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Samenvatting  

Sinds januari 2006 is de basisverzekering in Nederland ingevoerd. Door de invoering van 

deze basisverzekering kreeg Achmea Zorg te kampen met te hoge kosten en een onvoldoende 

serviceniveau. Daarnaast was de klanttevredenheid ook laag. Samen met een extern 

adviesbureaus is ‘SENS’ voor Achmea ontwikkeld, om deze negatieve tendens tegen te gaan.  

SENS staat voor Samen Effectief Naar Succes. SENS is gebaseerd op de lean-methodiek. Dit 

programma heeft voor Achmea al het nodige opgeleverd. Maar hoe ervaren de medewerkers 

binnen Achmea Zorg hun werk nu? In dit onderzoek wordt onderzocht hoe de medewerkers 

die gesenst zijn, de kwaliteit van arbeid ervaren.  

 

Na een uitgebreide literatuurstudie die zich richt op de inhoud van de lean-methodiek, de 

betekenis van kwaliteit van arbeid en de relatie tussen deze twee begrippen, worden er diverse 

hypotheses opgesteld. Lean productie kan over het algemeen gedefinieerd worden als een 

manier van organiseren, waarbij de klant en continue verbetering centraal staan (Womack & 

Jones, 2003, aangehaald in Van Amelsvoort, 2006). De kwaliteit van arbeid wordt 

gedefinieerd aan de hand van Mok (1990) en houdt arbeidsinhoud, arbeidsverhoudingen, 

arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden in. Deze vier a’s kunnen opgesplitst worden 

in de volgende items: arbeidsinhoud: afwisseling in het werk, zelfstandigheid in het werk en 

leermogelijkheden; arbeidsverhoudingen: relatie met collega’s, relatie met direct 

leidinggevende, inspraakmogelijkheden; arbeidsomstandigheden: werktempo en 

werkhoeveelheid; arbeidsvoorwaarden: werktijden. Uit het literatuuronderzoek blijkt dat lean 

productie een gedifferentieerd effect heeft op kwaliteit van arbeid. Volgens onderzoek is er 

een negatief effect van lean productie op de aspecten arbeidsinhoud en 

arbeidsomstandigheden. Daarentegen bestaat er een positief effect van lean productie op de 

arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden.  

 

Door middel van een enquête, die is uitgezet onder alle medewerkers van Achmea Zorg 

Operations gevestigd in Zwolle, is de huidige kwaliteit van arbeid gemeten. Hieruit blijkt over 

het algemeen dat de respondenten positief zijn over de kwaliteit van arbeid. Ze zijn vooral 

tevreden over de relatie met collega’s, de werktijden die flexibel aan privéomstandigheden 

zijn aan te passen en de relatie met de direct leidinggevende. Het werktempo en 

werkhoeveelheid scoort het minst positief. Ook blijkt dat een deel van de medewerkers nu 

meer tevreden is over de items dan vòòr de invoering van SENS. Alleen op werktempo en 

werkhoeveelheid scoren na de invoering van SENS meer medewerkers negatief dan positief. 

Daarnaast zijn er enige verschillen te ontdekken tussen degenen die wel in dienst waren voor 

de invoering van SENS ten opzichte van degenen die toen niet in dienst waren. En zijn er 

enkele verschillen tussen de drie afdelingen in Zwolle, in relatie tot kwaliteit van arbeid. De 

ervaren kwaliteit van arbeid wordt voornamelijk bepaald door het werktempo en 

werkhoeveelheid en de inspraakmogelijkheden als items van kwaliteit van arbeid. 

 

In de enquête wordt er ook aandacht besteed aan de aspecten van SENS. Dit zijn de dagstart, 

de keek op de week, kaizens, het dagbord en verbeterideeën. Over de wijze waarop SENS is 

ingevoerd worden ook vragen gesteld. Middels een kwalitatief vooronderzoek zijn deze 

aspecten vastgesteld en zijn hier enquêtevragen voor opgesteld. Uit onderzoek blijkt dat men 

vrij hoog scoort op de aspecten van SENS en dat deze aspecten allemaal positief bijdragen 

aan de ervaren kwaliteit van arbeid. Ook blijkt dat hoe meer dagstarts er zijn, des te hoger het 

werktempo en de werkhoeveelheid is, des te lager de zelfstandigheid is en des te minder 

flexibel de werktijden zijn. Op basis van onder andere deze resultaten zijn er een aantal 

aanbevelingen voor Achmea Zorg Operations opgesteld, die in hoofdstuk 6 opgesomd staan.  
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1. Inleiding 

Dit hoofdstuk omvat de inleiding van het onderzoeksrapport. Allereerst zal in paragraaf 1.1 de 

achtergrond van het onderzoek aan bod komen en vervolgens wordt in paragraaf 1.2 de 

aanleiding van het onderzoek geschetst. Paragraaf 1.3 geeft een overzicht van de opbouw van 

het onderzoeksrapport. Waarna in paragraaf 1.4 de probleemstelling wordt geformuleerd,  

waarin zowel de doelstelling als de vraagstelling beschreven wordt. Tot slot geeft paragraaf 

1.5 de wetenschappelijke en praktische relevantie van het onderzoek weer.   

1.1 Achtergrond 

Op 1 januari 2006 is de basisverzekering ingevoerd aan de hand van de nieuwe 

Zorgverzekeringswet. De regering wil meer concurrentie brengen in het Nederlandse 

zorgsysteem, zodat er meer prikkels ontstaan om betere doelmatige zorg van hogere kwaliteit 

te leveren (website Van den Bovenkamp Verzekeringen, 2008). Belangrijke marktprikkels 

zijn onder andere dat er nu één grote verzekeringsmarkt is door één basisverzekering. Het 

verschil tussen ziekenfonds en particulier is verdwenen. Daarnaast is iedereen vrij om te 

kiezen waar hij/zij zich verzekert voor een basisverzekering en verzekerden mogen elk jaar 

wisselen van zorgverzekeraar. En er ontstaan makkelijker nieuwe toetreders als gevolg van 

minder overheidsbemoeienis met bouwen en verbouwen van zorginstellingen, met als gevolg 

meer ondernemerschap in de zorg. Tot slot is er een winstmotief ontstaan. Ziekenhuizen 

mogen nu bijvoorbeeld streven naar winst en deze ook uitkeren (Graafmans et al., 2008; 

website Mixe B.V., 2009).  

 

Als gevolg van het invoeren van deze basisverzekering is er dan ook marktwerking ontstaan 

op de markt van zorgverzekeraars. De liberalisering van de zorg vindt plaats onder het motto: 

“concurrentieprikkels waar het kan, overheidssturing waar het moet”, schrijft een 

marketingbureau voor de medische wereld op haar site. Dit heeft geleid tot toegenomen 

concurrentie onderling, blijkt uit verschillende nieuwspublicaties (website Van den 

Bovenkamp Verzekeringen, 2008). Anderen stellen echter dat deze concurrentie beperkt is. 

Na vele fusies hebben namelijk vier grote zorgverzekeraars een groot deel van de markt in 

handen gekregen. Achmea is marktleider, gevolgd door Uvit, CZ en Menzis (Smeets, 2008). 

 

Ook de markt van de gezondheidszorg bestaat uit vraag en aanbod. Op deze markt zijn drie 

partijen actief, dit zijn de zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de zorgvragers. “Op de 

zorgverleningsmarkt vragen patiënten zorg en bieden de zorgaanbieders zorg aan; op de 

zorginkoopmarkt koopt de zorgverzekeraar zorg in bij zorgaanbieders; op de 

zorgverzekeringsmarkt sluiten patiënten verzekeringen af en bieden zorgverzekeraars 

verzekeringen aan” (Graafmans et al., 2008). Zij merken op dat er in de gezondheidszorg niet 

een geheel vrije marktwerking kan ontstaan, maar een gereguleerde marktwerking. Een 

kenmerk van marktwerking is dat vragers zelf mogen bepalen waar zij hun product afnemen. 

Aanbieders zijn vrij in het bepalen van de aard en de prijs van het product. Voor de 

zorgverzekeraars betekent dit dat zij concurreren door hun producten beter en/of goedkoper 

aan te bieden dan de concurrent. Dit wordt wel enigszins gereguleerd door de overheid in de 

vorm van wetten en regels. Dit uit zich in het feit dat iedereen in Nederland verplicht is om 

een basisverzekering af te sluiten en dat iedere zorgverzekeraar verplicht is om iedere burger 

als klant op te nemen in de basisverzekering, ongeacht leeftijd, aandoeningen of lichamelijke 

kenmerken (Graafmans et al., 2008; Manshanden et al., 2006).  
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Deze concurrentie heeft ertoe geleid dat in 2006 18% van de verzekerden overgestapt is van 

zorgverzekering. In 2007 was dit aantal echter alweer gedaald tot 4% (Smeets, 2008). Tevens 

is er een meer kritische zorgconsument ontstaan. De markt is veel transparanter geworden. Er 

zijn vergelijkingswebsites ontstaan, waarop klanten de voor hun beste en goedkoopste 

zorgverzekeraar en zorgaanbieder kunnen uitkiezen (website Mixe B.V., 2009). Uiteindelijk 

moet het ertoe leiden dat de zorg efficiënter en doelmatiger wordt. Met het oog op de 

opkomende vergrijzing, nemen de kosten in de zorg toe. Dit komt doordat de totale 

gezondheidskosten die een persoon maakt, voornamelijk in de laatste twee jaar van iemands 

leven gemaakt worden (Manshanden et al., 2006). Om deze hoge kosten tegen te gaan, wordt 

gepleit voor meer efficiëntie. De zorg dient geoptimaliseerd te worden en dat kan 

bewerkstelligd worden door marktwerking.  

 

Zorgverzekeraars zijn op zoek gegaan naar oplossingen om deze concurrentie het hoofd te 

bieden. Maar wat hebben deze oplossingen voor effect op de medewerkers gehad binnen de 

zorgverzekeraars? 

1.1.1 Achmea 

De marktwerking had ook invloed op zorgverzekeraar Achmea. Achmea is de grootste 

verzekeraar van Nederland. Achmea heeft 22.000 medewerkers en kantoren op meer dan 60 

locaties in Nederland. Achmea biedt bedrijven, instellingen en consumenten een breed pakket 

verzekeringen, bancaire- en hypothecaire producten en diensten. Ook is Achmea actief op het 

gebied van pensioenadministraties, hulpverlening in binnen- en buitenland, arbodiensten, 

preventie, re-integratie en diensten die een gezonde leefstijl bevorderen. Achmea bestaat uit 

zes divisies voor de Nederlandse markt en een Europese. De divisies vallen uiteen in drie 

zogenaamde kanaalclusters, een voor elk distributiekanaal: bancair, intermediair en direct, en 

drie productclusters: Pensioenen, Zorg en Sociale Zekerheid. Achmea kent drie kernwaarden 

die gericht zijn op haar vier stakeholders: klanten, medewerkers, aandeelhouders en 

distributiepartners. Een kernwaarde is ‘Inleven’: “Wij verplaatsen ons in de behoeften van 

onze stakeholders en nemen de verantwoordelijkheid om hen te ‘ontzorgen’”. De andere twee 

kernwaarden zijn ‘vernieuwen’ en ‘waarmaken’. ‘Vernieuwen’ houdt in: “We weten welke 

zaken onze stakeholders bezighouden en reiken hen steeds betere oplossingen en producten 

aan. We zijn een professioneel bedrijf dat eigen initiatief waardeert en daarvoor de ruimte 

biedt. Wij durven verder te denken en te doen dan gebruikelijk is”. Onder ‘waarmaken’ wordt 

verstaan: “We zijn resultaatgericht en komen onze beloften na. We zijn betrouwbaar en 

werken transparant. Het bereiken van een goed resultaat, financieel en anderszins, levert ons 

energie en voldoening op” (Achmea intranet, 2009).  

