onderzoeksrapportage 

In dit hoofdstuk heb ik een inleiding gegeven op het onderzoek. In hoofdstuk 2 zal ik de 

context van mijn onderzoeksvragen nader specificeren. Het gaat hier om de ontwikkelingen 

op de arbeidsmarkt, de doelgroep rechtenstudenten en startende juristen en de organisatie 

UJG waar ik dit onderzoek ga uitvoeren.  

Vervolgens start het literatuuronderzoek waarin ik in hoofdstuk 3 antwoord zal geven op de 

vraag ‘Wat kan er verstaan worden onder identiteit?’ en in hoofdstuk 4 staat de vraag ‘Wat 

kan er worden verstaan onder imago?’ centraal. Op basis van de informatie uit deze 

hoofdstukken en de factoren die ik hierin heb onderscheiden om identiteit en imago te 

onderzoeken in een organisatie, geef ik in het empirische deel van dit onderzoek antwoord 

op mijn volgende drie deelvragen.  

Hoofdstuk 5 bevat de vraag ‘Welke beelden draagt het management van UJG uit over de 

identiteit van de organisatie?’. In hoofdstuk 6 beantwoord ik de vraag ‘Hoe omschrijven 

medewerkers van UJG de identiteit van de organisatie?’ en in hoofdstuk 7 komt het imago 

van UJG aan bod met de beantwoording van de volgende deelvraag: ‘Welk imago heeft UJG 

onder rechtenstudenten en startende juristen die bekend zijn met UJG?’. Hoofdstuk 8 

bestaat uit een conclusie van dit onderzoek en ook komen aanbevelingen aan bod over de 

identiteit en het imago van UJG, zodat een zo positief mogelijk employer brand 

(werkgeversmerk) in de markt gezet kan worden.    
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Hoofdstuk 2: Arbeidsmarkt, juristen en UJG 
 

In dit hoofdstuk zal ik mijn onderzoekscontext nader specificeren. Het gaat hierbij 

achtereenvolgens om de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, de doelgroep studerende en 

startende juristen en de organisatie Utrechtse Juristen Groep (UJG).  

2.1 Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt  

Om inzicht te krijgen in mijn onderzoekscontext, is het van belang zo breed mogelijk te 

beginnen en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in kaart te brengen. Hoe ziet de 

arbeidsmarkt eruit en wat zijn de verwachtingen voor de toekomst? Deze vraag zal ik in 

deze paragraaf beantwoorden en ook geef ik aandacht aan het werven van personeel op een 

krappe arbeidsmarkt. 

 

De arbeidsmarkt is momenteel volop in beweging, de vraag naar nieuw personeel is groter 

dan het aanbod. De economie laat een stijgende lijn zien en de werkloosheid daalt, door aan 

de ene kant een beperkter aanbod van nieuwe toetreders tot de beroepsbevolking4 en aan 

de andere kant een stijging van het aantal vacatures. In 2007 was 4,5% van de Nederlandse 

beroepsbevolking werkloos, versus 5,5% in 2006 en 6,5% in 2005 en 2004 

(Arbeidsmarktmonitor 2007: 18). ‘Het beroep op een uitkering op grond van 

arbeidsongeschiktheid en bijstand neemt af. Het aantal bijstandsuitkeringen is zelfs gedaald 

tot het laagste aantal in 25 jaar. De cao-loonstijging loopt op en is weer op het niveau 

gekomen van geheel 2006.’ (verkregen via de website www.cbs.nl geraadpleegd op 17 

januari 2008).  

 

Volgens prognoses van het Kenniscentrum Handel en het CWI zal de beroepsbevolking 

tussen nu en 2040 niet verder stijgen, maar juist langzaam gaan dalen. In 2012 zullen we 

uitkomen op een beroepsbevolking van 7,7 miljoen personen, tegenover 7,56 miljoen in 

2007, maar een algehele afname van de potentiële beroepsbevolking is op den duur 

onvermijdelijk door vergrijzing, toenemende emigratie en een dalend sterftecijfer van de 

oudere bevolking (Arbeidsmarktmonitor 2007: 19).  

 

In figuur 1.1 zijn vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samengebracht. De werkloze 

beroepsbevolking neemt af, en het aantal banen groeit. Vanaf eind 2006 zien we een 

omkering tussen vraag en aanbod, vanaf toen waren er meer banen dan werkzoekenden en 

sindsdien kent de arbeidsmarkt een personeelskrapte. Het aantal vacatures in september 

2007 was nog nooit zo hoog geweest, er stonden toen 236 duizend vacatures open 

gecorrigeerd voor seizoensinvloeden. Daarvan waren er 56 duizend in de zakelijke 

dienstverlening te vinden (Arbeidsmarktanalyse 2008: 35).  

                                                 
4 Tot de beroepsbevolking (15 t/m 64 jaar) worden gerekend: personen die tenminste 12 uur per week werken, of 
personen die werk hebben aanvaard waardoor ze ten minste 12 uur per week gaan werken, of personen die 
verklaren ten minste 12 uur per week te willen werken, daarvoor beschikbaar zijn en activiteiten ontplooien om 

werk voor ten minste 12 uur per week te vinden. Van de beroepsbevolking worden personen die ten minste 12 uur 
per week werken tot de werkzame beroepsbevolking gerekend en degenen die niet of minder dan 12 uur werken tot 
de werkloze beroepsbevolking (CBS). 

http://www.cbs.nl/
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Figuur 2.1: dalende werkloosheid en stijging aantal vacatures  

(verkregen via www.cbs.nl) 

 

 

 

Door de huizencrisis in de Verenigde Staten, is er wereldwijd een laagconjunctuur ontstaan . 

Hierdoor zijn werkgevers momenteel iets voorzichtiger om personeel aan te nemen. De 

verwachtingen zijn dat dit bij behoedzaamheid zal blijven. Werkgevers zullen na de 

laagconjunctuur weer minder terughoudend zijn om personeel aan te nemen, maar wel 

zullen ze hun aannamebeleid meer verfijnen en nuanceren. De groei van het aantal 

vacatures zal dan minder stormachtig plaatsvinden (Arbeidsmarktmonitor 2007: 6). 

  

Het werven van personeel 

 

Het is voor recruiters een grote uitdaging om op de krappe arbeidsmarkt voldoende 

geschoold personeel te vinden. Door de toenemende vergrijzing en de goede economische 

ontwikkelingen dreigt hier een tekort aan te komen. Om de dynamiek die de laatste jaren 

zichtbaar is te schetsen, geef ik hier een typering van de arbeidsmarkt en de gevolgen voor 

het werven van personeel ingedeeld in verschillende periodes gebaseerd op het artikel van 

Intelligence Group: ‘Werknemers gebruiken steeds meer kanalen om de juiste baan te 

vinden.’ (Waasdorp, 31 december 2007 www.intelligencegroup.nl). Dit artikel is gebaseerd 

op het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) 2005 van Intelligence Group. 

 

De periode van 2002-2004 werd getypeerd door laagconjunctuur. Er waren weinig vacatures 

en men bleef zitten waar men zat, men koos voor zekerheid. Het aantal openstaande 

vacatures was klein, zeker in vergelijking tot de periode 1999-2001. De 

arbeidsmarktactiviteit, mensen die actief op zoek zijn naar een baan, was erg laag (11%). 

Gemiddeld werden er 5,5 oriëntatiebron gebruikt op zoek naar een nieuwe baan. Mensen 

gebruikten veel kanalen om het schaarse aantal vacatures te vinden. Internet als 

oriëntatiekanaal won snel terrein ten opzichte van het dagblad. 

  

In de periode 2005-2006 was er sprake van een aantrekkende economie, een zeer hoge 

arbeidsmarktactiviteit en mensen ‘durfden' weer te bewegen op de arbeidsmarkt. Het aantal 

openstaande vacatures nam sterk toe, dit werd mede veroorzaakt door de sterk toenemende 

en hoge arbeidsmarktactiviteit (17%). Mensen gebruikten steeds minder oriëntatiebronnen 

http://www.intelligencegroup.nl/
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(4,9), ondanks dat door de opkomst van internet het aantal mogelijkheden was 

toegenomen. Dit werd mede veroorzaakt door het grote aantal vacatures dat gepubliceerd 

werd op de verschillende vacaturesites. Internet werd belangrijker dan de krant in het 

oriëntatiegedrag van de (potentiële) Nederlandse beroepsbevolking en de krant verloor snel 

terrein.  

De huidige periode vanaf 2007 kenmerkt zich door een arbeidsmarktactiviteit die 

normaliseert, mensen doen meer moeite om de juiste baan te vinden. Het aantal 

openstaande vacatures heeft een recordhoogte bereikt. Tegelijkertijd daalt de 

arbeidsmarktactiviteit. Dit betekent dat het moeilijker wordt om vacatures in te vullen 

aangezien het jobhoppen afneemt. De ‘time to hire' en het aantal moeilijk opvulbare functies 

zullen in 2008 dan ook sterk gaan toenemen. Door het grote aantal vacatures gaan mensen 

weer meer oriëntatiebronnen gebruiken. Een eerste reden hiervoor is dat op internet zoveel 

vacatures staan dat er een overkill is. Met name de interessante vacatures zijn steeds 

moeilijker vindbaar. Ten tweede gaan mensen door het grote aantal mogelijkheden dat er is, 

niet meer primair op zoek naar een goede baan, maar veel meer naar de juiste baan. Waar 

mensen in 2005-2006 een baan kozen met het oog op een positieverbetering (financieel of 

carrière), wordt de keuze in 2007 sterk bepaald door werkbeleving (inhoud en work/life 

balance). Een ander kenmerk van deze periode is dat kanalen die mensen meer toegang 

bieden tot relatief betere banen - zoals printmedia – aan belang winnen. 

Een wervingsmethode die in opkomst is, is het werven via persoonlijke netwerken van eigen 

medewerkers of externe relaties. Deze methode is goedkoop en de nieuwe medewerkers 

matchen beter met het vereiste profiel, omdat ze beter geïnformeerd zijn over het bedrijf, 

weten hoe er gewerkt wordt en wat er van hen verwacht wordt (‘Via via werknemer 

presteert beter’, P&O Actueel, 30 januari 2008). Een andere methode die in opkomst is, is 

het werven via online communities zoals Hyves en Linkedin. Op internet worden dan naar 

potentiële medewerkers gezocht die zich bij een netwerk hebben aangesloten. 

Onderzoeksbureau Heliview heeft in haar onderzoek naar de Arbeidsmarktmonitor 2007 

onderscheid naar branche gemaakt in de meest gebruikte wervingsmethoden. Hierin scoort 

de zakelijke dienstverlening hoog in het gebruik van internet, werving- en selectiebureaus, 

CWI, en medewerkers die op detacheringbasis binnen gekomen zijn (Arbeidsmonitor 2007: 

6).  

2.2  Doelgroep studerende en startende juristen 

Vanuit de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de manier waarop recruiters personeel 

proberen te werven, specificeer ik dit nu naar de doelgroep van studerende en startende 

juristen. Wat vinden zij belangrijke criteria in een organisatie, via welke kanalen zoeken ze 

naar een baan en welke mediamiddelen worden het meest opgezocht voor het zoeken naar 

een baan? Door deze informatie krijg ik meer inzicht in de doelgroep, ik wil weten wat hun 

beweegt op de arbeidsmarkt. Door me te verdiepen in de doelgroep kan ik voor UJG meer 

betekenen bij het doen van onderzoek naar deze doelgroep. Mijn aanbevelingen zullen dan 

meer gespecificeerd zijn naar de wensen van de doelgroep. 

 

 



 

Een onderzoek naar de identiteit en het imago van UJG - Marloes Aarden 

20 

 

2.2.1 Wie is de studerende en startende jurist? 

 

Met studerende juristen bedoel ik in dit onderzoek academische rechtenstudenten van het 

derde jaar of ouder. Deze studenten zijn zich al aan het oriënteren op de arbeidsmarkt. Met 

startende juristen bedoel ik afgestudeerde academici of HBO juristen met 0 tot 3 jaar 

werkervaring. De afgestudeerde HBO-juristen nemen in aantal snel toe, inmiddels zijn dit er 

volgens de algemeen directeur van UJG, zo’n 1500 tegenover 2400 academici afgestudeerde 

juristen (Introductiebijeenkomst nieuwe medewerkers UJG). Er is sprake van een groot 

verschil tussen HBO en academici wat betreft hun gedrag op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld 

wat betreft het oriëntatiegedrag (AGO HogeropII!, 2005: 9). HBO’ers richten zich daarin veel 

meer op regionale dagbladen dan academici. Meer verschillen worden geïllustreerd in het 

onderstaande schema. 

 

Figuur 2.2: Verschillen arbeidsmarktgedrag beroepsbevolking, HBO en WO (AGO HogeropII!, 

2005: 9) 

 
 

Binnen academici bestaan ook grote verschillen in de motivatie om voor een werkgever te 

kiezen en in hun mediaoriëntatie. Daarom is het voor een organisatie belangrijk om een 

goed inzicht te hebben in haar doelgroep, voordat er gecommuniceerd wordt naar de 

arbeidsmarkt. Belangrijke vragen die een organisatie zich moet stellen zijn ten eerste ‘Hoe 

groot is mijn doelgroep?’, ten tweede ‘Wat zijn de belangrijkste en meest onderscheidende 

motieven van mijn doelgroep om voor een werkgever te kiezen?’ en ten slotte de vraag ‘Via 

welke media is mijn doelgroep te bereiken?’ (AGO HogeropII!, 2005: 10). 

 

2.2.2 Hoe groot is de doelgroep? 

 

Jaarlijks studeren er volgens de cijfers van het Ministerie van OCW in 2005 (AGO Starters! 

2006:4) gemiddeld 63.000 HBO- en 24.000 academische studenten af in Nederland. Het 

totaal aantal starters (0 tot 3 jaar werkervaring) komt dan uit op 114.000 HBO en 112.000 

academische starters (AGO Starters! 2006: 3). Opvallend is dat er lagere cijfers worden 

gegeven in het AGO HogeropII! 2005 Rapport waarin op pagina 10 staat dat er jaarlijks 

ongeveer 72.500 hoger opgeleiden afstuderen, waarvan er zo’n 20.500 academici zijn. Ik ga 

nu echter uit van de cijfers van het ministerie van OCW zoals vermeldt in AGO Starters! 

2006 pagina 4 aangezien dit recenter is en mij betrouwbaarder lijkt.  
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Het aantal juridische HBO starters beslaat zo’n 5% van het totaal aantal HBO starters en 

komt dus uit op een totaal van 5700 HBO juridische starters. Het aantal startende WO 

juristen is zo’n 6% van het totaal aantal WO starters en komt dus uit op ongeveer 6720 WO 

juridische starters5. Deze cijfers zijn gebaseerd op de grafieken met percentages van 

studierichtingen van HBO en WO laatstejaars en starters in het AGO Starters! Rapport 2006 

pagina 8 zoals in bijlage 4 vermeldt. Een indicatie van het totaal aantal juristen, dus niet 

alleen starters, op de arbeidsmarkt is 38.000 volgens het AGO HogeropII! Rapport 2005. 

Voor de duidelijkheid presenteer ik de cijfers uit deze alinea in de onderstaande tabel. 

 

Figuur 2.3: Tabel met overzicht aantallen HBO en universitaire juridische starters 

 

 Totaal aantal 

afgestudeerden 

Totaal aantal 

starters 

Percentage 

juridische 

starters 

Totaal aantal 

juridische 

starters 

HBO 63.000 114.000 5% 5700 

Universitair 24.000 112.000 6% 6720 

 

 

Afgestudeerde juristen gaan in verschillende branches werken. Volgens de algemeen 

directeur van UJG gaat zo’n 70% de advocatuur in, 20% gaat aan de slag bij de overheid en 

de overige 10% komt in het bedrijfsleven terecht (Introductiebijeenkomst nieuwe 

medewerkers UJG).  

 

De 10% bedrijfsjuristen worden binnengehaald bij detacheringbureaus, consultancybureaus 

of komen in vaste dienst bij een organisatie als bedrijfsjurist. In de onderstaande grafiek 

staat aangegeven in welke branches academici (totaal) en specifiek juristen willen werken. 

In de juridische sector vindt men een groot percentage juristen wat logisch is, zo’n 65%. 

Ook bij de overheid, zowel Rijks- gemeentelijk als provinciaal zijn de juristen 

oververtegenwoordigd in vergelijking met de wens van het totaal aantal academici. 

                                                 
5 Zie bijlage 4 voor een overzicht van het totaal aantal juridische HBO en WO starters. 
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Figuur 2.4: Branches waarin academici (totaal) en juristen willen werken (%) (AGO 

HogeropII!, 2005: 44) 

 

 
 

 

2.2.3 Wat zijn de belangrijkste en meest onderscheidende motieven van mijn doelgroep om 

voor een werkgever te kiezen?  

 

Omdat de hoogopgeleide doelgroep startende juristen niet heel groot is, is het belangrijk om 

te weten wat haar in beweging krijgt op de arbeidsmarkt (AGO HogeropII!, 2005: 11). Naast 

de belangrijkste pullfactoren, die als randvoorwaarden gelden waardoor de doelgroep een 

organisatie in overweging neemt, is het belangrijk om te weten wat de onderscheidende 

arbeidsmotieven van de doelgroep zijn (AGO HogeropII! 2005: 11). Voor de doelgroep 

juristen zijn de inhoud van het werk en de werksfeer de belangrijkste pullfactoren (AGO 

HogeropII!, 2005: 45). Als meest onderscheidende motieven voor juristen om voor een 

werkgever te kiezen worden in de steekproef een vast contract, een acceptabele werkdruk 

en een goede CAO genoemd. De resultaten zijn in onderstaande grafiek weergegeven. 
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Figuur 2.5: Motieven voor juristen om bij een werkgever aan de slag te gaan in vergelijking 

met andere academici (HogeropII!, 2005:45) 

 
 

Ook de belangrijkste arbeidsvoorwaarden voor juristen zijn in kaart gebracht in het 

onderzoek AGO HogeropII! 2005. Daaruit blijkt dat een goede pensioenregeling en de 

mogelijkheid opleidingen te volgen bovenaan staan voor juristen. In vergelijking met andere 

academici is de VUT-regeling vaker van belang voor juristen. De resultaten staan in 

onderstaande figuur weergegeven.  

 

Figuur 2.6: Belangrijkste arbeidsvoorwaarden voor juristen in vergelijking met andere 

academici (AGO HogeropII!, 2005:45) 
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2.2.4 Via welke media is mijn doelgroep te bereiken? 

 

Nadat duidelijk is hoe de doelgroep eruit ziet en hoe de doelgroep in beweging gebracht kan 

worden, moet duidelijk worden waar men deze doelgroep het beste kan bereiken. Naast de 

juiste boodschap voor de doelgroep moet namelijk ook de juiste media gekozen worden. 

Belangrijke vragen hierin zijn welke media de doelgroep normaliter bekijkt (mediagedrag) 

en welke mediakanalen ze gebruiken bij het oriënteren op de arbeidsmarkt 

(oriëntatiekanalen).  

 

Gezien de schaarste van de doelgroep is het belangrijk om niet alleen de actieve 

baanzoekers6 te bereiken, maar ook de latente baanzoekers7 moeten aangesproken worden. 

Het voordeel van latente baanzoekers is dat ze extra gemotiveerd zijn indien ze solliciteren, 

ze hebben al een baan en zijn niet dringend op zoek naar iets nieuws. Naast het richten op 

latente baanzoekers is een andere reden om zich als werkgever te richten op het normale 

mediagedrag, de ‘employer branding’ (AGO HogeropII!, 2005: 21). Als een organisatie zich 

wil positioneren als aantrekkelijke werkgever, moet het bouwen aan zijn werkgeversmerk op 

de arbeidsmarkt. Hier kom ik in hoofdstuk 4 nog uitgebreid op terug. Het belang van het 

richten op zowel actieve als latente baanzoekers, komt in de onderstaande figuren duidelijk 

tot uitdrukking.  

 

Figuur 2.7: Percentage HBO en WO starters en laatstejaars studenten dat actief en latent 

zoekend naar een baan is. (AGO Starters! 2006: 12) 

 

 

 
 

 

                                                 
6 Actieve baanzoekers zijn personen die bewust en proactief op zoek gaan naar een baan. (AGO Starters! 2006: 12) 
7 Latente baanzoekers zijn personen die overwegen om te veranderen van baan maar niet op korte termijn op zoek 
zijn, zij oriënteren zich echter wel op de mogelijkheden.  (AGO Starters! 2006: 17) 
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Het hoge percentage HBO studenten dat latent zoekt (62,5%) is te verklaren door de twijfel 

door te studeren of niet. ‘Ook bij de WO-ers is het aandeel latent zoekers twee keer zo groot 

als het aandeel actieve zoekers. Werkgevers zullen met de krapte op de arbeidsmarkt juist 

die groep latente zoekers daarom steeds eerder moeten aanspreken.’ (AGO Starters! 2006: 

12) 

 

Uit een steekproef8 onder 267 juristen blijkt dat zij in hun mediagedrag vooral de dagbladen 

Volkskrant en het NRC Handelsblad lezen (beide 28%). De vakbladen die juristen raadplegen 

zijn vooral Binnenlands Bestuur (12%) en het Nederlands Juristenblad (22%). De 

internetsites die ze bezoeken in hun mediagedrag zijn vooral overheid.nl (17%) en 

rechtspraak.nl (24%) (AGO HogeropII! 2005: 22). 

 

In het oriëntatiegedrag van juristen op zoek naar een baan staan in deze steekproef een 

vakblad of tijdschrift (65%), de vacaturesite (61%) en het dagblad (58%) bovenaan, 

gevolgd door een werving en selectiebureau (39%) of een e-mailservice (25%). Andere 

bronnen waardoor een baan gevonden kan worden zijn via bekenden of je netwerk (63%) of 

door het sturen van een open sollicitatie (49%). Qua concrete titels worden de dagbladen 

Volkskrant (30%) en het NRC Handelsblad (17%) veel gebruikt in het oriëntatiegedrag. Van 

de vakbladen zijn dit Intermediair, Binnenlands Bestuur, Nederlands Juristenblad en 

Advocatenblad. Veel gebruikte internetsites zijn intermediair.nl en monsterboard.nl (AGO 

HogeropII! 2005: 28). 

2.3 De organisatie Utrechtse Juristen Groep  

De organisatie Utrechtse Juristen Groep (UJG) is een juridische dienstverlener en is breed 

georiënteerd qua rechtsgebieden en dienstverleningsvormen. Een juridische dienstverlener 

wordt door TNS NIPO in haar Naamsbekendheid en Imago onderzoek (2007) gedefinieerd 

als: ‘Een juridische dienstverlener biedt hulp op het gebied van wet- en regelgeving en geeft 

antwoord op rechtskundige vraagstukken op diverse gebieden. Ook is het bijvoorbeeld 

mogelijk een juridische dienstverlener in te schakelen als tijdelijke juridische kracht in een 

bedrijf, of voor mediation bij geschillen.’ UJG heeft als juridische dienstverlener niet alleen 

voor opdrachtgevers een belangrijke rol, ook op de arbeidsmarkt is zij voor juristen erg 

belangrijk. UJG is de schakel tussen opdrachtgevers en juristen, omdat UJG juristen plaatst 

op interessante opdrachten bij opdrachtgevers. UJG is daarmee een intermediair tussen 

opdrachtgevers en juristen. 

 

Pragmatisch Jurisme volgens UJG 

UJG werkt volgens het principe van pragmatisch jurisme, waarbij zij juridische kennis 

innovatief en betrokken wil inzetten in organisatorische, rechtskundige en beleidsmatige 

vraagstukken bij opdrachtgevers. Behalve advies staat UJG ook voor praktijk- en 

resultaatgerichte implementatie van dat advies. De manieren waarop er samengewerkt kan 

worden met opdrachtgevers, uiten zich in de brede dienstverleningsvormen die UJG aanbiedt 

zoals detachering van interim professionals, advies en consultancy, projectmanagement, 

                                                 
8 Uitgevoerd door Onderzoeksbureau Intelligence Groep o.b.v. Arbeidsmarkt Gedrag Onderzoek 2003-2005. 
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werving en selectie, outsourcing en er is een samenwerkingsvorm met Velo Advocaten die 

zich in hetzelfde pand aan de Euclideslaan in Utrecht bevinden (www.ujg.nl). 

 

Rechtsgebieden 

 

De brede rechtsgebieden waarin UJG haar diensten levert, komen tot uiting in zes 

marktsegmenten waarin UJG haar juridische dienstverlening indeelt; overheid (1), banken, 

verzekeraars en vastgoed (2), handel, industrie, telecom en ICT (3), MKB, zakelijke 

dienstverlening, branche- en koepelorganisaties (4), zorg (5) en onderwijs (6) (www.ujg.nl). 

 

Missie 

 

De missie van de organisatie is om een toonaangevende juridische dienstverlener te zijn die 

met haar juristen uitdagende opdrachten uitvoert voor toonaangevende bedrijven. Door 

hoogwaardige juridische dienstverlening op maat te bieden, kunnen opdrachtgevers zich 

blijven richten op hun kernactiviteiten. Zo wil UJG concrete meerwaarde creëren voor 

klanten door juridische vraagstukken kostenefficiënt en snel te beantwoorden. UJG wil 

maatwerk bieden waardoor precies die kennis, expertise en praktijkervaring wordt geboden 

waar de situatie van de klant om vraagt. Ze wil pro-actief werken vóór en met name sámen 

met opdrachtgevers waarbij ze niet alleen kennis en capaciteit leveren, maar ook de 

systemen, processen en het management dat nodig is om projecten succesvol af te ronden 

(intranet UJG). 

 

De ambitie is om te groeien en marktleiderschap te claimen als toonaangevende juridische 

dienstverlener. Momenteel is UJG qua omvang marktleider samen met de concurrent Eiffel. 

UJG wil in 2008 naast marktleider ook als opinieleider functioneren door de capaciteit en 

kennis die ze in huis hebben. 

 

De markt 

 

De organisatie is opgericht in 1993 en was toen één van de weinigen op het gebied van 

detachering van bedrijfsjuristen. Inmiddels is de markt sterk verjuridiseerd wat gevolgen 

heeft voor het bedrijfsleven en de overheid. Door decentralisatie moeten overheden vaker 

zelf bepalen hoe ze wet- en regelgeving vormgeven, uitvoeren en handhaven en een grotere 

juridische transparantie in het bedrijfsleven is vereist. Ook is er sprake van een toenemende 

claimcultuur en een toename van aansprakelijkheid van bestuurders (www.ujg.nl). 

 

Er zijn steeds meer juridische dienstverleners op de markt gekomen voor onder andere 

detachering van bedrijfsjuristen. Enkele concurrenten zijn Maandag (voorheen Sargas), 

Yacht Legal, Eiffel Legal, Voxius en Brunel Legal.  

 

Medio 2006 is UJG overgenomen door USG People N.V. Aangezien de strategie van UJG 

gericht is op verdere groei binnen en buiten Nederland, maar daarbij wel de eigen 

marktpositionering wil blijven behouden, past UJG goed bij USG People N.V (Persbericht 

‘USG People N.V. neemt UJG over’, 26 juni ‘06).   
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Positionering in de markt 

 

De markt van UJG bestaat aan de onderkant vooral uit uitzendorganisaties en aanbieders 

van HBO-juristen. Dan volgt de detacheringmarkt in het midden en aan de top bevinden zich 

de consultancy bureaus en advocatenkantoren. UJG bevindt zich vooral in het midden tussen 

de detacheringbureaus, maar wil zich meer bewegen richting de top door meer consultancy 

opdrachten te gaan uitvoeren. Dit is interessant voor met name de wat meer ervaren jurist, 

de medior of senior, aangezien dit wat zwaardere opdrachten zijn.  

 

Figuur 2.8: Positionering UJG in de markt (bron: Kick-off presentatie voor 2008). 

 

 
 

Ook de onderkant van de markt moet niet vergeten worden, aangezien er steeds meer 

afgestudeerde HBO-juristen de arbeidsmarkt op komen. Er is sprake van een krimpende 

markt, wat geïllustreerd wordt in het volgende citaat: ‘De juristen raken op’, zegt Ruud 

Harinck, managing partner van werving- en selectiebureau Voxius. ‘Dus moeten werkgevers 

breder zoeken: onder parttimers, veertig-plussers en allochtonen.’ (Intermediair 

Oriëntatiegids Editie Juristen, 2007). UJG wil zich daarom ook meer richten op de groter 

wordende groep afgestudeerde HBO juristen. 

 

Personeel  

 

Een belangrijke succesfactor van UJG zijn de medewerkers, dit zijn de visitekaartjes naar de 

opdrachtgevers toe. Zij zijn als het goed is dagelijks aan het werk bij de klanten en zijn 

daarmee de uitstraling van UJG. Er zijn zo’n 220 mensen werkzaam, waarvan ongeveer 175 

juristen. Er wordt veel aandacht besteed aan opleiding en training, persoonlijke 

ontwikkeling, het ontwikkelen van kennis en het matchen van persoonlijke ambities met die 

van de organisatie. Toch is het verloop van medewerkers erg hoog, gemiddeld blijven 

juristen zo’n twee jaar bij UJG werken. Op basis van de exitgesprekken blijkt dat dit vooral 

ligt aan de behoefte een tweede carrièrestap te maken, waarvoor bij UJG niet voldoende 

mogelijkheden zijn. Voor starters zijn er leuke opdrachten op brede rechtsgebieden, maar 

zodra men zich wil specialiseren in een bepaald rechtsgebied, is daar niet altijd plaats voor. 

Zo’n 60 tot 70% blijft bij opdrachtgevers ‘hangen’ en de rest gaat vaak naar consultancy- of 

advocatenkantoren (Introductiebijeenkomst nieuwe medewerkers UJG, maart 2008).   

 

 

 

Uitzendorganisaties;  
Aanbieders HBO-Juristen 

Detacheringmarkt 

Advocatuur  
& Advies 

Markt UJG 
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Werkwijze 

 

De accountmanagers van UJG proberen dagelijks een zo gevarieerd mogelijk aanbod van 

opdrachten aan te kunnen bieden aan juristen die bij UJG in dienst zijn. Zij hebben veel 

persoonlijk contact met opdrachtgevers en gaan vaak op pad om nieuwe opdrachten binnen 

te halen. Er is een belangrijk onderscheid gemaakt tussen Businessunit 1 en Businessunit 2, 

waarin de eerstgenoemde zich richt op opdrachten bij de overheid en de laatste op het 

bedrijfsleven9. De accountmanagers van beide businessunits koppelen de vraag van de 

opdrachtgever terug aan de commercieel consultants. Zij zorgen er samen met de recruiter  

en resourcemanager voor, dat er een goede jurist uit het bestand wordt gezocht om deze 

opdracht bij de klant te vervullen. Zij moeten dus een goed overzicht hebben van het 

bestand met juristen, wat zijn hun gespecialiseerde rechtsgebieden en hun wensen ten 

opzichte van opdrachtgevers. Als er een geschikte kandidaat is gevonden, gaat deze op 

gesprek bij de opdrachtgever, om kennis te maken en een goed beeld van de opdracht te 

krijgen. Vaak worden er nog meer kandidaten voorgedragen bij een opdrachtgever, dan wel 

via UJG, dan wel via andere detacheringbureaus. De juristen moeten zichzelf dus nog wel 

‘verkopen’ als ze bij een opdrachtgever op gesprek gaan, de commercieel consultant is ook 

bij dit gesprek aanwezig. Klanten zijn vaak enthousiast over het ‘soort mensen’ van UJG; 

spontaan, flexibel, ambitieus, innovatief en creatief. Daarbij kan ook aangegeven worden 

dat UJG zich onderscheidt door de kwaliteit, de kleinschaligheid en de persoonlijke 

benadering wat opdrachtgevers waarderen (Introductiebijeenkomst nieuwe medewerkers 

UJG, maart 2008). 

 

 

 

                                                 
9 Een organogram van UJG is opgenomen in bijlage 5. 
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DEEL 1: 
 

LITERATUURONDERZOEK 
 
 

 
In dit deel van mijn onderzoek geef ik antwoord op mijn eerste twee deelvragen ‘Wat kan 

worden verstaan onder identiteit?’ en ‘Wat kan worden verstaan onder imago?’. De 

beantwoording hiervan vindt plaats op basis van een uitgebreid literatuuronderzoek en geeft 

mij aanknopingspunten waarmee ik in het empirisch deel van dit onderzoek de identiteit en 

het imago bij UJG kan onderzoeken. Nadat ik in hoofdstuk 3 en 4 antwoord heb gegeven op 

de deelvragen ‘Wat kan worden verstaan onder identiteit?’ en ‘Wat kan worden verstaan 

onder imago?’ geef ik aan het eind van deze hoofdstukken factoren weer die in de literatuur 

onderscheiden worden en waarmee identiteit en imago te onderzoeken zijn in een 

organisatie. 
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Hoofdstuk 3: ‘Wat kan worden verstaan onder identiteit?’ 
 

In dit hoofdstuk beantwoord ik mijn eerste deelvraag: ‘Wat kan worden verstaan onder 

identiteit?’. Identiteit is een begrip wat bijna iedereen wel kent, maar waarover veel 

verschillende opvattingen bestaan. Wat houdt de identiteit van een organisatie eigenlijk in? 

Deze bespreking is nodig om straks echt aan de slag te gaan met dit begrip bij de 

organisatie UJG. Voordat ik namelijk empirisch onderzoek kan gaan doen naar ‘de identiteit’ 

van UJG, moet ik eerst weergeven wat ik versta onder dit begrip en hoe ik dit kan 

onderzoeken bij een organisatie. 

 

In paragraaf 3.1 geef ik daarom antwoord op de vraag wat onder identiteit kan worden 

verstaan en hoe ik dit begrip opvat in dit onderzoek. Dat doe ik onder andere op basis van 

de auteurs Van der Grinten, Van Riel en Birkigt en Stadler. Ik geef in paragraaf 3.1.1 een 

aantal definities van identiteit weer, waaruit blijkt dat identiteit door verschillende groepen 

in een organisatie anders omschreven kan worden. Identiteit is opgebouwd uit de drie 

elementen van de zogenaamde corporate identity mix; communicatie, symbolen en gedrag, 

wat ik in paragraaf 3.1.2 zal behandelen. 

 

In paragraaf 3.2 komen factoren van identiteit aan de orde die ik onderscheid op basis van 

de literatuur en waarmee ik de identiteit van een organisatie kan onderzoeken. Ik maak 

hierbij een onderscheid in gewenste, werkelijke en fysieke identiteit op basis van Van der 

Grinten (2004). Dit behandel ik in achtereenvolgens paragraaf 3.2.1, 3.2.2 en 3.2.3 waarna 

ik verder ga met het bespreken van een mogelijke kloof tussen de identiteit zoals het 

management die overbrengt en de identiteit zoals medewerkers die omschrijven. In 3.3 geef 

ik deze mogelijke kloof weer, waarbij corporate communicatie een belangrijk rol kan spelen. 

In 3.4 geef ik antwoord op mijn eerste deelvraag, gevolgd door de factoren van identiteit die 

ik onderscheid en waarmee ik mijn onderzoeksinstrument samenstel. Met het 

onderzoeksinstrument, wat bestaat uit een topiclijst voor interviews met medewerkers, ga ik 

de organisatie in om de identiteit van UJG te achterhalen. 

 

Voordat ik begin aan de bespreking van het begrip identiteit, wil ik eerst het verschil met het 

begrip imago duidelijk maken om verwarring omtrent deze begrippen te verkomen. Het 

beeld dat doelgroepen vormen op basis van de uitstraling van een organisatie, maar ook op 

basis van eigen ervaringen en associaties met de organisatie, is het imago van de 

organisatie. Het imago is dus het beeld dat men heeft van de organisatie en verschilt 

hiermee van de identiteit. De identiteit is namelijk hoe de organisatie zichzelf ziet, hoe de 

organisatie graag gezien wil worden en hoe ze zichzelf positioneert. Hoe de organisatie 

daadwerkelijk overkomt op de doelgroep, bepaalt het imago van de organisatie. Op dit beeld 

heeft de organisatie niet volledig invloed, want het imago kan van diverse factoren 

afhankelijk zijn. Naast beelden, ervaringen en associaties kunnen bijvoorbeeld ook de 

branche, het land van herkomst en de media een rol spelen bij het vormen van een imago 

(Van Riel, 2003: 54). Ook is het belangrijk te realiseren dat verschillende doelgroepen een 

verschillend imago kunnen hebben van een bepaalde organisatie.  
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3.1 ‘Wat kan worden verstaan onder identiteit?’ 

De identiteit van een organisatie wordt vooral in de Verenigde Staten vaak opgevat als de 

gewenste identiteit, dit is een beeld dat het management van een organisatie over zichzelf 

naar buiten wil brengen. In Nederland is men echter meer geneigd om identiteit op te vatten 

als het karakter, de persoonlijkheid van een organisatie. Dit kan niet willekeurig 

gemanipuleerd worden, omdat bepaalde karaktertrekken nu eenmaal aanwezig zijn in de 

cultuur van een organisatie (Brounts & Cramwinckel, 2001, geciteerd in: Van Riel, 2001: 

606).  

 

3.1.1 Definities 

 

Er zijn veel verschillende definities van organisatie-identiteit, ook wel corporate identity 

genoemd, mogelijk. Birkigt en Stadler (1986) definiëren organisatie-identiteit bijvoorbeeld 

als ‘de geplande en operationeel ingezette zelfrepresentatie van een onderneming naar 

binnen en buiten toe op basis van een vastgelegde ondernemingsfilosofie’. (Birkigt & 

Stadler, 1986, geciteerd in: Van Riel, 2001: 580). 

 

Andere mogelijke definities zijn:  

‘Het geheel van eigenschappen dat een onderneming kenmerkt: de persoonlijkheid van de 

organisatie.’ (Floor & van Raaij, 1998). 

 

‘De in gedrag, communicatie en symboliek zichtbaar gemaakte centrale, onderscheidende 

kernkarakteristieken van een organisatie, zoals onderling vastgesteld door de leden van de 

dominante coalitie.’ (Van Hasselt, geciteerd in: Van Riel, 2001: 582). 

 

‘De identiteit van de onderneming is de duurzame, karakteristieke, centrale ideologie: de 

opvattingen, drijfveren, normen en waarden van de onderneming.’ (Van der Jagt, 2004: 56). 

 

‘Corporate identity is het geheel van karakteristieke eigenschappen van een organisatie; hoe 

de organisatie zich daadwerkelijk manifesteert en wat haar wezenlijke kenmerken zijn.’ (Vos 

& Schoemaker, 2005: 48). 

 

‘De corporate identity is het totaal van visuele en niet-visuele middelen dat een 

onderneming hanteert om zich te profileren naar alle relevante doelgroepen op basis van 

een corporate identity-plan.’ (Nijhof, 1993: 34). 

 

Ik ga in dit onderzoek uit van de volgende definitie van identiteit: ‘Identiteit of corporate 

identity is de zelfpresentatie van een organisatie zoals die zichtbaar wordt in het gedrag, de 

symboliek en de communicatie. Het is de weerslag van de ‘persoonlijkheid’ van een 

organisatie.’ (Brandt e.a., 2005: 21). In deze definitie van Brandt komt duidelijk naar voren 

dat het om een zelfpresentatie van de organisatie gaat. Identiteit gaat dus over hoe de 

organisatie zichzelf ziet, en kan zowel door het management als door medewerkers 

omschreven worden. Dit zelfbeeld is af te leiden uit het gedrag, de symboliek en de 

communicatie van de organisatie. Deze elementen vormen de corporate identity mix, die ik 

hieronder zal behandelen. 
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3.1.2 Corporate identity mix 

 

Om de verzameling kenmerken die de identiteit van een organisatie vormen intern en extern 

geaccepteerd te krijgen, moet een organisatie via de drie elementen van de corporate 

identitymix (CI-mix) een beleid voeren (Van Riel, 2003: 42). De drie corporate identity 

instrumenten zijn: gedragingen van leden van de organisatie, communicatie en symboliek. 

 

Het gedrag van de leden van de organisatie is het belangrijkste en effectiefste instrument. 

Het zijn uiteindelijk de handelingen van de medewerkers waarop de doelgroepen de 

organisatie zullen beoordelen (Van Riel, 2003: 42). Vragen waaruit het gedrag blijkt zijn 

bijvoorbeeld: Hoe werft de organisatie nieuwe medewerkers? Wat doen medewerkers tijdens 

beurzen en evenementen? Hoe gedragen medewerkers zich in relatie tot opdrachtgevers of 

klanten? Gedrag zien we terug in de organisatiecultuur, de manieren van doen vloeien voort 

uit de impliciete waarden en normen van de organisatie (Michels & van Thiel, 2002: 26).  