 

De genoemde invoering van de basisverzekering en de daarmee ontstane marktwerking in de 

zorgverzekeringssector heeft vooral gevolgen gehad voor de divisie Zorg (organogram zie 

bijlage 1). “Achmea Zorg doet de ontwikkeling en beheer van zorgverzekeringen en –

services, voor particulieren maar ook steeds vaker vooral voor collectiviteiten. De producten 

worden verkocht via de eigen merken (als Zilveren Kruis Achmea, Groene Land Achmea 

etcetera), maar ook via de distributiedivisies. Zorg is verantwoordelijk voor de Achmea-brede 

zorginkoop en wordt op termijn thuisbasis van een Achmea-brede backoffice voor 

zorgverzekeringen” (Achmea intranet, 2009). Achmea Zorg is met 4,7 miljoen verzekerden 

één van de grootste zorgverzekeraars van Nederland. Binnen deze divisie zijn nu ongeveer 

1.800 medewerkers werkzaam. 

 

Uit verschillende publicaties binnen Achmea destijds blijkt dat het sinds de invoering van de 

basisverzekering niet goed ging binnen Achmea Zorg. Op intranet staat vermeld dat de kosten 
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te hoog waren en het serviceniveau onvoldoende was. Daarnaast was de klanttevredenheid 

ook laag. Na de invoering van de basisverzekering heeft Achmea Zorg gekozen voor een 

scherpe premiestelling richting de (potentiële) verzekerde en dit heeft ertoe geleid dat 

Achmea Zorg in de markt het verzekerdenaandeel in ieder geval heeft kunnen handhaven. 

Maar deze scherpe premiestelling heeft als consequentie gehad dat de inkomsten in het eerste 

en tweede jaar na de invoering van de basisverzekering aanzienlijk zijn gedaald. Vervolgens 

meende Achmea Zorg dat dit verlies in te lopen viel, door een kostenstrategie te hanteren 

binnen de Operationele afdelingen van Achmea Zorg. Op intranet is te lezen dat Achmea voor 

de efficiencyslag, waarover later meer, een half miljoen euro verlies per dag leed.  

1.1.2 SENS 

Als gevolg van deze negatieve tendens van te hoge kosten, de verliezen en een onvoldoende 

serviceniveau, heeft Achmea Zorg destijds het externe adviesbureau McKinsey ingeschakeld 

om hier verandering in te brengen. Er moest een efficiencyslag plaatsvinden. Dit adviesbureau 

heeft vervolgens de SENS-methodiek (Samen Effectief Naar Succes) voor Achmea Zorg 

ontwikkeld. De kern van SENS is om verspilling te elimineren vanuit het perspectief van de 

klant en zodoende zowel kwaliteit en doorlooptijd als ook kosten te verbeteren. Gezien de 

gevolgen van de marktwerking is het niet opmerkelijk dat er goed naar de wensen van de 

klant wordt gekeken. Achmea voerde een operational excellence-strategie: geld besparen, 

efficiënter werken en daarbij tegemoetkomend aan de wensen van de klant (Van Assen et al., 

2009). 

 

SENS is gebaseerd op de lean-methodiek. Over de lean-methodiek is al veel geschreven en 

onderzoek naar gedaan. Het is een manier van organiseren, waarbij de klant en continue 

verbetering centraal staan (Womack & Jones, 2003, aangehaald in Van Amelsvoort, 2006). 

Met de invoering van deze SENS-werkwijze verwachtte Achmea de negatieve trend te 

doorbreken en het bedrijfsresultaat weer op de rails te krijgen. Doelstelling was dat de 

operationele kosten met minimaal 30% omlaag moesten. Achmea wilde eind 2008 bij de top 

drie performers horen en medewerkers moesten weer trots zijn op hun bedrijf.  

 

De kern van SENS is dus verspilling elimineren. Dit sluit ook erg goed aan bij de kern van de 

lean-methodiek. Daarnaast staat de lean-methodiek bekend om weinig autonomie voor de 

medewerkers, heel veel aandacht voor de klant en een top-down gerichte structuur (Steijn, 

2001). Dit strookt niet meteen met de doelstellingen van Achmea om de medewerkers weer 

trots te laten zijn op het bedrijf. De lean-methodiek is een methode die uit Japan komt. De 

lean-methodiek is bekend geworden door autofabriek Toyota en komt oorspronkelijk uit de 

productie-industrie. Het is een oude methodiek en niet bepaald eigentijds. Kan een dergelijke 

methodiek dan zomaar ingevoerd worden in een organisatie als Achmea? Achmea, dat een 

Nederlands bedrijf is en geen industriële maar dienstverlenende organisatie. En kan het 

zomaar ingevoerd worden in een tijd dat top-down gerichte organisaties minder populair zijn 

dan organisaties met een bottom-up gerichte structuur? Het is dan ook uiterst interessant om 

te onderzoeken wat SENS heeft betekent binnen Achmea.  

 

De hoofdelementen van SENS zijn, zoals geformuleerd door McKinsey samen met de SENS-

experts, procesoptimalisatie, operationeel management en houding en gedrag. Volgens hen 

ontstaat het succes van SENS op het moment dat op deze drie gebieden simultaan wordt 

gestuurd. Deze drie gebieden definiëren zij als volgt: 

- Procesoptimalisatie (PO): 

De manier waarop activiteiten en middelen geoptimaliseerd bijeenkomen in gestroomlijnde 

processen. Iedereen is constant op zoek naar verbeteringen.  
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- Operationeel management (OM): 

De formele structuren en informatie waarmee de operaties gestuurd worden. Dit houdt onder 

andere in dat leidinggevenden zich verdiepen in het werk dat hun medewerkers doen.  

- Houding en gedrag (HG): 

De wijze waarop mensen in de werkomgeving denken, voelen en acteren, zowel individueel 

als collectief.  

 

De sturingsacties op deze aandachtsgebieden dragen bij aan drie eindproducten, zoals beoogd 

door SENS en McKinsey:  

1. impact: een steeds betere dienstverlening met meer zeer tevreden klanten tegen een 

steeds beter kostenniveau. 

2. opbouwen van vaardigheid in de organisatie rond deze werkwijze. Vaardigheid bij 

leidinggevenden en bij medewerkers, maar ook bij sens-experts die de lijn trainen en 

coachen. 

3. het genereren van verbeter momentum te meten in het commitment van de lijn om 

deze werkwijze te omarmen en ermee aan de slag te gaan.  

Meer informatie over de inhoud van SENS is terug te vinden in hoofdstuk 3.  

1.1.3 Gevolgen van SENS 

De invoering van SENS is gestart binnen enkele afdelingen van Operations (organogram zie 

bijlage 2) als onderdeel van Achmea Zorg, in januari 2007. Tot nu toe zijn er ongeveer 700 

medewerkers binnen de Zorgdivisie ‘gesenst’ binnen de afdelingen van Operations in Zwolle 

en Noordwijk. Deze invoering heeft de nodige gevolgen gehad voor de organisatie. Uit een 

interne evaluatie van SENS blijkt dat de efficiencyslag voor de administratieve afdelingen 

binnen de Zorgdivisie geleid heeft tot omvangrijke reorganisaties, waarbij de totale omvang 

van het personeelsbestand behoorlijk is geslonken. Daarentegen zijn grote besparingen 

gerealiseerd en is de klanttevredenheid sterk toegenomen, aldus de evaluatie. Deze evaluatie 

is door McKinsey uitgevoerd op basis van tien interviews, werkvloer observaties, het 

bijwonen van dagstarts, en keek op de week (waarover in hoofdstuk 3 meer), data uit SAP 

(personeelsinformatiesysteem) en het medewerkersbetrokkenheidonderzoek (MBO) binnen 

Zorg. De resultaten zijn intern op 25 augustus 2008 gepresenteerd en behelzen een periode 

van 1,5 jaar. De ‘kwaliteit’ (procesoptimalisatie) is verbeterd door een verlaging van klachten 

van 3%, verlaging van foutpercentages (gebaseerd op interviews, geen metingen) en 

verkorting van de afhandeltijden (op basis van interviews, alleen incidentele metingen). De 

‘productiviteit’ (operationeel management) wordt geëvalueerd aan de hand van een reductie 

van het full time employment van 20%, dit is 42% van het vooraf opgestelde target voor fte-

reductie. Over het kopje ‘mens’ (houding & gedrag) wordt gezegd dat de 

medewerkerstevredenheid gemiddeld gelijk is gebleven (gebaseerd op het MBO), de afstand 

tussen management en medewerkers is verkleind (op basis van de interviews) en er meer 

inzicht is in de medewerkersbeleving (op basis van de interviews en data).  

 

De reorganisatie uit zich onder andere in een veranderde functie-inhoud. Dit noemt Achmea 

ook wel de ‘Kanteling’. Voorheen waren binnen Achmea Zorg de afdelingen per zorgsoort 

georganiseerd en werd binnen de afdelingen al het werk voor de specifieke zorgsoort door de 

medewerkers verricht. Onder zorgsoort wordt verstaan: Vervoer, Tandheelkunde, Ziekhuizen 

& Specialisten, Geestelijke gezondheidszorg, Geboortezorg, Huisartsen etcetera. Na een 

eerste fase van het SENS-traject bleek echter dat het beter zou zijn gelijksoortige 

werkzaamheden bij elkaar te plaatsen, volgens de SENS-experts en het hogere management. 

Hierdoor heeft Achmea vijf werkstromen ontwikkeld. Dit zijn Klantrespons, Restitutie, 
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Machtigingen, Werkstroombegeleiding en Risicobeheersing. Dit houdt in dat de medewerkers 

nu één type werkzaamheden doen en kennis moeten hebben van meerdere zorgsoorten. 

1.2 Aanleiding onderzoek 

Aan de hand van de invoering van SENS is een aantal vermoedens binnen de Human 

Resource (HR)-afdeling van Achmea Zorg Operations in Zwolle ontstaan vanuit signalen uit 

de lijn, reacties van medewerkers en als gevolg van uitstroom. Deze vermoedens houden 

enerzijds in dat medewerkers het waarderen dat zij actief mee kunnen denken in verbeteringen 

en het voorkomen van fouten en dat zij ook actief worden aangesproken op (individuele) 

resultaten. Anderzijds wordt er door de medewerkers die ‘gesenst’ zijn een versmalling van 

de taakinhoud ervaren. Door de nieuwe functie-inrichting is het werk meer specialistisch 

geworden, waardoor er minder variatie binnen de functies is. De functies zouden daardoor 

eentoniger en saaier zijn geworden, wat lang niet iedere medewerker bevalt. Een ander 

vermoeden is dat de medewerkers een hoge werkdruk ervaren. Tot slot vermoedt men dat er 

medewerkers zijn die de organisatie verlaten als gevolg van SENS, omdat de nieuwe 

werkwijze niet bij deze mensen zou passen. Deze vermoedens, als gevolg van de invoering 

van SENS, vormen de aanleiding tot dit onderzoek. 

 

HRM is door deze vermoedens geïnteresseerd geraakt in de mening van de medewerkers over 

onder andere hun functie en hun werk bij Achmea na de verandering. Zij willen graag inzicht 

krijgen in de kwaliteit van arbeid, ervaren door de medewerkers die met SENS werken. Dit 

betreft de medewerkers van Achmea Zorg in Zwolle. Naar de kwaliteit van arbeid is, net als 

naar de lean-methodiek, al veel onderzoek gedaan. De kwaliteit van arbeid kan op 

verschillende manieren gedefinieerd en geoperationaliseerd worden. Een gangbare methode 

hiervoor is beschreven door Mok (1990). Hij operationaliseert kwaliteit van arbeid aan de 

hand van vier aspecten, te weten arbeidsinhoud, arbeidsverhoudingen, arbeidsvoorwaarden en 

arbeidsomstandigheden. Maar wat zegt de literatuur over de relatie tussen de lean-methodiek 

en kwaliteit van arbeid? Draagt de lean-methodiek juist positief of negatief bij aan de 

kwaliteit van arbeid? Met deze vraag in het achterhoofd, is het interessant om te achterhalen 

hoe men de huidige kwaliteit van arbeid bij Achmea Zorg ervaart en daarbij rekening te 

houden met de invoering van SENS. 

1.3 Leeswijzer 

Om te onderzoeken hoe de kwaliteit van arbeid ervaren wordt door de medewerkers die met 

SENS werken, is het eerst van belang te definiëren wat er onder kwaliteit van arbeid valt. Dit 

komt in het theoretisch kader in hoofdstuk 2 terug. In dit hoofdstuk zullen ook enkele vormen 

van herontwerp van organisaties aan de orde komen, zoals de lean-methodiek. Vervolgens 

wordt gekeken naar de invloed van de lean-methodiek op kwaliteit van arbeid, afgeleid uit 

eerdere onderzoeken. Hieruit zullen enkele hypotheses voor verder onderzoek voortvloeien. 

Vervolgens kan, wanneer beide zaken (SENS en kwaliteit van arbeid) in hoofdstuk 3 

geoperationaliseerd zijn, gemeten worden hoe de kwaliteit van arbeid ervaren wordt door 

medewerkers die met SENS werken. Dit wordt gemeten door middel van een enquête onder de 

‘gesenste’ medewerkers van Operations in Zwolle. Meer over de methode van onderzoek is 

tevens te lezen in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zullen vervolgens de resultaten van de enquête 

beschreven worden, alvorens ingegaan wordt op de conclusie en discussie in hoofdstuk 5 en 

de aanbevelingen in hoofdstuk 6.  

 

Allereerst komen nu in dit hoofdstuk de probleemstelling en de wetenschappelijke en 

praktische relevantie van het onderzoek aan bod.  
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1.4 Probleemstelling  

De probleemstelling is opgebouwd uit twee onderdelen, de doelstelling en de vraagstelling (’t 

Hart et al., 2006). Nu de aanleiding geschetst is, kunnen de volgende doelstelling en 

vraagstelling opgesteld worden. 

  

Doelstelling 

Het onderzoek bij Achmea kan getypeerd worden als een praktijkgericht, oftewel toegepast 

wetenschappelijk onderzoek. Aan de hand van de bovengenoemde aanleiding, is er binnen 

HRM een onderzoeksvraag ontstaan. Het onderzoek heeft als doel een bijdrage te leveren aan 

een ontwikkeling die zich binnen een organisatie, in dit geval Achmea, heeft voorgedaan (Van 

der Velde et al., 2007). Het doel is om inzicht te geven in hoe de kwaliteit van arbeid ervaren 

wordt door de medewerkers die met SENS te maken hebben. Het is niet gericht op het 

verkrijgen van wetenschappelijke kennis in de vorm van theorieën, maar het onderzoek moet 

leiden tot praktische acties of aanbevelingen om het ‘probleem’, zoals in de aanleiding 

geschetst volgens de afdeling HRM, op te lossen (Van der Velde et al., 2007). Uiteindelijk 

worden er dan aanbevelingen aan Achmea Zorg in Zwolle gedaan over hoe zij de kwaliteit 

van arbeid positief kunnen beïnvloeden. Eventueel ook met het oog op de uitrol van SENS 

binnen andere divisies van Achmea, zou dit een belangrijke toevoeging kunnen zijn aan het 

verandertraject SENS. Naast dat het onderzoek voor Achmea het nodige oplevert, kunnen 

andere organisaties hier ook van leren. Dit geldt dan met name voor organisaties die hun 

werkzaamheden op eenzelfde manier als Achmea Zorg hebben ingericht, oftewel gebaseerd 

op de lean-methodiek. Afhankelijk van de conclusies en aanbevelingen krijgen zij inzicht in 

hoe de kwaliteit van arbeid te optimaliseren valt. De uitkomsten van het onderzoek kunnen 

voor andere organisaties als een best practice gelden.  

 

Onderzoeksvraag 

Inherent aan het gegeven dat hier sprake is van toegepast onderzoek naar een 

organisatieprobleem, is door Achmea een aantal onderzoeksvragen gepresenteerd (Van der 

Velde et al., 2007). Hieruit is de volgende vraagstelling ontstaan:  

“Hoe ervaren medewerkers van wie het werk gesenst is, de kwaliteit van arbeid?” 

 

De onderzoekseenheden zijn medewerkers binnen Achmea Zorg in Zwolle, die ‘gesenst’ zijn. 

Dat wil zeggen medewerkers die te maken hebben met SENS in hun werk. 

Bij deze onderzoeksvraag past een empirisch-analytische onderzoeksbenadering (Van der 

Velde et al., 2007). Bij dit type onderzoeksbenadering staat het testen van hypotheses centraal 

om een relatie tussen verschillende variabelen te testen, in dit geval de relatie tussen SENS en 

de kwaliteit van arbeid. Het gaat er hierbij in dit geval niet om een causaal verband te leggen. 

Dit is niet mogelijk, aangezien dit geen longitudinaal onderzoek is en het een 0-meting 

betreft. Er is niet een dergelijk onderzoek vóór de invoering van SENS uitgevoerd. Er kan dus 

niet over causaliteit gesproken worden, maar alleen over correlaties tussen kwaliteit van 

arbeid en SENS.  

 

Uit deze onderzoeksvraag kunnen verschillende deelvragen geleid worden. De deelvragen die 

relevant zijn om de hoofdonderzoeksvraag te beantwoorden, kunnen opgesplitst worden in 

twee categorieën. Bepaalde deelvragen zijn literatuurvragen, die in hoofdstuk 2 de leidraad 

vormen voor het theoretisch kader. De andere deelvragen betreffen vragen die zich lenen voor 

empirisch onderzoek, die door middel van de enquête beantwoord gaan worden.  

De eerste deelvragen zijn: 

- Welke vormen van herontwerp van organisaties zijn er? 

- Welke benaderingen over kwaliteit van arbeid bestaan er? 
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- Welke gevolgen heeft lean productie voor de kwaliteit van arbeid? 

De tweede categorie deelvragen luidt: 

- Welke feitelijke veranderingen in de organisatie van het werk en in de 

arbeidsverhoudingen zijn gepaard gegaan met de invoering van SENS bij teams van 

Achmea Zorg? 

- Wat vinden medewerkers binnen de Zorgdivisie in Zwolle van de kwaliteit van 

arbeid? 

- Welke correlaties bestaan er tussen SENS en de kwaliteit van arbeid? 

Beantwoording van deze deelvragen afzonderlijk zou tot een antwoord op de onderzoeksvraag 

moeten leiden (Van der Velde et al., 2007).  

1.5 Wetenschappelijke en praktische relevantie  

Wetenschappelijk 

Kenmerkend voor veel onderzoek naar kwaliteit van arbeid is dat het niet expliciet 

geïnteresseerd is in de beleving van medewerkers. “Op een breed front is er een tendens te 

bespeuren naar objectivering van het kwaliteit van arbeid-begrip, waarbij geredeneerd wordt 

in termen van kansen en risico’s en waarbij de verbinding met cruciale organisatiekenmerken 

gelegd wordt” (Van Klaveren, 1994). Dit onderzoek streeft er juist naar om de ervaring van 

medewerkers te meten over de kwaliteit van arbeid en hier inzicht in te geven. Hierbij is 

objectivering dus geen doel, maar juist subjectivering van de kwaliteit van arbeid in relatie tot 

een organisatieverandering. Tevens geeft het inzicht in hoe er binnen organisaties rekening 

gehouden kan worden met de kwaliteit van arbeid (gebaseerd op bestaande wetenschappelijke 

literatuur en het uit te voeren onderzoek) tijdens de invoering van de lean-methodiek, 

aangezien dit geen rol van betekenis in de methodiek zelf speelt (Van Amelsvoort, 2006). 

Daarnaast geeft het onderzoek inzicht in de relatie tussen de lean-methodiek en kwaliteit van 

arbeid. Hier bestaat al het nodige onderzoek over, maar in dit geval is de lean-methodiek 

ingevoerd in een Nederlandse, dienstverlenende organisatie, terwijl de lean-methodiek afstamt 

uit de auto mobiel branche in Japan. Dit onderzoek geeft inzicht in de beleving van de 

kwaliteit van arbeid in relatie tot de lean-methodiek, in een andere organisatiecontext.  

 

Praktisch 

Aangezien het een toegepast onderzoek is, zal het onderzoek eindigen in concrete 

aanbevelingen. De aanbevelingen moeten voor Achmea Zorg Operations praktisch gezien 

relevant zijn en bruikbaar zijn om de kwaliteit van arbeid inzichtelijk te maken en eventueel 

positief te kunnen beïnvloeden binnen de afdelingen die al gesenst zijn.  

 

Verder geeft het onderzoek inzicht in wat de ervaringen over de lean-methodiek en kwaliteit 

van arbeid zijn. Wanneer er rekening gehouden wordt met de negatieve ervaringen van de 

lean-methodiek, kan dit ertoe leiden dat de lean-methodiek in het vervolg bijvoorbeeld meer 

evenwichtig en legitiemer ingevoerd kan worden voor de medewerkers binnen andere 

vergelijkbare afdelingen binnen Achmea en andere organisaties die met ‘SENS’ werken. 

Hierbij dient natuurlijk wel rekening te worden gehouden met het feit dat het dan organisaties 

betreft die een vergelijkbare kantoororganisatie hebben. Anders kunnen de algemene 

uitspraken die uit dit onderzoek voortvloeien niet verder gegeneraliseerd worden. De 

uitkomsten vormen dan een soort best-practice met het kwaliteitsaspect van de arbeid in het 

oog hebbende, naast de andere resultaatgebieden van de lean-methodiek.  