 

Het tweede instrument, de communicatie, is het zenden van verbale of visuele 

boodschappen richting doelgroepen, zoals de reclame die de organisatie maakt en het 

jaarverslag dat ze uitbrengt. Het is het meest flexibele instrument, wat snel en tactisch 

inzetbaar is. Abstracte signalen kunnen door middel van flexibele communicatie rechtstreeks 

naar de doelgroep worden uitgezonden (Van Riel, 2003: 42). Het heeft alleen geen zin een 

boodschap uit te zenden en dat vervolgens in het gedrag niet zichtbaar te maken.  

 

Het derde CI-mix instrument is de symboliek, wat volgens Birkigt en Stadler (1986) de rest 

van de organisatie-uitingen zou moeten volgen. Het geeft op impliciete wijze aan waar de 

organisatie voor staat, of op zijn minst voor zou willen staan (Van Riel, 2003: 42). 

Voorbeelden zijn logo’s, de naam, de huisstijl, de aankleding en het uiterlijk van gebouwen 

en de bedrijfskleding. Saamhorigheidssymboliek toont bijvoorbeeld gemeenschappelijkheid 

(BMW 3, 5, 7 serie), autoriteitssymboliek geeft autoriteit aan (uniformen), empatische 

symboliek creëert een prettige sfeer (speciale inrichting kantoren) en herkenningssymboliek 

duidt de organisatie aan (huisstijl, kleurgebruik) (Michels & van Thiel, 2002: 28). 

 

Deze instrumenten zijn de middelen waarmee de persoonlijkheid van de onderneming is 

opgebouwd. Dit is het vierde element dat door Birkigt en Stadler (1986) als onderdeel van 

de corporate identity mix wordt behandeld (Van Riel, 2003: 43). De persoonlijkheid wordt 

door Birkigt en Stadler (1986) omschreven als ‘das manifestierte Selbstverständnis des 

Unternehmens’ (Birkigt en Stadler, 1986, geciteerd in: Van Riel, 2001: 43). Dit houdt in dat 

de onderneming zichzelf goed moet kennen, een helder beeld van de ‘istsituatie’ is nodig als 

men zich wil presenteren door middel van gedrag, communicatie en symboliek (Van Riel, 

2001: 580). Het is belangrijk dat de instrumenten goed op elkaar aansluiten, zodat een 

eenduidig beeld van de organisatie naar buiten wordt gebracht. Het imago wordt dan positief 

beïnvloedt. Birkigt e.a. menen dat het CI-mix model een projectie van de organisatie-

identiteit is, waardoor het imago wordt gevormd (Vos & Schoemaker, 2005: 52). Dit wordt 

in onderstaande figuur geïllustreerd. 
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Figuur 3.1 Relatie organisatie-identiteit en corporate image zoals Birkigt & Stadler (1986) 

deze hebben opgesteld (Bron: 

http://images.google.nl/images?hl=nl&q=birkigt+%26+stadler&btnG=Afbeeldingen+zoeken

&gbv=2) 

 

 
 

Dit model is echter niet voldoende om het imago van een organisatie te vormen. De rol van 

de ontvanger in het communicatieproces wordt bijvoorbeeld onderschat. Mensen geven 

bewust en onbewust zelf vorm aan het imago dat ze van een organisatie hebben10. ‘Er is dus 

geen rechtlijnige relatie tussen de te ondernemen activiteiten en het effect daarvan op het 

imago.’ (Vos & Schoemaker, 2005: 52). De beeldvorming over een organisatie heeft 

bijvoorbeeld ook te maken met omgevingsfactoren, intermediairen en het branche-imago 

van de organisatie (Vos & Schoemaker, 2005: 49). Ook Van Riel (2003) geeft een aantal 

beperkingen van dit model weer. Hij noemt naast de beïnvloeding van het imago door 

omgevingsfactoren, ook het belangrijke feit dat een imago of reputatie niet een doel op zich 

is, maar slechts een middel dat bijdraagt aan de verbetering van de prestaties van een 

organisatie (Van Riel, 2003: 44).  

 

Aangezien ‘de identiteit’ van een organisatie lastig vast te stellen is op basis van alleen de 

drie CI-mix elementen gedrag, communicatie en symboliek, worden er onder andere door de 

wetenschappers en auteurs Van Riel (2003) en Van der Grinten (2004) verschillende 

indelingen gemaakt van identiteit. Verschillende groepen in een organisatie kunnen een 

verschillend beeld van de organisatie hebben en de identiteit van de organisatie daardoor 

anders beleven. ‘De identiteit’ van een organisatie is dus lastig vast te stellen, omdat 

verschillende groepen anders tegen de organisatie aankijken en een ander beeld van de 

identiteit van de organisatie hebben. Van der Grinten maakt daarom in zijn boek ‘Mind the 

gap: stappenplan identiteit en imago’ (2004) een driedeling in gewenste, werkelijke en 

fysieke identiteit van een organisatie. 

 

De gewenste identiteit ten eerste is hoe het management van de organisatie de organisatie 

ziet, dit zal ik in paragraaf 3.2.1 behandelen. Van der Grinten onderscheidt daarna de 

                                                 
10 Meer informatie over imago vindt u in hoofdstuk 4 van dit onderzoek. 

http://images.google.nl/images?hl=nl&q=birkigt+%26+stadler&btnG=Afbeeldingen+zoeken&gbv=2
http://images.google.nl/images?hl=nl&q=birkigt+%26+stadler&btnG=Afbeeldingen+zoeken&gbv=2
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werkelijke identiteit, dit behandel ik in paragraaf 3.2.2 en geeft aan hoe er door 

medewerkers gedacht wordt over de organisatie. Er kan een verschil bestaan tussen hoe het 

management van de organisatie naar de identiteit van de organisatie kijkt, en hoe er 

werkelijk door medewerkers gedacht wordt over de identiteit van de organisatie. Van Riel 

(2003) noemt de werkelijke identiteit zoals medewerkers die zien de gepercipieerde 

identiteit. De fysieke identiteit ten derde behandel ik in paragraaf 3.2.3 en is de uitstraling 

van de organisatie naar buiten. Deze uitstraling kan het management anders willen laten 

overkomen, dan dat het werkelijk overkomt op de doelgroep van bijvoorbeeld potentiële en 

huidige medewerkers (Van der Grinten, 2004: 11). Ook medewerkers kunnen een beeld 

hebben van de fysieke uitstraling van de organisatie naar buiten. 

3.2 Welke factoren worden in de literatuur onderscheiden om identiteit te 

onderzoeken bij een organisatie? 

In deze paragraaf bespreek ik de driedeling in identiteit zoals Van der Grinten (2004) die 

maakt in gewenste, werkelijke en fysieke identiteit. Vanuit de gewenste identiteit kan ik 

mijn derde deelvraag beantwoorden over welke beelden het management van UJG 

overbrengt over de identiteit van de organisatie. Met behulp van de werkelijke en fysieke 

identiteit kan ik mijn vierde deelvraag beantwoorden, over hoe medewerkers van UJG de 

identiteit van de organisatie omschrijven.  

 

Daarna geef ik in paragraaf 3.4 op basis van het begrip corporate communicatie aan dat het 

belangrijk is de identiteit zo goed mogelijk uit te dragen naar verschillende doelgroepen. 

Voor een deel wordt het imago wat doelgroepen van de organisatie hebben, door de 

identiteit bepaald. Een zo positief mogelijk uitgangspunt om te communiceren met 

doelgroepen is dus gewenst. 

 

3.2.1 Gewenste identiteit 

 

De gewenste identiteit is het antwoord op de vraag ‘wie willen we zijn?’ in de ogen van het 

management van de organisatie. Het is het ideale droombeeld van het topmanagement, 

zoals men hoopt dat men kan worden. De gewenste identiteit uit zich in de missie en visie 

van de organisatie, kerncompetenties, de waarden en persoonlijkheidskenmerken van 

medewerkers (Van der Grinten, 2004: 21).  

 

Een organisatie heeft een visie als het een duidelijk beeld van de toekomst heeft. Het geeft 

een richting aan van de ontwikkeling van de organisatie. De toekomst zal uitwijzen of de 

visie echt waargemaakt wordt, dit is afhankelijk van wat de organisatie er werkelijk voor 

doet. ‘De visie is vaak een uitspraak van de oprichter die de identiteit van een organisatie of 

onderdelen daarvan verwoordt.’ (Van der Grinten, 2004: 21). De visie is een soort hogere 

doelstelling en de missie is de wijze waarop deze visie gerealiseerd dient te worden. De 

missie is meestal een tekst die onder verantwoordelijkheid van de leiding geformuleerd 

wordt. (Van der Grinten, 2004: 22). Hamel en Prahalad spreken in dit geval over een 

strategische architectuur waarin de visie aangeeft wat, waarom en waarheen de organisatie 

gaat. Kerncompetenties geven aan waarmee de organisatie dit gaat doen en de strategie 

geeft aan hoe dit moet gebeuren. ‘Deze strategische architectuur is een blauwdruk van de 
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toekomst die aangeeft welke kerncompetenties men moet ontwikkelen en wat de 

bijbehorende technologieën zijn. Het is een hulpmiddel om te communiceren met afnemers 

en externe belanghebbenden. Men geeft er globaal richting mee aan zonder elk detail prijs 

te geven.’ (Hamel & Prahalad, 1990: 113).  

 

Kerncompetenties geven antwoord op de vraag waar de organisatie goed in is of zou willen 

zijn. Het is de basis van haar succes en hiermee onderscheidt de organisatie zich van haar 

concurrenten (Van der Grinten, 2004: 22). Hamel een Prahalad definiëren kerncompetenties 

als volgt: ‘Collectieve competenties die zijn neergeslagen in een methode, technologie of 

andere bekwaamheid en die de organisatie in staat stellen de klant een bepaald voordeel te 

verschaffen.’ (Hamel & Prahalad, 1990: 114). Een kerncompetentie is een mentale 

constructie (een idee, geloof of hulpconcept) die de manager helpt bij het nemen van 

strategische besluiten. Het benoemen ervan geeft een organisatie zelfbewustzijn. Een aantal 

karakteristieken van kerncompetenties die Hamel en Prahalad noemen zijn bijvoorbeeld dat 

kerncompetenties leiden tot innovatie en strategische voordeelposities, fungeren als motor 

van de organisatie, zorgen voor binding tussen medewerkers en de kerncompetenties zijn 

uniek voor de organisatie en niet imiteerbaar. 

 

Naast de visie, missie en kerncompetenties komt de gewenste identiteit, zoals de top van de 

organisatie deze ziet, ook tot uiting in waarden en persoonlijkheidskenmerken van een 

organisatie. Van der Grinten (2004) omschrijft een waarde als: ‘De voorkeur voor een 

bepaalde toestand in het leven. Het is een doel.’ (Van der Grinten, 2004: 23). Waarden 

geven aan wat de organisatie wil bereiken en persoonlijkheidskenmerken geven aan hoe de 

organisatie dat wilt bereiken met medewerkers. Een persoonlijkheidskenmerk is het gedrag 

van medewerkers waarmee de waarden van de organisatie worden gerealiseerd (Van der 

Grinten, 2004: 24).  

 

Milton Rokeach maakt een onderscheid tussen twee niveaus van waarden. Ten eerste de 

eindwaarden, dit zijn maatschappelijke en individuele levensdoelen, het is een eindtoestand 

in het leven, hier streef je naartoe. Van der Grinten noemt dit gewoon ‘waarden’. Ten 

tweede de instrumentele waarden, dit zijn de gewenste gedragspatronen waarmee de 

eindwaarden bereikt kunnen worden (Van der Grinten, 2004: 77). Van der Grinten noemt dit 

‘persoonlijkheidskenmerken’. 

 

Organisaties streven bepaalde waarden na. In een specifieke branche kunnen organisaties 

zo goed als dezelfde waarden nastreven, het verschil zit hem dan in de 

persoonlijkheidskenmerken van medewerkers waarmee organisaties hun waarden willen 

realiseren. 

 

De missie, visie, kerncompetenties, waarden en persoonlijkheidskenmerken van 

medewerkers van een organisatie tezamen vormen de Gemeenschappelijke Vertrekpunten 

(GVP’s) volgens Van der Grinten (2004). GVP’s zijn persoonlijkheidskenmerken van de 

gewenste identiteit die het uitgangspunt vormen voor de opbouw van het gewenste imago. 

Hoe wil de organisatie dat doelgroepen hen zien? Er kan een verschil bestaan tussen het 

gewenste imago en het bestaande imago zoals dat werkelijk bij doelgroepen aanwezig is. 

Hier kom ik in hoofdstuk 4 van dit onderzoek op terug. 
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‘GVP’s kunnen worden beschouwd als waarden die gebruikt kunnen worden als basis voor 

het inhoudelijk aansturen van alle vormen van communicatie die door een organisatie 

worden gehanteerd.’ (Van Riel, 2001: 20). Het nadeel van ‘Gemeenschappelijke 

Vertrekpunten’ is dat bedrijven elkaar imiteren en dat de woorden uitgelegd kunnen worden 

in verschillende betekenissen. Het is volgens Van Riel (2001) beter om de woorden die de 

GVP’s vormen te verbinden in zinnen en hier een verhaal van te maken. Op die manier 

krijgen de woorden een context, dit wordt een sustainable corporate story genoemd en 

vormt het uitgangspunt van een goed geïntegreerd communicatiebeleid. Hiermee wordt de 

gewenste identiteit zo goed mogelijk overgedragen naar verschillende doelgroepen (Van 

Riel, 2001: 22). Een corporate story is een centraal verhaal van de organisatie, dat vanuit 

de kernwaarden wordt gecreëerd. Er staat in wat de organisatie doet, hoe zij dat doet, waar 

zij vandaan komt en waar ze naartoe gaat. Dit biedt medewerkers, maar uiteindelijk ook 

klanten en potentiële medewerkers houvast in de identiteit van de organisatie. Het bindt 

belangengroepen aan de organisatie vanuit de inhoud, zorgt voor identificatie met de 

organisatie en geeft de organisatie een onderscheidend vermogen. Een goede corporate 

story is gemakkelijk na te vertellen, roept emoties op, geeft herkenning aan de hoorder en 

erkenning voor de verteller (Hemminga, 2008).  

 

Het overdragen van je gewenste identiteit is één functie van storytelling, oftwel het vertellen 

van verhalen, zoals Martine Bijl (2002) dat in haar artikel ‘Vertellen werkt, mogelijkheden 

voor storytelling in organisaties’ uiteenzet. Storytelling kan ook andere functies hebben zoals 

het sturen of coachen van mensen, medewerkers binden en motiveren, beslissingen 

uitleggen of veranderingen opstarten. Een speciale vorm van storytelling voor 

veranderingssituaties is de ‘springboardstory’ van Denning. Een ‘springboardstory’ is een 

verhaal dat mensen overtuigd dat een organisatie of complex systeem kan veranderen. Het 

stelt toehoorders in staat een sprong te maken in hun begrip van een complexe 

veranderingssituatie. De nadruk ligt niet op het overbrengen van expliciete kennis maar op 

het versnellen van begrip (Denning, 2001: 5). 

 

3.2.2 Werkelijke identiteit 

 

De tweede vorm waarin ik identiteit bespreek, is de werkelijke identiteit zoals medewerkers 

hun organisatie zien. De werkelijke identiteit is volgens Van der Grinten het antwoord op de 

vraag ‘wie zijn we?’ in de ogen van de medewerkers uit verschillende lagen van de 

organisatie. Het is de ervaring van de identiteit bij de medewerkers, wat vinden zij 

kenmerkend voor de organisatie en hoe zien zij hun organisatie? De werkelijke identiteit 

komt zelden overeen met de gewenste identiteit door het management. Dit komt ten eerste 

doordat de beleving van medewerkers bij de bepaling van de gewenste identiteit vaak wordt 

overgeslagen. Ten tweede wordt er vaak te weinig energie besteed aan het communiceren 

van de gewenste identiteit naar de medewerkers (Van der Grinten, 2004: 30).  

 

Ondanks dat medewerkers hun organisatie vaak anders zien dan het management, is het 

belangrijk dat zij wel de gewenste identiteit kennen en zich ermee identificeren omdat het 

imago van de organisatie bij belangengroepen onder andere tot stand komt door het gedrag 
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van medewerkers. Ook moeten medewerkers de GVP’s kennen die het uitgangspunt zouden 

moeten vormen voor het contact met belangengroepen (Van der Grinten, 2004: 30).  

 

Onderzoeken van werkelijke identiteit 

Het onderzoeken van de identiteit onder medewerkers, begint volgens Van der Grinten met 

de spontane associaties die medewerkers bij de organisatie hebben. Welke woorden komen 

er als eerste in medewerkers op, als ze aan de organisatie denken? Als er bij deze vrije 

associatie woorden worden genoemd die weinig met persoonlijkheidskenmerken en GVP’s te 

maken hebben, is het interessant om te kijken wat het meest bepalend is voor het imago. 

Worden er bijvoorbeeld meer woorden genoemd die met de communicatie, het product of 

dienst, de omgeving of het gedrag te maken hebben? (Van der Grinten, 2004: 31). 

 

Ten tweede noemt Van der Grinten (2004) het belang van de persoonlijkheidskenmerken die 

medewerkers bij de organisatie vinden passen. In hoeverre vinden medewerkers kenmerken 

bij de organisatie passen, die genoemd worden door het management? (Van der Grinten, 

2004: 31). Welke kenmerken vinden medewerkers zelf passen bij de organisatie? 

 

Ook van belang is de identificatie die medewerkers met de organisatie hebben. Hoe intensief 

zijn ze bij de organisatie betrokken en wat betekent de organisatie voor hen? Om welke 

redenen willen medewerkers graag bij de organisatie werken en waarom zijn ze trots op de 

organisatie? (Van der Grinten, 2004: 32). 

 

Tenslotte onderscheidt Van der Grinten het beeld dat medewerkers bij de organisatie 

hebben. Welke perceptie hebben medewerkers van de organisatie? Welke karakteristieken 

worden er toegekend aan de organisatie, voordat men er kwam werken en is dit beeld 

inmiddels veranderd? Medewerkers hadden misschien voordat ze in dienst traden van de 

organisatie en heel ander of helemaal geen beeld van de organisatie. ‘Nu ze er werken kan 

dit beeld veranderd zijn en zien we hoe de organisatie blijkbaar overkomt op potentiële 

medewerkers.’ (Van der Grinten, 2004: 32). 

 

Identiteitskenmerken 

De Amerikaanse wetenschappers Albert en Whetten zien organisatie-identiteit als werkelijke 

identiteit in de terminologie van Van der Grinten (2004). De organisatie-identiteit zijn 

volgens hen kenmerken, die in de ogen van medewerkers van de organisatie als typerend 

worden gezien voor de eigen onderneming (Van Riel, 2003: 45). Een organisatie moet 

volgens Albert en Whetten bij het vaststellen van haar identiteit, uitgaan van hoe de 

medewerkers de organisatie zien. De definitie die ze geven luidt als volgt: 

 

‘Organizational identity is (a) what is taken by organizational members to be central to the 

organization, (b) what makes the organization distinctive form other organizations (in the 

eyes of the beholding members, and (c) what is perceived by members to be enduring or 

continuing linking the present with the past and  presumably the future.’ (Albert & Whetten, 

1985, geciteerd in: Van Riel, 2001: 40).  

 

Uit deze definitie blijkt dat identiteit zoals medewerkers die typeren, volgens Albert en 

Whetten bestaat uit drie onderdelen, namelijk centraliteit, onderscheidendheid en 
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continuïteit. Onder centraliteit wordt verstaan in welke mate de vastgestelde kenmerken van 

de organisatie aanwezig zijn in alle cruciale onderdelen van de organisatie? Welke 

karakteristieken behoren tot de kern van de organisatie en zijn evenredig verspreid over alle 

onderdelen? De onderscheidendheid houdt in welke kenmerken deze organisatie 

onderscheidt van andere vergelijkbare ondernemingen. Wat is echt uniek aan deze 

organisatie? De continuïteit tenslotte, zijn kenmerken die een logische brug moeten 

aanbrengen tussen de in het verleden gehanteerde kenmerken (oorspronkelijke waarden) en 

in de toekomst na te streven kenmerken (Van Riel, 2003: 45). Welke karakteristieken zijn 

reeds lange tijd min of meer hetzelfde?’ 

 

3.2.3 Fysieke identiteit 

 

De laatste vorm van identiteit die Van der Grinten onderscheidt en die ik hier bespreek, is de 

fysieke identiteit. De fysieke identiteit is waar te nemen in het gedrag en uiterlijk van de 

organisatie. Het actief uitvoeren van werkzaamheden en het resultaat daarvan, vormen de 

fysieke identiteit. Het zijn alle punten waar belangengroepen contact hebben met de 

organisatie. Bijvoorbeeld de naam en huisstijl, de producten, de reclame en het uiterlijk van 

kantoren. De onderdelen van de fysieke identiteit moeten goed op elkaar afgestemd worden 

om uiteindelijk het gewenste imago te bereiken. De fysieke identiteit kan onderverdeeld 

worden in vier categorieën. Ten eerste de communicatie; bijvoorbeeld een reclamespotje, 

nieuwsbrief, promotiedisplay of een informatiepakket. Ten tweede een product; dit zijn de 

producten en verpakkingen. Daarnaast de omgeving; bijvoorbeeld gebouwen, 

bedrijfskleding en bedrijfswagens. En tenslotte het gedrag; bijvoorbeeld hoe een individuele 

medewerker de kleding draagt of een bedrijfswagen bestuurt. De eerste drie categorieën 

worden tastbaar genoemd, de laatste categorie, het gedrag, is alles waarbij een 

belangengroep medewerkers van het bedrijf waarneemt of er contact mee heeft (Van der 

Grinten, 2004: 49).  

 

In de eerste categorie, communicatie, kan een onderscheid gemaakt worden in 

organisatiecommunicatie en marketingcommunicatie. Organisatiecommunicatie, oftwel 

corporate communication, is communicatie over de organisatie als geheel. Hier ga ik in 

paragraaf 3.4 verder op in. Het doel van deze vorm van communicatie is vertrouwen kweken 

voor de organisatie, het heeft geen direct verkoopdoel (Floor en van Raaij, 1998: 31). De 

tweede vorm van communicatie is marketingcommunicatie. Hierbij gaat het vooral om de 

merken, producten en diensten van de organisatie. Als de naam van de organisatie gelijk is 

aan de merknaam, zoals bij Philips en Heineken, is er een duidelijke relatie tussen 

marketing- en organisatie communicatie. Deze moeten ook op elkaar afgestemd worden om 

het beste resultaat te boeken; het winnen van het vertrouwen van de consument, zodat er 

een goede reputatie wordt opgebouwd. Hier ga ik in hoofdstuk 4 verder op in. 

 

Organisatiecommunicatie materiaal is bijvoorbeeld de naam, het logo en de huisstijl, het 

jaarverslag, een persbericht, corporate advertising, een personeelsadvertentie, de corporate 

website en corporate sponsoring. Marketingcommunicatiemateriaal is onder andere de 

productnaam en –logo, reclamemateriaal, promotiemateriaal, een product website en 

productsponsoring.  
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De tweede categorie, het product, bestaat uit de vormgeving, kwaliteit en prijs van de 

producten, verpakkingen en handleidingen. Voor het in kaart brengen van de derde 

categorie, de omgeving, kunnen we onderscheid maken in de verkoopomgeving zoals 

winkels en filialen, de werkomgeving zoals het kantoor waar de medewerkers werken, en de 

tijdelijke omgeving zoals beurzen en evenementen. Voor elke omgeving kan gekeken 

worden naar de architectuur van gebouwen, het interieur, de bewegwijzering, de 

bedrijfskleding, de locatie en de bedrijfswagens. De laatste categorie, het gedrag, is 

moeilijker in kaart te brengen, omdat het geen visuele categorie is (Van der Grinten, 2004: 

50). Er moeten beschrijvingen van gedrag verzameld worden, daarbij is het handig de 

medewerkers in groepen te verdelen zoals de leiding, het verkooppersoneel en het 

ondersteunend personeel (Van der Grinten, 2004: 50). 

 

Als deze elementen verzameld zijn, kan worden gekeken of ze een eenduidig beeld uitstralen 

wat aansluit bij de gewenste identiteit en de GVP’s die daarvan afgeleid zijn (Van der 

Grinten, 2004: 51). 

3.3 Kloof tussen identiteit volgens management en identiteit volgens 

medewerkers 

Nu kan het zijn, dat de gewenste, werkelijke en fysieke identiteit niet aansluiten bij elkaar. 

Van der Grinten (2004) spreekt in zijn boek in dit geval over een mogelijke ‘gap’. De kloof 

die kan ontstaan, is het verschil tussen de gewenste en de werkelijke identiteit. Het 

management omschrijft de identiteit van de organisatie dan anders, dan medewerkers dat 

doen. Omdat organisaties zich vaak snel moeten aanpassen aan hun omgeving, vinden er 

soms veranderingen in organisaties plaats, die gepaard gaan met een nieuwe gewenste 

identiteit van het management. Voordat deze nieuwe gewenste identiteit ook door 

medewerkers als werkelijke identiteit wordt gezien, is tijd nodig. ‘Het tot stand komen en 

veranderen van een werkelijke identiteit bij medewerkers kan niet van het ene op het 

andere moment gebeuren. Het is vaak een langzaam proces waar meerdere jaren voor 

nodig zijn omdat de identiteit besloten ligt in de organisatie.’ (Van der Grinten, 2004: 59). 

Het is daarom belangrijk om na te gaan wat vast ligt in een organisatie en wat veranderd 

kan worden, indien een organisatie zich moet aanpassen aan de omgeving. Ook kan het zijn 

dat er te weinig aandacht is besteed om de gewenste identiteit daadwerkelijk over te 

brengen aan medewerkers. Er wordt bijvoorbeeld onduidelijk of verkeerd gecommuniceerd 

(Van der Grinten, 2004: 61).  

 

Indien er verschillen bestaan tussen opvattingen van identiteit binnen een organisatie, 

moeten deze zoveel mogelijk verkleind worden. Volgens Van der Grinten (2004) kan dit op 

drie manieren. Ten eerste het veranderen van de wensen van de leiding, ten tweede het 

veranderen van de inzichten van de medewerkers en tenslotte het veranderen van het 

uiterlijk en het gedrag van de organisatie. Vaak zal een combinatie hiervan nodig zijn voor 

het wegwerken van een gap (Van der Grinten, 2004: 68). Met een combinatie van de 

instrumenten uit de CI-mix is dit aan te pakken: communicatie, symboliek en gedrag zullen 

aangepast moeten worden. 

 



 

Een onderzoek naar de identiteit en het imago van UJG - Marloes Aarden 

40 

Om een dergelijke kloof te voorkomen, is het van belang de gewenste identiteit van het 

management zo goed mogelijk naar de verschillende belangengroepen waaronder 

medewerkers, te communiceren. Het gaat erom een bepaald imago bij alle belangengroepen 

te realiseren (Van der Grinten, 2004: 17). ‘Corporate communication is het 

managementinstrument dat bijdraagt aan het versterken van het imago van een 

organisatie.’ (Nijhof, 1993: 5). Een van de eerste Nederlandse auteurs die een volledige 

definitie heeft gegeven van corporate communication is Blauw (1986):  

 

‘Corporate communication is de geïntegreerde aanpak van alle communicatieve uitingen van 

een onderneming gericht op alle relevante doelgroepen; al die uitingen dienen ieder voor 

zich de corporate identity uit te dragen en te onderstrepen.’ (Blauw, 1989: 30).  

 

Hierbij legt hij vooral sterk de nadruk op de geïntegreerde aanpak van alle vormen van 

communicatie, het afstemmen en integreren van alle bedrijfscommunicatie is belangrijk. Een 

kanttekening die hierbij geplaatst kan worden, is dat Blauw spreekt over een eis dat de 

communicatieve uitingen de identiteit moeten uitdragen. Dit uitdragen van de identiteit is 

echter een logisch gevolg van communicatie. De werkelijke corporate identity wordt altijd 

bewust of onbewust uitgedragen (Wijkniet, 1997: 14).  

 

Van Riel definieert op basis hiervan zijn eigen definitie waarin hij ook het doel van corporate 

communicatie meeneemt: ‘Corporate communication is het managementinstrument 

waarmee, op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze, alle bewust gehanteerde vormen 

van in- en externe communicatie zodanig op elkaar worden afgestemd dat een positieve 

uitgangspositie ontstaat met de doelgroepen waarmee men een afhankelijkheidsrelatie 

heeft.’ (Van Riel, 2003: 30).  

 

De kerntaken van corporate communication zijn volgens Van Riel ten eerste het coördineren 

van communicatieactiviteiten met als doel het naar elkaar toebrengen van identiteit en 

imago. Ten tweede het formuleren van GVP’s, de centrale waarden formuleren en deze 

concreet vertalen naar diverse vormen van interne en externe communicatie. Een laatste 

kerntaak van corporate communication is het organiseren van communicatie; het opstellen 

van beleidsmatige uitgangspunten en het beheren en beheersen van de operationele gang 

van zaken op communicatiegebied (van den Bosch, 2000: 16). 

3.4 Conclusie deelvraag 1 en factoren voor het onderzoeken van identiteit 

Wat kan worden verstaan onder identiteit? 

 

‘Identiteit of corporate identity is de zelfpresentatie van een organisatie zoals die zichtbaar 

wordt in het gedrag, de symboliek en de communicatie. Het is de weerslag van de 

‘persoonlijkheid’ van een organisatie.’ (Brandt e.a., 2005: 21). Identiteit is dus de 

zelfpresentatie van de organisatie naar buiten, dit komt tot uiting in het gedrag, de 

symboliek en de communicatie en kan door het management anders omschreven worden 

dan door de medewerkers. Omdat er door verschillende groepen in de organisatie anders 

gekeken wordt naar dé identiteit van een organisatie maak ik op basis van Van der Grinten 

(2004) een onderscheidt in gewenste, werkelijke en fysieke identiteit.  
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De hierboven beschreven informatie over de gewenste identiteit geeft mij 

aanknopingspunten om te kunnen onderzoeken welke beelden het management van UJG 

overbrengt over de identiteit van de organisatie. Door na te gaan wat het management 

overbrengt als de visie, missie, kerncompetenties, waarden en persoonlijkheidskenmerken 

van medewerkers van UJG, kan ik onderzoeken wat de gewenste identiteit van het 

management van UJG is. 

 

Informatie in paragraaf 3.2.2 en 3.2.3 over de werkelijke en fysieke identiteit van een 

organisatie, geven mij aanknopingspunten om ten behoeve van de beantwoording van 

deelvraag vier, medewerkers van UJG te bevragen over hoe zij de identiteit van UJG 

omschrijven. Daartoe stel ik een topiclijst samen, waarin ik op basis van de in dit hoofdstuk 

beschreven literatuur de volgende factoren meeneem:  

 de spontane associatie die medewerkers met de organisatie hebben,  

 de persoonlijkheidskenmerken die medewerkers toekennen aan de organisatie,  

 de identiteitskenmerken die Albert en Whetten onderscheiden, zoals 

centraliteitskenmerken, continuïteitskenmerken en onderscheidende kenmerken, 

 de mate van identificatie van medewerkers met UJG,  

 het beeld dat medewerkers van de organisatie hebben, voordat ze hier kwamen 

werken. Wellicht is dit beeld inmiddels op een bepaalde manier veranderd. 

 

 de gewenste identiteit, zoals medewerkers denken dat het management de 

organisatie wil overbrengen.  

 de werkelijke identiteit, of medewerkers het beeld wat het management wil 

overbrengen, vinden kloppen met hun beeld van de organisatie en of medewerkers 

dit beeld van het management haalbaar vinden.  

 de fysieke identiteit, wat medewerkers van de nieuwe marketingcampagne vinden 

voor zover ze die gezien hebben.  
 

Als na een heldere analyse de identiteit in kaart is gebracht, kan ik zoals in paragraaf 3.3 is 

beschreven, aan de hand van de door mij hierboven onderscheiden factoren en 

aandachtspunten, bepalen of de identiteit zoals het management die overbrengt, 

overeenkomt met de identiteit zoals medewerkers die omschrijven. In dit hoofdstuk hebben 

we gezien dat er verschillen kunnen bestaan tussen de gewenste en werkelijke identiteit van 

een organisatie. Het ideale droombeeld van de top van een organisatie wat zij hebben over 

de identiteit en de gemeenschappelijke kenmerken, komt dan niet overeen met wat de 

medewerkers als typerend voor de organisatie beschouwen. In de uitstraling van de 

organisatie moet de identiteit zo goed mogelijk naar verschillende belangengroepen 

gecommuniceerd worden. Het gaat erom door middel van corporate communication een 

bepaald imago bij belangengroepen te realiseren. Het is belangrijk dat alle uitingen van de 

organisatie geïntegreerd zijn in het communicatieplan. Op die manier ontstaat er een zo 

positief mogelijke uitgangspositie, waarmee de organisatie kan communiceren naar haar 

doelgroepen. Het beeld wat er daadwerkelijk door doelgroepen gevormd wordt over de 

organisatie, is niet volledig te sturen. Hoe dit imago vormgegeven wordt, ga ik in het 

volgende hoofdstuk behandelen.  
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Hoofdstuk 4: ‘Wat kan worden verstaan onder imago?’ 
 

In dit hoofdstuk geef ik op basis van literatuuronderzoek antwoord op mijn tweede 

deelvraag: ‘Wat kan worden verstaan onder imago?’. Imago, ook wel image of corporate 

image genoemd, is het beeld dat doelgroepen van een organisatie hebben en wordt 

gevormd door associaties en ervaringen die mensen hebben met een organisatie. Hier heeft 

een organisatie deels invloed op door de identiteit die ze proberen uit te stralen, maar 

volledige beheersing van het imago is niet mogelijk. Verschillende doelgroepen kunnen het 

imago van een organisatie ook verschillend beleven (Van Riel, 2003: 15). Door het verschil 

tussen de identiteit die een organisatie wil uitstralen en hoe de organisatie werkelijk 

overkomt op een doelgroep, kan er een kloof ontstaan tussen de identiteit en het imago van 

een organisatie, die zo klein mogelijk gehouden moeten worden.  

 

Er is over imago, net als over identiteit, veel literatuur verschenen. In dit hoofdstuk zal ik 

mij voornamelijk baseren op Van Riel (2003), van der Jagt (2004) en Blauw (1989). Nadat 

ik in paragraaf 4.1 het verschil tussen imago en reputatie heb behandeld, ga ik in op beide 

begrippen. In paragraaf 4.2 geef ik aan dat het zowel voor grote als voor kleinere 

organisaties erg relevant is om een goed imago te hebben. Organisaties met een goed 

imago krijgen namelijk meer zaken voor elkaar, zoals het makkelijker werven en binden van 

medewerkers. Deze voordelen van een goed imago op de arbeidsmarkt komen in paragraaf 

4.3 aan bod. Het belang van een stevig employer brand, oftewel werkgeversmerk, behandel 

ik in paragraaf 4.4.  

 

Onderdeel van het employer brand is de employer attractiveness, wat in paragraaf 4.5 aan 

bod komt. Employer attractiveness is de verwachte aantrekkelijkheid van een organisatie als 

werkgever. Berthon e.a. (2005) hebben hier een onderzoek naar gedaan, waarbij het erom 

gaat welke voordelen potentiële medewerkers verwachten bij het werken voor een 

organisatie.  

 

In paragraaf 4.6 geef ik antwoord op deelvraag 2, door op basis van dit hoofdstuk te 

concluderen wat ik onder imago versta. Ook geef ik in deze paragraaf weer wat ik meeneem 

uit dit hoofdstuk om het imago van UJG te onderzoeken.  

4.1 Wat kan worden verstaan onder imago? 

4.1.1 Imago of reputatie? 

 

In dit onderzoek wil ik het imago van UJG onder rechtenstudenten en startende juristen 

achterhalen. Dit is iets anders dan de reputatie van UJG. Imago en reputatie zijn beiden 

percepties over organisaties, maar het belangrijkste verschil tussen reputatie en imago van 

een organisatie is de plaats in de tijd. Een reputatie is iets blijvends, het gaat over een 

langere periode en kan goed of slecht uitvallen indien men positieve dan wel negatieve 

eigenschappen associeert met de organisatie. Een imago beslaat een veel kortere periode en 

is een perceptie van een deelaspect van een organisatie. Deelaspecten zijn bijvoorbeeld een 

landenimago, een werkgeversimago of een branche-imago. Al deze deelaspecten 
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gezamenlijk vormen de input voor de uiteindelijke totaalindruk die er bij mensen ontstaat. 

(van Wijk, 2007: 10). 

 

Verschillende disciplines zoals de marketing, accountants, sociologen, organisatiekundigen 

en psychologen hebben verschillende betekenissen gehecht aan het woord reputatie. 

Volgens de discipline van de corporate communication wordt reputatie gedefinieerd als: ‘Een 

reputatie is de overall evaluatie van een organisatie op het gebied van veronderstelde 

bekwaamheden en verantwoordelijkheden in vergelijking met concurrenten.’ (Van Riel, 

2003: 86).  

 

Imago of corporate image was in Nederland de meest gebruikte term, maar de Amerikaanse 

terminologie wordt steeds dominanter. Hier wordt de term ‘reputatie’ vaker gebruikt. Zowel 

door geopolitieke oorzaken, als door ontwikkelingen in de praktijk is de term imago meer 

naar de achtergrond geschoven. Er werd bijvoorbeeld meer wetenschappelijk onderzoek 

gedaan naar reputatie en ook de Reputation Quotiëntstudies hebben hieraan bijgedragen 

(Van Riel, 2003: 86). 

 

In dit onderzoek ga ik uit van het begrip ‘imago’ omdat het mij niet gaat om een overall 

evaluatie van UJG op de langere termijn (reputatie), maar enkel om de perceptie van het 

imago van UJG onder potentiële medewerkers. Daarom gebruik ik het begrip ‘imago’ in 

plaats van het bredere begrip ‘reputatie’. Wel is het nodig het begrip reputatie nader te 

omschrijven en de bredere context ervan te laten zien, aangezien het imago daar een 

onderdeel van is. Daarom zal ik hieronder eerst ingaan op het begrip imago en in paragraaf 

4.1.3 op het begrip reputatie. 

 

4.1.2 Imago 

 

Het gewenste imago is afgeleid van de gewenste identiteit, zoals de top van een organisatie 

deze ziet. Hierin kan een verschil bestaan met het bestaande imago, zoals dat bij de 

doelgroep aanwezig is. Net als bij het begrip ‘identiteit’ zijn er van het begrip ‘imago’ 

verschillende definities mogelijk. Van der Grinten definieert imago bijvoorbeeld als volgt: 

‘Het totaal van beelden, associaties en ervaringen dat belangengroepen koppelen aan een 

bepaalde organisatie.’ (Van der Grinten, 2004: 19). Een imago komt grotendeels tot stand 

doordat organisaties contact hebben met belangengroepen. Naast dit contact zijn er nog 

diverse externe imagobepalende factoren, waar de organisatie niet altijd invloed op heeft. 

Voorbeelden hiervan zijn de branche waarin de organisatie opereert, het land van herkomst 

van de organisatie, de rol van actiegroepen en de rol van de media. Deze factoren zijn allen 

bepalend voor de totaalindruk die een belangengroep van een organisatie vormt (Van der 

Grinten, 2004: 54). Een imago van een organisatie kan door verschillende doelgroepen 

anders opgevat worden. Ik ga in dit onderzoek uit van de doelgroep rechtenstudenten en 

startende juristen op de arbeidsmarkt, zij kunnen dus een ander imago aan UJG toekennen, 

dan bijvoorbeeld opdrachtgevers dat doen. 

 

Mastenbroek (1997) geeft in zijn boek ‘Public Relations, beleid, organisatie en uitvoering’ 

aan dat een imago vier lagen of vullingen heeft (van den Bosch, 2000: 12). Ten eerste 

bestaat er de cognitieve laag, dit is de kennis die men over de organisatie heeft. Wat weet 
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men van een organisatie en is men op de hoogte van wat er speelt? Kent men het bedrijf, 

en hoor of leest men veel of weinig over het bedrijf? Ten tweede is er de emotionele laag, de 

gevoelens ten aanzien van de organisatie. Welke emotionele aspecten van de relatie tot het 

bedrijf herkent men? De derde laag is de visuele laag, die bestaat uit de beelden in relatie 

tot de organisatie. Tenslotte bestaat er de meningslaag, oftewel het (voor)oordeel over de 

organisatie. Is men ook geneigd iets te ondernemen, zou men bijvoorbeeld bij het bedrijf 

willen werken? 