 

Wanneer in het vervolg rekening gehouden wordt met de uitkomsten van het onderzoek, kan 

het er wellicht ook toe leiden dat er tijdens of na een dergelijk verandertraject minder onnodig 

verloop plaatsvindt en een organisatie de juiste medewerkers weet te behouden. Gezien de 
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huidige krapte op de arbeidsmarkt (Commissie Arbeidsparticipatie; Naar een toekomst die 

werkt, 2008) is dit zeker niet onbelangrijk.  

 

Tot slot past dit onderzoek binnen de ambitie van Achmea om aantrekkelijke werkgever te 

zijn. Door aandacht aan de kwaliteit van arbeid van de medewerkers te besteden, krijgen de 

medewerkers het gevoel dat er aan ze gedacht wordt, wat kan leiden tot een aantrekkelijker 

beeld van Achmea. Het besteden van aandacht aan medewerkers sluit ook aan bij de 

kernwaarden van Achmea. Zoals al eerder te lezen was, zijn de kernwaarden van Achmea 

expliciet opgesteld voor haar vier stakeholders, waaronder de medewerkers. Er wordt door het 

besteden van aandacht aan medewerkers, geprobeerd om de medewerkers te ontzorgen, door 

hun mening en behoeften middels dit onderzoek te achterhalen. Tevens door te onderzoeken 

of ze daadwerkelijk ruimte krijgen om initiatief te tonen en of SENS daadwerkelijk een goed 

resultaat voor de medewerkers oplevert.  
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2. Theoretisch kader 
In dit hoofdstuk wordt het theoretisch kader geschetst. In dit theoretisch kader worden de drie 

deelvragen zoals ze in de inleiding geschreven staan, beantwoord. Deze staan hieronder voor 

de duidelijkheid nogmaals vermeld: 

- Welke vormen van herontwerp van organisaties zijn er? 

- Welke benaderingen over kwaliteit van arbeid bestaan er? 

- Welke gevolgen heeft lean productie voor de kwaliteit van arbeid? 

 

Doel van dit theoretisch kader is om een weergave te geven van de stand van kennis in de 

wetenschappelijke literatuur over het herontwerp van organisaties en van kwaliteit van arbeid. 

Aan het eind van dit hoofdstuk worden hypotheses geformuleerd die zijn afgeleid uit de 

theorieën en die, wanneer ze geoperationaliseerd zijn, in dit onderzoek getoetst kunnen 

worden op hun juistheid. In dit hoofdstuk komen vooral de fase van theorievorming en 

deductie aan bod, als onderdelen van de empirische cyclus. In principe vindt alleen 

fundamenteel onderzoek plaats volgens deze empirische cyclus (Van der Velde et al., 2007; ’t 

Hart et al., 2006). Dit neemt niet weg dat praktijkgericht of toegepast onderzoek ook onder te 

brengen is in de empirische cyclus. “Het is immers een vorm van wetenschappelijk onderzoek 

waarin uitspraken in theorieën worden onderworpen aan empirisch onderzoek” (’t Hart et al., 

2006: 84). En bovengenoemde fases uit de empirische cirkel zijn wel degelijk in dit 

onderzoek terug te vinden.  

2.1 Welke vormen van herontwerp van organisaties zijn er? 

In de beantwoording van deze deelvraag komen enkele belangrijke herontwerpen van 

organisaties aan bod. Uitgebreider wordt stilgestaan bij het herontwerp lean productie. Zoals 

in de inleiding ook al geschreven is, is de verandering binnen Achmea gebaseerd op lean 

productie. Vandaar dat op deze benadering dieper wordt ingegaan. De eerste paragraaf gaat 

over het fordisme. Dit is echter geen vorm van herontwerp. Toch wordt dit eerst beschreven, 

omdat alle herontwerpen een effect zijn op de inefficiënt beoordeelde aspecten van het 

fordisme. Het is goed om hier meer van te weten, zodat vervolgens gekeken kan worden op 

welke problemen de herontwerpen een antwoord proberen te geven.  

2.1.1 Fordisme  

De manier van produceren die in het grootste deel van de twintigste eeuw dominant was, 

wordt het fordisme genoemd (Steijn, 2001). Dit is genoemd naar de grondlegger van de 

Fordfabrieken: Henry Ford. Het fordisme hangt samen met het taylorisme, genoemd naar de 

Amerikaanse ingenieur W.F. Taylor. Het systeem van wetenschappelijke bedrijfsvoering 

volgens het taylorisme wordt ook wel Scientific Management genoemd. In deze benadering 

staat het voorkomen van verspilling van menselijke arbeidskrachten en het bereiken van 

maximale productiviteit centraal (Steijn, 2001). En dit moet bereikt worden middels 

arbeidsdeling. Hierbij worden het denken en doen van arbeid gescheiden, om te voorkomen 

dat medewerkers kennis over het gehele productieproces verkrijgen. Dit gaat namelijk niet 

samen, aldus Taylor. Dit leidt ertoe dat op centraal niveau het werk dat in de afzonderlijke 

afdelingen wordt verricht, moet worden gecoördineerd. Omdat bovenstaande ideeën leiden tot 

een groot aantal verschillende, van elkaar afgebakende functies en tot een organisatiestructuur 

met een groot aantal specialistische – functioneel gescheiden – afdelingen, is coördinatie 

noodzakelijk (Steijn, 2001). Het klassieke productieconcept is, met behulp van Taylor, als 

volgt samen te vatten (De Sitter, 1992: 152): 

1. het scheiden van regulerende taakaspecten van louter uitvoerende taakdelen; 

2. het splitsen van de plannende en voorbereidende functie in een groot aantal 

gespecialiseerde managementtaken; 
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3. het splitsen van uitvoerende functies in simpele exact bepaalbare deeltaken.  

Kortcyclische herhaalarbeid is hiervan een gevolg. “Centraal in de klassieke visie staat 

derhalve de scheiding en splitsing van regelende en uitvoerende functies” (De Sitter, 1992: 

152). Ford heeft deze ideeën ingevoerd in zijn automobielfabriek en velen zijn hem gevolgd. 

Zijn werkwijze kan zelfs als voorbeeld worden gezien voor de productie- en organisatiewijze 

binnen de industrie voor het grootste deel van de twintigste eeuw, maar ook binnen 

administratieve organisaties (Steijn, 2001).  

 

Door een veranderende omgeving waarin organisaties opereren, is er een einde gekomen aan 

de fordistische periode. Deze veranderingen betreffen mondialisering, meer marktwerking, 

veranderende eisen die gesteld worden door klanten en veranderingen op de arbeidsmarkt 

(Steijn, 2001). Deze veranderingen worden hieronder toegelicht.  

 

In de jaren ’60 lag de nadruk vooral op efficiency, dat een succesfactor voor organisaties was. 

Er was sprake van massaproductie tegen zo laag mogelijke kosten (Bolwijn & Kumpe, 1991). 

Vanaf de jaren ’70 kwam de kwaliteit meer in beeld. Dit ging heel geleidelijk, maar eind jaren 

’70 werd ingezien dat kwaliteit zelfs als concurrentiewapen kan dienen. Eind jaren ’60 wordt 

de maatschappij veel kritischer. Welzijn en kwaliteit vragen om aandacht in plaats van 

welvaart en groei in de maatschappij en de organisatie. Maar naast de wens van klanten naar 

goede kwaliteit, werd ook ingezien dat niet voldoen aan kwaliteit, geld kost en 

kwaliteitsverbetering leidt tot verhoogde efficiency (Deming & Juran, aangehaald in Bolwijn 

& Kumpe, 1998). Steeds meer aandacht kwam er binnen organisaties voor kwaliteit van 

arbeid. De Sitter (1981) pleit hier voor door bijvoorbeeld meer bevoegdheden naar de 

fabrieksvloer te verschuiven. Wat ook wel bekend staat als de sociotechniek.  

Eind jaren ‘ 70 drong in Nederland het besef door dat kwaliteit als concurrentiewapen kan 

dienen. “In 1978 neemt de Nederlandse overheid het initiatief om in vijf branches 

kwaliteitsprojecten te stimuleren” (Bolwijn & Kumpe, 1998: 24).  

 

Klanten letten meer op betrouwbaarheid, op reparatie- en onderhoudskosten. Daarnaast werd 

de consumentenbond ook erg populair in Nederland, die verschillende vergelijkende 

warenonderzoeken uitvoerde (Bolwijn & Kumpe, 1998). Steeds meer bedrijven die 

kwalitatief goede producten leveren, vergroten hun marktaandeel. Hiermee hangt samen dat 

het management van de bedrijven in Nederland verbeterd moet worden: “… meer participatie 

voor medewerkers. Ook wordt er een pleidooi gehouden voor hogere competentie van 

management: minder uitholling van de lijnfunctie, betere taakverdeling tussen lijn en staf, en 

betere coördinatie van stafactiviteiten” (Bolwijn & Kumpe, 1998: 21). Kwaliteit in de 

dienstverlening werd pas later een concurrentiewapen.  

 

Maar naast kwaliteit als concurrentie-instrument verdwijnt het aspect van kostenbeheersing  

niet naar de achtergrond. Kwaliteit en efficiency moeten beide verhoogd worden. ‘Low-cost’ 

ondernemingen worden ‘low-cost quality’ ondernemingen. (Bolwijn & Kumpe, 1998).  

 

Vanaf de jaren ’80 speelt snelheid een grote rol binnen de ‘low-cost quality’ ondernemingen. 

Ondernemingen die efficiency en kwaliteit beheersen, verhogen het tempo van 

productievernieuwingen. De Flexibele Firma ontstaat (Bolwijn & Kumpe, 1998). In de jaren 

’80 werd de internationale concurrentie steeds sterker, waardoor de productiviteit steeds 

verhoogd werd. Daarnaast heeft nieuwe technologie gezorgd voor steeds meer nieuwe of 

verbeterde producten. Hierdoor versnelden organisaties de introductie van een nieuwe 

generatie producten, wat heeft geleid tot meer flexibelere organisaties. De ‘make it or buy it’ 

discussie ging een rol spelen (Steijn, 2001). Om flexibel te zijn, is het niet handig om alles 
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zelf te willen doen als organisatie. Het is handiger voor een organisatie om haar 

kerncompetenties te benutten en andere activiteiten uit te besteden, te outsourcen (Hamel & 

Prahalad, 1994, aangehaald in Steijn, 2001). Denk hierbij aan de bepaalde IT-diensten, die in 

lagelonenlanden worden ondergebracht. Of het uitbesteden van de catering en de 

schoonmaak. Daarnaast komen er meer strategische allianties tussen organisaties om voordeel 

te behalen. Er kwam dus oog voor efficiency, kwaliteit én flexibiliteit. En flexibiliteit 

verbetert productiviteit. Flexibele organisaties hebben een minimum aan voorraden en de 

meest kosteffectieve technologieën. Hierdoor hebben organisaties die kwaliteit produceren 

tegen lage kosten, meer flexibiliteit gekregen (Bolwijn & Kumpe, 1991).  