 

Bij het werven van potentiële medewerkers is het belangrijk om te weten welke aspecten 

van het imago je in welke fase van de recruitment moet gebruiken, om te zorgen dat 

medewerkers uiteindelijk gaan werken bij de organisatie. Ten eerste moet er 

naamsbekendheid zijn, potentiële medewerkers moeten op de hoogte zijn van de organisatie 

en weten wat de organisatie precies doet (cognitieve en visuele laag van het imago). Daarna 

moeten ze overgehaald worden om de organisatie serieus te overwegen als werkgever 

(emotionele laag) en daadwerkelijk te solliciteren (meningslaag). Hierbij is het voornamelijk 

interessant om te zien in hoeverre het imago van de organisatie in elke laag ontwikkeld is en 

waar de organisatie dus nog aan kan werken. Als een organisatie bijvoorbeeld bekend is 

onder de doelgroep, maar wel negatieve associaties oproept, is de cognitieve laag van het 

imago beter ontwikkeld dan de emotionele laag. Er moet dan op een andere manier aan het 

imago gebouwd worden dan wanneer de organisatie nog niet bekend is onder de doelgroep, 

maar wel positieve associaties oproept. Ook kan er bijvoorbeeld in de visuele laag wel een 

positieve uitstraling van de organisatie zichtbaar zijn, maar een doelgroep wil nog niet voor 

de organisatie werken, de meningslaag is dan negatief (van den Bosch, 2000: 15). 

 

Definities van imago 

Er zijn veel verschillende definities van (corporate) imago. Een aantal daarvan geef ik in 

deze paragraaf weer. 

 

‘Het institutionele imago is het netto resultaat van de interactie van alle ervaringen, 

veronderstellingen, gevoelens, kennis en indrukken, die mensen hebben opgedaan over een 

organisatie.’ (Bernstein, 1986, geciteerd in Nijhof, 1993: 25) 

 

‘Corporate image is het resultaat van alle indrukken, ervaringen, kennis, verwachtingen en 

gevoelens van mensen over een onderneming.’ (Blauw, 1989: 18)  

 

‘Corporate image is the picture a company’s audiences have of it. It will be determined by all 

a company’s actions. The problem a company faces is that different audiences will interpret 

a message in different ways. The management of the corporate image is thus an ongoing 

task.’ (Ind, 1992: 27) 

 

Ik ga in mijn onderzoek uit van de volgende definitie: ‘Imago is het werkelijke beeld dat 

doelgroepen van een organisatie hebben. Het wordt gevormd door alle indrukken en 

ervaringen die mensen van die organisatie opdoen of menen te hebben opgedaan. 

Beeldvorming kent altijd een cognitieve component (wat weet ik van bedrijf x) en een 

affectieve component (wat vind ik van bedrijf x).’ (Brandt e.a., 2005: 21). Brandt geeft in 

deze definitie duidelijk aan dat het om een beeld gaat die gevormd wordt door indrukken en 
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ervaringen die doelgroepen van een organisatie hebben. Daarnaast deelt hij de 

beeldvorming op in een cognitieve component en affectieve component, waar ik in mijn 

onderzoek ook gebruik van ga maken door middel van de indeling van het imago in lagen 

zoals Mastenbroek (1997) dat doet. Als doelgroepen bijvoorbeeld niet veel weten over een 

organisatie (de cognitieve laag), maar er wel een positief gevoel bij hebben (de emotionele 

laag), kan een organisatie anders te werk gaan bij het verbeteren van haar imago, dan als 

mensen de organisatie wel goed kennen maar er een slecht gevoel bij hebben. 

 

4.1.3 Reputatie 

 

Emotionele aantrekkingskracht, producten en diensten, financiële prestaties, visie en 

leiderschap, werkomgeving/werkgeverschap en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit 

zijn de zes pijlers van de Reputation Quotiënt (RQ), het meetinstrument waarop men de 

reputatie van een onderneming bepaalt volgens de wereldwijze standaard van het 

Reputation Institute. Dit is een gerenommeerd instituut waar onderzoek wordt gedaan, 

kennis wordt gedeeld en advies wordt gegeven over het managen van reputatie en waar 

vooraanstaande wetenschappers zoals Fombrun en Van Riel aan zijn verbonden 

(www.reputationinstitute.com). Sinds 1999 vindt er jaarlijks een onderzoek plaats onder 

ruim 10.000 respondenten in de VS naar organisaties met de beste reputaties. Sinds 2001 

wordt er ook een Euro RQ onderzoek uitgevoerd naar de beste corporate reputaties in 

Europa (van der Jagt, 2004: 25). Ondernemingen worden door verschillende 

belangengroepen beoordeeld op de zes pijlers. Er moet in de externe communicatie en in 

het gehele organisatiebeleid dus niet alleen aandacht zijn voor bijvoorbeeld hoogwaardige 

en innovatieve producten en diensten, want dit is maar één van de zes pijlers waarop de 

reputatie van de onderneming wordt bepaald (van der Jagt, 2004: 39).  

 

Gegevens over emotionele aantrekkingskracht, visie en leiderschap, financiële prestaties, 

producten en diensten, werkgeverschap en maatschappelijke verantwoordelijkheid leveren 

alleen relevante informatie op voor organisaties die al een grote naam hebben gemaakt. Bij 

een reputatieonderzoek onder kleinere organisaties, kan men zich beter richten op het 

inventariseren van de kennis en attitude die relevante doelgroepen hebben en de eerste 

associaties die ze bij de organisatie hebben (van der Jagt, 2004: 26). Dit zal ik dan ook in 

mijn onderzoek bij UJG meenemen voor het ontwikkelen van mijn meetinstrument. 

 

Naast de zes pijlers van het Reputation Institute is ook de naamsbekendheid van belang bij 

het bepalen van de reputatie. Er geldt ‘onbekend maakt onbemind’, hoe groter de 

bekendheid (en vertrouwdheid), hoe positiever over het algemeen de beeldvorming wordt 

(van der Jagt, 2004: 43). Ten tweede heeft de omvang van de onderneming een positief 

effect, hoe groter de onderneming, hoe hoger over het algemeen de waardering uitvalt (van 

der Jagt, 2004: 43). Een ander punt is de invloed van de bedrijfstak, want hoe onbekender 

de onderneming, hoe groter de (positieve of negatieve) invloed van de branche wordt op de 

beeldvorming van de onderneming. ‘Ten slotte heeft het land van herkomst een sterke 

invloed op de reputatie van de onderneming. Dit kan lastig zijn bij ongewenste associaties, 

maar ondernemingen kunnen er ook hun voordeel bij doen zoals Ikea, Nokia en Lego die 

hun ‘moderne’ Scandinavische profiel koesteren.’ (van der Jagt, 2004: 45).  

 

http://www.reputationinstitute.com/
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Bij al deze factoren speelt vertrouwen een grote rol in de reputatie die een organisatie 

uiteindelijk heeft bij een bepaalde belangengroep. ‘Reputatiemanagement begint dan ook bij 

het gedrag van een bedrijf, want daden bepalen de beeldvorming sterker dan woorden.’ 

(van der Jagt, 2004: 47). Beeldvorming vindt plaats op drie niveaus van 

informatieverwerking. Ten eerste is er sprake van het primaire niveau, de first-hand 

experience. Dit is de eigen persoonlijke ervaring van iemand met de organisatie, 

bijvoorbeeld als klant, medewerker of belegger. Het tweede niveau is het secundaire niveau, 

de word-of-mouth. Deze informatie is gebaseerd op wat mensen in je directe omgeving 

zeggen over de organisatie. Je hoort bijvoorbeeld van je vrienden of familie eens wat over 

een bedrijf. Het derde niveau is het tertiaire niveau. Hierbij kom je via de media iets te 

weten over de organisatie, dit kan via betaalde media zoals reclames of via onbetaalde 

media, dan spreken we van publiciteit (van der Jagt, 2004: 51).  

4.2 De relevantie van een goed imago 

Het is zeer relevant om als organisatie een goed imago te hebben. Het versterkt namelijk de 

aantrekkelijkheid van een organisatie. Hierdoor is men beter in staat een breed scala van 

zaken gerealiseerd te krijgen, zoals personeel aantrekken en behouden en een hogere prijs 

voor producten vragen. De laatste jaren zien steeds meer bedrijven het nut hiervan in (Van 

Riel, 2003: 90).  

 

Poiesz geeft aan dat het onvermogen van mensen om rationeel te handelen, ertoe leidt dat 

consumenten andere gronden zoeken waarop ze een beslissing nemen (Poiesz, 1988, 

geciteerd in: Van Riel, 2003: 93). Pruyn zegt dat het voor de zender steeds moeilijker is zich 

te onderscheiden en dat er daarom gezocht wordt naar andere mogelijkheden om een 

meerwaarde te creëren, die is gebaseerd op subjectieve, niet-waarneembare 

productkenmerken. Dit zijn vooral symbolen die door associatie toegeschreven worden aan 

het object (Pruyn, 1990, geciteerd in: Van Riel, 2003: 94). Imago is een hulpmiddel om de 

werkelijkheid te vereenvoudigen op het moment dat mensen beslissingen moeten nemen op 

basis van complexe, tegenstrijdige, onvolledige of een overvloed aan informatie. Mensen 

nemen ook eerder beslissingen op basis van het imago, als ze een te lage betrokkenheid 

hebben om actief informatie te verwerken, in moeilijke omstandigheden verkeren, een 

tijdslimiet hebben of een keus moeten maken tussen organisaties die weinig van elkaar 

verschillen (Poiesz, 1988, verkregen op 5 mei 2008 via  

http://www.let.rug.nl/~redeker/courses/orientatie/hc5/sld003.htm) 

 

Joy Sever van Harris Interactive geeft aan dat het voor bedrijven belangrijk is een goede 

reputatie te hebben, omdat ze als ze bedrijfsdoelen willen halen loyaliteit nodig hebben van 

verschillende groepen. Noodzakelijk voor deze loyaliteit is een positieve perceptie over de 

organisatie (Sever, 2003, geciteerd in: Van Riel, 2003: 94). 

4.3 Een goed imago op de arbeidsmarkt 

Onderzoek op het gebied van imago op de arbeidsmarkt geeft aan dat een sterk imago een 

grote aantrekkingskracht heeft op mensen om bij een organisatie te komen werken (Rafaeli, 

2000, geciteerd in: Van Riel, 2001: 171). Het imago is soms nog belangrijker dan het 

http://www.let.rug.nl/~redeker/courses/orientatie/hc5/sld003.htm
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specifieke aanbod van een functie of bepaalde arbeidsomstandigheden. Prestaties op de 

beurs, een uitgesproken topman, strategische ontwikkelingen (bijvoorbeeld een overname) 

en een internationaal werkterrein blijken belangrijke factoren in de beeldvorming van een 

imago op de arbeidsmarkt (Van Riel, 2001: 173). Onderzoek met empirisch bewijs dat een 

goed imago een gunstige invloed heeft op de positie op de arbeidsmarkt is het onderzoek 

van Gatewood e.a (1993) die aangeeft dat de aantrekkelijkheid als werkgever toeneemt in 

geval van een goed imago (Van Riel, 2001: 16). Uit het Intermediair Imago Onderzoek 2006 

blijkt dat jonge hoogopgeleiden vooral interessante functies en goede primaire 

arbeidsvoorwaarden belangrijk vinden als bouwstenen van het werkgeversimago. Het minst 

belangrijk van het werkgeversimago vinden zij goede loopbaanbegeleiding (Intermediair 

Imago Factsheet 2006: 6). 

 

Een goed werkgeversimago moet ook bij de interne organisatie aanwezig zijn. Toch wordt bij 

reclame-uitingen van een bedrijf de interne doelgroep nog vaak vergeten blijkt uit een 

onderzoek van Gilly en Wolfinbarger (Fray, 2003, geciteerd in: Berthon e.a., 2005: 24). 

Aangezien (potentiële) werknemers wel door reclame-uitingen worden beïnvloed, is het 

belangrijk dat reclamemakers inzicht krijgen in het effect dat reclame heeft op de interne 

doelgroep. ‘Bijvoorbeeld het feit dat huidige werknemers de rol van ‘insider’ vervullen en 

informatie wensen voorafgaande aan de marketingcommunicatie en dat toekomstige 

medewerkers beïnvloed worden door algemene reclame.’ (Berthon e.a, 2005: 24). Het 

gedrag van werknemers kan de waarden van het merk die in de reclame wordt uitgedragen 

versterken of ondermijnen, indien het gedrag niet overeenkomt met deze waarden. Om de 

waarden en het gedrag van medewerkers op één lijn te krijgen met de waarden van het 

merk, zijn volgens Bergstrom en anderen drie zaken van belang. Ten eerste moet het merk 

effectief gecommuniceerd worden naar de medewerkers, daarna is het van belang hen te 

overtuigen van de relevantie en waarde van het merk. Tenslotte moet elke functie 

gekoppeld worden aan het overbrengen van de ‘merkessentie’ (Bergstrom e.a. 2002, 

geciteerd in: Berthon e.a. 2005: 24). De voormalige marketingdirecteur van Coca-Cola 

omschreef het als volgt: ‘Voordat je ook maar kunt denken aan het verkopen van je merk 

aan klanten, moet je het aan je medewerkers verkopen.’ (Zyman, 2002, geciteerd in: 

Berthon e.a. 2005: 24).  

4.4 Employer branding 

Employer branding wordt door Lloyd (2002) omschreven als ‘het geheel van de 

inspanningen van een bedrijf om aan huidig en toekomstig personeel te communiceren dat 

het een aantrekkelijke plek is om te werken.’ (Lloyd, 2002, geciteerd in: Berthon e.a. 2005: 

24). De term ‘werkgeversmerk’ werd als eerste gebruikt door Ambler en Barrow die de 

volgende definitie geven: Het pakket functionele, economische en psychologische voordelen 

die door het werk wordt verschaft en die met het werkgevende bedrijf worden 

vereenzelvigd.’ (Ambler & Barrow, 1996, geciteerd in: Berthon e.a., 2005: 24).  

 

Mosmans geeft aan dat de voordelen die een employer brand biedt aan de eigen en 

potentiële medewerkers ten eerste functioneel zijn, het biedt carrièregerichte en nuttige 

activiteiten. Daarnaast is er een economisch voordeel, een beloning in geld of natura en 
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tenslotte is er het psychologische voordeel, het gevoel van ergens bij te horen, een richting 

en een doel te hebben (Mosmans, 2001, geciteerd in: Berthon e.a., 2005: 22).  

 

Hemminga omschrijft het werkgeversmerk op zijn site over arbeidsmarktcommunicatie als 

volgt: ‘Het verkrijgen en behouden van een positieve, bij voorkeur unieke, positie als 

werkgever in de mindset van huidige en potentiële medewerkers en hun beïnvloeders op 

basis van de identiteit van de werkgever.’ (Hemminga, 2007 verkregen op 5 mei 2008 via 

http://www.amcinfo.nl/index.php?module=announce&ANN_id=105&ANN_user_op=view). 

Deze positieve en unieke positie is de som van alles waar men aan denkt bij de werkgever 

en kan zowel uit positieve als negatieve punten bestaan. De som moet zo positief mogelijk 

uitvallen en heeft ook unieke onderscheidende punten ten opzichte van de concurrentie. 

 

Een employer brand bestaat in de mindset van huidige en potentiële medewerkers en hun 

beïnvloeders. Naast de groep van potentiële medewerkers zijn dus ook de huidige 

medewerkers belangrijk. ‘Ook zij hebben een beeld (op basis van ervaringen) van jou als 

werkgever en dat is voor een groot deel bepalend voor de mate van binding met de 

organisatie.’ (Hemminga, 2007). Beïnvloeders spelen bij bijvoorbeeld jongeren ook een 

belangrijke rol.  

 

De identiteit van de organisatie komt ook in het begrip employer branding terug. Identiteit 

wordt hier omschreven als ‘hoe de werkgever in werkelijkheid is’. Ook is het van belang hoe 

deze identiteit aansluit op het imago. Zoals Hemminga in zijn artikel zegt: ‘Het unieke beeld 

wat je als werkgever wilt creëren op de externe arbeidsmarkt (imago) moet kloppen met de 

werkelijkheid (identiteit). Wanneer je een mooier beeld schetst en krijgt in de mindset van 

een sollicitant en deze gaat vervolgens aan de slag binnen de organisatie, zal deze snel 

merken dat het beeld dat gecreëerd is niet klopt met de werkelijke situatie. Het beeld van de 

huidige medewerkers wordt gecreëerd door wat ze aan den lijve ondervinden en is daarmee 

ook gelijk de identiteit.’ (Hemminga, 2007).  

 

Tenslotte gaat het bij employer branding om het verkrijgen en behouden van die speciale 

positie in de mindset. Dit geeft aan dat employer branding een continue activiteit is. Het 

realiseren van een unieke plek in de mindset is één, die plek behouden is wellicht nog 

moeilijker (Waasdorp, 2007, ‘employer branding het toverwoord’ www.intelligencegroup.nl). 

 

Het voordeel van employer branding voor de interne organisatie is het binden en boeien van 

medewerkers. Het draagt bij aan trots zijn van medewerkers op de werkplek en werkgever, 

het verstevigt het vertrouwen in de werkgever en het is goed voor de productiviteit. Er 

wordt zelfs gezegd dat bedrijven lagere salarissen kunnen bieden voor vergelijkbaar 

personeel, dan bedrijven met een zwakker werkgeversmerk (Berthon e.a, 2005: 24). De 

externe voordelen zijn het hebben van een beter imago op de arbeidsmarkt ten opzichte van 

concurrenten. Dit betekent dat personeelswerving effectiever kan en daardoor wellicht ook 

goedkoper kan zijn. Een sterk werkgeversmerk is ook goed voor het corporate merk, omdat 

het werkgeversmerk onderdeel is van dit grotere corporate merk. Andere positieve 

voordelen van employer branding zijn klanttevredenheid en concurrentievoordeel 

(Hemminga, 2007). 

 

http://www.amcinfo.nl/index.php?module=announce&ANN_id=105&ANN_user_op=view
http://www.intelligencegroup.nl/


 

Een onderzoek naar de identiteit en het imago van UJG - Marloes Aarden 

49 

4.5 Employer attractiveness 

Een begrip dat nauw verwant is aan employer branding is ‘employer attractiveness’. Steeds 

meer organisaties streven de status na van ‘beste werkgever’ en hier wordt in de media veel 

aandacht aan besteed. Berthon e.a. definiëren employer attractiveness als: ‘De verwachte 

voordelen die een potentiële medewerker ziet in het werken voor een specifieke organisatie.’ 

(Berthon e.a., 2005: 25). In het onderzoek van Berthon, Ewing en Hah proberen de 

onderzoekers dimensies van employer attractiveness te identificeren en te operationaliseren. 

Zij zijn daarbij uitgegaan van de dimensies van Ambler en Barrow, dit zijn de functionele, 

economische en psychologische voordelen om voor een werkgever te werken. Uiteindelijk 

hebben de onderzoekers 25 dimensies onderverdeeld in een structuur met vijf factoren. 

Hierbij omvatten factor 1 ‘interessewaarde’ en factor 2 ‘sociale waarde’ de dimensie 

‘psychologische voordelen’ van Ambler en Barrow. Factor 4 ‘ontwikkelingswaarde’ en factor 5 

‘toepassingswaarde’ zijn de uitwerking van ‘functionele voordelen’. En factor 3 is dezelfde 

‘economische waarde’.  

 

De eerste factor ‘interessewaarde’ beoordeelt de mate waarin een individu zich voelt 

aangetrokken tot een werkgever, die een enerverende werkomgeving en nieuwe 

werkmethoden biedt en gebruik maakt van de creativiteit van werknemers om 

hoogwaardige, innovatieve producten en diensten te leveren. De sociale waarde, factor 2, 

beoordeelt in hoeverre een individu wordt aangetrokken door een werkgever, die een leuke, 

vrolijke werkomgeving, goede relaties met collega’s en teamsfeer biedt. Factor 3, de 

economische waarde, beoordeelt in hoeverre een individu wordt aangetrokken door een 

werkgever die een bovengemiddeld salaris, beloningspakket, arbeidszekerheid en 

promotiekansen biedt. De ontwikkelwaarde, factor 4, wordt bepaald door de mate waarin 

een individu een werkgever aantrekkelijk vindt die erkenning, gevoel van eigenwaarde en 

zelfvertrouwen gekoppeld aan carrièreverbeterende ervaring en een springplank voor 

toekomstig werk biedt. Factor 5 tenslotte is de toepassingswaarde, die bepaalt in hoeverre 

een individu zich voelt aangetrokken tot een werkgever die werknemers in de gelegenheid 

stelt toe te passen wat ze hebben geleerd en dit anderen bij te brengen in een omgeving die 

zowel klantgericht als humanitair is (Berthon e.a., 2005: 27). Binnen deze vijf waarden 

passen 25 items die de Employer Attractiveness (EmpAt) schaal vormen.  

 

In de discussie van dit onderzoek wordt aangegeven dat deze schaal gebruikt kan worden in 

diverse contexten en situaties. Bijvoorbeeld door managers om als checklist voor huidige 

medewerkers te gebruiken naar veranderingen in hun perceptie van het bedrijf. Ook kan de 

schaal toegepast worden op diverse doelgroepen van potentiële medewerkers (studenten, 

starters, professionals). Tenslotte kan het gebruikt worden als ‘employer brand template’ dat 

door zowel marketing/reclame als HR wordt gebruikt om de wervingsstrategie te formuleren 

en uit te voeren (Berthon e.a., 2005: 32). In mijn onderzoek gebruik ik deze schaal om 

onder potentiële medewerkers de aantrekkelijkheid van UJG als werkgever te meten, welke 

voordelen verwachten rechtenstudenten en startende juristen in het werken bij UJG? Door 

een vragenlijst af te nemen onder rechtenstudenten en startende juristen, kan ik bepalen op 

welke van de vijf factoren UJG goed scoort en waar nog verbetering mogelijk is. 
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4.6 Conclusie deelvraag 2 en factoren om het imago van een organisatie te 

onderzoeken 

Wat kan worden verstaan onder imago? 

In dit hoofdstuk heb ik het begrip imago beschreven, waarbij ik heb gekozen om niet de 

overall reputatie van een organisatie op de lange termijn te behandelen, maar ik ga uit van 

de tijdelijke perceptie van een organisatie, het imago. De definitie die ik hierbij hanteer is: 

‘Imago is het werkelijke beeld dat doelgroepen van een organisatie hebben. Het wordt 

gevormd door alle indrukken en ervaringen die mensen van die organisatie opdoen of menen 

te hebben opgedaan. Beeldvorming kent altijd een cognitieve component (wat weet ik van 

bedrijf x) en een affectieve component (wat vind ik van bedrijf x).’ (Brandt e.a., 2005: 21).  

 

Imago kan worden verstaan als een beeld dat gevormd wordt door indrukken, ervaringen en 

associaties die doelgroepen van een organisatie hebben. Dit beeld bestaat uit vier lagen die 

Mastenbroek onderscheidt in de cognitieve laag, de emotionele laag, de visuele laag en de 

meningslaag. Verschillende doelgroepen kunnen een ander beeld van een organisatie 

hebben, een organisatie heeft niet ‘één’ imago. Een organisatie heeft ook niet volledig 

invloed op het imago en op de reputatie maar een aantal criteria is hierbij van belang. 

Bijvoorbeeld de emotionele aantrekkingskracht, producten en diensten, financiële prestaties, 

visie en leiderschap, werkomgeving/werkgeverschap en maatschappelijke 

verantwoordelijkheid. Dimensies als naamsbekendheid, omvang van de organisatie, invloed 

van de branche en het land van herkomst mogen ook niet vergeten worden bij het vormen 

van een reputatie. 

 

Voor kleinere organisaties is het ook zeer relevant een goed imago op te bouwen, omdat een 

organisatie dan meer voor elkaar krijgt, zoals het aantrekken en binden van medewerkers. 

Steeds meer organisaties zien het belang in van interne branding, zodat via de waarden en 

het gedrag van huidige medewerkers een goede uitstraling wordt gecreëerd, wat onder 

andere bij potentiële nieuwe medewerkers terecht komt. Dit ontstane werkgeversmerk in de 

mindset van belangengroepen is een positieve, bij voorkeur unieke, positie als werkgever op 

basis van de identiteit van de organisatie. Deze positie moet verkregen en behouden blijven, 

om onder andere medewerkers te binden en boeien en het imago als werkgever hoog te 

houden.  

 

Wat neem ik mee? 

Het onderzoeken van het imago van UJG doe ik door gebruik te maken van: 

 

 Ten eerste de indeling van Mastenbroek (1997) die in zijn boek ‘Public Relations, 

beleid, organisatie en uitvoering’ (van den Bosch, 2000: 12) imago indeelt in een 

cognitieve laag, emotionele laag, visuele laag en meningslaag. Bij het werven van 

potentiële medewerkers is het belangrijk om te weten welke aspecten van het imago 

je in welke fase van de recruitment moet gebruiken, om te zorgen dat medewerkers 

uiteindelijk gaan werken bij de organisatie. Ten eerste moet er naamsbekendheid 

zijn, potentiële medewerkers moeten op de hoogte zijn van de organisatie en weten 

wat de organisatie precies doet (cognitieve en visuele laag van het imago). Daarna 

moeten ze overgehaald worden om de organisatie serieus te overwegen als 
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werkgever (emotionele laag) en daadwerkelijk te solliciteren (meningslaag). Ik 

gebruik deze indeling om een onderscheid te maken in verschillende vormen van het 

imago. Hierbij is het voornamelijk interessant om te zien in hoeverre het imago van 

de organisatie in elke laag ontwikkeld is, en waar de organisatie dus nog aan kan 

werken. De cognitieve laag is de kennis die men over de organisatie heeft. De 

emotionele laag zijn de gevoelens ten aanzien van de organisatie. De visuele laag 

bestaat uit de beelden in relatie tot de organisatie. En tenslotte is er de 

meningslaag, oftewel het (voor)oordeel over de organisatie. 

 

 Ten tweede gebruik ik de aantrekkelijkheid van UJG als werkgever, waarbij ik de 25 

items uit het onderzoek van Berthon e.a. (2005) meeneem. Het gaat er bij de 

aantrekkelijkheid van een organisatie als werkgever, oftewel de employer 

attractiveness, om welke voordelen potentiële medewerkers verwachten bij het 

werken voor de organisatie. Berthon e.a. (2005) hebben hier een onderzoek naar 

gedaan waarin ze 25 items onderscheiden die in te delen zijn in vijf waarden 

(interessewaarde, sociale waarde, economische waarde, ontwikkelwaarde en 

toepassingswaarde). De 25 items neem ik op in mijn vragenlijst om de verwachte 

voordelen van het werken bij UJG te onderzoeken. Hierbij kan ik door de indeling 

van de 25 items in vijf waarden, zien hoe UJG op elke waarde scoort en welk belang 

er door mijn doelgroep wordt gehecht aan elke waarde. 

 

Door middel van een online vragenlijst ga ik gegevens verzamelen over het imago van UJG 

onder rechtenstudenten en startende juristen die bekend zijn met UJG. 
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Deel 2:  
Empirisch onderzoek 

 

 

 

In dit tweede deel van mijn onderzoek zal ik beschrijven wat de resultaten zijn van mijn 

onderzoek bij UJG. Ik beantwoord hiermee drie deelvragen die ik in de inleiding van deze 

onderzoeksrapportage gesteld heb. In hoofdstuk 5 behandel ik deelvraag drie: ‘Welke 

beelden draagt het management van UJG uit over de identiteit van de organisatie?’ In 

hoofdstuk 6 komt deelvraag 4 aan bod: ‘Hoe omschrijven medewerkers van UJG de identiteit 

van de organisatie?’ In hoofdstuk 7 beantwoord ik de laatste deelvraag van dit onderzoek: 

‘Welk imago heeft UJG onder rechtenstudenten en juridische starters die bekend zijn met 

UJG?’ Hoofdstuk 8 bevat de conclusie en aanbevelingen aan het management van UJG om 

op basis van haar identiteit een zo goed mogelijke uitgangspositie voor het imago te 

creëren. 
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Hoofdstuk 5: ‘Welke beelden draagt het management van UJG uit 
over de identiteit van de organisatie?’ 

 

Om deelvraag drie te beantwoorden, heb ik onderzocht wat het management van UJG 

verstaat onder de identiteit van de organisatie. Wat is volgens het management de identiteit 

van UJG? Dit is de gewenste identiteit volgens Van der Grinten (2004), wat een antwoord 

geeft op de vraag ‘wie willen we zijn?’ in de ogen van het management van de organisatie. 

Het is het ideale droombeeld van het management zoals men hoopt dat de organisatie kan 

worden.  

 

Om de gewenste identiteit van het management bij UJG te onderzoeken, ben ik uitgegaan 

van de factoren die ik in hoofdstuk 3 heb gegeven: de visie, missie, waarden, 

kerncompetenties en persoonlijkheidskenmerken van UJG. Hoe worden deze factoren 

omschreven door het management?  

 

Onderzoeksmethode 

Het antwoord op deze deelvraag geef ik ten eerste op basis van de kick-off presentatie voor 

2008 gehouden door de algemeen directeur van UJG op 6 maart 2008. Hierbij ben ik 

aanwezig geweest en ik heb op basis van de mondelinge presentatie voor medewerkers en 

powerpoint slides aantekeningen gemaakt. De resultaten van deze deelvraag baseer ik ten 

tweede op een introductiebijeenkomst voor nieuwe medewerkers op 4 maart 2008. Hierbij 

gaven de algemeen directeur, de resourcemanager en een salesmanager een powerpoint 

presentatie over UJG, waar ik ook bij aanwezig was en aantekeningen bij heb gemaakt.  

 

Tot de bronnen van deze deelvraag behoren ten derde het Mediaplan van UJG 2008-2009, 

geschreven door de marketingmanager van UJG. Dit plan heb ik in de vorm van een 

powerpoint presentatie ontvangen en hierbij heb ik op basis van de inhoud van de slides 

uitspraken gedaan. Ten vierde heb ik gebruik gemaakt van het intranet van UJG, waar onder 

het kopje ‘UJG’ informatie staat over de missie en visie. Ten vijfde heb ik de website van 

UJG gebruikt voor informatie over bijvoorbeeld de dienstverleningsvormen van UJG. 

Tenslotte heb ik gebruik gemaakt van de resultaten van het Medewerker 

Tevredenheidonderzoek, die de organisatie Integron in november 2007 heeft gehouden bij 

UJG.  

5.1 Visie 

De visie is een duidelijk beeld van de toekomst die aangeeft wat, waarom en waarheen de 

organisatie zich gaat ontwikkelen. De visie van UJG is naast het bereiken van kwantitatieve 

doelstellingen in de zin van meer omzet, ook het behoren tot de top van toonaangevende 

juridische dienstverleners en daarbij markt- en opinieleider zijn. Qua omvang behoort UJG 

momenteel samen met Eiffel tot de top, marktleiderschap kan qua omvang dus al geclaimd 

worden. Opinieleiderschap wil het management van UJG claimen om juristen te binden en 

boeien voor deze toonaangevende en interessante organisatie te werken. Het credo om ook 

kwalitatief de top te bereiken is ‘samen naar de top’ wat op de kick-off bijeenkomst van 
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2008 door de algemeen directeur gepresenteerd is. UJG wil zich niet alleen kwantitatief 

maar ook kwalitatief naar de top van de markt ontwikkelen zodat ze een toonaangevende 

juridische dienstverlener kan zijn. ‘UJG is dé juridische dienstverlener die aan de bovenkant 

van de markt voor interim professionals opereert.’ Zo positioneert de algemeen directeur 

UJG tijdens de kick-off bijeenkomst voor 2008. De toekomst zal uitwijzen of deze visie 

waargemaakt wordt.  

5.2 Missie 

De missie is de wijze waarop de visie gerealiseerd dient te worden. UJG wil een 

toonaangevende speler in de juridische dienstverlening zijn en daarbij zowel kwantitatief als 

kwalitatief markt- en opinieleider zijn. Om dit te bereiken geeft het management in de kick-

off bijeenkomst voor 2008 diverse speerpunten en acties aan die ik hieronder zal 

weergeven.  

 

Ten eerste geeft het management van UJG aan dat UJG wil groeien aan de bovenkant van 

de markt door meer consultancy opdrachten binnen te halen en uit te voeren. De markt van 

UJG heb ik in hoofdstuk 2 weergegeven en bestaat uit advocatenkantoren en 

consultancybureaus, detacheringbureaus en uitzendbureaus. De druk op de markt van UJG 

neemt toe door het toenemende aanbod van juridische dienstverleners. Ook is er meer 

concurrentie van de advocatuur en adviesbureaus. Daarom is een uitbreiding richting de 

bovenkant van de markt gewenst. Hierdoor zullen er meer medior en senior juristen met 

meer werkervaring aangetrokken moeten worden aangezien de consultancy opdrachten vaak 

van een hoger niveau zijn dan andere opdrachten. Dit is uitdagender werk wat vraagt om 

meer ervaren juristen.  

 

Ten tweede geeft het management van UJG ook aan te willen groeien aan de onderkant van 

de markt door meer HBO juristen aan te trekken en hier opdrachten voor te vinden. De druk 

op de markt van UJG neemt ook toe door de concurrentie van uitzendbureaus. Door tevens 

aan deze kant van de markt terrein te winnen van concurrenten, kan UJG haar markt 

vergroten en ook de wat eenvoudigere opdrachten binnenhalen die vragen om HBO-juristen. 

Aangezien er steeds minder afgestudeerde academisch geschoolde juristen op de 

arbeidsmarkt komen, is het nodig dat UJG zich ook op deze relatief nieuwe groep juristen 

richt.  

 

Een derde manier die het management van UJG inzet om een top speler in de 

toonaangevende juridische dienstverlening te zijn, is het voeren van een arbeidsmarkt en 

imagocampagne om meer naamsbekendheid te verwerven onder potentiële opdrachtgevers 

en juristen. Uit het Naamsbekendheid en Imago onderzoek van TNS NIPO (2007) is 

gebleken dat UJG nog niet voldoende naamsbekendheid heeft. UJG wil dit vergroten door 

onder andere een nieuwe huisstijl op de site, in brochures en in advertenties. Deze nieuwe 

huisstijl zal vanaf medio 2008 geïntroduceerd worden in diverse kranten, tijdschriften en 

internetsites staat in het mediaplan 2008-2009 van UJG.  

 

Ten vierde geeft de algemeen directeur van UJG in de kick-off presentatie voor 2008 aan dat 

UJG om haar visie te bereiken langdurige relaties aangaat met partners, klanten en 
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opdrachtgevers waardoor duidelijk moet worden dat UJG niet alleen capaciteit kan leveren 

maar ook kennis, projectmanagement en organisatiekunde. Door hoogwaardige juridische 

dienstverlening op maat te bieden, kunnen opdrachtgevers zich blijven richten op hun 

kernactiviteiten. Zo wil UJG concrete meerwaarde creëren voor klanten door juridische 

vraagstukken kostenefficiënt en snel te beantwoorden. UJG wil maatwerk bieden waardoor 

precies die kennis, expertise en praktijkervaring wordt geboden waar de situatie van de 

klant om vraagt. Zo wordt de werkwijze van UJG omschreven op het intranet.  

 

Een vijfde manier om haar visie te bereiken is het blijven aanbieden van uitdagende 

opdrachten bij toonaangevende organisaties aan juristen, zoals het management van UJG 

aangeeft. Met een blijvende investering in de afdelingen sales en recruitment wil UJG dit 

realiseren. Investeringen die het management in de kick-off presentatie van 2008 aangeven 

zijn onder andere direct mailacties, seizoensacties, ‘meeting of minds’, ‘bedrijfsjurist van het 

jaar’ verkiezing, een nieuw front-office systeem en een doorlopend kwaliteitsonderzoek bij 

de opdrachtgever.  

 

Ten zesde wil UJG met passie, positiviteit en plezier juristen binden, boeien en betrekken bij 

UJG. Hiervoor wil het management van UJG een blijvende investering doen in juristen door 

het bieden van perspectief. Groeiperspectief zegt het management van UJG bijvoorbeeld te 

bieden in juridische functies, marktsegmenten, opdrachtgevers en projecten. Er zijn diverse 

functies en rollen van een UJG jurist mogelijk zoals een adviseur, contractjurist, secretaris, 

beleidsmedewerker, onderzoeker, bedrijfsjurist of dossierbehandelaar. De algemeen 

directeur van UJG geeft in de kick-off presentatie van 2008 tevens aan het opleidingsplan te 

willen uitbreiden, een salarishuis in te voeren in de tweede helft van 2008, evaluaties bij de 

opdrachtgever verplicht te maken, te streven naar meerdere juristen op een opdracht, een 

kennisportal beschikbaar te maken en een nieuwe bonusregeling in te voeren in het tweede 

kwartaal van 2008. Met deze maatregelen wil het management van UJG perspectief bieden 

aan ‘de volgende dimensie juristen’.  

 

Deze ‘volgende dimensie juristen’ kijkt volgens het management van UJG verder in 

juridische vraagstukken dan andere juristen kijken en met een breder perspectief. Door een 

pro-actieve werkwijze wordt er vóór en met name sámen met opdrachtgevers niet alleen 

kennis en capaciteit geleverd, maar ook systemen, processen en management die nodig zijn 

om projecten succesvol af te ronden.  

 

Alle medewerkers moeten volgens het management van UJG, voor zover ze dit nog niet zijn, 

blij en trots zijn om voor UJG te werken. Juristen moeten betrokken worden bij het 

recruteren van opdrachten en collega’s en er moeten oplossingen en meerwaarde geboden 

worden waardoor het werken bij UJG aantrekkelijker wordt. 

 

Het management zelf wil ‘management by activities’ voeren en sturen op kritieke 

prestatieindicatoren (KPI’s). In september 2008 opent UJG een tweede vestiging in Den 

Haag om meer kandidaten die in deze omgeving wonen te kunnen werven en een werkplek 

dichter bij huis te bieden. Ook bevinden veel opdrachtgevers van UJG zoals ministeries zich 

in deze omgeving. Een laatste manier van het management van UJG om haar visie te 
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realiseren is het nastreven van een autonome groei en/of acquisitie van een kleinere speler 

zoals tenslotte aangegeven in de kick-off presentatie voor 2008. 

5.3 Kerncompetenties 

Kerncompetenties geven aan waarmee de organisatie haar visie wil bereiken. Het geeft aan 

waar de organisatie goed in is of zou willen zijn. Het is de basis van haar succes en hiermee 

onderscheidt de organisatie zich van haar concurrenten.  

Een belangrijke kerncompetentie van UJG zoals het management die uitdraagt is haar brede 

en gespecialiseerde aanbod in rechtsgebieden en dienstverleningsvormen. Hiermee 

onderscheidt UJG zich van concurrenten zoals Eiffel, Yacht, Brunel en Maandag, aangezien 

UJG de grootste is in de markt op het gebied van juridische dienstverlening. Concurrenten 

bieden ook dienstverlening op het gebied van bijvoorbeeld finance, logistics en ICT. UJG wil 

daarom marktleiderschap claimen, aangezien zij de grootste is in haar soort qua omvang en 

aanbod die alleen juridische dienstverlening levert. De brede juridische dienstverlening uit 

zich in executive consultancy, interim management, werving en selectie van juristen, legal 

outsourcing, juridisch organisatieadvies, mediation en projecten. Deze brede 

dienstverleningsvormen worden op de site van UJG aangegeven onder het kopje ‘diensten’ 

en benadrukt tijdens de introductiebijeenkomst voor nieuwe medewerkers. Het brede 

aanbod van rechtsgebieden waar UJG zich in specialiseert heeft zich, van een 

oorspronkelijke focus op het arbeidsrecht en ambtenarenrecht, bestuursrecht en 

bedrijfsjuridisch advies in 1993, in 2008 ontwikkeld tot een allround juridische 

dienstverlener met een werkwijze gesegmenteerd naar markten. Zo zijn opdrachtgevers te 

vinden in de marktsegmenten handel, industrie, telecom & ICT, banken, verzekeraars & 

vastgoed, zakelijke dienstverlening, overheden en branche- en koepelorganisaties. Deze 

marktsegmenten zijn te vinden op de website van UJG onder het kopje ‘marktsegmenten’.  

Door dit brede pakket aan diensten, maar ook door de kennis van de branche, de kennis van 

gespecialiseerde rechtsgebieden die er in huis zijn, het uitwerken van juridische thema’s en 

het professioneel verkopen van diensten is een tweede kerncompetentie van UJG die het 

management uitdraagt de aandacht voor de klant. Onder andere in de 

introductiebijeenkomst voor nieuwe medewerkers geeft het management van UJG aan, dat 

door kennis van de klant en de oplossing voor de klant centraal te stellen, UJG effectief 

samenwerkt met klanten en gericht is op wederzijds succes. Hierin komt de pragmatische 

werkwijze van UJG naar voren. Pragmatisch jurisme is volgens UJG het op innovatieve en 

betrokken wijze antwoord geven op organisatorische, rechtskundige en beleidsmatige 

vraagstukken bij opdrachtgevers. Behalve advies staat UJG ook voor praktijk- en 

resultaatgerichte implementatie van dat advies. Hierdoor wordt UJG gezien als een 

innovatieve en creatieve concurrent in de markt van juridische dienstverleners. 

 

Een derde kerncompetentie wat UJG succesvol maakt volgens het management is haar 

aandacht voor de jurist. Het management van UJG beseft dat haar succes grotendeels 

afhankelijk is van haar medewerkers en investeert daarom in haar juristen. Er wordt veel 

gedaan aan opleiding en training, persoonlijke ontwikkeling, het matchen van ambitie, 

afwisseling in opdrachten en het ontwikkelen van kennis. In de kick-off presentatie voor 
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2008 worden bijvoorbeeld de bijeenkomsten in kenniskringen, het opstellen van een POP 

(persoonlijk ontwikkelingsplan) en het aanbieden van een traineeship genoemd. Ook is er in 

2007 voor de tweede keer een Medewerker Tevredenheidonderzoek gedaan waarop 71% 

van de medewerkers heeft gereageerd. De totale tevredenheid kwam hierbij uit op een 7.0 

tegenover een 6.8 in 2006 en het belangrijkst vindt men het werk en de opdrachten, de 

direct leidinggevende, de arbeidsvoorwaarden en de samenwerking met de collega's. Voor 

verbetering vatbaar zijn het krijgen van interessante opdrachten, voldoening halen uit het 

werk, het kunnen ontwikkelen van competenties en vaardigheden, het nakomen van 

afspraken door direct leidinggevende en de verkregen informatie om het werk goed te 

kunnen doen. Het minst tevreden is men over de arbeidsvoorwaarden. Het gegeven dat 

49% van de medewerkers aangeeft ‘trots’ te zijn op UJG ligt naar de mening van het 

management veel te laag zoals aangegeven in de kick-off presentatie voor 2008.  

5.4 Waarden 

Waarden geven aan wat de organisatie wil bereiken, dit is het doel. UJG heeft vijf nieuwe 

waarden geïntroduceerd die zij wil bereiken. Dit zijn kwalitatief, betrouwbaar, 

vooruitstrevend, oplossingsgericht en daadkrachtig. Deze kernwaarden, die worden 

weergegeven in de nieuwe marketingcampagne, heeft de marketingmanager van UJG in 

overleg met de algemeen directeur vastgesteld. Of dit ook waarden zijn die medewerkers 

van UJG herkennen in de werkelijke identiteit van de organisatie, zal ik in hoofdstuk 6 

behandelen. Deze vijf nieuwe waarden heb ik ook terug laten komen in mijn enquête over 

het imago van UJG. In hoeverre rechtenstudenten en startende juristen deze waarden 

herkennen in UJG zal ik in hoofdstuk 7 bij de resultaten behandelen. Waarden die in vorige 

advertenties tot uiting kwamen waren: praktisch, oplossingsgericht, to-the-point, 

klantgericht en effectief. 

5.5 Persoonlijkheidskenmerken 

Een persoonlijkheidskenmerk geeft aan hoe de organisatie haar waarden wil bereiken. Dit 

zijn gewenste gedragspatronen van medewerkers waarmee de waarden van de organisatie 

worden gerealiseerd.  

 

Gedragspatronen van medewerkers die opdrachtgevers herkennen in de werkwijze van UJG 

zijn de kwaliteit, de kleinschaligheid en de persoonlijke benadering. Hiermee onderscheidt 

UJG zich van andere juridische dienstverleners, en opdrachtgevers kunnen dit gedrag erg 

waarderen. Ook blijkt uit de introductiebijeenkomst voor nieuwe medewerkers dat 

opdrachtgevers vaak enthousiast zijn over persoonlijkheidskenmerken van het ‘soort 

mensen’ van UJG; spontaan, flexibel, ambitieus, innovatief en creatief. 

 

De kwaliteit van de diensten van UJG wordt door opdrachtgevers als hoog beschouwd. Dit is 

terug te lezen in de reacties van opdrachtgevers die via de website van UJG onder het kopje 

‘referenties’ te vinden zijn. De HRM-directeur Jean Bredius van de RAI Amsterdam: ‘In mijn 

vooralsnog kortstondige ervaring met UJG heb ik ontdekt dat de organisatie met de markt 

meedenkt en weet wat de behoeften zijn. Geen woorden maar daden. En daar houd ik van. 

Bovendien was de UJG’ster ook nog eens kordaat, professioneel en no-nonsense. Dat typeert 
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wat mij betreft de werkwijze van UJG.’ Wat betreft de prijs van diensten die UJG levert zegt 

Jean Bredius waar te krijgen voor zijn geld: ‘Een hands-on jurist zonder uurtje-factuurtje-

mentaliteit. In het hele traject zo eenvoudig mogelijk en duidelijk communiceren. En dat 

tegen een net uurtarief.’ Een andere opdrachtgever, de gemeente Leidschendam-Voorburg 

geeft over de dienstverlening van UJG aan: ‘Zo gaf onze tijdelijke partner tips voor efficiënte 

en kwalitatief betere dossierafhandeling, zowel inhoudelijk als taalkundig. Het zijn adviezen 

waar we wat mee kunnen. Ook op dat vlak heeft de investering in UJG zich helemaal 

terugverdiend.’ Over de samenwerking met UJG geeft Heemsbergen van de gemeente 

Leidschendam-Voorburg aan: ‘De nuchterheid van UJG is iets wat mij enorm aanspreekt. 

Zakelijke no-nonsense dienstverlening, die naadloos aansluit bij de wensen van 

Leidschendam-Voorburg…verjongend denken is het toverwoord bij UJG. Het was dan ook 

prettig samenwerken met een bedrijf dat op dat front dezelfde waarden heeft.’ 

 

UJG wil overkomen als een pro-actieve, betrouwbare partner die komt met slimme 

oplossingen en snel resultaat. Het logo van UJG symboliseert dan ook het wendbare, en 

strategische schaakstuk: het paard.  

5.6 Conclusie deelvraag drie 

Welke beelden draagt het management van UJG uit over de identiteit van de organisatie? 

 

De visie, missie, kerncompetenties, waarden en persoonlijkheidskenmerken vormen samen 

de Gemeenschappelijke Vertrekpunten (GVP’s) van een organisatie. Deze GVP’s vormen het 

uitgangspunt voor de opbouw van het gewenst imago. Dit is zoals het management wil dat 

doelgroepen de organisatie zien. Door de GVP’s te verbinden in een verhaal wordt een 

corporate story gevormd, wat het uitgangspunt is van een goed geïntegreerd 

communicatiebeleid. Hiermee wordt de gewenste identiteit zo goed mogelijk overgedragen 

aan doelgroepen. De conclusie van dit hoofdstuk geeft tevens de GVP’s zoals het 

management van UJG die uitdraagt aan. 

 

De visie van het management van UJG is naast het bereiken van kwantitatieve 

doelstellingen in de zin van meer omzet, ook het behoren tot de top van toonaangevende 

juridische dienstverleners en daarbij markt- en opinieleider zijn. Het credo om dit te 

bereiken is ‘samen naar de top’ wat op de kick-off bijeenkomst van 2008 door de algemeen 

directeur gepresenteerd is. 

 

Als de missie om dit te bereiken geeft het management aan: 

 Ten eerste te willen groeien aan zowel de boven- als onderkant van de markt. 

 Ten tweede wordt er een arbeidsmarkt- en imagocampagne geïntroduceerd. 

 Ten derde wil het management langdurige relaties met klanten, opdrachtgevers en 

partners aangaan en behouden.  

 Ook wil UJG uitdagende opdrachten bij toonaangevende organisaties aan juristen 

blijven aanbieden  

 Het management wil juristen binden, boeien en betrekken bij UJG. Hiermee wil het 

management van UJG medewerkers meer trots maken om voor UJG te werken.  
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Kerncompetenties zoals het management van UJG die uitdragen zijn: 

 Ten eerste het brede en gespecialiseerde aanbod in rechtsgebieden en 

dienstverleningsvormen.  

 Ten tweede is de aandacht voor de klant waarin de pragmatische werkwijze van UJG 

tot uiting komt een belangrijke kerncompetentie.  

 Als derde kerncompetentie kan de aandacht voor de jurist genoemd worden, 

aangezien er veel geïnvesteerd wordt in opleiding en training, persoonlijke 

ontwikkeling, het matchen van ambitie, afwisseling in opdrachten en het ontwikkelen 

van kennis. 

 

Waarden van UJG die het management uitdraagt zijn kwalitatief, betrouwbaar, 

vooruitstrevend, oplossingsgericht en daadkrachtig. Persoonlijkheidskenmerken van 

medewerkers van UJG worden omgeschreven als kwalitatief, pro-actief, betrouwbaar, 

effectief en een persoonlijk benadering van relaties. 
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Hoofdstuk 6: Hoe omschrijven huidige medewerkers van UJG de 
identiteit van de organisatie? 

 

De identiteit van een organisatie wordt door medewerkers wellicht anders gezien dan door 

het management. Na in het vorige hoofdstuk te hebben behandeld hoe het management van 

UJG de identiteit van UJG ziet en uitdraagt, ga ik in dit hoofdstuk in op hoe medewerkers 

van UJG de identiteit van de organisatie omschrijven. Dit hoofdstuk bevat de beantwoording 

van deelvraag 4: ‘Hoe omschrijven huidige medewerkers van UJG de identiteit van de 

organisatie?’  

 

Onderzoeksmethode 

Ik heb de identiteit van UJG zoals medewerkers die omschrijven, onderzocht door het 

afnemen van een mondelinge vragenlijst11. Ik heb in april elf medewerkers van UJG uit 

verschillende lagen van de organisatie gesproken over de identiteit van de organisatie zoals 

zij die zien. De respondenten zijn gekozen door de resourcemanagers van businessunit 1 en 

businessunit 2. De resourcemanagers kennen de medewerkers goed en weten wie er 

benaderbaar is om mee te werken aan mijn onderzoek. De helft van de gesprekken heeft 

telefonisch plaatsgevonden, aangezien veel medewerkers van UJG bij een opdrachtgever 

aan het werk zijn en niet zo maar naar UJG kunnen komen voor een interview. Ik heb de 

interviews opgenomen door de telefoon op de speaker te zetten en daarnaast een 

opnamerecorder te plaatsen. Hierdoor heb ik de gesprekken later uit kunnen werken en kon 

ik me goed concentreren op de antwoorden van de respondenten. De gesprekken duurden 

ongeveer 15 minuten en hadden vooral betrekking op kenmerken die respondenten bij UJG 

vonden passen. Ik kies voor deze methode, omdat ik op deze manier dieper in kan gaan op 

de gegeven antwoorden. De identiteit van een organisatie is een lastig onderwerp om over 

te praten en door middel van een mondelinge vragenlijst kunnen bepaalde antwoorden 

verder uitgewerkt worden. Het houden van interviews is relatief tijdrovend,  maar omdat het 

hier om weinig respondenten gaat en de antwoorden kwalitatief moeten zijn, kies ik voor de 

beantwoording van deze deelvraag voor deze methode. 

 

De topiclijst heb ik opgesteld naar aanleiding van deelvraag 1 ‘Wat is identiteit?’. Bij de 

beantwoording van deze eerste deelvraag heb ik een aantal factoren onderscheiden, 

waarmee ik de identiteit van een organisatie kan onderzoeken onder medewerkers. Deze 

factoren heb ik opgenomen in mijn topiclijst voor de interviews en zijn achtereenvolgens 

spontane associaties die medewerkers met UJG hebben (behandeld in 6.1), 

persoonlijkheidskenmerken van de organisatie (behandeld in 6.2), identiteitskenmerken op 

basis van Albert en Whetten (behandeld in 6.3), mate van identificatie met de organisatie 

(behandeld in 6.4), het beeld dat medewerkers van de organisatie hebben (behandeld in 

6.5), de gewenste identiteit van het management volgens medewerkers (behandeld in 6.6), 

de werkelijke identiteit volgens medewerkers (behandeld in 6.7) en tenslotte de fysieke 

identiteit volgens medewerkers (behandeld in 6.8). In paragraaf 6.9 volgt een conclusie van 

dit hoofdstuk met het antwoord op de vierde deelvraag: ‘Hoe omschrijven huidige 

medewerkers van UJG de identiteit van de organisatie?’ In de laatste paragraaf, 6.10, 

                                                 
11 De vragenlijst die is afgenomen is te raadplegen in bijlage 2. 



 

Een onderzoek naar de identiteit en het imago van UJG - Marloes Aarden 

61 

combineer ik deelvraag 3 en 4 met elkaar, waaruit ik conclusies trek over een mogelijk 

verschil tussen de identiteit van UJG zoals het management die uitdraagt en zoals 

medewerkers die omschrijven. 

6.1 Spontane associatie 

De eerste factor die ik onderscheiden heb, zijn de spontane associaties die medewerkers 

hebben bij de organisatie. Waar denken ze aan als ze aan UJG denken? 

 

In mijn vraag naar spontane associaties die respondenten met UJG hebben, noemden twee 

respondenten het pragmatisch jurisme. ‘UJG’ers denken verder dan nodig is en buiten het 

hokje’ volgens respondent 5. Vijf respondenten dachten bij UJG spontaan aan de 

ontwikkeling, ruimte en aandacht die er aan medewerkers wordt geschonken. ‘Een goede 

balans tussen werk en vrije tijd’ en ‘mogelijkheden tot het verruimen van je kennis’ worden 

genoemd door respondent 9 en 10 als investeringen in medewerkers. Ook de prettige, 

informele sfeer van werken, wordt door vier respondenten spontaan genoemd, waarbij er 

volgens respondent 1 een grote collegialiteit heerst: ‘UJG is nu nog redelijk klein, er zijn wel 

veel medewerkers maar het voelt het in ieder geval nog klein waardoor je makkelijker 

contact met mensen kunt onderhouden.’  

 

Door het grootste deel van de respondenten (acht), worden de dynamische werkomgeving 

en de afwisseling in opdrachten genoemd als spontane associatie bij UJG. Drie respondenten 

denken bij UJG aan flexibiliteit en openheid. De professionaliteit en kwaliteit worden door 

vier respondenten spontaan genoemd. Volgens respondent 3 is UJG ‘bezig met het 

professioneler profileren van de organisatie naar buiten toe. Ze zijn veel bezig met het 

imago en het meer naar voren treden hierin. UJG wil een hoger segment bedienen en een 

grotere markt betreden.’ Tenslotte is UJG volgens drie respondenten vooral een jonge 

organisatie met jonge, enthousiaste mensen. Respondent 7 verwoordt het als volgt: ‘UJG is 

een jonge organisatie, op zoek naar hoe ze bekend kunnen worden. Het is een goed begin 

voor jonge juristen.’  

 

Samengevat zijn de meest genoemde spontane associaties van de respondenten met UJG: 

een dynamische werkomgeving en afwisseling in opdrachten (8 keer genoemd), 

ontwikkeling, ruimte en aandacht voor medewerkers (5 keer genoemd), prettige, informele 

werksfeer en collegialiteit (4 keer genoemd), professionaliteit en kwaliteit (4 keer genoemd), 

jonge organisatie met jonge en enthousiaste mensen (3 keer genoemd), flexibiliteit en 

openheid (3 keer genoemd) en tenslotte werd het pragmatisch jurisme (2 keer genoemd) 

genoemd als spontane associatie bij UJG. 

6.2 Persoonlijkheidskenmerken 

De tweede factor die ik heb onderscheiden om de identiteit van UJG onder medewerkers te 

onderzoeken, zijn de persoonlijkheidskenmerken die medewerkers vinden passen bij UJG. 

Een persoonlijkheidskenmerk is het gedrag van medewerkers waarmee de waarden van de 

organisatie worden gerealiseerd. 
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De meest genoemde persoonlijkheidskenmerken die respondenten vinden passen bij UJG 

zijn pragmatisch (6 keer genoemd), dynamisch (4 keer genoemd), professioneel en 

betrouwbaar (5 keer genoemd), ambitieus en vooruitstrevend (4 keer genoemd), 

daadkrachtig, oplossingsgericht en flexibel (3 keer genoemd) meedenkend en betrokken (3 

keer genoemd) en informeel en laagdrempelig (3 keer genoemd). Kenmerken die twee keer 

werden genoemd zijn enthousiast, klantgericht, onderscheidend en vernieuwend.  

 

In deze genoemde persoonlijkheidskenmerken komen de vijf nieuwe waarden van UJG niet 

allemaal terug. Wel genoemd zijn betrouwbaar (5 keer), oplossingsgericht en daadkrachtig 

(3 keer). De andere twee nieuwe waarden, kwalitatief en vooruitlopend, worden niet 

genoemd door respondenten, waaruit blijkt dat deze twee waarden niet direct herkend 

worden als kernwaarden van de organisatie. Wel veelgenoemd zijn bijvoorbeeld 

professioneel, dynamisch, pragmatisch, ambitieus, meedenkend en laagdrempelig.  

6.3 Identiteitskenmerken 

Albert en Whetten gaan bij het vaststellen van de identiteit van een organisatie, uit van een 

driedeling in identiteitskenmerken die de leden van een organisatie noemen. Op basis van 

deze methode van Albert en Whetten voor het onderzoeken van identiteit bij medewerkers, 

heb ik gevraagd naar de continuïteitskenmerken, onderscheidende kenmerken en 

centraliteitskenmerken van de organisatie. Vragen die hierbij hoorden zijn:  

 Welke kenmerken zijn al jaren ongeveer hetzelfde aan UJG? (continuïteitskenmerken) 

 Kenmerkt UJG zich door iets wat uniek voor haar is? Zo ja, wat? Zo nee, waarom 

niet? (onderscheidende kenmerken) 

 Welke kenmerken behoren echt tot de kern van UJG (echt de cultuur die overal, in 

alle onderdelen, herkenbaar is) (centraliteitskenmerken) 

 

Centraliteitskenmerken 

Ten eerste worden de centraliteitskenmerken onderscheiden, in welke mate zijn de 

vastgestelde kenmerken van de organisatie aanwezig in alle cruciale onderdelen van de 

organisatie? Welke karakteristieken behoren tot de kern van de organisatie en zijn evenredig 

verspreid over alle onderdelen?  

 

Respondenten in mijn onderzoek noemden als centraliteitskenmerken van UJG ten eerste de 

informele, gemoedelijke en collegiale werksfeer in de organisatie. Dit werd door zeven 

respondenten genoemd als kenmerk wat ze overal binnen UJG herkende. Collega’s zoeken 

elkaar op en behandelen elkaar met respect. Respondent 7 verwoordde het als volgt: ‘Er 

wordt gelachen als t kan, en we zijn serieus als het moet.’ Er is dus naast de losse werksfeer 

een serieuze mentaliteit als het nodig is.  

 

Een tweede centraliteitskenmerk wat door vier respondenten is genoemd, is de 

laagdrempelige toegang tot mensen. Er is weinig afstand en ook mensen in hogere functies 

zijn gemakkelijk benaderbaar.  

 

De flexibiliteit en het enthousiasme van veelal jonge mensen, wordt als derde 

centraliteitskenmerk bij UJG genoemd. Mensen stellen zich flexibel op en passen zich 
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makkelijk aan aan de organisatie. Dit is ook wel nodig bij detacheringwerk, volgens 

respondent 11. Respondent 10 ziet overal in de organisatie een positieve energie en een 

bewustzijn dat iedereen elkaar nodig heeft en belangrijk is, om het doel van de organisatie 

te bereiken.  

 

Tenslotte worden als centraliteitskenmerken door respondent 7 en 11 de pragmatische en 

oplossingsgerichte manier van werken genoemd. Zij zien dit terug in de hele organisatie, 

‘hier kun je niet omheen’ volgens respondent 7. 

 

Onderscheidende kenmerken 

Een tweede onderdeel van de werkelijke identiteit volgens Albert en Whetten, is de 

onderscheidendheid. Dit houdt in welke kenmerken deze organisatie onderscheidt van 

andere vergelijkbare ondernemingen. Wat is echt uniek aan deze organisatie?  

 

Bij UJG noemen de respondenten als onderscheidende kenmerken ten eerste het feit dat 

UJG alleen juridische dienstverlening levert. Dit wordt door drie respondenten als 

onderscheidend opgemerkt. ‘Schoenmaker hou je bij je leest’ zoals respondent 9 het 

verwoordt.  

 

Een ander onderscheidend kenmerk van UJG is de vernieuwende en frisse organisatie, 

waarbij de uitstraling van UJG volgens twee respondenten anders is dan de uitstraling van 

concurrenten. ‘UJG heeft nog iets weg van wilde honden, alhoewel die uitstraling met de 

nieuwe advertenties er wel een beetje afgaat, dit vind ik niet erg.’ aldus respondent 9. Het 

pragmatisch benaderen van problemen wordt door drie respondenten genoemd als 

onderscheidend. Respondent 4: ‘Gewoon doen, in plaats van primair gericht zijn op 

onderzoeken en juridische onderbouwing, dat waardeer ik in UJG’.  

 

Bij UJG werken veel jonge enthousiaste juristen die met een positieve werkhouding naar 

vraagstukken kijken. Drie respondenten noemen dit als onderscheidend kenmerk van UJG, 

waarbij ze zich gewaardeerd voelen en er aandacht is voor een work/life balance volgens 

respondent 10.  

 

Door twee respondenten wordt aangegeven dat UJG zich onderscheid van concurrenten, 

omdat het serieuzer genomen wordt dan andere juridische dienstverleners. Opdrachtgevers 

vinden het fijn om met UJG te werken, volgens respondent 4.  

 

Een laatste onderscheidend kenmerk is de informaliteit die er heerst, bijvoorbeeld wat 

betreft de kledingvoorschriften wat door drie respondenten werd genoemd. ‘Bij UJG is de 

regel dat je je kleding aanpast aan je opdrachtgever. Toen hier een 1 april grap over werd 

gemaakt dat iedereen in pak moest, bleek dat dit onderwerp erg leefde onder de 

medewerkers. Ja, in de kledingvoorschriften onderscheiden UJG’ers zich wel van Eiffelaars.’ 

zegt respondent 1.  

 

Drie respondenten wisten geen onderscheidende kenmerken van UJG te noemen. 

‘Uiteindelijk doet alle organisaties zoals UJG hetzelfde, dus echt onderscheidend is UJG niet.’ 

aldus respondent 2. 
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Continuïteitskenmerken 

Het derde onderdeel van de werkelijke identiteit volgens medewerkers zijn de 

continuïteitskenmerken. Deze kenmerken moeten een logische brug aanbrengen tussen de 

in het verleden gehanteerde kenmerken (oorspronkelijke waarden) en in de toekomst na te 

streven kenmerken (Van Riel, 2003: 45). Welke karakteristieken zijn reeds lange tijd min of 

meer hetzelfde? 

 

Bij UJG noemen respondenten als continuïteitskenmerken het meest het pragmatisch 

jurisme (4 keer genoemd). Dit komt bij alle identiteitskenmerken terug en vormt dus een 

belangrijk onderdeel van de werkelijke identiteit. Als continuïteitskenmerk wordt ook de 

eigen identiteit en aanpak van de organisatie genoemd.  

 

De afwisseling, variatie en flexibiliteit worden door drie respondenten genoemd als kenmerk 

dat al lange tijd aanwezig is, evenals het logo. De bereidheid om te investeren in 

medewerkers en de manier waarop ideeën beloond worden, is een ander 

continuïteitskenmerk volgens respondent 7. Respondent 1 noemt de van oudsher in het 

bestuursrecht en overheid georiënteerde opdrachten bij UJG. ‘Nu gaan ze steeds meer naar 

commerciële bedrijven volgens mij.’ zegt respondent 1.   

6.4 Identificatie  

Als vierde factor die ik heb onderscheiden uit de literatuur, komt de mate van identificatie 

die medewerkers voelen met de organisatie naar voren. Wat betekent UJG voor hen, 

waarom zijn ze trots op UJG en waarom willen ze bij UJG werken? 

 

Uit de interviews blijkt dat tien respondenten zich kunnen identificeren met UJG. Ze zijn 

betrokken bij de organisatie en blij om voor UJG te werken. Er is volgens de meeste 

respondenten een prettige werksfeer en veel respondenten zijn tevreden over de aandacht 

die er wordt gegeven aan de medewerkers. Dit uit zich in het bieden van mogelijkheden, het 

waarderen van initiatief nemen, het luisteren naar wensen van medewerkers, het bepalen 

van je eigen ontwikkeling en de investering in opleidingen. Ook de opdrachten en de 

afwisseling hierin worden gewaardeerd. Deze punten zal ik hieronder achtereenvolgens 

behandelen. 

Prettige werksfeer, 7 respondenten 

Zeven respondenten geven aan dat een belangrijke reden om voor UJG te willen werken, de 

prettige werksfeer is. Drie respondenten vinden UJG een leuk bedrijf met leuke mensen, het 

heeft een prettige aanpak en een prettige interne sfeer. Respondent 1 geeft aan: ‘Ik heb een 

prettig thuisgevoel en ik kan het goed met de mensen vinden. Ik voel me hier als een vis in 

het water en ben heel positief.’ Dit geldt ook voor respondent 3: ‘Ik voel me hier heel 

prettig, er is een groot verschil met mijn eerdere detacheringorganisatie’. 

 

Bieden van mogelijkheden en eigen initiatief, 4 respondenten 

Vier respondenten waarderen de mogelijkheden die UJG biedt en het eigen initiatief wat je 

daarbij kunt tonen. ‘UJG geeft je mogelijkheden om uit te zoeken wat je wilt door het 
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werken op veel verschillende rechtsgebieden.’ aldus respondent 6. Respondent 7 geeft aan: 

‘Het is bij UJG aan je eigen initiatief wat wilt je bereiken, dit past bij mij, het is gelukkig 

geen keurslijf.’ Respondent 10 beaamt dit met de uitspraak: ‘UJG geeft je mogelijkheden om 

door te groeien waarin je zelf wilt, de mogelijkheid wordt geboden en er wordt wat mee 

gedaan.’ Voor respondent 2 is UJG een manier om in korte tijd veel ervaring op te doen. 

 

Luisteren naar wensen en investeren in opleiding, 4 respondenten 

Vier respondenten waarderen dat er geluisterd wordt naar hun wensen. Respondent 7 geeft 

hierover aan: ‘UJG benaderd de klant naar zijn wensen, ze spelen in op behoeften. Zo is 

mijn match met UJG ook te karakteriseren. Er wordt goed naar mijn wensen geluisterd 

binnen de mogelijkheden die er zijn.’ Respondent 8 vindt UJG een goede werkgever: ‘Er 

wordt geluisterd naar mijn wensen, ze spelen in op opdrachten en ze investeren in mijn 

opleiding’. Ook respondent 11 geeft aan de goede opleiding en investering in medewerkers 

te waarderen. Respondent 5 is minder positief over de investering in opleidingen: ‘De 

cursussen zijn al iets beter, maar het blijft lastig om er doorheen te krijgen wat je wilt. In je 

ontwikkeling als jurist wordt je niet verder geholpen.’ Respondent 1 vindt het fijn dat je kunt 

zeggen wat je denkt en wilt en dat daar rekening mee gehouden wordt. ‘Er wordt goed 

meegedacht’ aldus respondent 1.  

Opdrachten en afwisseling, 4 respondenten 

Vier respondenten geven aan het werk bij UJG vooral te waarderen door de opdrachten. 

‘UJG biedt leuk juridisch inhoudelijk werk’ aldus respondent 6. Ook de afwisseling in 

opdrachten is belangrijk voor twee respondenten. Respondent 2 geeft aan: ‘Wat mij bij UJG 

houdt, is de afwisseling in de werkzaamheden, het is een opstap naar ergens een vaste 

baan.’ Respondent 5 ziet UJG als werkgever waar de uitdaging in opdrachten wel wat meer 

kan. Respondent 3 kan zich wel meer identificeren met UJG: ‘Het is een organisatie waar ik 

voor wil werken qua voldoening en kwaliteit, het is belangrijk dat ze commercieel zijn voor 

het binnenhalen van mooie opdrachten.’ Ook respondent 4 waardeert de afwisseling en 

dynamiek in opdrachten. 

6.5 Beeld 

Een vijfde factor die ik heb onderscheiden om de identiteit van UJG onder medewerkers te 

onderzoeken, is het beeld dat medewerkers van de organisatie hebben. Ik heb hiervoor 

gevraagd naar het beeld dat men van UJG had voordat men er kwam werken en of dit beeld 

inmiddels is veranderd, in welk opzicht dit eventueel is veranderd en hoe dit komt.  

 

Bekendheid UJG 

Vijf respondenten hadden nog geen beeld of een vaag beeld van UJG voordat ze hier 

kwamen werken, aangezien ze UJG nog niet kenden. Van deze respondenten zijn vier 

medewerkers via internet bij UJG terecht gekomen, door een vacature op de website of hun 

CV op monsterboard. Drie respondenten kenden UJG via andere UJG’ers, waardoor een 

positief beeld was ontstaan over de organisatie.  
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Beeld van afwisseling en variatie in opdrachten 

Een beeld dat vijf respondenten hadden voordat ze bij UJG aan de slag gingen, is het beeld 

van afwisseling en variatie in opdrachten. ‘Het beeld dat je veel verschillende dingen kan 

doen in korte tijd.’ (Respondent 2) ‘Het beeld van verschillende opdrachten, erachter komen 

wat je wilt.’ (Respondent 6), ‘Alleen het beeld dat het afwisseling in werkzaamheden zou 

bieden.’ (Respondent 7), ‘Veel mogelijkheden met verschillende opdrachten.’ (Respondent 4) 

en ‘Vanwege de afwisseling leek het wel wat.’ (Respondent 8). 

 

Jonge organisatie 

Een beeld wat drie keer genoemd werd door respondenten, is het beeld van een jonge 

organisatie. UJG is ‘een club jonge mensen’ aldus respondent 4. Respondent 11 had ook dit 

beeld: ‘Beeld van een jonge organisatie. Gemiddeld blijven de juridisch consultants niet heel 

lang.’ Respondent 9 noemde de aantrekkelijkheid van een klein kantoor in de opbouwfase. 

 

Andere beelden die genoemd werden zijn: ‘Verwachtingen over praktische punten zoals 

werkwijze en het aantal collega’s’ (Respondent 11). ‘UJG was al bekend en ik had een 

positief idee maar twijfelde wel over detacheringwerk.’ (Respondent 3). Respondent 10 gaf 

aan het volgende beeld van UJG te hebben: ‘Het beeld van een veredeld uitzendbureau, een 

speelbal van bedrijven. Ik vond het lastig in te schatten hoe het precies zat bij UJG. Ik had 

geen informatie via de media of school gekregen, dus UJG was onbekend en ik had geen 

duidelijk beeld. De reden dat ik toch solliciteerde, waren de geboden mogelijkheden, de 

ontwikkelingsmogelijkheid en ik kan precies doen wat wil ik wil, ook de reistijd is belangrijk 

bij mijn huidige opdracht.’ (Respondent 10) 

 

Beeld veranderd? 

Het beeld van UJG is bij zes respondenten niet heel erg veranderd sinds ze er werken. ‘Mijn 

beeld voldeed aan de verwachtingen.’ (Respondent 4), ‘Ik verwachtte veel afwisseling en dit 

is zeker ook gebeurt want dit heb je altijd met detachering.’ (Respondent 7), ‘Mijn 

verwachtingen van afwisseling zijn zeker waargemaakt.’ (Respondent 8), ‘Mijn 

verwachtingen zijn niet heel anders dan toen ik aan het werk ging.’ (Respondent 11) en 

respondent 1: ‘Het beeld wat ze gezegd hebben is grotendeels uitgekomen.’ Respondent 2 

gaf aan geen beeld te hebben van UJG, dus dat dit ook niet veranderd kon zijn. 

 

Beeld nu positiever 

Drie respondenten hebben sinds ze werken bij UJG, een positiever beeld gekregen van de 

organisatie. Respondent 8 geeft aan: ‘Mijn beeld van UJG is steeds professioneler geworden, 

er wordt hard gewerkt om mensen te binden bijvoorbeeld door bepaalde regelingen en 

opleidingsmogelijkheden. Ik vind hierin voor mij genoeg uitdaging.’ Ook voor respondent 10 

is het beeld van UJG positiever: ‘Mijn beeld van UJG is nu een serieus bedrijf, waar rekening 

gehouden wordt met jouw wensen en mogelijkheden.’ Respondent 7 geeft aan zich sinds 1,5 

jaar te interesseren voor hoe UJG in de markt staat. ‘Toen heb ik pas een goed beeld 

gekregen, daarvoor had ik die behoefte nog niet. Het commerciële spelletje langs de zijlijn 

vind ik nu machtig interessant om te volgen. Dit is afhankelijk van je eigen interesses en je 

bewustzijn van je carrière.’ (Respondent 7). 
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Verwachtingen niet uitgekomen? 

Niet ieders verwachtingen van UJG zijn uitgekomen. Respondent 5 gaf bijvoorbeeld aan dat 

ze de detachering in ging voor de afwisseling maar uiteindelijk heel lang op één project zat. 

‘Er wordt geadverteerd met afwisseling maar dit valt tegen.’ aldus respondent 5. Respondent 

6 zegt dat het waarmaken van haar verwachtingen afhankelijk is van de opdracht. Ze had 

wel verwacht dat het kortere opdrachten waren.  

  

Respondent 1 geeft aan dat de kennistrainingen tijdens het traineeship een beetje tegen 

vielen. ‘De trainingen waren van een laag niveau terwijl ik had verwacht dat het een 

verdieping zou zijn op eerdere kennis. Dit is het enige wat anders was dan mijn beeld dat ik 

van UJG had. Deze trainingen werden gegeven door UJG’ers, de training die we vorig jaar 

met BU-1 verplicht moesten volgen werd gegeven door docenten en was inhoudelijk veel 

beter. Als alle trainingen zo waren geweest hadden we een grote sprong gemaakt.’  

 

Respondent 9 geeft aan dat UJG inmiddels veel groter is geworden en dus niet meer die 

kleine organisatie in de opbouw is. Volgens respondent 10 is het mogelijk dat hij een 

positiever beeld van UJG heeft, aangezien hij intern bij UJG een opdracht heeft en dus meer 

meekrijgt van de organisatie dan een jurist die op locatie bij een opdrachtgever zit.  

6.6 Gewenste identiteit 

In de interviews met medewerkers heb ik het onderscheid dat Van der Grinten (2004) maakt 

in gewenste, werkelijke en fysieke identiteit gebruikt om te vragen wat medewerkers denken 

dat de gewenste identiteit is. Wat denken zij dat het management van UJG wil overbrengen 

als zijnde de identiteit van UJG? Hoe omschrijft het management de identiteit van UJG 

volgens medewerkers, wat draagt het management uit en waar baseren de medewerkers dit 

op?  

 

Uit de antwoorden blijkt dat tien van de in totaal elf respondenten de ambitie van het 

management om de top te bereiken, noemt als de gewenste identiteit van UJG. Kenmerken 

als ‘vooruitstrevend’, ‘de beste en grootste in de markt willen zijn’, ‘meer profileren en 

zichtbaar zijn op de markt’, ‘groter groeien’ en ‘ambitieus’ worden door respondenten 

genoemd als droombeeld van hoe het management UJG wil zien. Twee maal wordt 

‘betrouwbaar’ genoemd als hoe het management wil dat UJG is en vier maal wordt de 

‘kwaliteit en professionaliteit’ benadrukt als iets wat het management wil dat UJG is. Drie 

respondenten noemen als gewenste identiteit de wens van het management om meer 

adviesopdrachten uit te voeren.    

 

Het investeren in medewerkers, wordt door vier respondenten gezien als belangrijk 

onderdeel van de identiteit volgens het management. Deze respondenten vinden dat het 

belang van de medewerker en klant in balans is en dat er ruimte wordt geboden voor 

medewerkers. Meer aandacht zou er volgens respondent 3 moeten zijn voor binding met de 

organisatie en ideeën van medewerkers.  

 

Wat betreft de gewenste identiteit, noemen drie respondenten de werkwijze van UJG die 

pragmatisch, dynamisch, flexibel en oplossingsgericht is. Ook het inspelen op de behoefte 
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van de klant wordt door een respondent herkend als gewenste identiteit van het 

management. Hierdoor investeert UJG veel in de opbouw en het behoud van relaties met 

klanten, wat door twee respondenten wordt genoemd als gewenste identiteit. 

 

Vier respondenten zijn minder positief over de gewenste identiteit. Zij hebben weinig zicht 

op concrete actiepunten, zien UJG op den duur niet meer als prijsconcurrent met andere 

juridische dienstverleners, of zien van de genoemde plannen nog geen implementatie. Dit 

kan volgens hen nog wel even duren. 

 

Samenvattend zien respondenten de volgende kenmerken als gewenste identiteit van het 

management: de ambitie van het management om de top te bereiken (10 keer genoemd), 

het investeren in medewerkers (4 keer genoemd), kwaliteit en professionaliteit (4 keer 

genoemd), pragmatische, dynamische, flexibele en oplossingsgerichte werkwijze (3 keer 

genoemd), uitvoeren van meer adviesopdrachten (3 keer genoemd), betrouwbaar (2 keer 

genoemd) en het opbouwen en behouden van relaties met klanten (2 keer genoemd). Vier 

keer werd er negatief gesproken over de gewenste identiteit, deze respondenten gaven aan 

geen zicht te hebben op concrete actiepunten.  

6.7 Werkelijke identiteit 

Ook heb ik medewerkers naar de werkelijke identiteit gevraagd. Komt het beeld wat het 

management wil overbrengen over de identiteit van UJG, overeen met het beeld wat 

medewerkers van de identiteit van UJG hebben? Hoe zou dit komen dat dit beeld van de 

identiteit wel of niet overeenkomt? 

 

De werkelijke identiteit is het antwoord op de vraag ‘wie zijn we?’ in de ogen van de 

medewerkers uit verschillende lagen van de organisatie. Het is de ervaring van de identiteit 

bij de medewerkers, wat vinden zij kenmerkend voor de organisatie en hoe zien zij hun 

organisatie?  

 

Top is haalbaar, maar hoe is onduidelijk 

Negen respondenten geven aan dat de gewenste identiteit van het management van UJG om 

de top te willen bereiken, haalbaar is. Wel denken zes van deze respondenten dat het nog 

een tijd kan duren, of zien ze nog niet duidelijk voor zich hoe die top werkelijk bereikt kan 

worden. Respondent 2 geeft bijvoorbeeld aan: ‘UJG is nog niet aan de top waar ze zou willen 

zitten, het is wel mogelijk maar er is nog veel werk aan de winkel. Nu zijn er mooie plannen, 

maar ze zijn voor mij nog weinig concreet.’ Ook respondent 8 heeft weinig inzicht in de 

concrete actiepunten. Volgens hem is de top wel haalbaar, maar is er nog een lange weg te 

gaan. ‘Ze richten zich pas sinds de laatste twee jaar actief meer op seniors, het duurt dus 

nog wel even voordat deze opdrachten echt binnen zijn.’ aldus respondent 8.  

 

Respondent 4 vindt het bereiken van de top wel belangrijk, maar het heeft niet zijn eerste 

prioriteit. ‘Het is wel prettig om bij een goed bedrijf in de markt te werken, maar mijn 

doelstellingen zijn mijn eigen ontwikkeling, het naar me zin hebben, werken met leuke 

collega’s en een goede sfeer.’ Respondent 3 vindt dat UJG meer moet investeren voor het 

bereiken van de top en respondent 5 ziet nog niet alle grote plannen gerealiseerd worden. 
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De haalbaarheid van de plannen is moeilijk in te schatten, vindt respondent 10: ‘Het 

management is ambitieus genoeg, maar het bereiken van de top is afhankelijk van 

bijvoorbeeld de markt in binnen- en buitenland en de invloed van USG want hoeveel ruimte 

krijgt UJG hierbinnen?’ Ook geeft respondent 10 aan dat het bereiken van de top afhankelijk 

is van medewerkers qua opleiding en motivatie, hoe presenteren zij zich extern als UJG’ers? 

 

Ideeën over hoe de top bereikt kan worden, richten zich vooral op het binden van 

medewerkers en het behouden en benutten van kennis. 

 

Binding 

Veel respondenten zijn van mening dat UJG meer moet investeren in het binden van 

medewerkers. Zolang UJG haar medewerkers niet kan binden, is de top niet te bereiken 

volgens vijf respondenten. Het binden van medewerkers kan ten eerste bereikt worden door 

de communicatie te verbeteren. Dit is sinds de komst van de nieuwe algemeen directeur al 

verbeterd met een verfrissende positieve benadering van medewerkers volgens respondent 

3: ‘Medewerkers worden nu meer betrokken bij UJG, doordat we op de hoogte worden 

gehouden en meer bewust worden gemaakt van de organisatie, UJG gaat hierdoor meer 

leven.’  

 

Volgens respondent 4 kan dit echter nog wel verbeterd worden. Als juristen bijvoorbeeld op 

de hoogte worden gehouden van korte en lange termijn doelen, hier op kunnen reageren en 

invloed op uit kunnen oefenen, wordt het hele proces verbeterd volgens respondent 4. 

‘Informatie krijgen we vaak niet zelf, maar moeten we om vragen.’ (Respondent 4).  