 

Innovativiteit, vernieuwen onder tijdsdruk, wordt de markteis van de jaren ’90 als voorwaarde 

en behoud van concurrentiekracht (Bolwijn & Kumpe, 1998). Overheden zowel als 

bedrijfsleven zien vergroting van innovatievermogen als voorwaarde tot behoud en verhoging 

van concurrentiekracht (Bolwijn & Kumpe, 1998: 61).  

 

“Efficiency, kwaliteit, flexibiliteit en innovativiteit zijn marktfactoren die de 

concurrentiepositie van ondernemingen in belangrijke mate bepalen” (Bolwijn & Kumpe, 

1998: 87). Het wordt ook wel een evolutie van markteisen genoemd. Deze markteisen zijn 

complementair aan elkaar. Ze concurreren nooit met elkaar (Bolwijn & Kumpe, 1991). 

Bolwijn en Kumpe (1991) merken hierover op dat wanneer organisaties in één van de vier 

aspecten falen, het organisatiesucces tevens faalt. Binnen deze evolutie ligt de focus de ene 

keer meer op een structuurverandering en in een andere fase op een cultuurverandering.  

Bij het streven naar efficiency komt vooral de structuurcomponent in zicht. “Scheiding van 

uitvoering en voorbereiding, het splitsen van taken, het maken van uitgekiende 

fabrieksontwerpen en werkmethoden, het organiseren en coördineren van werk, zijn allemaal 

zaken die vooral te maken hebben met het structureren van activiteiten. Kwaliteit als ‘Total 

Quality’, richt zich vooral op de cultuur, de wijze van denken binnen de onderneming. De 

kwaliteit van de organisatie, in de zin van het continu verbeteren van de eigen bijdrage, het 

zich klantgericht opstellen, en het verbeteren van samenwerking, is geen 

structureringsvraagstuk, maar typisch een kwestie van mentaliteit en houding” (Bolwijn & 

Kumpe, 1998: 96). 

 

En de klassieke manier van organiseren, volgens het fordisme, kan deze ontwikkelingen niet 

het hoofd bieden. “De externe complexiteit van de omgeving als gevolg van de toegenomen 

turbulentie stelt eisen die vanwege de interne complexiteit niet flexibel kunnen worden 

opgelost” (Steijn, 2001: 27). Dit duidt op een paradox. De Sitter (1992) merkt hierover op dat 

we in plaats van complexe organisaties met simpele arbeidstaken, op zoek moeten naar 

simpele organisaties met complexe taken. Organisaties moeten streven naar nieuwe manieren 

van organiseren, oftewel streven naar het opheffen van scheiden en splitsen van functies en 

taken. Dit komt neer op minimale in plaats van maximale arbeidsdeling. Dit draagt bij aan een 

vermindering van de interne complexiteit. Dit wordt ook wel post-tayloristisch of post-

fordistisch genoemd (Steijn, 2001).  

 

Hierdoor zijn er nieuwe productieconcepten ontstaan, die voor een herontwerp in organisaties 

hebben gezorgd. Voorbeelden van belangrijke nieuwe productieconcepten betreffen onder 

andere lean production, business process reengineering (BPR) en de moderne sociotechniek 

(Steijn, 2001). In de volgende paragrafen zal eerst dieper worden ingegaan op lean production 

en vervolgens op de sociotechniek en hun onderlinge verschillen. BPR komt nauwelijks voor 

in Nederland en is daarom niet interessant voor dit onderzoek. Daarentegen is het wel 

interessant om bij lean production stil te staan, omdat SENS hierop gebaseerd is. Tevens is het 
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interessant om stil te staan bij de sociotechniek, aangezien dit in Nederland meer traditioneel 

is. Daarnaast verschillen beide herontwerpen op kenmerken van de kwaliteit van arbeid. Dit 

maakt het erg interessant om op deze twee herontwerpen te focussen.  

2.1.2 Lean productie 

Lean production, lean thinking of lean enterprise zijn allemaal benaderingen die onder de 

verzamelnaam Lean management geplaatst kunnen worden (Van Amelsvoort, 2006). In de 

literatuur echter wordt voornamelijk over ‘lean productie’ gesproken, vandaar dat deze term 

in het vervolg van dit stuk aangehouden wordt.  

 

Lean productie lijkt vrij veel op het fordisme (Steijn, 2001). Beide organisatieconcepten zijn 

top-down georganiseerd en bij beide is de uitvoeringsstructuur lijngericht. Dit sluit echter dus 

niet aan bij de nieuwe manier van organiseren, zoals in de vorige paragraaf beschreven. 

Wanneer de uitvoeringsstructuur lijngericht blijft, blijft er scheiding en splitsing van functies 

en taken bestaan. Dit aspect van de lean productie is dus eigenlijk geen herontwerp en is geen 

antwoord op de ontwikkelingen eerder beschreven. 

 

Binnen de lean productie is er wel meer aandacht voor het laten oplossen van problemen in de 

productie door de medewerkers zelf (Steijn, 2001). Zij hebben hierin meer bevoegdheid en 

worden bij de productie betrokken. Hierdoor wordt er veel in teams gewerkt, waar een 

teamleider boven staat. De teams worden geacht mee te denken aan verbeteringen in het 

productieproces, door middel van Kaizens, om de kwaliteit te bewaken. Kaizens vormen het 

principe van continue verbetering en zijn een belangrijk aspect van lean productie. Kaizens 

zijn gebaseerd op het uitgangspunt dat er altijd een betere manier is om dingen uit te voeren 

en om verspilling te minimaliseren. Kaizens staan voor continue verbetering, continue 

innovatie, continu leren en continue aanpassing aan verandering (Dankbaar, 1997). Dit 

worden ook wel kwaliteitscirkels genoemd (Appelbaum & Batt, 1994; Dankbaar, 1997). Het 

gebruik van kwaliteitscirkels leidt tot gereduceerde kosten, verbeterde productiviteit, 

motivatie en zelfontplooiing van medewerkers. Kwaliteitscirkels zorgen ervoor dat de 

informatie en kennis die medewerkers hebben, naar boven komt ter verbetering van het proces 

en om de betrokkenheid te verhogen. Het zijn echter geen autonome werkteams, die 

managementbeslissingsbevoegdheid hebben. 

 

Het zoeken naar continue verbetering is wel een vorm van herontwerp. Dit wordt ook wel een 

obsessie genoemd (Delbridge et al., 1992, aangehaald in Niepce & Molleman, 1998), en legt 

een grote druk neer bij de medewerker om constant bezig te zijn met verbetervoorstellen. 

Wanneer alle werkzaamheden die tot verspilling leiden, worden geëlimineerd, leidt dit tot 

enigszins ‘simpelere’ taken door een afname van activiteiten. Daarnaast ligt, vanuit het 

sociotechnisch perspectief, de regelcapaciteit binnen lean productie vooral bij de direct 

leidinggevende, de teamleider (Van Amelsvoort, 2006). De daadwerkelijke autonomie op de 

werkvloer blijft vrij beperkt. “Er is geen sprake van ‘herlevend’ vakmanschap” (Steijn, 2001: 

31).  

 

Het woord lean wordt vooral in verband gebracht met de ‘slankheid’ van de organisatie, 

waarmee bedoeld wordt een beperking van hiërarchie, staf en ondersteuning en aantal mensen 

in uitvoering (Van Amelsvoort, 2006). Voorheen werd de term ‘lean’ meer gekoppeld aan het 

tegengaan van verspillingen en verbeteren van de organisatie. Vervolgens werd er meer 

nadruk gelegd op het belang van het optimaliseren van het gehele proces (Womack & Jones, 

2003, aangehaald in Van Amelsvoort, 2006). Dit uit zich in een aantal principes, die centraal 

staan binnen de lean-methodiek volgens Womack en Jones (2003, aangehaald in Van 
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Amelsvoort, 2006: 2) die voor toegenomen belangstelling voor lean productie hebben 

gezorgd.  

1. “Toegevoegde waarde voor de klant staat centraal. De activiteiten die geen waarde 

toevoegen worden gezien als verspilling en moeten zoveel als mogelijk geëlimineerd 

worden.  

2. De besturing van het gehele proces van activiteiten staat bij de besturing centraal. De 

sturing van de functionele afdelingen is hierbij ondergeschikt. 

3. De keten van waarde toevoegende activiteiten moet ‘stromen’ zonder verstoring en 

wachttijd.  

4. Het proces wordt aangestuurd vanuit de daadwerkelijke behoefte betreffende het 

gewenste tijdstip van de klant. 

5. Streven naar perfectie door enerzijds met continu verbeteren verspillingen te 

elimineren en anderzijds met radicale procesverbeteringen”.  

 

Spear en Bowen (1999, aangehaald in Van Dijk & Hollewijn, 2008) merken ook op dat lean 

productie de klant centraal stelt en activiteiten elimineert die geen waarde voor de klant 

toevoegen. Verspilling moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Daarnaast wordt binnen 

deze benadering gestreefd naar continue verbetering, zodat de klant optimaal kan worden 

bediend. In deze verbetercultuur zijn zowel leidinggevenden als medewerkers continu op zoek 

naar verbetering. Cole en Adler (1993, aangehaald in Dankbaar, 1997) spreken ook wel van 

een ‘lerende bureaucratie’, als gevolg van het werken volgens standaarden in combinatie met 

continue verbetering binnen lean productie.  

 

Chenk en Podolsky (1993) en Hogg (1993, aangehaald in Niepce & Molleman, 1998) merken 

op dat binnen lean productie juist de werknemer een centrale rol speelt. Binnen deze 

benadering worden mensen gezien als een bron om te ontwikkelen en wordt het belang van 

personeel in het arbeidsproces zeker onderkend. Dit is opvallend en in strijd met hetgeen 

hierboven omschreven door Womack en Jones (2003) die stellen dat juist de klant centraal 

staat. Dit is ook in strijd met Van Amelsvoort (2006). Volgens hem ligt de regelcapaciteit 

namelijk voornamelijk bij de direct leidinggevende en speelt de werknemer dus niet direct een 

centrale rol.  

 

Tegenhangers van lean productie zien het als een resultaat van het klassieke productiesysteem 

en gebruiken eerder termen als ‘high-fordisme’ of ‘neo-taylorisme’ (Niepce & Molleman, 

1998). Berggren en anderen (1991, aangehaald in Pot, 1993) spreken van ‘mean production’, 

waarmee gedoeld wordt op de toegenomen arbeidsintensiteit, de lange werktijden en de grote 

sociale controle. Er zijn dus vele verschillende namen voor lean productie, die samenhangen 

met verschillende waarderingen voor aspecten van lean productie.   