 

Naast openheid en informatie verspreiden, is een ander punt van communicatie het hebben 

van één aanspreekpunt voor (nieuwe) medewerkers. Dit is niet de (resource) manager, 

maar een tussenlaag die laagdrempelig aan te spreken is en waar je altijd terecht kunt met 

ideeën. ‘De lijnen moeten zo kort mogelijk gehouden worden om ideeën, stroomlijning en 

binding te creëren.’ (Respondent 3).  

 

Er moet niet geaccepteerd worden dat juristen zo snel weg gaan, dan kun je nooit naar de 

top volgens respondent 9. ‘Door in ieder geval betere voorwaarden te bieden, kunnen 

juristen beter gebonden worden aan UJG. Dit gebeurt niet bij het maximale winststreven, 

ook al is het lastig om een balans te vinden tussen aandeelhouders en het behouden van de 

eigen identiteit.’ zegt respondent 9. 

 

Ook respondenten 2 en 10 geven aan dat het binden van medewerkers belangrijk is om de 

doelen van UJG te bereiken. ‘Mijn ideeën hierover, niet commercieel maar gewoon als jurist, 

zijn dat UJG beter kan zorgen voor haar juristen door communicatie bijvoorbeeld beter te 

maken en te zorgen dat mensen langer binnen de organisatie blijven. Er is veel verloop en ik 

denk dat je daar zou moeten beginnen. Dan pas kan je je doelen hoger stellen.’ zegt 

respondent 2. 

 

Kennis behouden en benutten 

Medewerkers hebben veel kennis in huis die benut moet worden. Door het binden van 

medewerkers en het contact met medioren en senioren, kan er volgens respondent 10 meer 
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en sneller kennis beschikbaar zijn. Medewerkers moeten gebonden worden aan UJG om de 

kennis en relaties die ze hebben te behouden. Er komen nu veel nieuwe (jonge) mensen 

binnen maar een vaste ‘laag’ met kennis is nodig volgens respondent 3. Zij geeft aan: ‘UJG 

is een bepaalde kant opgegaan maar is deze visie wel realiseerbaar? Ik mis de link zoals 

overleg, terugkoppeling en contact houden. Als je van plan bent om naar de top te gaan, zie 

ik nog niet terugkomen hoe dit gerealiseerd gaat worden. Ik zit in de top, maar hoe haalt 

UJG dit uit mij? Ze moeten hier meer gebruik van maken, niet alleen door mij op een 

opdracht te zetten, maar ook door kennis te delen, te behouden en te ontwikkelen.’ 

 

UJG kan volgens respondent 3 meer uit de kennis van z’n juristen halen, door bijvoorbeeld 

vaker een terugkoppeling te vragen van opdrachten, een eindevaluatie van een opdracht te 

houden, de kennis over relaties op te slaan en mee te nemen, informatie uit coördinators 

van opdrachten te halen en tenslotte door meer te praten over ideeën en het betrekken van 

medewerkers bij overleggen.  

 

1 negatief en 3 positieve beelden 

Respondent 9 is helemaal negatief over het bereiken van de top: ‘Ik denk niet dat het 

haalbaar is voor zover ik daar inzicht in heb. Het maximale winststreven kan gaan 

tegenwerken indien we bepaalde maatregelen nemen zoals alleen maar werken met jonge, 

goedkope juristen die voor een te hoge prijs worden weggezet. Dit zal de markt op een 

gegeven moment doorkrijgen, wat niet geaccepteerd wordt. Om deze terugslag te 

voorkomen, moeten we de winstmarge niet te groot maken want anders zijn we niet meer 

geloofwaardig. Ook maximale winst  heeft namelijk z’n prijs. Door te onervaren juristen en 

commerciële medewerkers in te zetten, moeten we onszelf de vraag stellen hoe serieus we 

dan nog worden genomen door contractpartijen. Ik hoor zelf ook van klanten dat ze soms 

niet zo tevreden zijn over het eerste contact met de commerciële medewerkers van UJG. Ze 

zijn te onervaren en te jong en weten niet precies wat het juridische werkveld inhoudt.’ 

 

Tegenover dit beeld zijn er ook drie respondenten die zich volledig herkennen in de 

gewenste identiteit van het management. Respondent 7: ‘Dit komt overeen met hoe ik UJG 

zie, de match is er. Je moet zelf geloven in je doelstellingen anders gebeurt het zeker niet, 

door te geloven en te investeren op een goede manier is het haalbaar.’ Respondent 6 geeft 

aan het bereiken van de top, ondanks de nu nog niet hoge naamsbekendheid, te gaan 

halen. ‘We zijn ermee bezig en we zullen altijd moeten blijven werken aan de groei en 

kwaliteit van de organisatie.’ aldus respondent 11.  

 

Samenvattend kunnen we stellen dat de werkelijke identiteit, zoals de meeste respondenten 

hun organisatie zien, overeenkomt met de gewenste identiteit zoals het management wil dat 

UJG gezien wordt. Wel moet er volgens respondenten meer openheid gegeven worden over 

de concrete invulling van de gewenste identiteit, hoe wil UJG de top bereiken? Respondenten 

hebben daar in mijn interviews diverse ideeën voor gegeven, waarbij het binden van 

medewerkers en het behouden en benutten van kennis centraal staat. 
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6.8 Fysieke identiteit 

Tenslotte heb ik medewerkers gevraagd naar de fysieke identiteit en dan met name naar de 

nieuwe marketingcampagne. Ondanks dat deze nog niet officieel is geïntroduceerd, hebben 

een aantal medewerkers hem al gezien tijdens de kick-off bijeenkomst voor 2008. Daar 

werd een spotje vertoond met foto’s uit de nieuwe advertenties, de nieuwe slogans en 

teksten en werd er een korte indruk gegeven van de nieuwe huisstijl12. Ik heb gevraagd wat 

medewerkers hiervan vonden, of dit een goed beeld weergeeft van UJG op basis van haar 

identiteit en wat er naar hun mening eventueel veranderd kan worden aan de campagne. 

 

Negen respondenten hebben het spotje gezien en op allen kwam hij professioneel en mooi 

over. Van zeven respondenten kwam de veelgehoorde reactie dat er geen echte 

medewerkers van UJG werden afgebeeld, maar dat er in plaats daarvan modellen zijn 

ingezet. Hierdoor kwam het wat ‘fake’ over volgens respondent 2, maar dat hoort ook wel 

een beetje bij een reclame vindt zij. Respondent 11 vindt dat het geen representatief beeld 

van mensen bij UJG weergeeft, maar dat er een bepaald beeld wordt gecreëerd met jonge, 

goed uitziende mensen in pak. ‘Er werken ook genoeg andere mensen bij UJG, maar op zich 

is het ook wel goed en logisch want je wilt representatieve mensen in je filmpje. In de 

reclamewereld wordt het altijd wel mooier weergegeven dan het is.’ (Respondent 11). 

Volgens respondent 4 kwam het spotje te stijfjes over door iedereen strak in pak weer te 

geven, terwijl juristen bij UJG juist niet zo rondlopen, ‘UJG is veel meer dan juristen in pak!’ 

aldus respondent 4. ‘We moeten niet proberen te willen lijken op onze concurrenten zoals 

Yacht en Brunel legal.’ (Respondent 4). Respondent 10 vindt het wel belangrijk dat het 

spotje ondanks dat het wat ‘gelikt’ is, wel professioneel overkomt. Doelgroepen nemen toch 

bepaalde reserves in acht, waardoor er ondanks dat het niet helemaal de werkelijkheid 

weergeeft geen valse verwachtingen worden gewekt volgens respondent 10. ‘Dit spotje 

straalt kracht uit door de donkere achtergrond en lichtere personages, er straalt ook wat 

arrogantie vanuit.’ (Respondent 10).  

 

Twee respondenten konden zich te weinig van het spotje herinneren om uitspraken te doen 

over de vraag, of het spotje een goede weergave van de identiteit van UJG is. Volgens drie 

respondenten gaf het spotje de identiteit van UJG goed weer. ‘Het filmpje komt helemaal 

overeen met hoe ik UJG zie: jong, dynamisch en afwisselend. Het komt over als leuk en hip 

bedrijf waarvoor je wel wilt werken als starter en ook als medior of senior. Het heeft een 

serieuze en professionele uitstraling en geeft een goed beeld weer van hoe UJG is, ik heb er 

een positieve indruk van.’ (Respondent 7). Ook respondent 8 was overtuigd dat het spotje 

goed liet zien wat UJG is. En volgens respondent 6 schept het goede verwachtingen. Ook 

vindt zij het goed dat UJG haar eigen identiteit wil behouden ten opzichte van USG People. 

6.9 Conclusie deelvraag 4 

‘Hoe omschrijven medewerkers van UJG de identiteit van de organisatie?’ 

 

                                                 
12

 Zie http://www.connexx-test.nl/ujg/index.asp voor een indruk van de nieuwe huisstijl. 

 

http://www.connexx-test.nl/ujg/index.asp
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De vierde deelvraag heb ik in dit hoofdstuk beantwoord, door de identiteit volgens 

medewerkers weer te geven in spontane associaties, persoonlijkheidskenmerken, 

identiteitskenmerken, identificatie, het beeld dat medewerkers hebben van UJG en de 

gewenste, werkelijke en fysieke identiteit. 

 

De spontane associaties die respondenten bij UJG hebben zijn: 

 een dynamische werkomgeving en afwisseling in opdrachten,  

 ontwikkeling, ruimte en aandacht voor medewerkers,  

 prettige, informele werksfeer en collegialiteit,  

 professionaliteit en kwaliteit,  

 jonge organisatie met jonge en enthousiaste mensen,  

 flexibiliteit en openheid 

 het pragmatisch jurisme. 

  

De meest genoemde persoonlijkheidskenmerken die respondenten vinden passen bij 

medewerkers van UJG zijn: 

 pragmatisch,  

 dynamisch,  

 professioneel en betrouwbaar,  

 ambitieus en vooruitstrevend,  

 daadkrachtig, oplossingsgericht en flexibel,  

 meedenkend en betrokken,  

 informeel en laagdrempelig.  

 

Wat betreft de identiteitskenmerken die Albert en Whetten onderscheiden, noemen 

respondenten bij UJG de centraliteitskenmerken: 

 de informele, gemoedelijke en collegiale werksfeer,  

 de laagdrempelige toegang tot personen,  

 de flexibiliteit en het enthousiasme van veelal jonge mensen  

 de pragmatische en oplossingsgerichte werkwijze. 

 

Onderscheidende kenmerken van UJG zijn volgens respondenten: 

 het feit dat UJG alleen juridische dienstverlening heeft,  

 de vernieuwende, frisse uitstraling van de organisatie,  

 het pragmatisch benaderen van problemen,  

 de jonge, enthousiaste mensen met positieve werkhouding,  

 de waardering voor medewerkers,  

 de serieuze benadering door opdrachtgevers  

 de informele sfeer. 

 

Continuïteitskenmerken die respondenten van UJG noemen, zijn: 

 het pragmatisch jurisme,  

 de eigen identiteit en aanpak,  

 de afwisseling, variatie en flexibiliteit,  

 het investeren in medewerkers,  

 het belonen van ideeën  
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 de verschillende rechtsgebieden. 

 

De meeste respondenten kunnen zich goed identificeren met UJG en zijn blij voor UJG te 

werken door: 

 Ten eerste de prettige werksfeer.  

 Ten tweede biedt UJG mogelijkheden om je te ontwikkelen in bijvoorbeeld een breed 

aantal rechtsgebieden. Ook wordt eigen initiatief gewaardeerd.  

 Een derde reden om zich te identificeren met UJG, is omdat er geluisterd wordt naar 

je wensen. Er wordt meegedacht binnen de mogelijkheden om de juiste match te 

maken en er wordt geïnvesteerd in je opleiding, waardoor er veel aandacht is voor 

ontwikkeling.  

 Een laatste reden om voor UJG te werken, zijn de leuke inhoudelijke opdrachten en 

de afwisseling en dynamiek. Hierdoor is er veel voldoening en kwaliteit mogelijk. 

 

Het beeld dat respondenten hadden van UJG: 

 Vijf respondenten hadden nog geen beeld bij UJG voordat ze hier kwamen werken. 

 Drie respondenten hadden via UJG’ers positieve verhalen gehoord.  

 Het beeld van afwisseling en variatie in opdrachten, werd vooraf door vijf 

respondenten genoemd als beeld en verwachting van UJG.  

 Drie respondenten noemden ook de jonge organisatie en mensen die er werken. 

 

Is het beeld van UJG veranderd sinds men er werkt? 

 Nee: Voor zes respondenten is het beeld weinig veranderd sinds ze bij UJG werken. 

De verwachtingen zijn grotendeels waargemaakt.  

 Ja, negatief: Twee respondenten vinden de variatie in opdrachten tegenvallen.  

 Ja, positief: Drie respondenten hebben nu ze bij UJG werken, een positiever beeld 

van de organisatie dan daarvoor. Ze zien nu dat er professioneel gewerkt wordt en 

dat er veel aandacht is voor medewerkers.  

 

Respondenten zien de volgende kenmerken als gewenste identiteit van het management: 

 de ambitie van het management om de top te bereiken,  

 het investeren in medewerkers,  

 kwaliteit en professionaliteit,  

 pragmatische, dynamische, flexibele en oplossingsgerichte werkwijze,  

 uitvoeren van meer adviesopdrachten,  

 betrouwbaar 

 het opbouwen en behouden van relaties met klanten.  

 Vier keer werd er negatief gesproken over de gewenste identiteit, deze respondenten 

gaven aan geen zicht te hebben op concrete actiepunten.  

 

Respondenten noemen de volgende kenmerken als werkelijke identiteit: 

 het behalen van de top van toonaangevende juridische dienstverleners door negen 

respondenten als haalbaar genoemd.  

 Zes respondenten is het echter niet duidelijk hoe die ambitie waargemaakt gaat 

worden en geven aan dat er nog een lange weg te gaan is.  

 Twee respondenten kunnen het behalen van de gewenste identiteit lastig inschatten. 
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 Ideeën die genoemd zijn om de top werkelijk te bereiken, zijn ten eerste het creëren 

van meer binding. Volgens respondenten moet hiervoor de communicatie nog verder 

verbeteren. Er moet informatie gedeeld worden, zodat medewerkers op de hoogte 

zijn van doelen en plannen. Ook het hebben van een laagdrempelig aanspreekpunt 

wordt geopperd, evenals het aanbieden van aantrekkelijkere arbeidsvoorwaarden. 

 Ten tweede is het voor het bereiken van de top belangrijk dat kennis behouden en 

benut wordt. Ideeën om dit te bereiken, zijn een terugkoppeling vragen van 

opdrachten, een eindevaluatie van een opdracht houden, de kennis over relaties 

opslaan en meenemen, informatie uit coördinators van opdrachten halen en tenslotte 

door meer te praten over ideeën en het betrekken van medewerkers bij overleggen. 

 

De nieuwe fysieke identiteit heb ik onderzocht door vragen te stellen over de nieuwe 

campagne: 

 Het spotje van deze campagne kwam op negen respondenten professioneel en mooi 

over.  

 Zeven van hen geven echter wel aan dat er geen echte UJG’ers worden gebruikt in 

het spotje, waardoor het geen representatief beeld weergeeft van UJG. Dat het 

mooier gemaakt wordt dan het is, vinden de meeste respondenten begrijpbaar en 

door deze uitstraling wordt er ook geen verkeerd beeld weergegeven van UJG.  

 Drie respondenten vinden dat de campagne de identiteit van UJG goed weergeeft.  

6.10 Is er sprake van een kloof tussen de identiteit van UJG die het 

management overbrengt en de identiteit van UJG zoals medewerkers die 

omschrijven? 

Nu in hoofdstuk 5 en 6 de identiteit van UJG in kaart is gebracht, kan ik door het verbinden 

van deze hoofdstukken een mogelijke kloof ontdekken tussen de identiteit van UJG zoals het 

management die overbrengt en hoe medewerkers de identiteit omschrijven. Uit mijn 

onderzoek blijkt dat de visie van het management goed is overgekomen op medewerkers. 

Het bereiken van de top wordt door veel respondenten herkent als ambitie van het 

management van UJG, evenals het kenmerk ‘ambitieus en vooruitstrevend’. 

 

Hoe de top bereikt gaat worden, de missie, is nog niet voor alle respondenten duidelijk. De 

helft van de respondenten geeft aan hier geen zicht op te hebben en er is volgens hen nog 

een lange weg te gaan om de top te bereiken. Wel denkt meer dan de helft van de 

respondenten dat de ambitie van het management haalbaar is.  

 

Drie respondenten herkennen de missie om te groeien aan de bovenkant van de markt, door 

onder andere het uitvoeren van meer adviesopdrachten. Het groeien aan de onderkant van 

de markt, door onder andere het aantrekken van meer HBO-juristen wordt niet genoemd 

door respondenten.  

 

De tweede manier van het management om de top te bereiken, is het introduceren van een 

arbeidsmarkt- en imagocampagne, wat niet door de respondenten wordt herkend. Dit is te 

verklaren, doordat de marketingcampagne nog niet is geïntroduceerd tijdens dit onderzoek.  
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Het aangaan en behouden van langdurige relaties met klanten, opdrachtgevers en partners 

is ook een missie van het management die verder van de respondenten afstaat, slechts twee 

respondenten noemen deze manier om de top te bereiken. Wel wordt de hiermee 

vergelijkbare kerncompetentie van UJG, waarbij er door de pragmatische werkwijze veel 

aandacht is voor de klant, drie keer genoemd door respondenten als herkenbare gewenste 

identiteit van UJG. ‘Pragmatisch’ wordt door de helft van de respondenten genoemd als 

persoonlijkheidskenmerk van UJG en deze manier van werken wordt ook als 

onderscheidend- en continuïteitskenmerk van UJG ten opzichte van haar concurrenten 

beschouwd. Dit onderdeel van de identiteit van UJG, de pragmatische werkwijze, wordt dus 

zowel door het management als door medewerkers genoemd. 

 

Een ander onderdeel van de identiteit van UJG dat zowel door het management als door 

medewerkers veel genoemd wordt, is de missie om uitdagende opdrachten bij 

toonaangevende organisaties aan te blijven bieden aan juristen. Deze afwisseling, diversiteit 

en flexibiliteit in opdrachten wat ook een kerncompetentie is in de zin van een breed aantal 

rechtsgebieden en dienstverleningsvormen, wordt door respondenten acht keer genoemd als 

spontane associatie bij UJG, en vier keer als persoonlijkheidskenmerk van UJG. Ook komen 

de afwisseling, variatie, flexibiliteit en verschillende rechtsgebieden als 

continuïteitskenmerken van UJG voor. Voor veel respondenten zijn de leuke inhoudelijke 

opdrachten en de afwisseling en dynamiek een reden om voor UJG te werken, respondenten 

kunnen zich hierdoor identificeren met UJG. Het beeld wat vijf respondenten hadden van 

UJG voordat ze hier kwamen werken, bestond ook vaak uit een beeld van afwisseling en 

variatie in opdrachten. 

 

Tenslotte wil het management met passie, plezier en positiviteit juristen binden, boeien en 

betrekken bij UJG. De aandacht voor de jurist is ook een kerncompetentie, aangezien er veel 

geïnvesteerd wordt in opleiding en training, persoonlijke ontwikkeling, het matchen van 

ambitie en het ontwikkelen van kennis. Het investeren in medewerkers, wordt door vier 

respondenten herkend als gewenste identiteit van het management. Voor het behalen van 

deze doelstelling is volgens de helft van de respondenten vooral het binden van juristen aan 

UJG erg belangrijk. Middelen hiervoor zijn het verder verbeteren van de communicatie en 

het behouden, benutten en delen van informatie en kennis. De ontwikkeling, ruimte en 

aandacht voor medewerkers, worden vijf keer genoemd als spontane associatie met UJG en 

de prettige, informele werksfeer en collegialiteit worden vier keer genoemd. De aandacht 

voor de jurist, komt ook voor in de genoemde onderscheidende, centraliteits- en 

continuïteitskenmerken van UJG. Tevens is de aandacht voor de jurist voor veel 

respondenten een belangrijke reden geweest om voor UJG te gaan werken. Ze identificeren 

zich hierdoor met UJG en zijn blij voor UJG te werken. 

 

Wat betreft de nieuwe waarden van UJG worden kwalitatief, betrouwbaar en 

oplossingsgericht herkent als gewenste identiteit door respondenten. Ze worden bijvoorbeeld 

genoemd in de spontane associaties en persoonlijkheidskenmerken van UJG. Vooruitlopend 

en daadkrachtig worden echter niet als zodanig benoemd, waarin dus een verschil bestaat 

tussen de identiteit zoals het management die overbrengt en de identiteit zoals 

medewerkers die omschrijven.  
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Persoonlijkheidskenmerken van UJG worden door het management omgeschreven als 

kwalitatief, pro-actief, betrouwbaar, effectief, en een persoonlijk benadering van relaties. Dit 

onderdeel van de gewenste identiteit van UJG komt terug in voorgaande beschreven 

onderdelen en wordt grotendeels herkend door de respondenten als identiteit van UJG. 

 

Conclusie over kloof 

Uit deze paragraaf concludeer ik dat er geen sprake is van een grote kloof tussen de 

identiteit zoals het management die omschrijft en zoals medewerkers die zien. De visie is 

met name goed overgekomen naar de medewerkers. Tien van de elf respondenten herkent 

namelijk de ambitie van het management om de top te bereiken. Hoe de top concreet 

bereikt gaat worden, is voor velen echter nog niet duidelijk. Ze weten wel dat UJG door haar 

pragmatische werkwijze aandacht heeft voor de klant, dat UJG uitdagende opdrachten bij 

toonaangevende opdrachtgevers wil blijven aanbieden, waarbij afwisseling en flexibiliteit 

centraal staan. Ook weten medewerkers dat UJG aandacht heeft voor de jurist en investeert 

in ontwikkeling, door onder andere opleidingen en trainingen. Wel vinden medewerkers dat 

indien UJG de top wil bereiken, er meer binding nodig is van medewerkers met de 

organisatie. De communicatie zou verbeterd kunnen worden en kennis moet behouden, 

gedeeld en benut worden. UJG kan meer uit de kennis van juristen halen, door bijvoorbeeld 

vaker een terugkoppeling te vragen van opdrachten, een eindevaluatie van een opdracht te 

houden, de kennis over relaties op te slaan en mee te nemen, informatie uit coördinators 

van opdrachten te halen en tenslotte door meer te praten over ideeën en het betrekken van 

medewerkers bij overleggen. 

 

Een aantal Gemeenschappelijke Vertrekpunten worden wel genoemd door medewerkers, 

maar er is volgens velen nog een lange weg te gaan om de top te bereiken. Meer dan de 

helft van de respondenten denkt dat het wel mogelijk is om de ambitie van het management 

waar te maken. Hieruit blijkt dat het management duidelijk heeft gecommuniceerd naar de 

medewerkers wat haar visie is. Hoe dit concreet bereikt gaat worden, is nog niet voor alle 

respondenten duidelijk. De speer- en actiepunten, evenals de vijf nieuwe waarden zouden 

beter gecommuniceerd kunnen worden naar de medewerkers.  
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Hoofdstuk 7: Welk imago heeft UJG onder rechtenstudenten en 
juridische starters die bekend zijn met UJG? 

 

In mijn vijfde deelvraag staat het imago van UJG centraal. Het imago heb ik in mijn 

literatuuronderzoek onderscheiden in het gewenste imago en het bestaande imago. Het 

gewenste imago is af te leiden uit de gewenste identiteit, dit is zoals het management van 

UJG de identiteit van de organisatie overbrengt en komt voort uit de Gemeenschappelijke 

Vertrekpunten (GVP’s). Het huidige imago van UJG is volgens de marketingmanager van 

UJG ‘een detacheerder en Werving & Selectiebureau voor juristen’. Het gewenste imago 

daarentegen is ‘een juridische kennisorganisatie voor een passende carrière’ (Mediaplan 

UJG, 2008-2009: 2). Maar slaagt UJG er ook in dit beeld bij de doelgroep op de 

arbeidsmarkt te bewerkstelligen? Wat is het bestaande imago van UJG op de arbeidsmarkt? 

Het bestaande imago is het werkelijke beeld dat doelgroepen hebben gevormd over UJG op 

basis van beelden, associaties en ervaringen en heb ik in deze deelvraag onderzocht onder 

rechtenstudenten en startende juristen die bekend zijn met UJG.  

 

Ik heb van 5 tot 25 mei een schriftelijke vragenlijst online afgenomen onder 38 

rechtenstudenten en 120 startende juristen die bekend zijn met UJG13. De vragenlijst 

bestond uit 13 vragen. Vraag 1 tot en met 4 ging over achtergrondkenmerken van 

respondenten zoals geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en werksituatie14. Vraag 7 was een 

vraag over de concurrenten van UJG die in een ander onderzoek wat momenteel loopt bij 

UJG gebruikt gaat worden. Met behulp van de overige zeven vragen heb ik mijn vijfde 

deelvraag kunnen beantwoorden. De resultaten daarvan geef ik in dit hoofdstuk weer, maar 

eerst zal ik aangeven welke vragen ik in de enquête gesteld heb om het imago van UJG te 

onderzoeken. 

 

Ik heb, zoals ik in hoofdstuk 4 heb aangegeven, het imago van UJG onderzocht op basis van 

de indeling van Mastenbroek (1997) in de cognitieve laag, emotionele laag, visuele laag en 

meningslaag. De eerste laag is de cognitieve laag. Dit is de kennis die men over de 

organisatie heeft. Vraag 5 en 6 van mijn enquête hadden betrekking op deze laag die ik in 

paragraaf 7.2 ga behandelen. Vraag 5 luidde: ‘In hoeverre ben je bekend met UJG?’ en 

vraag 6 bevatte de vraag hoe men UJG kent. Een derde vraag om de kennislaag van het 

imago te achterhalen was de vraag aan rechtenstudenten welke diensten ze denken dat UJG 

levert.  

 

De tweede laag van het imago is de emotionele laag. Dit zijn de gevoelens die men heeft ten 

aanzien van de organisatie. Deze laag behandel ik in paragraaf 7.3, waarbij de resultaten 

zijn gebaseerd op vraag 8 en 9 uit de enquête. In vraag 8 moesten respondenten door 

middel van spontane associatie aangeven waar ze aan dachten bij UJG. In vraag 9 moesten 

respondenten aangeven in hoeverre ze kenmerken wel of niet bij UJG vinden passen.  

 

                                                 
13 De vragenlijst van de enquête is opgenomen in bijlage 3. 
14 Zie bijlage 7 voor de resultaten van de achtergrondgegevens van respondenten. 
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De visuele laag ten derde, bestaat uit de beelden in relatie tot de organisatie. Deze laag heb 

ik in de enquête niet kunnen onderzoeken, aangezien het bij de visuele laag vooral 

interessant is om vragen te stellen over de nieuwe beelden die respondenten bij de 

organisatie hebben. Aangezien de nieuwe marketingcampagne nog niet geïntroduceerd is, 

mag deze niet op grote schaal verspreid worden. Daarom heb ik de visuele laag alleen onder 

een kleine groep rechtenstudenten onderzocht, door 14 rechtenstudenten om hun mening te 

vragen over de nieuwe advertenties. De resultaten hiervan heb ik in paragraaf 7.4 

weergegeven. 

 

En tenslotte is er de meningslaag, oftewel het (voor)oordeel over de organisatie. Is men ook 

geneigd iets te ondernemen, zou men bijvoorbeeld bij het bedrijf willen werken? In vraag 12 

werden respondenten gevraagd een overall cijfer voor UJG te geven op het onderdeel 

aantrekkelijkheid als werkgever. Samen met de laatste vraag, vraag 13 waarin 

respondenten aan konden geven waarom ze wel of niet voor UJG wilden werken, vormt dit 

de meningslaag die ik in paragraaf 7.5 behandel. 

 

Naast de gelaagdheid van het imago heb ik het imago van UJG onderzocht door de 

aantrekkelijkheid van UJG als werkgever te meten. Hierbij staan de verwachte voordelen die 

potentiële medewerkers zien in het werken voor UJG centraal. Berthon e.a. (2005) hebben 

een onderzoek gedaan waarin ze 25 items onderscheiden, die in te delen zijn in vijf 

waarden. De interessewaarde behandel ik in paragraaf 7.6, de sociale waarde behandel ik in 

7.7, de economische waarde komt in paragraaf 7.8 aan bod, de ontwikkelwaarde behandel 

ik in paragraaf 7.9 en tenslotte de toepassingswaarde in 7.10.  

 

In vraag 10 en 11 van mijn vragenlijst heb ik de 25 items opgenomen. Respondenten 

konden op alle 25 items een score geven, waarvan ze denken in hoeverre ze dit item bij UJG 

verwachten aan te treffen. Ook geven ze een score over het belang van elk item. Door de 

gemiddelde scores van alle items uit te rekenen en de score van UJG te vergelijken met de 

score van het belang, kan ik zien waar de grootste verschillen liggen en wat de meest 

verwachte voordelen van het werken bij UJG zijn.  

 

Paragraaf 7.11 vormt de conclusie van dit hoofdstuk en het antwoord op de deelvraag: ‘Welk 

imago heeft UJG onder rechtenstudenten en juridische starters die bekend zijn met UJG?’ 

7.1 Onderzoeksmethode: de enquête 

Voordat ik in dit hoofdstuk de resultaten van de enquête weergeef, behandel ik in deze 

paragraaf de keuze voor de onderzoeksmethode en de manier waarop ik de vragenlijst heb 

uitgezet. 

 

Keuze voor enquête 

Ik kies voor een enquête omdat ik een verdeling van verschijnselen, kenmerken of 

meningen in een groep wil vaststellen (’t Hart, 1998: 129). Een enquête is een grootschalig 

en beschrijvend onderzoek waarmee ook causale verklaringen gegeven kunnen worden. Ik 

kies voor deze strategie, omdat ik geïnteresseerd ben in het vaststellen van waarnemingen, 

houdingen, gevoelens, wensen, denkprocessen en kennis (’t Hart, 1998: 131). Ik wil weten 
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wat de waardering voor UJG is, welke wensen en verwachtingen respondenten ten aanzien 

van deze organisatie hebben en ik wil gedrag en feiten vaststellen.   

 

Voordelen van een schriftelijke enquête zijn ten eerste de te verwachte respons. Het invullen 

van een online vragenlijst is gemakkelijk, mensen kunnen het snel invullen wanneer het hun 

het beste uitkomt in hun eigen situatie thuis of op het werk. Een tweede voordeel van een 

enquête is de kwaliteit van de antwoorden. Doordat respondenten hun antwoord nog eens 

kunnen nalezen, wordt de consistentie in antwoorden vergroot. In mondelinge enquêtes kan 

dit niet. Een derde voordeel van een schriftelijke enquête zijn de lage kosten. Je kunt met 

weinig geld relatief eenvoudig in een korte periode veel mensen bereiken. Er moet wel 

rekening gehouden worden met een grote non-respons. Mensen krijgen tegenwoordig steeds 

vaker vragenlijsten via de email en zijn hierdoor snel geneigd de uitnodiging te wissen. Ook 

voor het stellen van intieme vragen moet opgepast worden en het aantal woorden bij de 

beantwoording van een open vraag kan gering zijn.  

 

Voordelen van het gebruik van de computer bij mijn vragenlijst zijn de snelheid tijdens de 

veldwerkfase, vermijding van responsfouten, uitschakeling van enquêteurfouten door een 

gestandaardiseerde vragenlijst en administratieve doelmatigheid (’t Hart, 1998: 257). 

 

Selectie van onderzoekseenheden 

De operationele populatie van mijn onderzoek bestaat uit rechtenstudenten (derdejaars of 

ouder) en juridische starters met 0 tot 3 jaar werkervaring. Ik heb onder deze populatie een 

steekproef gehouden, omdat de gehele populatie te groot is en niet bereikbaar. Ik heb de 

respondenten in de steekproef geselecteerd uit het bestaande bestand van UJG op het 

kenmerk ‘leeftijd van 18 tot 28 jaar’. Deze steekproef is representatief voor de populatie 

rechtenstudenten en juridische starters in leeftijd 18 tot 28 jaar die bekend zijn met UJG. 

Het onderzoek is echter niet representatief voor alle rechtenstudenten en juridische starters, 

aangezien deze populatie erg groot is en vaak niet bekend met UJG. De benaderde 

respondenten zijn allen al eens in aanraking gekomen met UJG. Het is dus geen 

kanssteekproef uit de gehele populatie rechtenstudenten en juridische starters.  

 

Samenstelling van de vragenlijst 

Om zoveel mogelijk respons te krijgen op de vragenlijst heb ik bepaalde technieken 

toegepast. Respondenten hebben ten eerste in een uitnodigingsmail een introductie op de 

vragenlijst gekregen15. Hierin wordt het doel van het onderzoek uitgelegd, wordt duidelijk 

wat het onderwerp van de vragenlijst is en wordt er uitgelegd wat er verwacht wordt van de 

respondent. Bijvoorbeeld dat de resultaten anoniem verwerkt worden en dat men kans 

maakt op een iPod Nano bij deelname aan de vragenlijst. Een tweede techniek die ik heb 

toegepast om zoveel mogelijk respons te creëren, is het nauwkeurig kijken naar de vraag en 

antwoordformulering, zodat de bedoeling van de vraag zo duidelijk mogelijk overkomt. Ik 

heb de vragenlijst daarom uitgetest door hem naar vijf voor mij bekenden te sturen, die 

hem beoordeeld hebben op verschillende items. Bepaalde vragen bleken moeilijk te zijn, die 

heb ik daarna verduidelijkt, de volgorde is aangepast en enkele antwoordcategorieën zijn 

verbeterd. Ten derde heb ik nauwkeurig gekeken naar de volgorde van de vragen en heb 

                                                 
15 Zie bijlage 6 voor de uitnodigingsmail. 
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hierin geprobeerd het antwoorden zo plezierig mogelijk te maken. Ik ben begonnen met 

makkelijke inleidende vragen en zo naar de moeilijkere vragen toegewerkt. De routing in de 

enquête was duidelijk, alle vragen moesten verplicht door iedereen beantwoord worden. 

Tenslotte heb ik bij enkele vragen een inleidingblok gegeven met informatie waar de 

volgende vragen over gaan. Bij een vraag was er zelfs een ‘help’ functie toegevoegd om 

extra informatie te geven over de bedoeling van de vraag.  

 

Vraagvormen en antwoordmogelijkheden 

De vraagvormen in mijn enquête varieerden van enkelvoudige, gesloten vragen waarin 

respondenten de keuze hadden uit twee antwoordmogelijkheden of waar meerdere 

antwoorden mogelijk waren, tot antwoorden in schalen waarop men het meer of minder 

eens kan zijn. Ook heb ik een aantal open vragen gesteld, die het voordeel hebben dat 

antwoorden gegeven worden die direct uit het geheugen voorhanden zijn (’t Hart, 1998: 

248). Een half open vraag heb ik bijvoorbeeld gebruikt bij de vraag naar de leeftijd in jaren, 

hierin zijn maar een beperkt aantal antwoordmogelijkheden aangezien de vragenlijst 

gestuurd is naar respondenten van 18 tot 28 jaar. Bij de vragen waarbij ik een schaal heb 

gebruikt, varieerden de keuzes van 1 tot 10 wat dus een continue verdeling is in plaats van 

discreet. In het even aantal antwoordmogelijkheden (10) heb ik geen middencategorie 

opgenomen, waardoor mensen gedwongen worden een keus te maken die boven of onder 

het midden ligt. Bij enkele vragen heb ik de categorie ‘anders’ toegevoegd, deze vragen 

hadden betrekking op feiten over eerdere ervaringen of bepaalde situaties. Waar 

respondenten hun mening moesten geven, heb ik deze mogelijkheid om geen mening te 

hebben niet geboden. Mensen zijn dan sneller geneigd de vraag over te slaan (’t Hart, 1998: 

250).  

 

Bij de beantwoording van vragen kunnen er bepaalde invloeden spelen, zoals het geven van 

sociaal wenselijke antwoorden. Misschien willen respondenten zo positief mogelijk oordelen 

over UJG, omdat ze er graag willen werken en omdat de vragenlijst vanuit deze organisatie 

gaat. Ook kan een vraag verschillend overkomen op respondenten, waardoor er andere 

antwoorden gegeven worden. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen, heb ik bij de 

formulering van de vragen geprobeerd qua taalgebruik zoveel mogelijk aan te sluiten bij de 

doelgroep, geen dubbelzinnige vragen te stellen, geen suggestieve of ontkennende vragen 

te stellen of geen vragen te stellen die voor meer dan één interpretatie vatbaar zijn (’t Hart, 

1998: 251). Ook heb ik aangegeven dat de antwoorden anoniem worden verwerkt en dat er 

vertrouwelijk mee omgegaan wordt. Hierdoor worden sociaal wenselijke antwoorden zoveel 

mogelijk vermeden. 

 

Bij het versturen van de enquête heb ik rekening gehouden met de beschikbaarheid van de 

doelgroep. Omdat de periode net rond een aantal feestdagen viel, heb ik geprobeerd hier 

zoveel mogelijk omheen te plannen. Een week na het versturen van de enquête hebben de 

respondenten die nog niet hadden gereageerd een herinneringsmail gekregen en week na de 

eerste herinnering is er nog een tweede herinneringsmail uitgegaan. Deze had een iets 

andere titel en formulering van de uitnodiging. De vragenlijst is uiteraard hetzelfde 

gebleven. 
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4 Ik heb niet eerder van UJG gehoord. 8%
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1 Ik ken UJG goed en weet wat UJG doet. 38%

0% 20% 40% 60%

De resultaten van de vragenlijst geef ik weer in percentages. Van belang hierbij is om te 

realiseren dat de vragenlijst 120 keer is ingevuld door starters en 38 keer door studenten. 

Aangezien de verdeling van de antwoorden hier van belang is, maak ik ondanks de 

verschillen in respons gebruik van relatieve cijfers.  

 

De resultaten van de enquête zijn grotendeels automatisch verwerkt door de online 

enquêtetool van surveyworld. Gemiddelden zijn uitgerekend en grafieken zijn automatisch 

gemaakt. De gemiddelden heb ik in een rangorde gezet van hoogste naar laagste scores. 

Open vragen in de enquête heb ik zelf verwerkt, door categorieën van mogelijke antwoorden 

te maken en alle antwoorden hierbij zelf toe te kennen aan een categorie. Zo wordt 

zichtbaar hoeveel elke categorie genoemd is en is een rangorde te maken in meest 

voorkomende categorieën.  

7.2 Cognitieve laag 

De eerste laag van het imago is de cognitieve laag. Dit is de kennis die men heeft over UJG. 

Kennen rechtenstudenten en startende juristen UJG, hoe kennen ze UJG en wat weten ze 

van de organisatie? De eerste vraag die ik hierover in mijn enquête heb gesteld, is vraag 5: 

‘In hoeverre ben je bekend met UJG?’ Hierbij konden de respondenten kiezen uit ‘Ik ken UJG 

goed en weet wat UJG doet’,  ‘Ik ken UJG van naam en weet globaal wat UJG doet’, ‘Ik ken 

UJG van naam’, ‘Ik heb niet eerder van UJG gehoord’ of ‘Anders’.  

 

De antwoorden die hierop zijn gegeven door starters en studenten zijn te zien in 

onderstaande grafieken. Hieruit blijkt dat UJG bekender is onder starters dan onder 

studenten. De meeste starters kennen UJG van naam en weten globaal wat UJG doet (50%). 

Ook een groot deel kent UJG zelfs goed en weet wat UJG doet (38%). Van de studenten is er 

een groot percentage dat UJG van naam kent en globaal weet wat UJG doet (45%). De 

groep die UJG alleen van naam kent of nog nooit van UJG heeft gehoord (beide 21%) is 

groter dan de groep die UJG goed kent en weet wat UJG doet (13%). 

 

Figuur 7.1 Bekendheid UJG onder starters 
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Figuur 7.2 Bekendheid UJG onder studenten 

 

 

 

 

 

 

Ook heb ik in mijn enquête de vraag gesteld: ‘Hoe ken je UJG?’. Hierbij zijn meerdere 

antwoorden mogelijk zoals ‘Door persoonlijk contact met de organisatie (beurs, sollicitatie)’, 

‘Via mijn persoonlijke netwerk (verhalen van bekenden)’, ‘Door uitingen in de media’, ‘Ik 

heb nog nooit van UJG gehoord’ of ‘Anders’. In de grafieken 7.3 en 7.4 zijn de antwoorden 

op vraag 6 van beide groepen afgebeeld. 

 

Een veelgegeven antwoord op de vraag hoe respondenten UJG kennen is door persoonlijk 

contact met de organisatie. Zowel bij starters (55%) als bij studenten (73,68%) vormt dit 

de grootste groep. Daarna kennen potentiële medewerkers UJG vooral via hun persoonlijke 

netwerk (starters 20,83%, studenten 26,32%). De categorie ‘Anders’ is bij starters vrij groot 

(18,33%), hier wordt voornamelijk contact met de organisatie via internet genoemd of 

persoonlijk contact met de organisatie aan de hand van hun cv, een sollicitatie, een eerder 

dienstverband bij UJG of een voorlichtingsavond. Starters hebben vaker uitingen in de media 

van UJG gezien dan studenten (15,83% tegenover 7,89% van de studenten). Ongeveer 

20% van deze studenten heeft zelfs nog nooit van UJG gehoord, tegenover bijna 10% van 

de starters (dit komt overeen met de antwoorden op de vorige vraag). 

 

Figuur 7.3 Hoe kennen starters UJG? 
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Figuur 7.4 Hoe kennen studenten UJG? 

73,68%

26,32%

7,89%

18,42%

2,63%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Door persoonlijk 
contact met de 

organisatie (beurs, 
sollicitatie).

Via mijn persoonlijke 
netwerk (verhalen van 

bekenden).

Door uitingen in de 
media.

Ik heb nog nooit van 
UJG gehoord.

Anders

 

Een laatste manier waarop ik de bekendheid van respondenten met UJG, de cognitieve laag, 

heb gemeten, is door in de focusgroep met rechtenstudenten de vraag te stellen welke 

diensten ze denken dat UJG aanbiedt. Hieruit blijkt ten eerste dat de meeste studenten niet 

weten wat UJG precies doet. De studenten weten soms niet waar de afkorting ‘UJG’ voor 

staat en hebben een vaag idee over welke diensten UJG levert. De meest genoemde 

diensten blijven vrij algemeen zoals ‘juridische dienstverlening’ en ‘detacheringbureau voor 

juristen’. De helft van de studenten geeft aan te denken aan een vorm van ‘bemiddeling’ 

maar waartussen precies is niet duidelijk (tussen advocatenkantoren en cliënten of voor 

stages voor studenten?). Vijf studenten denken bij diensten van UJG aan het geven van 

(juridisch) advies en werving en selectie van personeel wordt door zes studenten genoemd. 

De meest opvallende dienst van UJG die door een student is genoemd, is het maken van 

reclames voor advocatenkantoren.  

 

Conclusie cognitieve laag 

De cognitieve laag van het imago van UJG is onder starters beter ontwikkeld dan onder 

studenten, 38% van de starters kent UJG goed en weet goed wat UJG doet. De meeste 

starters, 50%, kent UJG alleen van naam en weet globaal wat UJG doet. Dit is groter dan de 

groep studenten, waarvan 45% UJG van naam kent en maar 13% goed weet wat UJG doet. 

 

Zowel de starters als de studenten zijn vooral door persoonlijk contact in aanraking 

gekomen met UJG. Daarna kennen potentiële medewerkers UJG vooral via hun persoonlijke 

netwerk (starters 20,83%, studenten 26,32%). Starters hebben vaker uitingen in de media 

van UJG gezien dan studenten (15,83% tegenover 7,89% van de studenten). Ongeveer 

20% van deze rechtenstudenten heeft zelfs nog nooit van UJG gehoord tegenover bijna 10% 

van de startende juristen.  

 

Uit de pretest van de campagne blijkt ten eerste dat de meeste studenten niet weten wat 

UJG precies doet. De meest genoemde diensten blijven vrij algemeen zoals ‘juridische 

dienstverlening’ en ‘detacheringbureau voor juristen’.  
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7.3 Emotionele laag 

De tweede laag waar het imago van een organisatie uit is opgebouwd volgens de indeling 

van Mastenbroek (1997) is de emotionele laag. Dit zijn de gevoelens ten aanzien van UJG. 

Welke emotionele aspecten van de relatie tot UJG herkennen de respondenten? Deze 

affectieve laag heb ik achterhaald door middel van spontane associaties bij UJG in vraag 8 

en kenmerken van UJG in vraag 9. 

 

Spontane associaties 

Door in vraag 8 te vragen welke associaties respondenten met UJG hebben, heb ik een top 

10 gemaakt van meest voorkomende associaties bij UJG. Ik heb gevraagd welk beeld ze bij 

UJG hebben, ondanks dat ze UJG misschien niet zo goed kennen. De vraag was: ‘Als je 

denkt aan ''UJG'', welke drie woorden komen er dan als eerste in je op? Let op: Probeer 

hierbij een korte toelichting te geven’.  

 

Hulp bij deze vraag waren vragen als: Welk beeld heb jij bij UJG? Welke positieve of 

negatieve kenmerken associeer je met UJG? Welk gevoel roept je beeld bij UJG op? Is dit 

een positief of negatief gevoel? Hoe zou je UJG beschrijven? Wat weet je te vertellen over 

UJG? Wat doet UJG volgens jou? 

 

De antwoorden op deze open vraag heb ik gegroepeerd in categorieën, waarvan de meest 

voorkomende categorie 53 keer werd genoemd, namelijk ‘detachering’. Van de 120 

juridische starters dachten 53 respondenten bij UJG het eerste aan ‘detachering’. Van de 38 

rechtenstudenten dachten 13 respondenten bij UJG het eerste aan ‘detachering’. Associaties 

die binnen deze categorie vallen zijn naast het meest genoemde woord ‘detachering’ ook 

tijdelijk, interim, uitzenden en werken voor verschillende opdrachtgevers.  

 

De tweede meest voorkomende categorie is ‘juristen’, dit werd 20 keer genoemd en daarna 

‘juridisch’ wat 19 keer werd genoemd door starters. Binnen deze categorie vallen associaties 

als juristennetwerk, professionals of alleen academische juristen. Studenten dachten 13 keer 

aan ‘juridisch’, waarbij ze vooral doelden op het werken in deze sector.  

 

Op de derde plaats staat de categorie ‘Utrecht’, waar 16 respondenten als eerste aan 

dachten bij UJG. Hierbij werd aangegeven dat de organisatie zich hier bevindt, maar niet 

gebonden is aan opdrachten in deze regio. Studenten dachten slechts drie keer aan 

‘Utrecht’.  

 

De categorie ‘ontwikkeling’ werd 15 keer genoemd door juridische starters. Genoemd werd 

bijvoorbeeld: ‘een mogelijkheid om veel ervaring op te doen’, ‘zowel persoonlijke als 

professionele ontwikkeling’ en ‘als jurist kun je je op verschillende vlakken ontwikkelen door 

opdrachten te mogen doen bij verschillende bedrijven’. Ook de opstap en springplank als 

startersfunctie door middel van een traineeship, en het opdoen van ervaring en opleidingen 

werden veel genoemd. Vijf respondenten dachten binnen deze categorie aan ‘opleidingen’: 

‘Er zijn veel mogelijkheden bij UJG zoals specialiseren of verder leren op verschillende 

rechtsgebieden.’ Van de studenten gaven vijf respondenten aan bij UJG te denken aan 
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starters, traineeships en opleiding. ‘Naast werken is er voldoende aandacht om je 

vaardigheden en kennis uit te breiden.’ 

 

Van de starters dachten 14 respondenten bij UJG aan (juridische) dienstverlening. UJG helpt 

mensen en bedrijven met juridische vragen volgens een respondent en ook werd genoemd: 

‘UJG is een juridische dienstverlener met een pragmatische inslag, die problemen benoemd 

en daadwerkelijk oplossingen aanreikt.’ Studenten dachten zes keer aan dienstverlening.  

 

De zesde plek van meest voorkomende associaties wordt gedeeld door de associaties 

‘pragmatisch’, ‘afwisseling’ en ‘Utrechtse Juristen Groep’. Deze drie categorieën werden 12 

keer genoemd door starters. Studenten noemden van deze categorieën alleen pragmatisch 

drie keer. Pragmatisch werd door starters gezien als de slogan en kernwaarde van UJG. Een 

respondent verwoordt wat de pragmatische werkwijze inhoudt: ‘Op innovatieve en 

betrokken wijze antwoord geven op rechtskundige vraagstukken.’ Pragmatisch is volgens 

veel respondenten praktisch, concreet en gericht op de praktijk. Bij ‘afwisseling’ dacht men 

vooral aan verschillende opdrachten bij verschillende organisaties, diversiteit en ervaring 

opdoen. 

 

Op nummer zeven van meest genoemde associaties staat ‘professioneel’. Deze associatie 

werd negen keer genoemd door starters en drie keer door studenten. Starters noemden 

hierbij bijvoorbeeld de hoge kwaliteit van service. Een respondent gaf aan: ‘UJG is vooral 

zichzelf; een informele sfeer, maar daarnaast een professionele manier van werken.’ Drie 

studenten vonden met name de uitstraling van UJG professioneel. Ook de associatie 

betrouwbaarheid is binnen deze categorie drie keer genoemd. 

 

De achtste plek van meest voorkomende associaties wordt gedeeld door ‘het brede 

werkgebied’ en ‘de grote organisatie’. Beide categorieën werden door acht starters 

genoemd, waarbij ze bij een breed werkgebied vooral dachten aan verschillende 

rechtsgebieden waarop UJG diensten levert. Je hebt daardoor de mogelijkheid 

grensoverschrijdende ervaring op te doen en je bent als jurist breed inzetbaar. Acht starters 

dachten bij UJG aan ‘een grote organisatie’ en slechts twee studenten dachten dit.   

 

Kennis staat op de negende plek van spontane associaties met UJG. Zeven starters dachten 

bij UJG aan expertise en kennis op verschillende rechtsgebieden.  

 

De tiende plek wordt gedeeld door associaties die allen zes keer genoemd zijn door starters. 

Dit is ten eerste ‘advies’ wat ook door studenten vijf keer is genoemd. Ten tweede is ook de 

associatie ‘jong’ zes keer genoemd door starters. UJG is volgens hen veel bezig met 

studenten en jonge juristen werven, ook is het een relatief jonge organisatie wat ook door 

twee studenten wordt aangegeven. Ten derde zijn ‘projecten en opdrachten’ zes keer 

genoemd door starters als associatie bij UJG, dit wordt twee keer door studenten genoemd. 

Tenslotte worden ook zes keer negatieve ervaringen met UJG genoemd, zoals de trage 

reactie op e-mails en het vrij lage startsalaris. Twee studenten geven aan geen aantrekkelijk 

beeld van UJG te hebben door een ‘agressieve wervingscampagne’ en een ‘chaotische 

website’. Onder acht studenten is UJG vrij onbekend waardoor ze geen duidelijk beeld 

hebben bij wat UJG doet.  
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De top 10 van meest genoemde associaties door starters laat zich als volgt samenvatten: 

1. Detachering (53 keer) 

2. Juristen/juridisch (39 keer) 

3. Utrecht (16 keer) 

4. Ontwikkeling/opleiding (15 keer) 

5. (Juridische) dienstverlening (14 keer) 

6. Pragmatisch, afwisseling en Utrechtse Juristen Groep (12 keer) 

7. Professioneel (9 keer) 

8. Breed werkgebied en grote organisatie (8 keer) 

9. Kennis (7 keer) 

10. Advies, jong, projecten/opdrachten en negatieve ervaringen (6 keer) 

 

Ik vul dit hieronder kort aan met minder voorkomende associaties: 

11. Werving & Selectie, flexibel, ambitieus/groei: allen 5 keer genoemd. 

12. Behulpzaam, vacatures en overheid: allen 4 keer genoemd. 

13. Uitdagend, commercieel en bemiddeling: allen 3 keer genoemd. 

 

De top 10 van meest genoemde associaties door studenten ziet er als volgt uit: 

1. Detachering (13 keer) 

2. Juridisch (13 keer) 

3. UJG is onbekend (8 keer) 

4. Dienstverlening (6 keer) 

5. Starters/traineeship (5 keer) 

6. Advies (5 keer) 

7. Laagdrempelig, informeel, kleinschalig (4 keer) 

8. Werving & Selectie (4 keer) 

9. Commercieel (4 keer) 

10. Pragmatisch jurisme, Utrecht en professioneel (allen 3 keer genoemd) 

 

Kenmerken van UJG 

Een tweede vraag waarmee ik de emotionele laag van het imago van UJG achterhaald heb, 

is door aan te geven in hoeverre de respondenten bepaalde kenmerken vinden passen bij 

UJG. De vraag zag er als volgt uit:   

 

Ondanks dat je UJG misschien niet zo goed kent, probeer hieronder zo goed mogelijk aan te geven 

in hoeverre je de volgende kenmerken vindt passen bij UJG? 1= helemaal niet passend bij UJG, 10= 

heel goed passend bij UJG. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Daadkrachtig           

Praktisch           

Betrouwbaar           

Jong/Fris           

Dynamisch           

Oplossingsgericht           

Ambitieus/Gedreven           
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Opinieleider           

Vooruitlopend           

Klantgericht           

Kwalitatief           

Kennisintensief           

Professioneel           

Juristencollectief           

Informeel           

Pro-actief           

 

Tussen deze kenmerken bevinden zich de nieuwe kernwaarden van UJG: Daadkrachtig, 

Vooruitlopend, Kwalitatief, Betrouwbaar en Oplossingsgericht. Er bevinden zich in de lijst ook 

waarden die tot nu toe bij UJG centraal stonden: praktisch, klantgericht en weer 

oplossingsgericht. Daarnaast waren oude waarden ‘to-the-point’ en ‘effectief’.  

 

De overige kenmerken zoals jong/fris, dynamisch, ambitieus/gedreven en informeel zijn in 

de interviews met medewerkers naar voren gekomen als belangrijke kenmerken.  

 

De waarden zoals opinieleider, kennisintensief, professioneel en pro-actief werden door het 

management van UJG omschreven als gewenste identiteit.  

 

Dan blijft tenslotte het kenmerk ‘juristencollectief’ over, dat in het eerdere 

Naamsbekendheid en Imago onderzoek van TNS NIPO (2007) evenals de kenmerken 

‘professioneel’, ‘kennisintensief’ en ‘gedreven’, naar voren kwam als kenmerk van UJG.  

 

De resultaten van deze vraag zal ik hieronder weergeven in de volgorde van kenmerken die 

het hoogst hebben gescoord met de gemiddelde score erachter weergegeven. Dit 

gemiddelde is automatisch uitgerekend door de online enquêtetool Surveyworld. 

 

Starters: 

1. Juristencollectief 7,5 

2. Professioneel en ambitieus/gedreven 7,2 

3. Kennisintensief 7,1 

4. Jong/fris en oplossingsgericht 7,0 

5. Kwalitatief 6,9 

6. Dynamisch, klantgericht en praktisch 6,8 

7. Pro-actief en betrouwbaar 6,7 

8. Informeel 6,6 

9. Daadkrachtig 6,4 

10. Vooruitlopend 6,2 

11. Opinieleider 5,7 

 

Studenten: 

1. Juristencollectief en klantgericht 7,2 

2. Professioneel 7,0 

3. Jong/fris, oplossingsgericht, kwalitatief en praktisch 6,9 
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4. Kennisintensief, dynamisch, betrouwbaar en informeel 6,8 

5. Ambitieus/gedreven en pro-actief 6,7 

6. Daadkrachtig 6,5 

7. Vooruitlopend 6,0 

8. Opinieleider 5,6 

 

Opvallend hierin is dat beide groepen het kenmerk ‘juristencollectief’ de hoogste score 

hebben gegeven16. Dit kenmerk is uit het Naamsbekendheid en Imago onderzoek van TNS 

NIPO (2007) naar voren gekomen als meest genoemde spontane associatie met UJG (16%). 

In dit Naamsbekendheid en Imago Onderzoek van TNS NIPO (2007) kwamen op nummer 2 

de kenmerken ‘uitgebreide kennis van zaken’ (kennisintensief) en ‘professioneel’ naar voren. 

Dit werd door 14% van de respondenten genoemd als spontane associatie. In mijn 

onderzoek komt ‘kennisintensief’ op de derde plek bij startende juristen en ‘professioneel’ op 

de tweede plek bij zowel startende juristen als de rechtenstudenten. Het is opvallend dat 

deze drie kenmerken in beide onderzoeken hoog scoren als kenmerken die respondenten 

vinden passen bij UJG.  

 

Starters geven ook het kenmerk ‘ambitieus/gedreven’ een relatief hoge score (7,2). In het 

Naamsbekendheid en Imago onderzoek van TNS NIPO (2007) herkent ongeveer 30% van de 

respondenten de kenmerken ‘ambitieus’ en ‘gedreven’ bij UJG. Deze score is ook relatief 

hoog want het staat in het onderzoek van TNS NIPO (2007) op de tweede plek na het 

kenmerk ‘jong’ dat het hoogste scoort (41%) op de vraag naar kenmerken van UJG.  

 

Onderaan de kenmerken staat bij zowel startende juristen als rechtenstudenten 

‘opinieleider’, ‘vooruitlopend’ en ‘daadkrachtig’. Ook in het Naamsbekendheid en Imago 

onderzoek van TNS NIPO (2007) komen de kenmerken opinieleider (2%) en daadkrachtig 

(10%) als laagste uit de bus. Interessant is dat zowel ‘vooruitlopend’ als ‘daadkrachtig’ twee 

van de nieuwe kernwaarden van UJG zijn. ’Opinieleider17’ is een kenmerk wat door het 

management wordt nagestreefd, als onderdeel van de gewenste identiteit. Dit kenmerk 

wordt echter door beide groepen nog niet herkend als belangrijk kenmerk van UJG. 

 

Naast de laagscorende nieuwe kernwaarden ‘vooruitlopend’ en ‘daadkrachtig’, zijn 

betrouwbaar (6,7), oplossingsgericht (7,0) en kwalitatief (6,9) de overige nieuwe 

kernwaarden van UJG. Respondenten beoordelen deze kernwaarden in de middenmoot ten 

opzichte van de andere genoemde kenmerken. 

 

Opvallend is ook dat studenten het kenmerk ‘klantgericht’ het hoogst beoordelen terwijl dit 

kenmerk bij de starters pas op een gedeelde zesde plaats komt. (7,2 van studenten 

tegenover een 6,8 van de starters). ‘Klantgericht’ is net als ‘oplossingsgericht’ en ‘praktisch’ 

een van de oude kernwaarden van UJG.  

 

 

 

 

                                                 
16 Zie figuur 7.5 voor de verdeling van de score op het kenmerk ‘juristencollectief’ 
17 Zie figuur 7.6 voor de verdeling van de score op het kenmerk ‘opinieleider’ 
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Figuur 7.5: Juristencollectief volgens startende juristen 

 
Figuur 7.6: Opinieleider volgens startende juristen 

 

 
 

Conclusie emotionele laag 

De conclusie van de emotionele laag van het imago van UJG is dat de meest genoemde 

spontane associaties ‘detachering’ en ‘juristen’ zijn onder zowel de rechtenstudenten als de 

startende juristen.  

 

Het kenmerk ‘juristencollectief’ krijgt de hoogste score onder starters (7,5) en studenten 

(7,2). ‘Professioneel’ komt op de tweede plek bij zowel startende juristen als de 

rechtenstudenten en ‘kennisintensief’ staat op de derde plek bij startende juristen. 

Opvallend is dat deze drie kenmerken ook in het Naamsbekendheid en Imago onderzoek van 

TNS NIPO (2007) naar voren komen als kenmerken die respondenten het best vinden 

passen bij UJG. Opvallend is dat studenten het kenmerk ‘klantgericht’ het hoogst beoordelen 
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terwijl dit kenmerk door de starters pas op een gedeelde zesde plaats komt. ‘Klantgericht’ is 

net als ‘oplossingsgericht’ en ‘praktisch’ een van de oude kernwaarden van UJG.  

 

Starters geven ook het kenmerk ‘ambitieus/gedreven’ een relatief hoge score (7,2). In het 

Naamsbekendheid en Imago onderzoek van TNS NIPO (2007) herkent ongeveer 30% van de 

respondenten dit kenmerk waarmee dit kenmerk na ‘jong’ met 41% op de tweede plek staat 

in het Naamsbekendheid en Imago onderzoek van TNS NIPO (2007). 

  

De kenmerken ‘opinieleider’, ‘vooruitlopend’ en ‘daadkrachtig’ krijgen bij beide groepen de 

laagste score evenals in het Naamsbekendheid en Imago Onderzoek van TNS NIPO (2007). 

Interessant is dat zowel ‘vooruitlopend’ als ‘daadkrachtig’ twee van de nieuwe kernwaarden 

van UJG zijn. ’Opinieleider’ is een kenmerk wat door het management wordt nagestreefd als 

onderdeel van de gewenste identiteit.  

7.4 Visuele laag 

De derde laag om het imago van UJG te onderzoeken, is de visuele laag van het imago. 

Deze laag bestaat uit de beelden die respondenten hebben in relatie tot UJG. Uit de vijfde 

enquêtevraag blijkt dat beelden die respondenten hebben van UJG, vooral gebaseerd zijn op 

persoonlijk contact met de organisatie18. Uitingen in de media hebben starters (15,83%) 

meer gezien dan studenten (7,89%), maar het gaat nog steeds om een klein percentage dat 

de visuele uitingen van UJG kent. Aangezien er medio 2008 een nieuwe marketingcampagne 

geïntroduceerd wordt, is het interessant om de mening daarover te achterhalen in plaats van 

de mening over de ‘oude’ beelden van UJG. Ik heb hiervoor een pretest gehouden onder een 

kleine doelgroep van 14 rechtenstudenten, omdat de nieuwe marketingcampagne nog niet 

onder een breed publiek verspreid mocht worden. De studenten hebben hun mening 

gegeven over de nieuwe advertenties van UJG19. De resultaten daarvan zal ik in deze 

paragraaf weergeven. 

 

De pretest vond plaats op maandag 28 april onder 14 rechtenstudenten (derdejaars of 

ouder) op het kantoor van UJG. De bijeenkomst ging over het imago van UJG onder 

rechtenstudenten en hun mening over de nieuwe marketingcampagne.  

 

Beeldvorming van UJG 

De studenten die meewerkten aan dit onderzoek zijn niet allemaal bekend met UJG. Een 

aantal heeft al wel eens contact gehad met de organisatie, maar een aantal is nog nooit met 

UJG in aanraking geweest en heeft ook nog geen goed beeld van de organisatie. Na het 

bekijken van de nieuwe advertenties20 werd het voor de studenten iets duidelijker wat UJG 

doet en welke diensten ze levert, maar geheel helder is het voor de meeste studenten nog 

niet. De antwoorden die ze gaven op de vraag welke diensten UJG levert, kunnen ingedeeld 

worden in vier categorieën; ‘juridische dienstverlening’, ‘juridisch advies’, ‘detachering’ en 

‘starters’. Drie studenten hebben nog steeds geen idee wat UJG voor diensten levert.  

 

                                                 
18 Zie paragraaf 7.2 over bekendheid met UJG. 
19 Zie bijlage 8 voor de vragenlijst van de pre-test met studenten. 
20 Zie bijlage 9 voor de nieuwe advertenties van UJG. 
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Eerste indruk 

Op de vraag wat op het eerste gezicht het meest opvalt aan de advertenties, antwoorden de 

meeste studenten dat het een pakkende, positieve en open uitstraling heeft die uitnodigt om 

de tekst te lezen. De lay-out is aantrekkelijk, het oogt fris, professioneel, vlot en dynamisch.  

 

Doelgroep 

Op de vraag voor welke doelgroep de advertentie volgens hen bedoeld is, worden 

verschillende antwoorden gegeven. Een deel denkt dat hij voor studenten is bedoeld, want 

er worden frisse kleuren gebruikt, het heeft een moderne uitstraling en er staan jonge 

mensen op de foto. Het deel van de studenten die denkt dat de advertentie voor starters is 

bedoeld richt zijn argumenten meer op de inhoud in plaats van de vormgeving. Er wordt 

bijvoorbeeld met je en jij gesproken en er wordt veel nadruk gelegd op het volgen van 

opleidingen en het krijgen van ondersteuning. Een ander deel van de studenten vindt dat de 

advertentie op medioren is gericht vanwege de uitingen van ‘de volgende stap in je carrière’, 

‘de volgende dimensie’ en ‘meer ervaring’.  

 

‘De volgende dimensie juristen’ 

In de vragenlijst is ook een vraag gesteld over wat de slogan ‘de volgende dimensie juristen’ 

inhoudt. Hieruit blijkt dat een deel van de studenten dit opvat als een nieuw soort jurist die 

zijn werk op een andere manier doet (pro-actief, ambitieus, verder/breder kijken). Een 

ander deel van de studenten denkt dat ‘de volgende dimensie’ vooral gaat over de net 

afgestudeerde jurist die klaar is voor de arbeidsmarkt, een nieuwe generatie.  

 

‘Ga voor perspectief’ 

De inhoud van de boodschap ‘ga voor perspectief’ wordt door veel studenten opgepikt als 

perspectief in de zin van meer afwisseling en meer ervaring in de praktijk, zodat er 

uiteindelijk de beste juridische kennis en capaciteit op maat geleverd wordt. Ook het 

ontwikkelingsperspectief in de vorm van opleidingstrajecten, persoonlijke coaching en 

kenniskringen, wordt vaak genoemd evenals het werken voor verschillende opdrachtgevers. 

 

Fotografie  

De fotografie in advertentie 1 (vrouw staat in het donker voor verlicht gebouw) vinden de 

meeste studenten professioneel overkomen. Hij heeft een open en vriendelijke uitstraling 

door de vrouw op de foto maar komt ook zakelijk over door de kleding, koffer en dossiers 

(middelste kleine foto). Het straalt iets jongs, dynamisch, mondiaals en stoers uit. Het 

kleurgebruik is vrij donker waardoor iemand aangaf te denken aan overwerken of een 

nachtclub. De locatie van de foto straalt zakelijkheid, jong en frisheid uit. Het grote 

kantoorgebouw impliceert het werken voor toonaangevende opdrachtgevers.  

 

De fotografie in advertentie 2 (vrouw met rode blouse) komt vrolijker en vriendelijker over 

dan advertentie 1 door onder andere veel lachende gezichten en frisse kleuren. Advertentie 

1 komt zakelijker over, dit komt onder andere doordat er in advertentie 2 op de kleine foto’s 

geen werkplekken worden getoond maar het in plaats daarvan meer lijkt te draaien om 

gezelligheid en openheid (op de trappen). Wederom komt de vrouw meer naar voren dan de 

man. Dit geeft samen met het feit dat er getinte mannen op de kleine foto’s staan, aan dat 

er gelijke kansen zijn binnen de organisatie.  
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Taalgebruik 

Het taalgebruik in de advertenties wordt omschreven als ‘op een informele manier een 

zakelijke boodschap overbrengen’. Er worden duidelijk jonge mensen aangesproken maar 

het komt wel zakelijk over door korte en krachtige zinnen. De tekst komt wel direct over op 

de studenten door onder andere de zin ‘bel vandaag nog!’. Er wordt motiverend gesproken 

door zinnen als ‘meer afwisseling, meer ervaring, opleidingstrajecten’, ‘om gewoon eens van 

gedachten te wisselen’ en ‘collega’s die jou visie op prijs stellen’. Het taalgebruik wordt door 

een deel van de studenten ook populair gevonden waardoor er niet echt een duidelijke 

boodschap in zit.  

 

Aantrekkelijke werkgever  

Op de vraag of UJG er op basis van deze advertenties uitziet als een aantrekkelijke 

organisatie om voor te werken, antwoord de helft van de studenten dat ze de organisatie op 

basis van deze advertenties wel aantrekkelijk en positief vinden overkomen. Het heeft een 

jonge, open, dynamische en professionele uitstraling en nodigt uit om contact op te nemen. 

De nadruk op ondersteuning en ontwikkeling vinden deze studenten belangrijk.  

 

De andere helft van de groep vindt de advertenties ook aantrekkelijk en positief overkomen, 

maar vraagt zich nog wel af wat UJG nou precies voor organisatie is en wat UJG doet. Dat 

wordt niet echt duidelijk in deze advertenties en roept vragen op over op welke gebieden er 

werk is en wat er concreet van je verwacht wordt. Twee studenten vinden UJG niet 

aantrekkelijk overkomen omdat er geen duidelijke informatie wordt gegeven in de tekst over 

wat UJG doet en wat er verwacht wordt. 

 

Verbeteringen 

Tips voor verbetering van de advertentie richten zich vooral op meer duidelijkheid rondom 

wat UJG is, wat UJG doet en wat het werk en de werkzaamheden er concreet inhouden. 

Voorbeelden zijn informatie over welke rechtsgebieden het werk gaat en een paar 

voorbeelden van opdrachtgevers. Andere tips richten zich op minder tekst, de website 

toevoegen, ‘bel vandaag nog’ weghalen, ‘UJG is marktleider’ weghalen (want weinig 

naamsbekendheid dus komt raar over), betekenis van UJG (utrechtse juristen groep), 

scherpere foto’s en representatievere foto’s van het bedrijf.  

 

Conclusie visuele laag 

Beelden die respondenten hebben van UJG zijn nu vooral gebaseerd op persoonlijk contact 

wat ze met de organisatie hebben gehad. Uitingen in de media hebben starters (15,83%) 

wel meer gezien dan studenten (7,89%), maar het gaat nog steeds om een klein percentage 

dat de visuele uitingen van UJG kent.  

 

De meeste studenten vinden de pakkende, positieve en open uitstraling van de advertenties 

op het eerste gezicht het meest opvallen aan de advertenties. De tekst nodigt uit om te 

lezen en de lay-out is aantrekkelijk, het oogt fris, professioneel, vlot en dynamisch. 

 

De helft van de studenten vindt UJG er op basis van deze advertenties uitzien als een 

aantrekkelijke organisatie om voor te werken. Het heeft een jonge, open, dynamische en 

professionele uitstraling en nodigt uit om contact op te nemen. De nadruk op ondersteuning 
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en ontwikkeling vinden deze studenten belangrijk. De andere helft van de groep vraagt zich 

af wat UJG nou precies voor organisatie is en wat UJG doet. Dat wordt niet echt duidelijk in 

deze advertenties en roept vragen op over op welke gebieden er werk is en wat er concreet 

van je verwacht wordt. Tips voor verbetering van de advertentie richten zich vooral op meer 

duidelijkheid rondom wat UJG is, wat UJG doet en wat het werk en de werkzaamheden er 

concreet inhouden. 

7.5 Meningslaag 

Tenslotte onderscheid ik de meningslaag, oftewel het (voor)oordeel over de organisatie. Is 

men ook geneigd iets te ondernemen, zou men bijvoorbeeld bij het bedrijf willen werken? 

Om deze laag van het imago te achterhalen heb ik in de enquête de vraag gesteld welk 

rapportcijfer de respondenten UJG zouden geven op het onderdeel ‘aantrekkelijkheid als 

werkgever’. Het gemiddelde onder starters hiervan is een 6.6 en de verdeling ziet er als 

volgt uit. 

Figuur 7.7: Rapportcijfers UJG 'aantrekkelijkheid als werkgever' door starters 
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De studenten geven ook een 6.6 gemiddeld waarvan de verdeling er zo uitziet: 

 

Figuur 7.8: Rapportcijfers UJG ‘aantrekkelijkheid als werkgever’ door studenten 
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Om de meningslaag te achterhalen heb ik ook een vraag gesteld over of de respondenten bij 

UJG zouden willen werken. Hierbij hebben ze een reden aangegeven waarom ze dit wel of 

niet zouden willen.  

 

Starters 

 

Ik wil wel bij UJG werken omdat: 

Van de 120 starters geven 21 respondenten aan wel bij UJG te willen werken. Redenen die 

hiervoor gegeven worden, zijn vooral het opdoen van werkervaring door de afwisseling en 

diversiteit in opdrachten en werkgevers, de ontwikkelingsmogelijkheden om je ambitie en 

persoonlijke leerdoelen na te streven en de informele sfeer van een jonge, prettige 

organisatie. Een respondent geeft aan: ‘Ja, de afwisseling in het werk, het werken in 

teamverband, de mogelijkheid om jezelf professioneel verder te ontwikkelen en de informele 

werksfeer spreken mij bijzonder aan.’  
 

Een dertiental starters geeft aan misschien bij UJG te willen werken. Door deze groep 

respondenten wordt UJG als aantrekkelijke werkgever gezien, maar past het op dit moment 

niet bij hun persoonlijke situatie. Zes respondenten geven aan dat het afhankelijk is van de 

reistijd of ze bij UJG willen werken. Ook de opdrachten spelen een grote rol voor deze 

respondenten.  

Een groot deel van de respondenten, 19 van de in totaal 120 starters, weet nog niet of ze bij 

UJG wil gaan werken. Om hier een oordeel over te geven, weten ze nog te weinig van de 

organisatie. Sommige respondenten vragen zich af of ze detacheringwerk aantrekkelijk 

vinden, welke arbeidsvoorwaarden UJG biedt en wat de reisafstand naar een opdracht is. 

Een respondent zegt: ‘Om dat te kunnen beoordelen zou ik veel meer over UJG moeten 

weten. Vooral is van belang te weten (1) of UJG voldoende opdrachtgevers heeft op 

aanvaarbare reisafstand en met opdrachten die betrekking hebben op mijn specialisme 

(ondernemingsrecht & financiering), (2) hoe de arbeidsvoorwaarden zijn en (3) wat de 

doorgroei en ontplooiingsmogelijkheden zijn.’ 

 

Ik wil niet bij UJG werken omdat: 

Van de in totaal 120 startende juristen zeggen 56 respondenten niet voor UJG te willen 

werken. Voor 19 respondenten is het hebben van een andere aantrekkelijke baan de reden 

om niet voor UJG te willen werken. Voor 11 respondenten zijn de arbeidsvoorwaarden van 

UJG niet concurrerend genoeg. 15 startende respondenten geven aan dat het 

detacheringwerk een reden is om niet voor UJG te willen werken. Een respondent geeft 

hierover aan: ‘Misschien wel aan het begin van mijn carrière om ervaring op te doen of aan 

het einde van mijn carrière voor de afwisseling, maar momenteel werk ik liever langere tijd 

bij dezelfde werkgever.’  

Enkele respondenten (11 startende juristen) hebben een slechte ervaring met UJG gehad 

waardoor ze aangeven niet voor UJG te willen werken. Een respondent geeft bijvoorbeeld 

aan: ‘Nee, te weinig actief m.b.t. reageren op vragen, vacatures voor startende juristen niet 

bijzonder aantrekkelijk, salaris niet concurrerend.’ 
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Tot slot geven 11 starters aan dat UJG niet bij hun past vanwege hun rechtsgebied, 

opleidingsniveau, de werksfeer of inhoud van de opdrachten. Een respondent geeft aan: ‘In 

het verleden was UJG enkel gericht op universitair opgeleide juristen. Aangezien ik een HBO 

jurist ben is een functie binnen UJG niet voor mij weg gelegd.’ 

 

Studenten 

 

Ik wil wel bij UJG werken omdat: 

Van de 38 studenten geven 10 respondenten aan wel voor UJG te willen werken. Net als 

voor starters is een veelgenoemde reden voor studenten het opdoen van werkervaring in 

verschillende rechtspraktijken en bij diverse opdrachtgevers waarbij er veel 

ontwikkelmogelijkheden zijn. Een student geeft aan: ‘Wel om na mijn studie meer ervaring 

op te kunnen doen in de rechtspraktijk en mijn vaardigheden te verbreden. Toch zie ik het 

werken bij UJG als iets tijdelijks, als een opstap naar een andere passende baan. Ook zou ik 

wel voor UJG willen werken om zo kennis te maken met diverse opdrachtgevers.’  

 

Een groep respondenten geeft aan nog te weinig van UJG af te weten maar is wel 

geïnteresseerd in wat UJG precies is: ‘Niet, want het liefst begin ik op een 'gewoon' 

advocaten en/of notariskantoor, om daar het 'vak' te leren. Een eventuele overstap sluit ik 

niet uit, maar dan wil ik mezelf eerst meer verdiepen in UJG.’ Vier respondenten kunnen 

geen mening geven omdat ze niet weten wat UJG is: ‘Ik weet er nu nog te weinig van af... 

meer promotie is misschien een goed idee om UJG aantrekkelijker te maken als werkgever.’ 

 

Ik wil niet bij UJG werken omdat: 

Van de 38 rechtenstudenten zeggen 15 respondenten niet voor UJG te willen werken. Vier 

respondenten hiervan voelen zich niet aangetrokken tot het detacheringwerk: ‘Detachering 

is aantrekkelijk om veel ervaring op te doen in korte tijd, maar in vergelijking tot baan bij 

overheid staan werk/vrije tijd en waardering in minder gunstige verhoudingen.’ Zes 

respondenten willen niet bij UJG werken omdat de organisatie niet bij hun past. Dit kan 

zowel qua sfeer, als qua rechtsgebieden niet aansluiten bij wat deze respondenten zoeken. 

Een respondent geeft aan: ‘Niet, te weinig naamsbekendheid, te weinig specialisatie. UJG 

klinkt als een onpersoonlijke groep juristen. Het lijkt meer een soort callcenter als ik de 

advertentie zie.’  

 

Conclusie meningslaag 

Wat betreft de meningslaag van het imago van UJG, geven zowel rechtenstudenten als 

startende juristen UJG op het onderdeel ‘aantrekkelijkheid als werkgever’ het rapportcijfer 

6.6. 

 

Een veelgehoord argument om wel voor UJG te willen werken is het opdoen van 

werkervaring op verschillende opdrachten en bij verschillende opdrachtgevers. Zowel onder 

starters als onder studenten, is dit deze afwisseling en diversiteit een veelgenoemd 

argument. Ook de ontwikkelmogelijkheden die UJG biedt, en de informele werksfeer worden 

(vooral door starters) genoemd als reden om voor UJG te willen werken.  
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Respondenten die misschien bij UJG zouden willen werken twijfelen vaak of het werken op 

detacheringbasis bij hun past. Ook de reistijd, de rechtsgebieden, het aanbod en de inhoud 

van opdrachten, doen respondenten twijfelen over een eventuele baan bij UJG. Ongeveer 

15% van de respondenten geeft aan geen oordeel te kunnen geven aangezien ze UJG niet 

goed genoeg kennen om te weten of ze daar willen werken. 

 

In vergelijking met de groep studenten hebben starters meer verschillende redenen om niet 

voor UJG te willen werken. Zij hebben logischerwijs vaker al een aantrekkelijke baan en 

vinden als gevolg daarvan de arbeidsvoorwaarden bij UJG niet concurrerend genoeg.  

 

Overeenkomstig tussen de twee groepen is het negatief beoordelen van detacheringwerk. 

Het imago van de branche kan bij UJG een rol spelen aangezien de naamsbekendheid van 

UJG op zichzelf niet heel erg hoog is blijkt uit het Naamsbekendheid en Imago onderzoek 

van TNS NIPO (2007). Hoe lager de naamsbekendheid, hoe groter de rol van het branche 

imago wordt bij het imago van de organisatie. Een andere reden om niet bij UJG te willen 

werken die bij zowel de groep van starters als van studenten voorkomt is het niet passen 

van de organisatie bij de persoonlijke situatie zoals rechtsgebieden (sommige respondenten 

voorkeur voor advocatuur), sfeer, opleidingsniveau of inhoud van de opdrachten. 

 

Employer Attractiveness, de aantrekkelijkheid van UJG als werkgever 

 

Elke laag van het imago is in een bepaalde fase van het wervingsproces relevant. In deze 

fasen is het belangrijk om je niet alleen te richten op economische voordelen, maar ook op 

de functionele voordelen zoals de ontwikkelwaarde en toepassingswaarde. Ook de 

psychologische voordelen, zoals de sociale waarde en interessewaarde zijn belangrijk. De 

kennis die dit onderzoek oplevert over waarden die de doelgroep startende juristen 

belangrijk vindt in een werkgever, is ook voor andere organisaties relevant. Door je als 

organisatie juist op de waarden te richten die jou doelgroep van belang vindt, en deze in de 

juiste fase van het wervingsproces te benadrukken, realiseer je positievere resultaten in het 

wervingsproces (Hieronimus e.a., 2005). Omdat het in deze tijden van een krappe 

arbeidsmarkt moeilijk is hoogopgeleid personeel te werven, binden en boeien, kan de kennis 

uit dit onderzoek gebruikt worden om de hoogopgeleide doelgroep juristen binnen te halen 

en te behouden.  

 

Naast de indeling van het imago in de vier lagen van Mastenbroek (1997), heb ik in mijn 

enquête het imago van UJG onderzocht door de aantrekkelijkheid van UJG als werkgever te 

achterhalen in vraag 10 en 11. Deze vragen bestonden uit de 25 items uit het onderzoek 

van Berthon e.a. (2005) en zijn in te delen in de interessewaarde (behandel ik in 7.6), 

sociale waarde (behandel ik in 7.7), economische waarde (behandel ik in 7.8), 

ontwikkelwaarde (behandel ik in 7.9) en toepassingswaarde (behandel ik in 7.10).  

 

De enquêtevraag die gesteld is bij het achterhalen van de aantrekkelijkheid van UJG als 

werkgever is: ‘Geef van de onderstaande punten aan hoe UJG naar jouw idee daarop scoort 

en hoe belangrijk je ze vindt bij het beoordelen van een potentiële werkgever. 1=laag, 

10=hoog’. 
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7.6 Interessewaarde 

De eerste factor ‘interessewaarde’ beoordeelt de mate waarin een individu zich voelt 

aangetrokken tot een werkgever die een enerverende werkomgeving en nieuwe 

werkmethoden biedt en gebruik maakt van de creativiteit van werknemers om 

hoogwaardige, innovatieve producten en diensten te leveren.  