 

Dankbaar (1997) spreekt van lean ‘production’ en geeft hier een iets bredere betekenis aan, 

naast het concept van voornamelijk continue verbetering. Hij concludeert zijn bevindingen 

naar aanleiding van de MIT-studies. Dit is een bekende studie in de automobielindustrie, 

waarin een onderzoeksteam van de Massachusetts Institute of Technology (MIT) het Japanse 

productiesysteem presenteerde. Dit systeem noemden zij lean productie, dat zij zagen als een 

historisch succes ten gevolge van het systeem van massaproductie, dat was ontwikkeld door 

Henry Ford. Deze MIT-studies beargumenteren dat lean productie de voordelen van vakwerk 

en massaproductie combineert en de nadelen van de hoge kosten van vakwerk en de starheid 

van massaproductie vermijdt. Daarnaast maakt het optimaal gebruik van de vaardigheden van 

de medewerkers door medewerkers meer dan één taak te geven (multiskilling), direct en 

indirect werk te combineren en door continue verbetering te stimuleren. Hierdoor is lean 
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productie in staat om een grotere variëteit aan producten tegen lagere kosten en hogere 

kwaliteit te produceren, in vergelijking tot massa productie. Deze multiskilling hield in dat 

medewerkers meerdere machines konden bedienen. De reikwijdte hiervan was echter niet op 

het niveau van de organisatie. Daarnaast hoefden ze ook niet speciaal hoger opgeleid te 

worden.  

 

Womack en Jones (2003, aangehaald in Van Dijk & Hollewijn, 2008) benoemen de volgende 

voordelen van de Lean-filosofie: 

- Verbeterde klantgerichtheid door focus op waarde voor de klant 

- Verhoogde efficiency door vermindering van verspilling 

- Verbeterde productiviteit en kwaliteit door continue verbetering 

- Sterke borging van het proces van continue verbetering 

- Gestructureerde vorm van kennisdeling 

- Verbeterde teamsfeer door sterke interne en externe communicatie. 

2.1.3 De moderne sociotechniek (MST) 

De sociotechniek is een bedrijfskundige theorie over hoe arbeid georganiseerd moet worden 

wanneer je tegelijkertijd de kwaliteit van achtereenvolgens de arbeid, de organisatie en de 

arbeidsverhoudingen wil verbeteren (De Sitter, 1994, aangehaald in Christis, 1998).  

 

De opkomst van deze theorie hangt samen met verschillende argumenten voor een nieuw 

arbeidssysteem (De Sitter, 1992). Tijdens een stagnerende economie in de jaren 1975-1985, 

kwamen de volgende economische argumenten voor een nieuw systeem naar voren, als 

gevolg van onder andere lean productie: “een tekort aan flexibiliteit, slechte 

capaciteitsbenutting, slechte productiviteit, slechte kwaliteitsbeheersing en in het algemeen te 

hoge kosten”. En de volgende personele argumenten: “hoge verloopcijfers, hoge 

verzuimcijfers, slecht sociaal klimaat, arbeidsbelasting en tekenen van onvrede” (De Sitter, 

1992).  

 

Binnen de MST wordt gestreefd naar een organisatie die zowel ‘lean’, als efficiënt, als 

uitdagend, als menselijk is. Belangrijke structuurkenmerken hierin zijn regelbehoefte en 

regelcapaciteit. “De regelbehoefte ontstaat door verstoringen in het reguliere productieproces, 

die op hun beurt weer voortkomen uit veranderingen in de omgeving. Indien de omgeving 

turbulenter wordt, stijgt de regelbehoefte. De regelcapaciteit betreft het vermogen de 

verstoringen in het productieproces zodanig bij te sturen dat toch de gewenste output ontstaat” 

(Steijn, 2001: 34). Hierbij is het doel om de regelbehoefte te verminderen en de 

regelcapaciteit te vergroten, op een zodanige wijze dat er een balans ontstaat. Om in balans te 

komen zegt de sociotechniek dat een organisatie een herontwerp in vijf stappen moet 

doorlopen. Deze stappen zijn strategische oriëntatie, analyse van de orderstroom, het 

(her)ontwerpen van de productiestructuur, het (her)ontwerp van de besturingsstructuur en als 

laatste het (her)ontwerpen van de technische systemen (Steijn, 2001).  

 

Vertegenwoordigers van de sociotechniek beweren dat een productgerichte, stroomsgewijze 

structuur de voorwaarde is voor flexibiliteit, beheersbaarheid, kwaliteit en innovatief 

vermogen (Pot, 1993). “Zo’n structuur wordt gekenmerkt door parallelle stromen op basis van 

product-markt-combinaties en door integratie van bedrijfsfuncties zoals werkvoorbereiding, 

uitvoering, onderhoud en kwaliteitscontrole” (Pot, 1993: 10). Door middel van parallelliseren 

ofwel stroomsgewijs produceren neemt de complexiteit af, wat voldoet aan de veranderde 

omgeving op weg naar simpele organisaties, zoals in paragraaf 2.1.1 omschreven. Functionele 

concentratie verandert op deze manier in functionele integratie. Deze nieuwe manier van 
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produceren is op vele vlakken het tegenovergestelde van de industriële organisatie. In plaats 

van functionele concentratie, specialisatie, arbeidssplitsing, scheiding van regeling en 

uitvoering, ligt nu de focus op functionele integratie, decentralisatie, taakintegratie en 

complexiteitsreductie. Waarbinnen ook meer ruimte is voor autonome taakgroepen (De Sitter, 

1992). 

 

En deze stroomsgewijze structuur moet leiden tot een verbeterde kwaliteit van arbeid, doordat 

er minder stressrisico’s zijn en meer leermogelijkheden dan bij lean productie (Pot, 1993). 

Ook Dankbaar (1997) merkt op dat de sociotechniek vaak wordt geassocieerd met een 

verbetering van de kwaliteit van arbeid. De sociotechniek wordt vaak als een alternatief 

gezien, met als doel een organisatieontwerp te ontwikkelen dat zich niet alleen richt op 

kwaliteit van arbeid, maar ook op de flexibiliteit van de organisatie en de bureaucratisering 

terugdringt. Dankbaar (1997) geeft ook aan dat kwaliteit van arbeid en kwaliteit van de 

organisatie erg met elkaar samenhangen.  

 

Daarnaast wordt dus voor het werken in teams binnen de MST gepleit. In deze benadering 

zijn de teams alleen wel degelijk autonoom werkzaam. Bovendien wordt er in deze 

benadering uitgegaan van het bottom-up proces in relatie tot herontwerp van de organisatie 

(Steijn, 2001). 

 

Het is duidelijk dat de sociotechniek een andere manier van organisatieherontwerp is dan lean 

productie. In de volgende paragraaf wordt ingegaan op de verschillen tussen deze twee 

vormen van herontwerp.  

2.1.4 Verschillen lean productie en moderne sociotechniek 

Uit de literatuurbespreking tot nu toe blijken een aantal belangrijke verschillen tussen lean 

productie en de sociotechniek. Deze verschillen zitten vooral in de structuurontwerpen van 

functionele concentratie versus functionele integratie. Deze en andere verschillen worden 

hieronder toegelicht om de beide herontwerpen nog scherper in beeld te krijgen, tevens als 

uitgangspunt voor paragraaf 2.3.  

 

Binnen de lean productie vindt functionele concentratie, specialisatie, arbeidssplitsing, 

scheiding van regeling en uitvoering plaats. Bij de sociotechniek ligt de focus op functionele 

integratie, decentralisatie, taakintegratie en complexiteitsreductie. Waarbinnen ook meer 

ruimte is voor autonome taakgroepen. Dit zorgt voor meer betrokkenheid van medewerkers. 

Ze krijgen meer verantwoordelijkheid en autonomie, meer leermogelijkheden en minder 

stress, waardoor de kwaliteit van arbeid door deze medewerkers hoger ervaren wordt dan 

binnen lean productie (Pot, 1993; Ondrack & Timperley, 1982, aangehaald in Niepce & 

Molleman, 1998). De sociotechniek focuste bewust op verbetering van de kwaliteit van arbeid 

in tegenstelling tot lean productie, door bijvoorbeeld te zoeken naar alternatieven voor 

kortcyclisch werk (Dankbaar, 1997). 

 

Het hoofddoel van lean productie is efficiency, terwijl er bij de sociotechniek ook ruimte is 

voor verbetering van de arbeidsinhoud. Binnen lean productie wordt controle gegarandeerd 

door standaardisatie van werkprocessen en directe supervisie. Binnen de sociotechniek 

gebeurt dit sneller door onderling goedvinden tussen medewerkers en decentralisatie van 

controle (Niepce & Molleman, 1998).  

 

Binnen de sociotechniek bestaan er veel onafhankelijke teams. Dit komt voort uit de wens om 

medewerkers die aan elkaar gerelateerde taken uitoefenen bij elkaar in een team te plaatsen. 
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Dit duidt het belang van autonomie nogmaals aan. Op deze manier is een team geheel 

verantwoordelijk voor het productieproces binnen dat team. Dit moet ervoor zorgen dat 

medewerkers betrokken blijven bij hun werk, omdat zij verantwoordelijk zijn voor een 

specifiek onderdeel binnen het totale productieproces. Lean productie hanteert een meer open 

structuur, terwijl de werkstructuur hetzelfde blijft. De medewerkers binnen lean productie 

werken niet in autonome teams, maar worden regelmatig ingezet op afdelingen waar hoge 

werkdruk is. Betrokkenheid bij het werk is er hierdoor vaak niet (Niepce & Molleman, 1998).   

 

Binnen de sociotechniek is er dus meer ruimte voor autonomie dan binnen lean productie. 

Door decentralisatie krijgen medewerkers binnen de sociotechniek meer ruimte om zelf 

problemen op te lossen. De activiteiten om verbeteringen door te voeren vinden binnen de 

sociotechniek ongestructureerd plaats. Volgens Klein (1989, aangehaald in Niepce & 

Molleman, 1998) uit de invloed van medewerkers bij lean productie zich in het geven van 

suggesties voor verbetering. Deze suggesties moeten vervolgens eerst door verschillende 

partijen besproken worden, waarna een medewerker eventueel een verandering mag 

doorvoeren. Binnen de lean productie gebeurt dit wel gereguleerd door bijvoorbeeld de 

kaizens. Door middel van kaizens worden medewerkers gemotiveerd en gestimuleerd tot 

zelfontplooiing. Binnen de sociotechniek is sprake van regelcapaciteit dat medewerkers 

motiveert (Niepce & Molleman, 1998).  

 

Daarentegen speelt zowel binnen lean productie als binnen de sociotechniek de werknemer 

een centrale rol. Mensen worden gezien als een bron om te ontwikkelen en het belang van 

personeel in het arbeidsproces wordt zeker onderkend.  

 

Dankbaar (1997: 572) schetst, tot slot, verschillende sociotechnische alternatieven voor massa 

productie (waar lean productie op gebaseerd is) die neerkomen op de volgende principes: 

- voordelen behalen door taakintegratie en zelfregulering van werkgroepen; 

- autonome teams als basis unit van de organisatie; 

- verlening van de individuele werkcyclus en taakverrijking; 

- organiseren rondom parallelle productstromen; 

- flexibele automatisering.  