 

Respondenten verwachten bij UJG een score van gemiddeld 6.9 op vraag J ‘werken in een 

enerverende omgeving’. Het belang van dit item is volgens deze respondenten een 7.7 

waardoor het verschil tussen de score van UJG en het belang, de ‘gap’, in dit geval 0.8 is. Zo 

zijn alle resultaten van de vijf items van ‘interessewaarde’ af te lezen uit het schema in 

bijlage 11.  

 

De scores van UJG op de 5 items van interessewaarde (gemiddeld 6.86) zijn van hoog naar 

laag: 

1. 7.0 De organisatie levert hoogwaardige producten en diensten. 

2. 6.9 Waarderen en benutten van je creativiteit door de organisatie. 

3. 6.9 Werken in een enerverende omgeving. 

4. 6.8 Innovatieve werkgever – nieuwe werkmethoden/vooruitstrevend. 

5. 6.7 De organisatie levert innovatieve producten en diensten. 

 

Het belang van de 5 items van interessewaarde (gemiddeld 7.54) van hoog naar laag is: 

1. 7.9 De organisatie levert hoogwaardige producten en diensten. 

2. 7.8 Waarderen en benutten van je creativiteit door de organisatie. 

3. 7.7 Werken in een enerverende omgeving. 

4. 7.2 Innovatieve werkgever – nieuwe werkmethoden/vooruitstrevend. 

5. 7.1 De organisatie levert innovatieve producten en diensten. 

 

De gaps van de 5 items van interessewaarde (gemiddeld 0.68) op volgorde van klein (beter) 

naar groot (minder) zijn: 

1. 0.4 Innovatieve werkgever – nieuwe werkmethoden/vooruitstrevend. 

2. 0.4 De organisatie levert innovatieve producten en diensten. 

3. 0.8 Werken in een enerverende omgeving. 

4. 0.9 Waarderen en benutten van je creativiteit door de organisatie.  

5. 0.9 De organisatie levert hoogwaardige producten en diensten. 

 

Conclusie interessewaarde: 

UJG scoort op interessewaarde gemiddeld een 6.86, waarmee de interessewaarde op de 

tweede plek komt van verwachte voordelen van het werken bij UJG21. Het belang van de 

interessewaarde is met een 7.54 niet heel groot en de gaps zijn met een gemiddelde van 

0.68 de één na kleinste van de vijf waarden te noemen. 

 

                                                 
21 Zie voor een totaal overzicht van alle scores, belangen en gaps bijlage 10. 
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Het leveren van hoogwaardige producten en diensten wordt met een 7.9 belangrijk geacht 

door potentiële medewerkers. UJG scoort een 7.0 op dit item waardoor respondenten dus 

een redelijk hoogwaardige dienstverlening bij UJG verwachten. Door het hoge belang wat 

respondenten aan dit item hechten, ontstaat er toch een gap van 0.9. 

 

Ten tweede wordt bij de interessewaarde het waarderen en benutten van je creativiteit door 

de organisatie redelijk van belang geacht (7.8). UJG scoort op dit item een 6.9 waardoor er 

ook bij dit item een gap van 0.9 ontstaat. 

 

Een kleine gap is zichtbaar bij de items van innovatieve diensten en innovatieve werkgever 

(0.4). Ondanks dat UJG hier niet heel hoog op scoort met een 6.7 en 6.8, is de gap klein 

doordat respondenten hier niet veel belang (7.1 en 7.2) aan hechten.  

7.7 Sociale waarde 

De sociale waarde beoordeelt de mate waarin een individu wordt aangetrokken door een 

werkgever die een leuke, vrolijke werkomgeving, goede relaties met collega’s en teamsfeer 

biedt.  

 

Samenvattend zijn de scores van UJG op de 5 items van sociale waarde (gemiddeld 6.96) 

van hoog naar laag: 

1. 7.1 Een goede relatie met je collega’s hebben. 

2. 7.1 Ondersteunende en stimulerende collega’s. 

3. 6.9 Een leuke werkomgeving. 

4. 6.9 Vrolijke werkomgeving. 

5. 6.8 Een goede relatie met je superieuren hebben. 

 

Het belang van de 5 items van sociale waarde (gemiddeld 8.0) van hoog naar laag zijn: 

1. 8.4 Een leuke werkomgeving. 

2. 8.2 Een goede relatie met je collega’s hebben. 

3. 7.9 Ondersteunende en stimulerende collega’s. 

4. 7.8 Vrolijke werkomgeving. 

5. 7.7 Een goede relatie met je superieuren hebben. 

 

De gaps van de 5 items van sociale waarde (gemiddeld 1.04) op volgorde van klein (beter) 

naar groot (minder): 

1. 0.8 Ondersteunende en stimulerende collega’s. 

2. 0.9 Vrolijke werkomgeving. 

3. 0.9 Een goede relatie met je superieuren hebben. 

4. 1.1 Een goede relatie met je collega’s hebben. 

5. 1.5 Een leuke werkomgeving. 

 

Conclusie sociale waarde: 

Het hebben van een leuke werkomgeving en het hebben van een goede relatie met 

collega’s, wordt door de respondenten erg van belang geacht (een 8.4 en 8.2 waarmee deze 

items op de 1e en 2e plek staan van alle 25 items en dus gearceerd zijn). Aangezien het 
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belang van de items van sociale waarde met een 8.0 gemiddeld het hoogst ligt, worden de 

gaps van de items ook groter (gemiddeld 1.04 bij sociale waarde). 

 

UJG scoort met een 6.9 op het item ‘een leuke werkomgeving’ niet bijzonder hoog waardoor 

de gap op 1.5 uitkomt. Dit is de één na grootste gap van alle 25 items.  

 

De score van 7.1 op de verwachting van een goede relatie met collega’s en ondersteunende 

en stimulerende collega’s is niet slecht (deze items staan op de 3e plek van alle scores). 

Maar ook hier ligt het belang hoger, waardoor er nog een gap van 1.1 ontstaat. De 

gemiddelde score van UJG op de vijf items van sociale waarde staat met een 6.96 op de 

gedeelde eerste plek van de vijf waarden. 

7.8 Economische waarde 

De economische waarde, beoordeelt in hoeverre een individu wordt aangetrokken door een 

werkgever die een bovengemiddeld salaris, beloningspakket, arbeidszekerheid en 

promotiekansen biedt.  

 

Samenvattend zijn de scores van UJG op de 5 items van economische waarde (gemiddeld 

6.58) van hoog naar laag: 

1. 7.2 Praktische ervaring binnen verschillende afdelingen. 

2. 6.6 Arbeidszekerheid binnen de organisatie. 

3. 6.6 Goede promotiekansen binnen de organisatie. 

4. 6.4 Een aantrekkelijk beloningspakket. 

5. 6.0 Bovengemiddeld salaris 

 

Het belang van de 5 items van economische waarde (gemiddeld 7.84) van hoog naar laag 

zijn: 

1. 7.8 Goede promotiekansen binnen de organisatie. 

2. 7.8 Arbeidszekerheid binnen de organisatie. 

3. 7.6 Een bovengemiddeld salaris. 

4. 7.6 Een aantrekkelijk beloningspakket 

5. 7.5 Praktische ervaring binnen verschillende afdelingen 

 

De gaps van de 5 items van economische waarde (gemiddeld 1.08) op volgorde van klein 

(beter) naar groot (minder): 

1. 0.2 Praktische ervaring binnen verschillende afdelingen. 

2. 1.2 Arbeidszekerheid binnen de organisatie. 

3. 1.2 Een aantrekkelijk beloningspakket 

4. 1.2 Goede promotiekansen binnen de organisatie. 

5. 1.6 Een bovengemiddeld salaris 

 

Conclusie economische waarde: 

Opvallend is dat zowel de kleinste als de grootste gap zich binnen de economische waarde 

bevindt. De kleine gap van 0.2 op het item ‘praktische ervaring binnen verschillende 

afdelingen opdoen’ is een duidelijke uitschieter binnen de economische waarde, aangezien 



 

Een onderzoek naar de identiteit en het imago van UJG - Marloes Aarden 

10

0 

de volgende gap ‘arbeidszekerheid binnen de organisatie’, gelijk één heel punt groter is (gap 

van 1.2 waarmee hij op de 10e plek van de top 12 gaps voorkomt samen met ‘een 

aantrekkelijk beloningspakket’ en ‘goede promotiekansen’22) De grootste gap (1.6) van niet 

alleen de economische waarde, maar van alle 25 items in totaal, is de verwachting van een 

bovengemiddeld salaris. Met een 6.0 is dit item daarmee de laagste score van alle 25 items.  

 

Ook het hebben van een aantrekkelijk beloningspakket, goede promotiekansen en 

arbeidszekerheid binnen de organisatie, worden niet erg hoog verwacht bij UJG. De 

gemiddelde score van UJG op de items in de economische waarde is het laagst ten opzichte 

van de andere waarden, slechtst een 6.58 gemiddeld terwijl de gaps met een 1.08 

gemiddeld het grootste zijn. Het belang van 7.84 van de economische waarde staat samen 

met de ontwikkelwaarde op de tweede plaats van de in totaal vijf waarden. 

7.9 Ontwikkelwaarde 

De ontwikkelwaarde wordt bepaald door de mate waarin een individu een werkgever 

aantrekkelijk vindt die erkenning, gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen gekoppeld aan 

carrièreverbeterende ervaring en een springplank voor toekomstig werk biedt.  

 

Samenvattend zijn de scores van UJG op de 5 items van ontwikkelwaarde (gemiddeld 6.96) 

van hoog naar laag: 

1. 7.4 Een springplank voor een toekomstige baan 

2. 7.4 Carrière verbeterende ervaring opdoen. 

3. 6.9 Meer zelfvertrouwen als gevolg van werken voor deze organisatie. 

4. 6.6 Een goed gevoel over jezelf als gevolg van werken voor deze organisatie. 

5. 6.5 Erkenning/waardering door het management 

 

Het belang van de 5 items van ontwikkelwaarde (gemiddeld 7.84) van hoog naar laag is: 

1. 8.1 Carrière verbeterende ervaring opdoen. 

2. 8.0 Meer zelfvertrouwen als gevolg van werken voor deze organisatie 

3. 7.8 Een goed gevoel over jezelf als gevolg van werken voor deze organisatie. 

4. 7.7 Springplank voor toekomstige baan 

5. 7.6 Erkenning/waardering door het management 

 

De gaps van de 5 items van ontwikkelwaarde (gemiddeld 0.9) op volgorde van klein (beter) 

naar groot (minder) zijn: 

1. 0.3 Een springplank voor een toekomstige baan 

2. 0.7 Carrièreverbeterende ervaring opdoen. 

3. 1.1 Meer zelfvertrouwen als gevolg van werken voor deze organisatie. 

4. 1.1 Erkenning/waardering door het management 

5. 1.2 Een goed gevoel over jezelf als gevolg van werken voor deze organisatie. 

  

 

 

                                                 
22 Zie bijlage 10. 
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Conclusie ontwikkelwaarde: 

Op deze waarde scoort UJG relatief goed. De gemiddelde score van 6.96 van UJG op de 

ontwikkelwaarde is, samen met de sociale waarde, het hoogst van alle vijf waarden. Vooral 

de items ‘een springplank voor een toekomstige baan’ en ‘carrièreverbeterende ervaring 

opdoen’ zijn met een 7.4 de hoogste verwachte voordelen van het werken bij UJG.  

 

Het belang van 7.84 wat respondenten hechten aan de ontwikkelwaarde is na de sociale 

waarde, samen met de economische waarde, het grootst. Hiervoor zijn vooral het opdoen 

van carrièreverbeterende ervaring (belang van 8.1) en het krijgen van meer zelfvertrouwen 

als gevolg van werken voor de organisatie (belang van 8.0) verantwoordelijk. 

 

De gaps zijn gemiddeld 0.9 groot waarbij vooral de gaps van de items ‘springplank voor een 

toekomstige baan’ (gap van 0.3) en de ‘carrièreverbeterende ervaring opdoen’ (gap van 0.7) 

laag zijn. Ondanks deze kleine gaps wordt het gemiddelde van de gaps aardig omhoog 

getrokken door de grotere gaps bij de items ‘meer zelfvertrouwen als gevolg van werken 

voor deze organisatie’ (gap van 1.1), ‘erkenning/waardering door het management’ (gap 

van 1.1) en ‘een goed gevoel over jezelf als gevolg van werken voor deze organisatie’ (gap 

van 1.2). 

7.10 Toepassingswaarde 

De laatste waarde is de toepassingswaarde. Deze waarde bepaalt in hoeverre een individu 

zich voelt aangetrokken tot een werkgever, die werknemers in de gelegenheid stelt toe te 

passen wat ze hebben geleerd en dit anderen bij te brengen, in een omgeving die zowel 

klantgericht als humanitair is (Berthon e.a., 2005: 27).  

 

Samenvattend zijn de scores van UJG op de 5 items van toepassingswaarde (gemiddeld 

6.74) van hoog naar laag: 

1. 7.2 De organisatie is klantgericht. 

2. 6.8 Mogelijkheid toe te passen wat in tertiair onderwijs is geleerd. 

3. 6.8 Mogelijkheid anderen te leren wat je hebt geleerd. 

4. 6.8 Acceptatie en je thuis voelen. 

5. 6.0 Humanitaire organisatie – doet iets terug voor de maatschappij 

 

Het belang van de 5 items van de toepassingswaarde (gemiddeld 7.3) van hoog naar laag 

zijn: 

1. 7.6 De organisatie is klantgericht. 

2. 7.4 Mogelijkheid anderen te leren wat je hebt geleerd. 

3. 7.3 Acceptatie en je thuis voelen. 

4. 7.3 Mogelijkheid toe te passen wat in tertiair onderwijs is geleerd. 

5. 6.9 Humanitaire organisatie – doet iets terug voor de maatschappij 

 

De gaps van de 5 items van toepassingswaarde (gemiddeld 0.56) op volgorde van klein 

(beter) naar groot (minder): 

1. 0.3 De organisatie is klantgericht. 

2. 0.5 Acceptatie en je thuis voelen. 
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3. 0.5 Mogelijkheid toe te passen wat in tertiair onderwijs is geleerd. 

4. 0.6 Mogelijkheid anderen te leren wat je hebt geleerd. 

5. 0.9 Humanitaire organisatie – doet iets terug voor de maatschappij 

 

Conclusie toepassingswaarde: 

De conclusie over deze waarde is dat UJG hier relatief goed op scoort. De gaps zijn met een 

gemiddelde van 0.56 het kleinst, maar het belang wat respondenten hechten aan deze 

waarde is ook het laagst, een 7.3 gemiddeld. Aan het onderwerp ‘humanitaire organisatie- 

doet iets terug voor de maatschappij’ wordt zelfs het laagste belang gehecht van alle 25 

items (een belang van 6.9). 

 

De gemiddelde score van UJG op de toepassingswaarde is een 6.74 waarbij het item ‘de 

organisatie is klantgericht’ een positieve uitschieter is met 7.2 en daarmee op de 2e plaats 

komt van verwachte voordelen van het werken bij UJG. De laagste score van alle items 

bevindt zich ook binnen de toepassingswaarde, dit is namelijk het item ‘humanitaire 

organisatie- doet iets terug voor de maatschappij’ en men verwacht dit met een 6.0 aan te 

treffen bij UJG.  

7.11 Conclusie deelvraag 5 

‘Welk imago heeft UJG onder rechtenstudenten en startende juristen die bekend zijn met 

UJG?’ 

 

Conclusie over gelaagdheid van imago: 

Over de gelaagdheid van het imago, kan ik op basis van mijn onderzoek zeggen dat UJG wat 

betreft de cognitieve laag bekender is onder startende juristen, dan onder rechtenstudenten. 

Van de starters weet 38% wat UJG doet tegenover 13% van de studenten. De meest 

genoemde diensten van UJG door rechtenstudenten zijn ‘juridische dienstverlening’ en 

‘detachering van juristen’. UJG is onbekend bij 10% van de startende juristen en ongeveer 

20% van de rechtenstudenten heeft nog nooit van UJG gehoord. Potentiële medewerkers 

komen vooral aan kennis over UJG door persoonlijk contact met de organisatie.  

 

Wat betreft de emotionele laag van het imago kan ik concluderen dat de meest genoemde 

spontane kenmerken ‘detachering’ en ‘juristen of juridisch’ zijn onder zowel startende 

juristen als rechtenstudenten. Het kenmerk ‘juristencollectief’ krijgt de hoogste score onder 

zowel starters (7,5) als studenten (7,2). ‘Professioneel’ komt op de tweede plek bij beide 

groepen en ‘kennisintensief’ staat op de derde plek bij startende juristen. Opvallend is dat 

studenten het kenmerk ‘klantgericht’ het hoogst beoordelen, terwijl dit kenmerk door de 

starters pas op een gedeelde zesde plaats komt. Starters geven ook het kenmerk 

‘ambitieus/gedreven’ een relatief hoge score (7,2). De kenmerken ‘opinieleider’, 

‘vooruitlopend’ en ‘daadkrachtig’ krijgen bij beide groepen de laagste score, terwijl dit twee 

van de nieuwe kernwaarden van UJG zijn. ’Opinieleider’ is een kenmerk wat door het 

management wordt nagestreefd als onderdeel van de gewenste identiteit.  

 

De visuele laag van het imago bestaat uit beelden die respondenten hebben van UJG, 

waarbij een klein percentage van zowel studenten (7,89%) als starters (15,83%) de 
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uitingen van UJG in de media kent. Wat betreft de nieuwe visuele uitstraling van UJG vinden 

de meeste studenten de pakkende, positieve en open uitstraling van de advertenties op het 

eerste gezicht het meest opvallen aan de advertenties. De helft van de studenten vindt UJG 

er op basis van deze advertenties uitzien als een aantrekkelijke organisatie om voor te 

werken. Het heeft een jonge, open, dynamische en professionele uitstraling en nodigt uit om 

contact op te nemen. De nadruk op ondersteuning en ontwikkeling vinden deze studenten 

belangrijk. De andere helft van de groep vraagt zich af wat UJG nou precies voor organisatie 

is en wat UJG doet, dit komt uit de advertentie niet genoeg naar voren. 

 

Wat betreft de meningslaag van het imago van UJG, geven zowel rechtenstudenten als 

startende juristen UJG op het onderdeel ‘aantrekkelijkheid als werkgever’ het rapportcijfer 

6.6. Argumenten om wel voor UJG te willen werken, zijn het opdoen van werkervaring op 

verschillende opdrachten en bij verschillende opdrachtgevers, de ontwikkelmogelijkheden en 

de informele werksfeer. Respondenten die misschien bij UJG zouden willen werken, twijfelen 

vaak of UJG bij hen past wat betreft het werken op detacheringbasis, de reistijd, de 

rechtsgebieden, het aanbod en de inhoud van opdrachten. Ongeveer 15% van de 

respondenten geeft aan geen oordeel te kunnen geven, aangezien ze UJG niet goed genoeg 

kennen. Starters geven als reden voor het niet willen werken bij UJG aan al een 

aantrekkelijke baan te hebben, de arbeidsvoorwaarden bij UJG niet concurrerend genoeg te 

vinden en het detacheringwerk niet aantrekkelijk te vinden. Het imago van de 

detacheringbranche kan bij UJG een rol spelen, aangezien de naamsbekendheid van UJG op 

zichzelf niet heel erg hoog is.  

 

Conclusie aantrekkelijkheid UJG als werkgever: 

 

Startende juristen verwachten zich ten eerste vooral aangetrokken te voelen tot UJG, 

waarbij de organisatie een leuke, vrolijke werkomgeving, goede relaties met collega’s en 

teamsfeer biedt. Dit is de sociale waarde die respondenten beoordelen met gemiddeld een 

6.96. Ten tweede verwachten juristen zich vooral aangetrokken te voelen tot UJG, waarbij 

ze erkenning, gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen gekoppeld aan 

carrièreverbeterende ervaring en een springplank voor toekomstig werk geboden krijgen. 

Deze voordelen van de ontwikkelwaarde verwachten juristen bij UJG ook met een 

gemiddelde waarde van 6.96. 

 

Binnen de sociale waarde verwachten juristen vooral een goede relatie met collega’s en 

ondersteunende en stimulerende collega’s te hebben. Deze verwachte voordelen staan met 

een waardering van 7.1 op de 3e plek van alle scores. Het belang van de sociale waarde is 

met een 8.0 gemiddeld het hoogst. Met name het belang van het hebben van een leuke 

werkomgeving en het hebben van een goede relatie met collega’s is voor de respondenten 

erg groot, een 8.4 en 8.2 waarmee deze twee voordelen van de sociale waarde het grootste 

belang van alle 25 items hebben. Door het hoge belang wat respondenten aan de sociale 

waarde hechten, zijn de gaps in deze waarde met een 1.04 relatief groot. 

 

Binnen de ontwikkelwaarde verwachten juristen vooral de voordelen ‘een springplank voor 

een toekomstige baan’ en ‘carrièreverbeterende ervaring opdoen’. Deze voordelen zijn met 

een 7.4 de hoogste verwachte voordelen van het werken bij UJG. Het belang van 7.84 wat 
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respondenten hechten aan de ontwikkelwaarde is, samen met de economische waarde, na 

de sociale waarde het grootst. Hiervoor zijn vooral het opdoen van carrièreverbeterende 

ervaring (belang van 8.1) en het krijgen van meer zelfvertrouwen als gevolg van werken 

voor de organisatie (belang van 8.0) verantwoordelijk. De gaps binnen de ontwikkelwaarde 

zijn gemiddeld 0.9 groot. 

 

Na de verwachte voordelen die de sociale waarde en de ontwikkelwaarde bieden, 

verwachten potentiële medewerkers ook een enerverende werkomgeving en nieuwe 

werkmethoden waarbij de organisatie gebruik maakt van de creativiteit van werknemers om 

hoogwaardige, innovatieve producten en diensten te leveren. Dit is de interessewaarde die 

met een gemiddelde van 6.86 op de tweede plek komt van verwachte voordelen. Binnen de 

interessewaarde wordt ten eerste het leveren van hoogwaardige producten en diensten als 

een belangrijk voordeel van UJG verwacht (7.0). Ten tweede is met een 6.9 het waarderen 

en benutten van je creativiteit door de organisatie een belangrijk verwacht voordeel van het 

werken bij UJG. Het belang van de interessewaarde komt met een 7.54 op de een na laatste 

plek van de vijf waarden en de gaps zijn met een gemiddelde van 0.68 relatief klein. 

 

Van de economische waarde verwachten respondenten met een gemiddelde van 6.58 de 

minste voordelen bij UJG. Een positieve uitschieter is met een score van 7.2 het opdoen van 

praktische ervaring binnen verschillende afdelingen. Een bovengemiddeld salaris is met een 

6.0 het minst verwachte voordeel van het werken bij UJG. Ook het hebben van een 

aantrekkelijk beloningspakket, goede promotiekansen en arbeidszekerheid binnen de 

organisatie worden niet erg hoog verwacht bij UJG. Het belang van de economische waarde 

staat samen met de ontwikkelwaarde met een 7.84, op de tweede plek van de vijf waarden. 

De gaps zijn met een gemiddelde van 1.08 in de economische waarde het grootst.  

 

Respondenten verwachten van de toepassingswaarde vooral dat UJG klantgericht is. 

Ondanks dat de gemiddelde verwachtingen van de toepassingswaarde een 6.74 aangeeft, 

verwachten respondenten met een 7.2 dus wel het voordeel van een klantgerichte 

organisatie aan te treffen. Het minst verwachte voordeel van alle items bevindt zich ook 

binnen de toepassingswaarde, dit is namelijk het item ‘humanitaire organisatie- doet iets 

terug voor de maatschappij’ en men verwacht dit met een 6.0 aan te treffen bij UJG. Het 

belang van de voordelen die de toepassingswaarde biedt, wordt met een 7.3 het laagst 

geacht van de vijf waarden. De gaps tussen het belang en de verwachte voordelen bij UJG 

zijn hierdoor met een gemiddelde van 0.56 het kleinst. 
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Hoofdstuk 8: Conclusie 
 

In dit laatste hoofdstuk van mijn onderzoek geef ik de resultaten op de vijf vragen die ik in 

dit onderzoek beantwoord heb, nogmaals kort weer. Paragraaf 8.1 gaat over identiteit 

waarin deelvraag 1, 3 en 4 van dit onderzoek samengevat worden. Paragraaf 8.2 gaat over 

imago waarin deelvraag 2 en 5 van dit onderzoek behandeld worden. In paragraaf 8.3 

besteed ik aandacht aan wat de kennis uit dit onderzoek oplevert voor andere organisaties, 

waarbij ik een aantal aanbevelingen geef aan de organisatie UJG. Hiermee hoop ik het doel 

van dit onderzoek bereikt te hebben; UJG bewust maken van de huidige identiteit en het 

imago en aanbevelingen doen om de identiteit zo goed mogelijk uit te dragen, waardoor een 

zo positief mogelijk uitgangspunt voor het imago wordt gecreëerd. 

8.1 Identiteit 

‘Identiteit of corporate identity is de zelfpresentatie van een organisatie zoals die zichtbaar 

wordt in het gedrag, de symboliek en de communicatie. Het is de weerslag van de 

‘persoonlijkheid’ van een organisatie.’ (Brandt e.a., 2005: 21). Identiteit is dus de 

zelfpresentatie van de organisatie naar buiten, dit komt tot uiting in het gedrag, de 

symboliek en de communicatie en kan door het management anders omschreven worden 

dan door de medewerkers. Omdat er door verschillende groepen in de organisatie anders 

gekeken wordt naar dé identiteit van een organisatie, heb ik op basis van Van der Grinten 

(2004) een onderscheid gemaakt in gewenste, werkelijke en fysieke identiteit.  

 

‘Welke beelden draagt het management van UJG uit over de identiteit van de organisatie?’ 

De visie van UJG is naast het bereiken van kwantitatieve doelstellingen in de zin van meer 

omzet, ook het behoren tot de top van toonaangevende juridische dienstverleners en daarbij 

markt- en opinieleider zijn. Het credo om dit te bereiken is ‘samen naar de top’ wat op de 

kick-off bijeenkomst van 2008 door de algemeen directeur gepresenteerd is. 

 

De missie om dit te bereiken is ten eerste door te groeien aan zowel de boven- als 

onderkant van de markt, het introduceren van een arbeidsmarkt- en imagocampagne, het 

aangaan en behouden van langdurige relaties met klanten, opdrachtgevers en partners, het 

blijven aanbieden van uitdagende opdrachten bij toonaangevende organisaties aan juristen 

en het binden, boeien en betrekken van juristen bij UJG. Hiermee wil UJG medewerkers 

meer trots maken om voor UJG te mogen werken.  

 

Kerncompetenties van UJG zijn het brede en gespecialiseerde aanbod in rechtsgebieden en 

dienstverleningsvormen, de aandacht voor de klant waarin de pragmatische werkwijze van 

UJG tot uiting komt en de aandacht voor de jurist, aangezien er veel geïnvesteerd wordt in 

opleiding en training en persoonlijke ontwikkeling. 

 

Waarden van UJG zijn kwalitatief, betrouwbaar, vooruitstrevend, oplossingsgericht en 

daadkrachtig. Persoonlijkheidskenmerken van medewerkers van UJG worden omgeschreven 

als kwalitatief, pro-actief, betrouwbaar, effectief, en een persoonlijk benadering van relaties. 
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De visie, missie, kerncompetenties, waarden en persoonlijkheidskenmerken vormen samen 

de Gemeenschappelijke Vertrekpunten (GVP’s) van een organisatie. De GVP’s zijn belangrijk 

voor een organisatie, omdat op basis hiervan het gewenst imago wordt opgebouwd. Een 

manier om de GVP’s over te brengen op medewerkers, is het verbinden van de GVP’s in een 

verhaal. Dit wordt een corporate story genoemd wat het uitgangspunt is van een goed 

geïntegreerd communicatiebeleid.  

 

‘Hoe omschrijven medewerkers van UJG de identiteit van de organisatie?’ 

Medewerkers kunnen de identiteit van een organisatie anders omschrijven dan het 

management dat doet. De meest genoemde spontane associaties die respondenten in de 

interviews bij UJG hebben, zijn een dynamische werkomgeving en afwisseling in opdrachten, 

ontwikkeling, ruimte en aandacht voor medewerkers, prettige, informele werksfeer en 

collegialiteit en professionaliteit en kwaliteit. De meest genoemde 

persoonlijkheidskenmerken die respondenten vinden passen bij medewerkers van UJG zijn 

pragmatisch, dynamisch, professioneel en betrouwbaar, ambitieus en vooruitstrevend. 

  

Wat betreft de identiteitskenmerken noemen respondenten bij UJG vooral de informele en 

collegiale werksfeer, de waardering en investering in medewerkers, de afwisseling, 

flexibiliteit en het enthousiasme van veelal jonge mensen en de pragmatische en 

oplossingsgerichte werkwijze, waarmee UJG een eigen identiteit en aanpak heeft.  

 

De meeste respondenten kunnen zich goed identificeren met UJG en zijn blij voor UJG te 

werken door de prettige werksfeer, de mogelijkheden om je te ontwikkelen, de leuke 

inhoudelijke opdrachten en de afwisseling en dynamiek. Ook wordt er meegedacht binnen de 

mogelijkheden die er zijn om de juiste match te maken. 

 

Een aantal medewerkers had nog geen beeld bij UJG voordat ze hier kwamen werken, 

sommigen hadden via UJG’ers positieve verhalen gehoord. Het beeld van afwisseling en 

variatie in opdrachten werd door de meeste respondenten genoemd als verwachting van 

UJG. Voor een aantal medewerkers is het beeld weinig veranderd sinds ze bij UJG werken.  

 

Is er sprake van een ‘kloof’ tussen de identiteit die het management overbrengt en de 

identiteit zoals medewerkers die omschrijven? 

Er is hier geen sprake van een grote kloof tussen de identiteit zoals het management die 

omschrijft en zoals medewerkers die zien. Vooral de visie van het bereiken van de top van 

toonaangevende juridische dienstverleners, is goed overgekomen naar medewerkers. Hoe 

deze top concreet bereikt gaat worden, is voor veel medewerkers echter nog niet duidelijk. 

Ze weten wel dat UJG door haar pragmatische werkwijze aandacht heeft voor de klant, dat 

UJG uitdagende opdrachten bij toonaangevende opdrachtgevers wil blijven aanbieden, 

waarbij afwisseling en flexibiliteit centraal staan. Ook weten medewerkers dat UJG aandacht 

heeft voor de jurist en investeert in ontwikkeling. Wel vinden medewerkers dat indien UJG 

haar visie wil bereiken, er nog een lange weg te gaan is en er meer binding nodig is van 

medewerkers met de organisatie. De speer- en actiepunten, evenals de vijf nieuwe waarden 

zouden beter gecommuniceerd kunnen worden naar de medewerkers. Hiervoor zou de 

communicatie verbeterd kunnen worden en kennis moet behouden, gedeeld en benut 
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worden. UJG kan meer uit de kennis van zijn juristen halen, door bijvoorbeeld vaker een 

terugkoppeling te vragen van opdrachten en een eindevaluatie van een opdracht te houden. 

 

Om een kloof te voorkomen, is het van belang de gewenste identiteit van het management 

zo goed mogelijk naar medewerkers te communiceren. Medewerkers vormen het 

belangrijkste contact met belangengroepen, dus zij moeten de gewenste identiteit en de 

GVP’s kunnen onderschrijven en zich ermee identificeren, omdat dit het uitgangspunt is van 

een goed imago. Met een goed imago krijgen organisaties meer en makkelijker zaken voor 

elkaar zoals het werven, binden en boeien van medewerkers. Om dit te bereiken is het 

belangrijk alle uitingen van de organisatie te integreren door middel van corporate 

communicatie. Er ontstaat dan een zo positief mogelijke uitgangspositie, waarmee de 

organisatie kan communiceren naar haar doelgroepen. Het beeld wat er daadwerkelijk door 

doelgroepen gevormd wordt over de organisatie, is niet volledig te sturen. Het imago wordt 

namelijk ook gebaseerd op basis van eerdere ervaringen, associaties en beelden waar de 

organisatie geen invloed op heeft.  

8.2 Imago 

‘Imago is het werkelijke beeld dat doelgroepen van een organisatie hebben. Het wordt 

gevormd door alle indrukken en ervaringen die mensen van die organisatie opdoen of menen 

te hebben opgedaan. Beeldvorming kent altijd een cognitieve component (wat weet ik van 

bedrijf x) en een affectieve component (wat vind ik van bedrijf x).’ (Brandt e.a., 2005: 21).  

Imago is een beeld dat gevormd wordt door indrukken, ervaringen en associaties die 

doelgroepen van een organisatie hebben. Dit beeld bestaat uit vier lagen die Mastenbroek 

(1997) onderscheidt in de cognitieve laag, de emotionele laag, de visuele laag en de 

meningslaag. Bij het werven van potentiële medewerkers is het belangrijk om te weten 

welke aspecten van het imago je in welke fase van de recruitment moet gebruiken, om te 

zorgen dat medewerkers uiteindelijk gaan werken bij de organisatie. De verschillende lagen 

van het imago kunnen hier een rol bij spelen, aangezien zichtbaar wordt in hoeverre elke 

laag van het imago ontwikkeld is en waar de organisatie dus nog aan kan werken. De 

cognitieve laag is de kennis die men over de organisatie heeft. De emotionele laag zijn de 

gevoelens ten aanzien van de organisatie. De visuele laag bestaat uit de beelden in relatie 

tot de organisatie. En tenslotte is er de meningslaag, oftewel het (voor)oordeel over de 

organisatie.  

 

Ook voor kleinere organisaties is het zeer relevant een goed imago op te bouwen, aangezien 

een organisatie dan meer voor elkaar krijgt zoals het aantrekken en binden van 

medewerkers. Steeds meer organisaties zien het belang in van interne branding, zodat via 

huidige medewerkers een goede uitstraling van de organisatie wordt gecreëerd. Het 

ontstane werkgeversmerk in de mindset van belangengroepen is een positieve positie als 

werkgever, op basis van de identiteit van de organisatie. Deze positie moet verkregen en 

behouden blijven om onder andere medewerkers te binden en boeien en het imago als 

werkgever hoog te houden. Het gaat er bij de aantrekkelijkheid van een organisatie als 

werkgever, oftewel de employer attractiveness, om welke voordelen potentiële medewerkers 

verwachten bij het werken voor de organisatie. Berthon e.a. (2005) hebben hier een 

onderzoek naar gedaan waarin ze 25 items onderscheiden, die in te delen zijn in vijf 
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waarden: de interessewaarde, sociale waarde, economische waarde, ontwikkelwaarde en 

toepassingswaarde.  

 

‘Welk imago heeft UJG onder rechtenstudenten en startende juristen die bekend zijn met 

UJG?’ 

Over de gelaagdheid van het imago kan ik op basis van mijn onderzoek zeggen dat UJG wat 

betreft de cognitieve laag bekender is onder startende juristen dan onder rechtenstudenten. 

Potentiële medewerkers komen vooral aan kennis over UJG door persoonlijk contact met de 

organisatie.  

 

Wat betreft de emotionele laag van het imago zijn de meest genoemde spontane kenmerken 

van UJG ‘detachering’ en ‘juristen of juridisch’. De kenmerken juristencollectief, 

professioneel, kennisintensief, klantgericht en ambitieus/gedreven krijgen de hoogste score. 

De kenmerken opinieleider, vooruitlopend en daadkrachtig krijgen de laagste score.  

 

Wat betreft de nieuwe visuele uitstraling van UJG vinden de meeste studenten de pakkende, 

positieve en open uitstraling van de advertenties op het eerste gezicht het meest opvallen. 

De helft van de studenten vindt UJG er op basis van deze advertenties uitzien als een 

aantrekkelijke organisatie om voor te werken. De andere helft geeft aan dat uit de 

advertenties niet genoeg naar voren komt wat UJG precies voor organisatie is en wat UJG 

doet. 

 

Wat betreft de meningslaag van het imago van UJG geven zowel rechtenstudenten als 

startende juristen UJG op het onderdeel ‘aantrekkelijkheid als werkgever’ het rapportcijfer 

6.6. Een veelgehoord argument om wel voor UJG te willen werken, is het opdoen van 

werkervaring op verschillende opdrachten en bij verschillende opdrachtgevers en ook de 

ontwikkelmogelijkheden en informele werksfeer worden veel genoemd. Starters geven als 

reden voor het niet willen werken bij UJG aan dat ze al een aantrekkelijke baan hebben, de 

arbeidsvoorwaarden bij UJG niet concurrerend genoeg vinden, of dat ze het detacheringwerk 

niet aantrekkelijk vinden. Het imago van de detacheringbranche kan bij UJG een rol spelen 

aangezien de naamsbekendheid van UJG op zichzelf niet heel erg hoog is. 

 

Wat betreft de verwachte voordelen van het werken bij UJG zeggen startende juristen zich 

vooral aangetrokken te voelen tot UJG door de sociale waarde. Ze verwachten bij UJG vooral 

een goede relatie met collega’s en ondersteunende en stimulerende collega’s te hebben. Het 

belang van het hebben van een leuke werkomgeving en het hebben van een goede relatie 

met collega’s is erg groot. Door het hoge belang van de sociale waarde, zijn de gaps in deze 

waarde, tussen de verwachte score van UJG en het belang, relatief groot. 

 

Ten tweede verwachten juristen zich vooral aangetrokken te voelen tot UJG door de 

ontwikkelwaarde, waarbij ze vooral verwachten een springplank voor een toekomstige baan 

aan te treffen en carrièreverbeterende ervaring op te doen. Dit zijn de hoogste verwachte 

voordelen van het werken bij UJG. Vooral van belang zijn het opdoen van 

carrièreverbeterende ervaring en het krijgen van meer zelfvertrouwen als gevolg van werken 

voor de organisatie. De gaps binnen de ontwikkelwaarde zijn gemiddeld. 
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Potentiële medewerkers verwachten van de interessewaarde vooral het leveren van 

hoogwaardige producten en diensten en het waarderen en benutten van je creativiteit door 

de organisatie. De interessewaarde staat op de tweede plek van verwachte voordelen van 

het werken bij UJG. Het belang van de interessewaarde staat op de een na laatste plek van 

de vijf waarden en de gaps zijn relatief klein. 

 

Van de economische waarde verwachten respondenten de minste voordelen bij UJG. Een 

positieve uitschieter is het opdoen van praktische ervaring binnen verschillende afdelingen. 

Een bovengemiddeld salaris is het minst verwachte voordeel van het werken bij UJG. Ook 

het hebben van een aantrekkelijk beloningspakket, goede promotiekansen en 

arbeidszekerheid binnen de organisatie worden niet erg hoog verwacht bij UJG. De gaps zijn 

met een gemiddelde van 1.08 in de economische waarde het grootst, aangezien 

respondenten hier een redelijk groot belang aan hechten. 

 

Respondenten verwachten ondanks het lage gemiddelde in de toepassingswaarde vooral dat 

UJG klantgericht is. Het belang van de voordelen die de toepassingswaarde biedt, is het 

laagst van alle vijf waarden. De gaps tussen het belang en de verwachte voordelen bij UJG 

zijn hierdoor bij de toepassingswaarde ook het kleinst. 

8.3 Aanbevelingen 

Dit onderzoek levert kennis op die ook interessant is voor andere organisaties. In deze 

paragraaf zal ik deze kennis weergeven, van waaruit ik ook aanbevelingen doe voor de 

organisatie UJG. 

 

‘Identiteit’ 

 Uit dit onderzoek komt ten eerste het belang naar voren van het goed uitdragen van de 

identiteit van de organisatie. Het management kan de identiteit van de organisatie 

namelijk anders overbrengen, dan dat medewerkers de identiteit van de organisatie zien. 

Bij UJG is deze ‘kloof’ tussen de identiteit die het management overbrengt en zoals 

medewerkers die zien niet heel groot, maar het geeft wel aan dat medewerkers de 

organisatie niet vanzelfsprekend hetzelfde omschrijven zoals het management dat doet.  

 

 Het is van belang dat medewerkers de identiteit van de organisatie niet alleen goed 

kennen, maar ook goed kunnen uitdragen, zodat er een zo goed mogelijk uitgangspunt 

voor de opbouw van het imago ontstaat. Een goed imago is belangrijk om meer en 

makkelijker zaken voor elkaar te krijgen zoals het werven en binden van (potentiële) 

medewerkers.  Om dit te bereiken is het verstandig alle communicatie uitingen van de 

organisatie door middel van corporate communicatie te integreren in één beleid. Voor de 

medewerkers van UJG is het vooral van belang te weten hoe de organisatie haar ambitie 

wil nastreven. De nieuwe kernwaarden ‘vooruitstrevend’ en ‘daadkrachtig’ zijn nog niet 

duidelijk en concreet voor medewerkers. Wat betreft het binden van medewerkers aan 

de organisatie zou de communicatie verbeterd kunnen worden en kennis behouden, 

gedeeld en benut kunnen worden door bijvoorbeeld vaker een terugkoppeling te vragen 

van opdrachten, een eindevaluatie van een opdracht te houden, de kennis over relaties 

op te slaan en mee te nemen, informatie uit coördinators van opdrachten te halen en 
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tenslotte door meer te praten over ideeën en medewerkers te betrekken en invloed 

geven bij beleid. 