  

Geconcludeerd kan worden dat er meer verschillen dan overeenkomsten te ontdekken zijn 

tussen lean productie en de sociotechniek. Niepce en Molleman (1998) stellen dat het grootste 

verschil bestaat tussen de manier van controleren, oftewel werkcoördinatie en dat hier de 

meeste verschillen mee samenhangen. Duidelijk is in ieder geval dat het twee wezenlijk 

verschillende vormen van herontwerp zijn. De kern van de verschillen is voornamelijk terug 

te vinden in het structuurontwerp, zie de eerste twee zinnen van de tweede alinea in deze 

paragraaf. Duidelijk is dat de basis van beide herontwerpen heel anders is en dat afhankelijk 

van het type organisatie een bepaald herontwerp wel of niet zal passen. Wanneer de evolutie 

van markteisen, zoals beschreven door Bolwijn en Kumpe (1991), erbij gehaald wordt, is het 

duidelijk dat de moderne sociotechniek hier beter bij aansluit. Door onder andere 

decentralisatie, is er meer ruimte voor innovativiteit en door het vermijden van specialisatie, 

arbeidssplitsing, scheiding van regeling en uitvoering is er zeker meer ruimte voor 

flexibiliteit. Daarnaast speelt de sociotechniek veel beter in op verbetering van kwaliteit van 

arbeid dan lean productie. Er is meer autonomie voor de medewerkers, meer regelcapaciteit, 

verantwoordelijkheid en minder nadruk op alleen efficiency. Het is dan ook interessant om te 

onderzoeken hoe men in dit onderzoek de kwaliteit van arbeid ervaart, juist na een 

veranderingstraject dat gebaseerd is op lean productie.  
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2.2 Welke benaderingen over kwaliteit van arbeid bestaan er? 

In deze paragraaf wordt ingegaan op verschillende benaderingen van kwaliteit van arbeid. 

Belangrijke onderzoekers met verschillende zienswijzen over kwaliteit van arbeid komen aan 

bod. Want wat is kwaliteit van arbeid eigenlijk? Wat wordt hieronder verstaan? En welke 

definitie wordt gehanteerd voor dit onderzoek bij Achmea, om mee verder te werken? Het is 

belangrijk om hier een antwoord op te krijgen, ten behoeve van de operationalisering van 

kwaliteit van arbeid, verderop in het onderzoek. Tevens ten behoeve van het kunnen 

formuleren van een antwoord op de onderzoeksvraag.  

2.2.1 Kwantiteit van arbeid 

Over de kwaliteit van arbeid is in de literatuur al heel veel verschenen en onderzoek naar 

gedaan. Het hoogtepunt van onderzoek hiernaar ligt in de jaren ’80. Voordat de kwaliteit van 

arbeid een issue werd, speelde het belang van de kwantiteit van arbeid al veel langer. Zowel 

bij werkgevers als werknemers al sinds het begin van de industrialisatie (Mok, 1990). Maar 

dit leidde tot acties van voornamelijk de Nederlandse vakbonden. Die pleitten voor het 

verbeteren van arbeidsvoorwaarden en organiseerden stakingen om verhoging van 

functielonen af te dwingen. Lange tijd hebben organisaties bepaalde kwantificeerbare 

beheersingssystemen gehanteerd om medewerkers voor hun te laten werken. De zogenoemde 

managementbeheerssystemen. De oudste prikkel die moet leiden tot prestaties van 

medewerkers is de loonprikkel. Hierna kwamen managementbeheerssystemen die niet 

middels een financiële prikkel, maar door technische en organisatorische middelen 

medewerkers tot gewenste prestaties wilden aanzetten. Dit zijn de al eerder aangehaalde 

beheerssystemen als het Taylorisme en fordisme. Maar toen bleek dat deze 

managementbeheerssystemen niet werkten en hiermee niet de gewenste prestaties gehaald 

werden door medewerkers (Mok, 1990). De kwaliteit van arbeid kwam in beeld. Dit hing ook 

samen met de opkomst van de aandacht voor de menselijke factoren in productieomgevingen, 

dankzij de human relations-beweging (Mok, 1990). Daarnaast werd door beide 

wereldoorlogen steeds meer de wens naar kwalitatief goede producten geuit. Mede door de 

opkomst van de humaniseringsbeweging werd ingezien dat deze wens behartigd kan worden, 

wanneer er sprake is van een goede kwaliteit van het productieproces. Deze beweging kreeg 

in Nederland in de jaren ‘60 versterking, doordat bij steeds meer mensen de wens tot 

kwalitatieve verbeteringen in de arbeid leefde. In deze tijd waren er ook meer mensen beter 

opgeleid, welvarender en steeds minder bereid om geestdodende herhaalarbeid van lage 

kwaliteit te aanvaarden (Mok, 1990).  

 

Vanuit het voorgaande is er steeds meer onderzoek naar kwaliteit van arbeid gedaan. Er is 

zelfs een themagroep Kwaliteit van arbeid van SISWO (Samenwerkingsorgaan voor sociaal-

wetenschappelijk onderzoek) opgericht in Nederland in 1980. Een belangrijk discussiepunt 

binnen deze themagroep is geweest of kwaliteit van arbeid valt te objectiveren. Dit uitte zich 

vervolgens in de ontwikkeling van het WEBA-instrument (Welzijn bij de Arbeid) 

(Middendorp, 1995), dat in onderstaande paragraaf uitgelegd zal worden. De kwantiteit van 

arbeid wordt nu gelaten voor wat het is. In de rest van het onderzoek zal worden ingegaan op 

kwaliteit van arbeid.  

2.2.2 Objectieve en subjectieve kwaliteit van arbeid 

Kwaliteit van arbeid kan zowel breed, als smal worden opgevat. Daarnaast kan kwaliteit van 

arbeid zowel objectief als subjectief bekeken worden. Objectief houdt in dit geval in dat het 

gericht is op criteria die de onderzoeker stelt aan bepaalde arbeidsplaatsen, arbeidssystemen. 

Bij een subjectieve bepaling van kwaliteit van arbeid speelt de mening van de manager en/of 
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medewerker een rol. Hieronder worden verschillende benaderingen van kwaliteit van arbeid 

met een objectief en/of subjectief uitgangspunt weergegeven, om de verschillen te duiden.  

 

De volgende drie benaderingen van kwaliteit van arbeid hebben een objectief uitgangspunt. 

De benaderingen zijn opgesteld na onderzoek, door onderzoekers die bepaalde criteria hebben 

opgesteld voor kwaliteit van arbeid.  

De Sitter heeft in 1981 onderzoek naar kwaliteit van arbeid gedaan en koppelt kwaliteit van 

arbeid aan regelcapaciteit, regelvereisten en regelproblemen (Van Klaveren, 1994). Hij 

definieert kwaliteit van arbeid als een structuur-interne configuratie van regelcapaciteit op 

individueel niveau, wat aangeeft in hoeverre werknemers greep hebben op hun in de arbeid 

voorkomende problemen (Dijkstra, 1991). 

De Benadering Flexibele Arbeidssystemen (BFA) is een filosofie ten aanzien van de kwaliteit 

van arbeid die grotendeels voortbouwt op het werk van De Sitter (Van Klaveren, 1994). De 

BFA gaat ervan uit dat het regelen, sturen en uitvoeren van functies in één arbeidssysteem 

dienen voor te komen teneinde de regelcapaciteit van de werkenden te optimaliseren (Van 

Klaveren, 1994). 

De WEBA-methode houdt in het beheersen van werkdruk en kunnen leren in het werk als 

kenmerken van (enkel en alleen) de arbeidsplaats. En heeft een persoonsonafhankelijke 

benadering (Van Klaveren, 1994). Het WEBA-instrument is ontwikkeld om de kwaliteit van 

arbeid objectief te kunnen meten. Dit instrument richt zich op het in kaart brengen van het 

ontwerpen van organisaties, functies en taken met de sociotechniek als wetenschappelijk 

kader (Middendorp, 1995).  

 

Tegen de WEBA die kwaliteit van arbeid dus benadert op een objectivistische manier, zet 

Van der Parre (1996) zich af. Hij stelt dat  kwaliteit van de arbeid ook afhankelijk is van 

waarderingen die mensen toekennen aan elementen van de arbeidssituatie, een subjectieve 

bepaling van kwaliteit van arbeid. Wanneer hier alleen objectief naar gekeken wordt, wordt 

alleen rekening gehouden met de organisatie, taakverdeling en bevoegdheden. Ten Horn, 

(1998) merkt hier enerzijds over op dat dit een goede verschuiving is naar een bredere 

benaderingswijze van kwaliteit van arbeid door het subjectieve element eraan toe te voegen. 

Anderzijds merkt hij op dat er niet teveel aan de mening van de medewerker overgelaten moet 

worden. Volgens hem moeten objectieve metingen in ieder geval blijven bestaan, omdat de 

medewerker niet alles, bijvoorbeeld bepaalde lange termijn effecten, meeweegt in zijn of haar 

beoordeling van de kwaliteit van arbeid. Christis (1983, aangehaald in Dijkstra, 1991) merkt 

hierover op dat de reden voor objectivering van kwaliteit van arbeid ligt in het streven naar 

beheersing van het management. Om tegen te gaan dat kwaliteit van arbeid tot stand komt in 

een conflict tussen de ‘machtige’ managers en de ‘ondergeschikte’ medewerkers, pleit hij 

voor objectivering van kwaliteit van arbeid.  

 

Desondanks heeft de volgende benadering van de kwaliteit van arbeid een subjectief 

uitgangspunt (Van Klaveren, 1994).  

De Leidsche School pleit voor vergroting van medezeggenschap. De Leidsche school vat  

organisaties op als open sociotechnische systemen, die een open oog dienen te hebben voor 

machtsverhoudingen en machtsprocessen. Deze school hecht grote waarde aan meningen en 

interpretaties van betrokkenen en aan hun interacties, zoals overleg en onderhandeling (Van 

Klaveren, 1994). 

 

Naast bovengenoemde benaderingen gaat de Delftse Meetdoos (DM) uit van (objectieve) 

taakkenmerken en (subjectieve) persoonskenmerken die onafhankelijk van elkaar zijn. Dit 

betreft een samenstel van theorieën over hoe persoons- en taakkenmerken in onderlinge 
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wisselwerking kenmerken van het arbeidsgedrag beïnvloeden. Hier valt ook het Pearson-

Environment Fit-model (Michigan-model) van Christis (1993) onder. Dit gaat over een fit 

tussen arbeidsplaats en werknemers. De kwaliteit van arbeid is een kenmerk van de interactie 

tussen werk en persoon.  

 

Er bestaan dus verschillende manieren waarop kwaliteit van arbeid gemeten kan worden. Dit 

kan aan de hand van een objectieve manier, op basis van criteria opgesteld door een 

onderzoeker. Maar de mening van de medewerkers kan ook een rol spelen in de 

totstandkoming van de bepaling van de kwaliteit van arbeid. Kwaliteit van arbeid kan zelfs 

zowel objectief als subjectief gemeten worden. Afhankelijk van het doel van de meting, dient 

er een keus gemaakt te worden voor objectiviteit of subjectiviteit of voor beide manieren. De 

keuze die in dit onderzoek gemaakt wordt, wordt verderop toegelicht.  