 

 Een mogelijkheid om de identiteit over te brengen aan medewerkers, is door gebruik te 

maken van een corporate story. Een corporate story is een centraal verhaal van de 

organisatie dat vanuit de kernwaarden wordt gecreëerd. Er staat in wat de organisatie 

doet, hoe zij dat doet, waar zij vandaan komt en waar ze naartoe gaat. Dit biedt 

medewerkers, maar uiteindelijk ook klanten en potentiële medewerkers, houvast in de 

identiteit van de organisatie. Het bindt belangengroepen aan de organisatie vanuit de 

inhoud, zorgt voor identificatie met de organisatie en geeft de organisatie een 

onderscheidend vermogen. Een goede corporate story is gemakkelijk na te vertellen, 

roept emoties op, geeft herkenning aan de hoorder en erkenning voor de verteller 

(Hemminga, 2008). 

 

‘Imago’ 

 Het wijst erop dat de cognitieve laag van het imago van UJG nog niet goed ontwikkeld is. 

Ik adviseer UJG dan ook de bekendheid te vergroten. Er kan meer informatie over de 

organisatie gegeven worden in bijvoorbeeld media-uitingen, door middel van de nieuwe 

marketingcampagne, beurzen, inhousedagen, (ontbijt)presentaties en/of speeddate 

sessies. Zowel de naam wordt dan herkenbaarder, als de achtergrondinformatie over wat 

voor soort organisatie UJG is, wat UJG precies doet, welke functies er mogelijk zijn en 

wat er concreet verwacht wordt van een medewerker. Hoe ziet een dag van een UJG’er 

er bijvoorbeeld uit? Door medewerkers aan het woord te laten op bijvoorbeeld de 

internetsite (of zelfs een wervingssite ‘werkenbijUJG.nl’) wordt het beeld van werken bij 

UJG concreter gemaakt voor potentiële medewerkers. 

 

 Wat betreft de emotionele laag van het imago van UJG worden de kenmerken  

‘daadkrachtig’, ‘vooruitstrevend’ en ‘opinieleider‘ het laagst gewaardeerd door potentiële 

medewerkers. Indien deze drie kenmerken door het management gezien worden als 

kernwaarden en/of na te streven identiteit, adviseer ik UJG deze kenbaarder te maken.  

 

 Wat betreft de visuele laag van het imago kan de nieuwe marketingcampagne aangepast 

worden aan de feedback in de pretest onder rechtenstudenten. Hieruit bleek vooral dat 

er uit de advertenties niet blijkt wat voor organisatie UJG is, wat UJG precies doet en wat 

er concreet verwacht wordt van potentiële medewerkers. Dit kwam ook in de cognitieve 

laag naar voren. Er ontbreekt dus kortom een beeld van het ‘werken bij UJG’.  

 

 De meningslaag van het imago geeft veel informatie over de reden om daadwerkelijk bij 

UJG te solliciteren. De reden die potentiële medewerkers geven om te gaan solliciteren 

bij UJG, zouden meer benadrukt kunnen worden. Dit zijn met name het opdoen van 

werkervaring op verschillende opdrachten en bij verschillende opdrachtgevers, de 

ontwikkelmogelijkheden en de informele werksfeer. Redenen om niet te solliciteren bij 

UJG, richten zich op de detacheringbranche (geen vaste baan, geen band opbouwen, 

veel reistijd), de arbeidsvoorwaarden (niet concurrerend genoeg) en het aanbod en de 

inhoud van opdrachten (geen interessant of passend rechtsgebied). Door meer 

informatie over het werken bij UJG te geven, wordt de bekendheid van UJG vergroot. 
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Potentiële medewerkers raken dan meer vertrouwd met de organisatie en twijfel kan 

worden weggenomen.  

 

Aantrekkelijkheid als werkgever 

Elke laag van het imago is in een bepaalde fase van het wervingsproces relevant. In deze 

fasen is het belangrijk om je niet alleen te richten op economische voordelen, maar ook op 

de functionele voordelen zoals de ontwikkelwaarde en toepassingswaarde. Ook de 

psychologische voordelen, zoals de sociale waarde en interessewaarde zijn belangrijk. De 

kennis die dit onderzoek heeft opgeleverd over waarden die de doelgroep startende juristen 

belangrijk vindt in een werkgever, is ook voor andere organisaties relevant. Door je als 

organisatie juist op de waarden te richten die jou doelgroep van belang vindt, en deze in de 

juiste fase van het wervingsproces te benadrukken, realiseer je positievere resultaten in het 

wervingsproces (Hieronimus e.a., 2005). Omdat het in deze tijden van een krappe 

arbeidsmarkt moeilijk is hoogopgeleid personeel te werven, binden en boeien, kan de kennis 

uit dit onderzoek gebruikt worden om de hoogopgeleide doelgroep juristen binnen te halen 

en te behouden.  

 

 Uit de resultaten van de Employer Attractiveness schaal blijkt dat juristen de sociale 

waarde en de ontwikkelwaarde vooral verwachten aan te treffen bij UJG. Dit zijn ook de 

waarden waar zij het meeste belang aan hechten. Op de derde plek is de economische 

waarde van een organisatie van belang voor deze groep potentiële medewerkers. 

Potentiële medewerkers verwachten bij UJG echter niet veel van deze economische 

waarde. Ik adviseer UJG daarom ook de items uit de economische waarde ‘een 

bovengemiddeld salaris’, ‘arbeidszekerheid binnen de organisatie’, ‘een aantrekkelijk 

beloningspakket’ en ‘goede promotiekansen’ te versterken. Ook uit het onderzoek AGO 

HogeropII! (2005) blijkt dat de ontwikkelwaarde (inhoud van het werk, mogelijkheid 

opleidingen te volgen) en de sociale waarde (werksfeer) de belangrijkste pullfactoren 

voor juristen te zijn om voor een werkgever te kiezen. De meest onderscheidende 

motieven van juristen vallen binnen de economische waarde (vast contract, acceptabele 

werkdruk, goede CAO en goede pensioenregeling). 

 

 De aantrekkelijkheid van UJG als werkgever richt zich vooral op de volgende punten die 

UJG meer kan benadrukken in haar arbeidsmarktcommunicatie beleid: UJG is een 

springplank voor een toekomstige baan, bij UJG kan ik carrièreverbeterende ervaring 

opdoen, bij UJG doe ik praktische ervaring binnen verschillende afdelingen op, UJG is 

klantgericht, bij UJG heb ik een goede relatie met collega’s, bij UJG heb ik 

ondersteunende en stimulerende collega’s en UJG levert hoogwaardige producten en 

diensten. Deze voordelen worden door potentiële medewerkers het meest verwacht van 

het werken bij UJG. 

 

 Startende juristen vinden de volgende punten vooral belangrijk bij een potentiële 

werkgever: Een organisatie heeft een leuke werkomgeving, bij deze organisatie kan ik 

een goede relatie met collega’s hebben, bij deze organisatie kan ik carrièreverbeterende 

ervaring opdoen, werken voor deze organisatie geeft mij meer zelfvertrouwen, de 

organisatie levert hoogwaardige producten en diensten en bij deze organisatie heb ik 

ondersteunende en stimulerende collega’s. Dit is ook voor andere organisaties relevant. 
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 De grootste gaps tussen de voordelen die startende juristen verwachten van het werken 

bij UJG en het grotere belang wat ze aan deze voordelen hechten zijn: Een 

bovengemiddeld salaris, een leuke werkomgeving, goede promotiekansen binnen de 

organisatie, een aantrekkelijk beloningspakket, een goed gevoel over jezelf als gevolg 

van werken binnen deze organisatie en arbeidszekerheid binnen de organisatie. Dit zijn 

punten die UJG dus nog kan verbeteren, waarbij de meeste gaps zich bevinden binnen 

de economische waarde, gevolgd door de sociale waarde en ontwikkelwaarde.  

 

Kortom, door de resultaten en aanbevelingen in dit onderzoek, brengen identiteit en imago 

UJG naar de top van toonaangevende juridische dienstverlening! Meer informatie over de 

organisatie, wat UJG precies doet en welke voordelen het werken bij UJG biedt, zorgen voor 

een concreter beeld, een grotere naamsbekendheid en meer vertrouwen in de organisatie. 

Hierdoor ontstaat er een positiever imago van UJG op de arbeidsmarkt. 

 

Van belang is wel te realiseren dat effectieve arbeidsmarktcommunicatie aan moet sluiten bij 

de totale merkstrategie en employer branding van de organisatie (Hieronimus e.a., 2005).  

Elke organisatie is uniek, maar wat een organisatie precies uniek maakt, is voor potentiële 

medewerkers van belang om te kiezen voor een werkgever. Hiervoor is het van belang te 

weten wat de organisatie onderscheidt van concurrenten en komt de identiteit van de 

organisatie weer om de hoek kijken. Medewerkers moeten die goed kennen en uit kunnen 

dragen. Als medewerkers de identiteit kunnen uitdragen in een corporate story, krijgen 

potentiële medewerkers een goed beeld van wat het werken voor de organisatie inhoudt. 

Een corporate story zorgt er dus niet alleen voor dat het management de identiteit van de 

organisatie kan overbrengen op medewerkers. Medewerkers moeten het verhaal zich eigen 

maken en door kunnen vertellen, waardoor ook de betrokkenheid, trots en performance 

verbeteren (Erickson, 2007). De organisatie onderscheidt zich hierdoor van concurrenten, 

waardoor juist die potentiële medewerkers aangetrokken worden, die zich herkennen in de 

identiteit van de organisatie.   
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Nawoord 
 

Hiermee ben ik aan het einde gekomen van dit onderzoek. Het proces van onderzoek doen 

vraagt om een reflectie na afloop. Ik heb met het doen van dit onderzoek veel geleerd, wat 

ook in mijn persoonlijke leerverslag naar voren is gekomen. Als ik reflecteer op het proces 

van onderzoek doen, begon het hele traject met het oriënteren en kiezen van een 

onderwerp wat mij aansprak. Na diverse zoektochten op internet, inlezen in de bibliotheek 

en praten met diverse organisaties kwam voor mij ‘imago’ naar boven als iets wat ik 

interessant vond en wilde gaan onderzoeken bij een organisatie. Bij het verzamelen van 

informatie hierover, heb ik gemerkt dat ik zoveel mogelijk literatuur wilde lezen over imago, 

zodat ik zeker wist dat ik niks belangrijks vergat of over het hoofd zag. Hier kwam mijn 

zorgvuldige en gestructureerde werkwijze naar voren, waarbij ik geen onzekerheid 

tolereerde wat betreft het niet weten hoe ik het ga aanpakken. Ik wilde dus zoveel mogelijk 

weten en dook helemaal in het onderwerp, waarbij ik eigenlijk niet precies wist wat ik nou 

concreet wilde onderzoeken en hoe ik dat kon gaan doen. Achteraf zou ik dit eerder op een 

rijtje hebben gezet, voordat ik de boeken in dook om mijn literatuuronderzoek op te zetten. 

Nu bleek namelijk op een later feedback moment, dat ik veel te volledig wilde zijn in het 

opzetten van mijn literatuuronderzoek. Door het betrekken van allerlei aanverwante zaken 

kwam er geen duidelijk antwoord op de vraag ‘wat neem ik uit al deze literatuur mee voor 

het onderzoeken van imago bij een organisatie?’. Ik had me meer moeten focussen op de 

informatie die ik echt nodig had voor het ontwikkelen van mijn onderzoeksinstrument. 

 

Ik ben vervolgens doorgegaan met het ontwikkelen van een onderzoeksinstrument en het 

verzamelen van resultaten, waardoor achteraf pas bleek dat dit niet goed aansloot bij de 

structuur van mijn onderzoeksvragen. Dit had te maken met het feit dat de basis van mijn 

onderzoek, het frame, niet stevig stond. Na een tijd goed nadenken, feedback momenten, 

het anders formuleren van onderzoeksvragen en een aantal structuur interventies, heb ik de 

resultaten toch goed kunnen verwerken. Ik ben dus achteraf te snel begonnen met het 

ontwikkelen van mijn onderzoeksinstrument, waardoor dit niet geheel aansloot bij het 

literatuuronderzoek en de onderzoeksvragen die ik wilde beantwoorden. Dit is iets waar ik 

de volgende keer meer tijd voor zou nemen. De wijze les die dit oplevert: laat de informatie 

allemaal eerst goed bezinken en zorg dat het ‘frame’ van het onderzoek stevig staat, 

voordat je actie onderneemt en gelijk aan de slag gaat met het verzamelen van gegevens. 

Dit typeert mijn werkwijze zoals ook in het leerverslag beschreven. Zeker in het proces van 

onderzoek doen, komen er momenten van onzekerheid voor, waarbij het even niet helder is 

welke kant het verder op gaat. Dit is niet erg en ik zou hier dan ook de volgende keer 

anders mee omgaan. Sociaal wetenschappelijk onderzoek is immers nooit van tevoren te 

voorspellen. 

 

Al met al kijk ik terug op een plezierige en leerzame periode, die met goed resultaat en op 

tijd is afgerond. Tenslotte wil ik Harmen Hop en Iris van Veenendaal nogmaals bedanken 

voor de begeleiding tijdens mijn onderzoek vanuit UJG en de universiteit. 

 

Marloes Aarden – juli 2008 
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Bijlagen  
 
 

Bijlage 1: Resultaten Imago uit Medewerker Tevredenheidonderzoek 2007 

De onderstaande uitspraken corresponderen achtereenvolgens met elke regel van 

percentages in de grafiek. 

 

1. Pragmatisch Jurisme staat bij UJG voorop 

2. Bij UJG denk ik aan een fris en jong bedrijf 

3. UJG heeft een open en informeel karakter 

4. UJG treedt daadkrachtig op in het doen van zaken 

5. De uitstraling van UJG is zakelijk 

6. Voor de opdrachtgever is UJG een betrouwbare partij 

7. UJG is een dienstverlener van een hoge kwaliteit 
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Overzicht loyaliteit:  
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Bijlage 2: Topiclijst interviews medewerkers 

 Welke kenmerken zou je spontaan noemen bij UJG? Spontane associatie, waar denk 

je aan bij UJG?  

 

 Welke kenmerken zijn al jaren ongeveer hetzelfde aan UJG? (continuïteitskenmerken) 

 Zie je ook vernieuwende kenmerken aan UJG? Zo ja, welke? (bijvoorbeeld sinds 

overname, sinds nieuwe campagne..?) 

 Kenmerkt UJG zich door iets wat uniek voor haar is? Zo ja wat zo nee, waarom niet? 

(onderscheidende kenmerken) 

 Welke kenmerken behoren echt tot de kern van UJG (echt de cultuur die overal, in 

alle onderdelen, herkenbaar is) (centraliteitskenmerken) 

 

 Wat zijn volgens jou de 5 meest typerende persoonlijkheidskenmerken van UJG? Een 

persoonlijkheidskenmerk is het gedrag waarmee de waarden van de organisatie 

worden gerealiseerd. 

 

 In hoeverre kun je jezelf identificeren met UJG? Wat betekent UJG voor jou? 

Waarom ben je trots op UJG? Waarom wil je hier werken? 

 

 Hoe zou het management van UJG de organisatie volgens jou omschrijven? Hoe zien 

zij UJG en hoe zouden ze UJG het liefst willen zien volgens jou? Wat dragen ze uit en 

waar baseer je deze wens van het management op? 

 Komt dit overeen met jouw beeld van UJG (werkelijke identiteit?) ? 

 Hoe zou dit komen dat dit wel/niet overeenkomt?  

 

 Hoelang werk je bij UJG? 

 Wat was je beeld van de organisatie voordat je er kwam werken? 

 Is dit beeld veranderd sinds je er werkt? In welk opzicht? Hoe komt dat? 

 

 Wat vind je van de nieuwe campagne? 

 Geeft dit volgens jou een goed (beter dan voorheen?) beeld weer van UJG naar 

externe belangengroepen?  

 Wat kan er naar jouw idee eventueel aan veranderd worden aan de campagne?  
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Bijlage 3: Vragenlijst online enquête over imago UJG 

 

 

Meedoen aan een onderzoek en een iPod Nano winnen? 

 
Vraag 1 

Wat is je geslacht? 
  Man 

  Vrouw 

 

 

Vraag 2 

Wat is je leeftijd? 

 
________   

 

 

Vraag 3 

Wat is je opleidingsniveau? 
  HBO 

  WO Doctoraal stelsel 

  WO Bachelor-Master stelsel 

  Anders: ______________________________________ 

 

 

Vraag 4 

Wat is op jou van toepassing? 
  Ik studeer nog. 

  Ik ben (net) afgestudeerd en werkzoekend. 

  Ik werk en heb 0 tot 3 jaar werkervaring. 

  Ik werk en heb 3 tot 5 jaar werkervaring. 

  Ik werk en heb 5 of meer jaar werkervaring. 

  Anders: ______________________________________ 

 

 

Vraag 5 

In hoeverre ben je bekend met UJG? 
  Ik ken UJG goed en weet wat UJG doet. 

  Ik ken UJG van naam en weet globaal wat UJG doet. 

  Ik ken UJG van naam. 

  Ik heb niet eerder van UJG gehoord. 

  Anders: ______________________________________ 

 

 

Vraag 6 

Hoe ken je UJG? Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 
  Door persoonlijk contact met de organisatie (beurs, sollicitatie). 

  Via mijn persoonlijke netwerk (verhalen van bekenden). 

  Door uitingen in de media. 

  Ik heb nog nooit van UJG gehoord. 

  Anders: ______________________________________ 
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Juridische dienstverleners 
Een juridische dienstverlener biedt hulp op het gebied van wet- en regelgeving en geeft antwoord op rechtskundige vraagstukken 

op diverse gebieden. Ook is het bijvoorbeeld mogelijk een juridische dienstverlener in te schakelen als tijdelijke juridische kracht 

in een bedrijf, of voor mediation bij geschillen. 

Vraag 7 

Ken je Nederlandse juridische dienstverleners? Zo ja, welke ken je? 

 
______________________________________ 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

 

 

UJG is een juridische dienstverlener. Ook al ken je UJG misschien niet zo goed, je hebt er 

waarschijnlijk wel een beeld bij. 

 
Vraag 8 

Als je denkt aan ''UJG'', welke drie woorden komen er dan als eerste in je op? Let op: Probeer 

hierbij een korte toelichting te geven. 

 
______________________________________ 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

 

 

Vraag 9 

Ondanks dat je UJG misschien niet zo goed kent, probeer hieronder zo goed mogelijk aan te geven 

in hoeverre je de volgende kenmerken vindt passen bij UJG? 1= helemaal niet passend bij UJG, 10= 

heel goed passend bij UJG. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Daadkrachtig           

Praktisch           

Betrouwbaar           

Jong/Fris           

Dynamisch           

Oplossingsgericht           

Ambitieus/Gedreven           

Opinieleider           

Vooruitlopend           

Klantgericht           

Kwalitatief           

Kennisintensief           

Professioneel           

Juristencollectief           

Informeel           

Pro-actief           

 

 

Aantrekkelijkheid werkgever 
Ondanks het feit dat je niet bij UJG werkt, willen we graag weten welke voordelen je verwacht van het werken bij UJG. Ook 

wordt gevraagd welk belang je hecht aan diverse kenmerken van een potentiële werkgever. 
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Vraag 10 

Geef van de onderstaande punten aan hoe UJG naar jouw idee daarop scoort en hoe belangrijk je ze 

vindt bij het beoordelen van een potentiële werkgever. 1=laag, 10=hoog 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a. Erkenning/waardering 

door het management 

Score UJG           

 Belang           

b. Een leuke 

werkomgeving. 

Score UJG           

 Belang           

c. Een springplank voor 

een toekomstige baan. 

Score UJG           

 Belang           

d. Een goed gevoel over 

jezelf als gevolg van werken voor 

deze organisatie. 

Score UJG           

 Belang           

e. Meer zelfvertrouwen 

als gevolg van werken voor deze 

organisatie. 

Score UJG           

 Belang           

f. Carrière verbeterende 

ervaring opdoen. 

Score UJG           

 Belang           

g. Een goede relatie met je 

superieuren hebben. 

Score UJG           

 Belang           

h. Een goede relatie met je 

collega’s hebben. 

Score UJG           

 Belang           

i. Ondersteunende en 

stimulerende collega’s. 

Score UJG           

 Belang           

j. Werken in een 

enerverende omgeving. 

Score UJG           

 Belang           

k. Innovatieve werkgever 

– nieuwe 

werkmethoden/vooruitstrevend. 

Score UJG           

 Belang           

l. Waarderen en benutten 

van je creativiteit door de 

organisatie. 

Score UJG           

 Belang           

 

 

Vraag 11 

Geef tevens van de onderstaande punten aan hoe UJG naar jouw idee daarop scoort en hoe 

belangrijk je ze vindt bij het beoordelen van een potentiële werkgever. Ook hierbij geldt 1=laag, 

10=hoog. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

m. De organisatie levert 

hoogwaardige producten en 

diensten. 

Score UJG           

 Belang           

n. De organisatie levert Score UJG           
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innovatieve producten en 

diensten. 

 Belang           

o. Goede promotiekansen 

binnen de organisatie. 

Score UJG           

 Belang           

p. Humanitaire organisatie 

– doet iets terug voor de 

maatschappij. 

Score UJG           

 Belang           

q. Mogelijkheid toe te 

passen wat in tertiair onderwijs is 

geleerd. 

Score UJG           

 Belang           

r. Mogelijkheid anderen 

te leren wat je hebt geleerd. 

Score UJG           

 Belang           

s. Acceptatie en je thuis 

voelen. 

Score UJG           

 Belang           

t. De organisatie is 

klantgericht. 

Score UJG           

 Belang           

u. Arbeidszekerheid 

binnen de organisatie. 

Score UJG           

 Belang           

v. Praktische ervaring 

binnen verschillende afdelingen. 

Score UJG           

 Belang           

w. Vrolijke 

werkomgeving. 

Score UJG           

 Belang           

x. Een bovengemiddeld 

basissalaris. 

Score UJG           

 Belang           

y. Een aantrekkelijk 

integraal beloningspakket. 

Score UJG           

 Belang           

 

 

Vraag 12 

Welk rapportcijfer geef je UJG voor het onderdeel 'aantrekkelijkheid als werkgever'? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

 

 

Vraag 13 

Zou je bij UJG willen werken? Geef hierbij aan waarom wel of waarom niet. 

 
______________________________________ 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 
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Bijlage 4: Overzicht totaal aantal juridische HBO en WO starters. 

 
Bron: AGO Starters! 2006: 8 
 
 

 
 

Bron: AGO Starters! 2006: 9
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Bijlage 5:  

Organogram Utrechtse Juristen Groep (bron: intranet UJG, 1 april 2008). 

Algemeen 

Directeur 
 Karin Korstanje

Financieel 

Directeur 
 Marcel van der Linden

Directeur Legal
Max Hübner 

Businessunit 

Manager
VACATURE

Businessunit 

Manager
 Eelco Stuut

Accountmanager
 Natascha Jonkers 

Comm. Consultant
 Richard Jansen

Recruiter
Namita Mathura

Consultant W&S
Desirée Mohrmann 

Resourcemanager
Marsha Kool  

Juristen

B.U.2 

B.U. 2

Accountmanager
 Robert de Groot

Accountmanager
 Stéphanie Slooff

Adm. Mdw. BU
Cynthia Bakker 

Resourcemanager
Janine Fischer 

Accountmanager
Ankie Nooijen

Recruiter
Kenza Tarqaat 

Management ass.
 Nienke Brandligt

Resourcemanager

 Anna Catharina 

Ashouwer

Juristen

B.U. 1 

B.U. 1

Hoofd 

Bedrijfsbureau
Yvette Werkman

 Marketing 

Manager
Harmen Hop 

Bedrijfsjurist

 Barbara Archbold

Manager HR
Karlien van Ouwerkerk 

Kwaliteits 

manager
 Dennis Smit

ICT Manager
Olivier van der Meijden 

Coördinator 

finance
Angélique v. Kippersluis

LSC 

 

Kennismanager
 Karen Gardenbroek

MT

Directie-

Secretaresse
Margriet van Kessel

Accountmanager

 Ester van Uden 

Accountmanager
VACATURE 

Sr. Comm. 

Consultant
Petra Lagemaat

Recruiter
Mariska Pastoors

Accountmanager
Marianne Hangelbroek 

FO Implementatie 

manager (tijdelijk)
Jessica Meijntjes

Comm. Consultant
Daniëlle de Jong 

Accountmanager
Robert Barentz 

Consultant W&S
Frederique Dunning

Juridisch 

Secretaresse
 Ireen de Kluijs

Juridisch 

Secretaresse

 Yamina Oulich

Telefoniste / 

receptioniste
Kelly Tji

Tel. / recept. / 

adm. Mdw.

Ans van Seventer 

Mdw Facilitaire 

dienst
Ronald Willemse 

Sr. HR Consultant
Marieke van der Leen

Mdw HR

 Corina van der Maas

Coördinator 

opleidingen
Heleen de Jonge

Mdw marketing
Lisette de Heer

Mdw ICT
 Patrick van Eck

Financieel adm. 

mdw
 Evelien Jansen

Executive 

Consultant
Janine Verweij

Directie-

Secretaresse
Margriet van Kessel

Dossiercoördinator 

LSC
 Karen Gardenbroek 

Sr. Comm. 

Consultant
Inge Saat 

Executive 

Consultant
Janet van Zoest

 Consultant W&S
VACATURE 

Adm. Mdw. BU
 VACATURE

Telefoniste / 

receptioniste
May el Salih 

Coördinator 

recruitment
Lieke Telle
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Bijlage 6: Uitnodigingsmail enquête 

 
Beste …, 

 

In het kader van mijn afstudeerscriptie van mijn universitaire masterstudie Communicatie, 

Beleid en Management doe ik een onderzoek naar de identiteit en imago van een juridische 

organisatie.  

 

 

 

Jij kunt hier nu aan meewerken door in een paar minuten de vragenlijst in te vullen via 

onderstaande link. Hier zou je me een enorm plezier mee doen en daarnaast verloot ik 

onder de deelnemers een iPod Nano!  

 

 

 

De vragenlijst gaat over kenmerken die je vindt passen bij een werkgever en aspecten die je 

belangrijk vindt in een baan. Vul de vragenlijst nu gelijk even in via de link, uitereraad 

worden je antwoorden vertrouwelijk behandeld. 

 

 

 

Alvast bedankt voor je medewerking! 

 

Als u wilt deelnemen, ga naar: 

http://www.surveyworld.net/sw/surveys/part.asp?S=34138&P=12227999&R=2&H=E49A98

D3C3983B5296492814D03E0085F50892CB  

 

Als u NIET wilt deelnemen, ga naar: 

http://www.surveyworld.net/sw/surveys/nonpart.asp?S=34138&P=12227999&R=2&H=E49

A98D3C3983B5296492814D03E0085F50892CB  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Marloes Aarden - Marketing & Communicatie 

UJG 

 

http://www.surveyworld.net/sw/surveys/part.asp?S=34138&P=12227999&R=2&H=E49A98D3C3983B5296492814D03E0085F50892CB
http://www.surveyworld.net/sw/surveys/part.asp?S=34138&P=12227999&R=2&H=E49A98D3C3983B5296492814D03E0085F50892CB
http://www.surveyworld.net/sw/surveys/nonpart.asp?S=34138&P=12227999&R=2&H=E49A98D3C3983B5296492814D03E0085F50892CB
http://www.surveyworld.net/sw/surveys/nonpart.asp?S=34138&P=12227999&R=2&H=E49A98D3C3983B5296492814D03E0085F50892CB
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Bijlage 7: Achtergrondgegevens van respondenten 

 
1. Geslacht van respondenten: 

 

 
 

2. Leeftijd van respondenten: 

 

Van 18 tot 35 jaar.  

 

3. Opleidingsniveau van respondenten: 
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4. Werksituatie van respondenten: 
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Bijlage 8: Vragenlijst rechtenstudenten – maandag 28 april 

Deel 1: Achtergrondgegevens respondenten en indruk van UJG 

 

Vraag 1 

Wat is je geslacht? 

  Man 

  Vrouw 

 

Vraag 2 

Wat is je leeftijd? 

 

________   

 

Vraag 3 

Hoeveelste jaars rechtenstudent ben je? 

 

________   

 

Vraag 4 

In hoeverre ben je bekend met UJG? 
  Ik ken UJG goed en weet wat UJG doet. 

  Ik ken UJG van naam en weet globaal wat UJG doet. 

  Ik ken UJG van naam. 

  Ik heb niet eerder van UJG gehoord. 

  Anders: ______________________________________ 

 

Vraag 5 

Hoe ken je UJG? Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 

  Door persoonlijk contact met de organisatie (beurs, sollicitatie). 

  Via mijn persoonlijke netwerk (verhalen van bekenden). 

  Door uitingen in de media. 

  Ik heb nog nooit van UJG gehoord. 

  Anders: ______________________________________ 

 

Vraag 6 

Wat doet UJG volgens jou? Noem hier drie diensten van UJG. 

 

 

 

 

 

Ook al ken je UJG misschien niet zo goed, je hebt er waarschijnlijk wel een beeld 

bij. 

 

Vraag 7 

Als je denkt aan ''UJG'', welke drie woorden komen er dan als eerste in je op? 

Probeer hierbij een korte toelichting te geven. Denk bijvoorbeeld aan positieve of 

negatieve kenmerken die je associeert met UJG of het beeld dat je bij de 

organisatie hebt. 
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Deel 2: Vraag nu om de advertenties van UJG aan Marloes. 

Vraag 9 

Hoe zou je, na het bekijken van de advertenties, omschrijven wat UJG doet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag 10 

Wat valt je op het eerste gezicht het meeste op aan deze advertenties? Hoe zou je 

bijvoorbeeld de uitstraling van de advertenties omschrijven? 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag 11 

Voor welke doelgroep denk je dat deze advertenties zijn? Is hij bijvoorbeeld 

gericht op studenten, starters, medioren of senioren? Waarom denk je dat? 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag 12 

Er wordt onderaan de advertentie gesproken over ‘de volgende dimensie juristen’. 

Wat houdt deze boodschap volgens jou in? 
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Vraag 13 

Er wordt in de advertentie ook gesproken over ‘ga voor perspectief’. Welk 

perspectief biedt UJG volgens jou? 

 

 

 

 

 

Vraag 14 

Let eens op de gebruikte fotografie in de advertenties. Punten waar je op kunt 

letten zijn bijvoorbeeld de man/vrouw verhouding, de locatie van de foto’s, het 

kleurgebruik, kenmerken zoals vrolijk, stoer, heftig, open, zakelijk, vriendelijk, 

professioneel. Probeer over al deze punten je mening te geven. 

a) Wat vind je van de fotografie in advertentie 1?  

 

 

 

  

b) Wat vind je van de fotografie in advertentie 2? 

 

 

 

 

Vraag 15 

Spreekt het taalgebruik in de advertenties je aan? Punten waar je op kunt letten 

zijn bijvoorbeeld vind je het motiverend, direct, populair, zakelijk of juist 

informeel? Noem hier 3 kenmerken. 

 

 

 

 

 

Vraag 16 

Ziet UJG er op basis van deze advertenties uit als een aantrekkelijke organisatie 

om voor te werken? Waarom wel/waarom niet? 

 

 

 

 

Vraag 17 

Wat kan er volgens jou verbeterd worden aan deze advertenties? Wat mis je in 

deze advertenties? 
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Bijlage 9: Nieuwe advertenties UJG 

 

(worden los toegevoegd op volgende pagina,  niet digitaal beschikbaar)
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Bijlage 10: Totaaloverzicht scores UJG, belang en gaps 

1. Van hoogste score UJG naar laagste score UJG: verwachte voordelen van het 

werken bij UJG 

 

Rood is ontwikkelwaarde 

Paars is economische waarde 

Blauw is toepassingswaarde 

Groen is sociale waarde 

Oranje is interessewaarde  
 

5. 7.4 Een springplank voor een toekomstige baan 

7.4 Carrière verbeterende ervaring opdoen. 
 

1. 7.2 Praktische ervaring binnen verschillende afdelingen. 
7.2 De organisatie is klantgericht. 

 

2. 7.1 Een goede relatie met je collega’s hebben. 
7.1 Ondersteunende en stimulerende collega’s. 

 

3. 7.0 De organisatie levert hoogwaardige producten en diensten. 
 

4. 6.9 Waarderen en benutten van je creativiteit door de organisatie 
6.9 Werken in een enerverende omgeving. 
6.9 Een leuke werkomgeving. 
6.9 Vrolijke werkomgeving 
6.9 Meer zelfvertrouwen als gevolg van werken voor deze organisatie. 

 

5. 6.8 Innovatieve werkgever – nieuwe werkmethoden/vooruitstrevend. 

6.8 Een goede relatie met je superieuren hebben. 

6.8 Mogelijkheid toe te passen wat in tertiair onderwijs is geleerd. 
6.8 Mogelijkheid anderen te leren wat je hebt geleerd. 
6.8 Acceptatie en je thuis voelen. 

 

6. 6.7 De organisatie levert innovatieve producten en diensten. 

 

7. 6.6 Een goed gevoel over jezelf als gevolg van werken voor deze organisatie. 
6.6 Arbeidszekerheid binnen de organisatie. 
6.6 Goede promotiekansen binnen de organisatie. 

 

8. 6.5 Erkenning/waardering door het management 
 

9. 6.4 Een aantrekkelijk beloningspakket. 
 

10. 6.0 Humanitaire organisatie – doet iets terug voor de maatschappij 

6.0 Bovengemiddeld salaris 
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2. Van grootste naar kleinste belang: 
 

Rood is ontwikkelwaarde 

Paars is economische waarde 

Blauw is toepassingswaarde 

Groen is sociale waarde 

Oranje is interessewaarde 

 
1. 8.4 Een leuke werkomgeving 

 

2. 8.2 Een goede relatie met je collega’s hebben. 

 

3. 8.1 Carrière verbeterende ervaring opdoen. 

 

4. 8.0 Meer zelfvertrouwen als gevolg van werken voor deze organisatie 

 

5. 7.9 De organisatie levert hoogwaardige producten en diensten. 

7.9 Ondersteunende en stimulerende collega’s. 

 

6. 7.8 Vrolijke werkomgeving. 

7.8 Waarderen en benutten van je creativiteit door de organisatie. 

7.8 Goede promotiekansen binnen de organisatie. 

7.8 Arbeidszekerheid binnen de organisatie. 

7.8 Een goed gevoel over jezelf als gevolg van werken voor deze organisatie. 

 

7. 7.7 Springplank voor toekomstige baan 

7.7 Werken in een enerverende omgeving. 

7.7 Een goede relatie met je superieuren hebben. 

 

8. 7.6 Een bovengemiddeld salaris. 

7.6 Een aantrekkelijk beloningspakket 

7.6 Erkenning/waardering door het management 

7.6 De organisatie is klantgericht. 

 

9. 7.5 Praktische ervaring binnen verschillende afdelingen 

 

10. 7.4 Mogelijkheid anderen te leren wat je hebt geleerd. 

 

11. 7.3 Acceptatie en je thuis voelen. 

7.3 Mogelijkheid toe te passen wat in tertiair onderwijs is geleerd. 

 

12. 7.2 Innovatieve werkgever – nieuwe werkmethoden/vooruitstrevend 

 

13. 7.1 De organisatie levert innovatieve producten en diensten. 

 

14. 6.9 Humanitaire organisatie – doet iets terug voor de maatschappij 
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3. Van kleinste naar grootste gap: 

 

Rood is ontwikkelwaarde 

Paars is economische waarde 

Blauw is toepassingswaarde 

Groen is sociale waarde 

Oranje is interessewaarde 

 

1. 0.2 Praktische ervaring binnen verschillende afdelingen. 

 

2. 0.3 De organisatie is klantgericht. 
0.3 Een springplank voor een toekomstige baan 

 

3. 0.4 Innovatieve werkgever – nieuwe werkmethoden/vooruitstrevend 
0.4 De organisatie levert innovatieve producten en diensten. 

 

4. 0.5 Acceptatie en je thuis voelen. 
0.5 Mogelijkheid toe te passen wat in tertiair onderwijs is geleerd. 

 

5. 0.6 Mogelijkheid anderen te leren wat je hebt geleerd. 
 

6. 0.7 Carrièreverbeterende ervaring opdoen. 
 

7. 0.8 Ondersteunende en stimulerende collega’s. 
0.8 Werken in een enerverende omgeving. 

 

8. 0.9 Humanitaire organisatie – doet iets terug voor de maatschappij 
0.9 Vrolijke werkomgeving 
0.9 Waarderen en benutten van je creativiteit door de organisatie. 
0.9 De organisatie levert hoogwaardige producten en diensten. 
0.9 Een goede relatie met je superieuren hebben. 

 

9. 1.1 Meer zelfvertrouwen als gevolg van werken voor deze organisatie. 
1.1 Erkenning/waardering door het management 
1.1 Een goede relatie met je collega’s hebben. 

 

10. 1.2 Arbeidszekerheid binnen de organisatie. 
1.2 Een goed gevoel over jezelf als gevolg van werken voor deze organisatie. 
1.2 Een aantrekkelijk beloningspakket 

1.2 Goede promotiekansen binnen de organisatie. 

 

11. 1.5 Een leuke werkomgeving. 

12. 1.6 Een bovengemiddeld salaris  



 

Een onderzoek naar de identiteit en het imago van UJG - Marloes Aarden 

13

3 

 

Bijlage 11: Resultaten enquête per waarde 

 

 Interessewaarde: 

 

Vraag Score UJG Belang Gap 

J 

Werken in een enerverende omgeving. 

6.9 7.7 0.8 

K 

Innovatieve werkgever – nieuwe 

werkmethoden/vooruitstrevend. 

6.8 7.2 0.4 

L 

Waarderen en benutten van je creativiteit door de 

organisatie. 

6.9 7.8 0.9 

M 

De organisatie levert hoogwaardige producten en 

diensten. 

7.0 7.9 0.9 

N 

De organisatie levert innovatieve producten en 

diensten. 

6.7 7.1 0.4 

 
Sociale waarde: 

 

Vraag Score UJG Belang Gap 

B. 

Een leuke werkomgeving. 

6.9 8.4 1.5 

G. 

Een goede relatie met je superieuren 

hebben. 

6.8 7.7 0.9 

H. 

Een goede relatie met je collega’s 

hebben. 

7.1 8.2 1.1 

I. 

Ondersteunende en stimulerende 

collega’s. 

7.1 7.9 0.8 

W. 

Vrolijke werkomgeving. 

6.9 7.8 0.9 
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Economische waarde: 

 

Vraag Score UJG Belang Gap 

O. 

Goede promotiekansen 

binnen de organisatie. 

6.6 7.8 1.2 

U. 

Arbeidszekerheid 

binnen de organisatie. 

6.6 7.8 1.2 

V. 

Praktische ervaring 

binnen verschillende 

afdelingen. 

7.3 7.5 0.2 

X. 

Een bovengemiddeld 

salaris. 

6.0 7.6 1.6 

Y. 

Een aantrekkelijk 

beloningspakket. 

6.4 7.6 1.2 

 
 

Ontwikkelwaarde: 

 

Vraag Score UJG Belang Gap 

A. 

Erkenning/waardering 

door het management. 

6.5 7.6 1.1 

C. 

Een springplank voor 

een toekomstige baan. 

7.4 7.7 0.3 

D. 

Een goed gevoel over 

jezelf als gevolg van 

werken voor deze 

organisatie. 

6.6 7.8 1.2 

E. 

Meer zelfvertrouwen als 

gevolg van werken voor 

deze organisatie. 

6.9 8.0 1.1 

F. 

Carrière verbeterende 

ervaring opdoen. 

7.4 8.1 0.7 
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Toepassingswaarde: 

 

Vraag Score UJG Belang Gap 

P. 

Humanitaire 

organisatie – doet 

iets terug voor de 

maatschappij 

6.0 6.9 0.9 

Q. 

Mogelijkheid toe te 

passen wat in tertiair 

onderwijs is geleerd. 

6.8 7.3 0.5 

R. 

Mogelijkheid anderen 

te leren wat je hebt 

geleerd. 

6.8 7.4 0.6 

S. 

Acceptatie en je 

thuis voelen. 

6.8 7.3 0.5 

T. 

De organisatie is 

klantgericht. 

7.3 7.6 0.3 
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