2.2.3 Onderzoek van Mok (1990) 

Er zijn vele verschillende definities van kwaliteit van arbeid te herkennen in theoretische en 

empirische studies, zoals in de vorige paragraaf ook al beschreven is. In de diverse 

onderzoeken naar kwaliteit van arbeid heeft Mok (1990) een grote rol gespeeld. Hij valt niet 

direct onder bovenstaande benaderingen te scharen. Zijn benadering van kwaliteit van arbeid 

is erg breed en omvat verschillende dimensies. Deze worden dan ook regelmatig door 

verschillende onderzoekers aangehaald in een onderzoek naar kwaliteit van arbeid. Zijn 

zienswijze en theorie worden in deze paragraaf uitgebreid behandeld.  

 

Volgens Mok (1990) is de definitie van kwaliteit van arbeid “de mogelijkheid die mensen 

hebben om (mee) te beslissen over de organisatie van de arbeid, het arbeidsproces en de wijze 

waarop kwalificaties worden aangewend”. Hij zegt dat de kern van kwaliteit van arbeid de 

beheersing van de arbeidssituatie is, waarin hij onderscheid maakt in het hebben van 

arbeidstaakbeheersing en arbeidsvoorwaardenbeheersing. Het is gebruikelijk om de kwaliteit 

van arbeid te relateren aan vier aspecten van de arbeidssituatie waarop deze kwaliteit van 

toepassing kan zijn (Mok, 1990), waar later op teruggekomen wordt.  

 

Naast het objectief en/of subjectief beoordelen van de kwaliteit van arbeid, speelt er nog iets 

anders. Werknemers kijken namelijk heel anders tegen de kwaliteit van arbeid aan dan 

werkgevers (Mok, 1990). Werknemers benaderen de kwaliteit van arbeid vanuit de totaliteit 

van arbeidservaringen. “Die ervaringen hebben vooral betrekking op de eisen die aan hun 

arbeidsvermogen en hun kwalificaties worden gesteld en op de omgang met de 

medearbeiders” (Wiedemann, 1964, aangehaald in Mok, 1990: 154). Dit zijn voornamelijk 

subjectieve arbeidservaringen die door objectieve waarnemers niet serieus worden genomen. 

Er spelen dus tegengestelde belangen in het arbeidsproces. Vandaar dat Mok (1990: 152) de 

‘partijenbenadering’ aanhangt in de discussie over kwaliteit van arbeid. “De werkgeverspartij 

en de werknemerspartij hebben ten aanzien van het productieproces elk hun eigen 

doelstellingen, die niet noodzakelijk parallel lopen”. Dit lijkt logisch te klinken, maar dat is 

het niet, meent Mok (1990). De Sitter (1981) sluit zich hier bij aan en merkt ook op dat het 

minder logisch is dan op het eerste gezicht lijkt, omdat in discussies over kwaliteit van arbeid 

veelal wordt uitgegaan van het feit dat er geen belangrijke tegenstellingen tussen de 

medewerkers en het management bestaan. De manager heeft echter meer beheersing op 

arbeidsverrichtingen, productietechniek, arbeidsorganisatie en arbeidsvermogen dan de 

medewerker. “De structurele ongelijkheid op de markt zet zich in het productieproces voort in 

de vorm van een beheersingsstructuur. Beheersingsstrategieën zijn nodig om de heerschappij 

over de werknemers in stand te houden … De werknemers van hun kant stellen hier 

collectieve strategieën tegenover, die vooral gericht zijn op het verkrijgen van greep op de 
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materiële voorwaarden waaronder de arbeid wordt verricht (arbeidsvoorwaardenbeheersing)” 

(Mok, 1990: 153). Hieruit kan afgeleid worden dat leidinggevenden, doordat zij meer 

beheersing hebben, de kwaliteit van arbeid positiever beoordelen dan niet-leidinggevenden. 

Meer beheersing kan namelijk duiden op meer autonomie, meer regelcapaciteit, wat ten goede 

komt aan de kwaliteit van arbeid, zoals leidinggevenden die percipiëren.  

 

Maar hoe wordt kwaliteit van arbeid geoperationaliseerd door Mok? Dit is gebaseerd op de 

gangbare literatuur (o.a. Huijgen, 1980; Fruytier & Ter Huurne, 1983, aangehaald in Mok, 

1990), waarin kwaliteit van arbeid voornamelijk wordt gedefinieerd aan de hand van de vier 

‘dimensies’ van de arbeidssituatie: arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden, 

arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen. Mok merkt hier echter over op dat dit geen 

dimensies zijn, maar eerder aspecten van de arbeid. Mok (1990: 155) zegt hierover: “Reeds 

het feit dat geconstateerd wordt dat de ‘dimensies’ nauw samenhangen (Fruytier & Ter 

Huurne, 1983: 5), maakt ze al ongeschikt als ‘dimensies’”. Volgens Mok (1990) zijn het dus 

aspecten van arbeid, die het volgende betekenen: 

- De inhoud van het werk: de aard en het niveau van het werk, alsmede de 

mogelijkheden die het werk biedt verantwoordelijkheid te dragen, autonomie te 

krijgen, aanpak en werkwijze in de arbeid te bepalen en essentiële beslissingen 

omtrent de taakuitvoering (mede) te nemen. 

- De arbeidsomstandigheden: de lichamelijke en geestelijke belasting die gepaard gaat 

met de uitvoering van het werk, de onaangename kanten van het werk (de 

‘inconveniënten’) en de mate van veiligheid en bescherming tegen ongevallen. 

Veiligheid, gezondheid en welzijn zijn hier de centrale begrippen, zoals ook in de 

Arbo-wet gestalte hebben gekregen.  

- De arbeidsverhoudingen: de sociale verhoudingen binnen het bedrijf, zowel tussen 

chefs en medewerkers als onderling tussen medewerkers van gelijk niveau, de 

inspraak en medezeggenschap zowel op het niveau van de afdeling als op dat van de 

onderneming als geheel, alsmede de collectieve arbeidsverhoudingen (die tussen 

vakbonden en onderneming).  

- De arbeidsvoorwaarden: de regelingen omtrent de beloning, werktijden, de 

werkzekerheid en de carrièremogelijkheden, vakanties e.d. Men verdeelt de 

arbeidsvoorwaarden wel in primaire (loon), secundaire (bijvoorbeeld verlofregeling) 

en tertiaire (bijvoorbeeld opleidingsmogelijkheden) arbeidsvoorwaarden.  

Deze operationalisering van kwaliteit van arbeid is een brede benadering van het begrip. 

Zoals hierboven ook te lezen is, vallen hier een hoop dimensies onder. Sommige onderzoekers 

beweren dat het begrip volgens deze omschrijving te ver wordt opgerekt, ook al hebben alle 

vier de aspecten met kwaliteit van arbeid te maken. Steijn (2001) pleit er dan ook voor om 

vooral op arbeidsinhoud en arbeidsomstandigheden in te gaan wanneer het gaat om kwaliteit 

van arbeid, omdat deze aspecten “het meest direct te maken hebben ‘met het werk zelf’” 

(Steijn, 2001: 86). Arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden staan verder van het werk 

zelf af.  

 

Steijn (2001) merkt op dat complexiteit en autonomie de belangrijkste dimensies van de 

arbeidsinhoud zijn. “De complexiteit van een functie heeft te maken met het (abstractie)-

niveau van de werkzaamheden en de reikwijdte (bijvoorbeeld de taakbreedte) ervan” (Steijn, 

2001: 100). Bij complexere functies worden er meer kwalificaties van werknemers gevraagd. 

Daarom kan gesteld worden dat een hogere complexiteit van het werk leidt tot een hogere 

kwaliteit van arbeid. “De autonomie heeft te maken met de mogelijkheden die werknemers 

hebben om zelf beslissingen te nemen over zaken die met hun werk maken hebben” (Steijn, 

2001: 100). Bijvoorbeeld werktempo, hoe een bepaalde taak wordt aangepakt en de volgorde 
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van werkzaamheden. In onderzoek naar arbeidsinhoud komt veelal naar voren dat de 

complexiteit toeneemt en de autonomie daalt. De wijze van invoeren van 

informatietechnologie zou hiervoor een verklaring kunnen bieden. 

 

Dat de operationalisatie van kwaliteit van arbeid volgens Mok (1990) regelmatig aangehaald 

wordt, zij het soms iets aangepast, blijkt wel uit de volgende empirische onderzoeken.  

 

Niepce en Molleman (1998) benaderen kwaliteit van arbeid met dezelfde vier dimensies: 

arbeidsinhoud, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen (vier 

a’s), in hun onderzoek naar de verschillen tussen lean productie en de sociotechniek. In het 

onderzoek van Tijdens en Goudswaard (1992, aangehaald in Tijdens & Goudswaard, 1994) 

wordt de kwaliteit van arbeid onderzocht van vrouwen in kantoorfuncties. Zij benaderen de 

kwaliteit van arbeid met de volgende vier dimensies: arbeidsvoorwaarden, 

arbeidsomstandigheden, arbeidstijden en arbeidsverhoudingen. Dit lijkt grotendeels op de 

operationalisatie van Mok (1990), echter betrekken zij de arbeidsinhoud niet in hun onderzoek 

en hebben zij arbeidstijden als aparte ‘a’ toegevoegd, die volgens Mok (1990) onder 

arbeidsvoorwaarden te beschouwen valt.  

 

In het onderzoek van Bloemhoff en Smulders (1991) naar de verschillen in kwaliteit van 

arbeid tussen mannen en vrouwen wordt ook de definitie van Mok (1990) over kwaliteit van 

arbeid aangehaald, met de vier dimensies arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden, 

arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden. In het onderzoek worden echter alleen enkele 

variabelen betrokken die horen bij arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden en 

arbeidsvoorwaarden. De onderzoekers geven aan dat een belangrijk aspect ontbreekt, 

namelijk de arbeidsverhoudingen, maar ze geven hier geen verklaring voor.  

 

Mok (1990: 157) sluit zijn theorie af met de volgende conclusie. “De kern van de kwaliteit 

van arbeid is het hebben van arbeidstaakbeheersing, dat is de mogelijkheid tot beslissing 

omtrent de essentiële zaken die verband houden met het voorbereiden en uitvoeren van 

arbeidsverrichtingen (Mok, 1980: 25). 

De kern van kwantiteit van arbeid is het hebben van arbeidsvoorwaardenbeheersing, dat is de 

mogelijkheid tot beslissing omtrent de voorwaarden waaronder arbeid wordt verricht.”  

 

Bij dit onderzoek naar de kwaliteit van arbeid van gesenste medewerkers, sluit de definitie 

van Mok (1990) zeer goed aan. Deze definitie en de onderliggende gerelateerde aspecten van 

kwaliteit van arbeid benaderen kwaliteit van arbeid erg breed en dit past het best binnen de 

onderzoekssituatie van Achmea en bij de onderzoeksvraag. De Sitter (1981) noemt 

voornamelijk het aspect regelcapaciteit in relatie tot kwaliteit van arbeid. Dit is in dit geval 

een te beperkte begripsbepaling. Dit is inderdaad wel een onderdeel dat belangrijk is om te 

onderzoeken, maar geeft niet voldoende houvast om de totale kwaliteit van arbeid te meten. 

Zoals al eerder bleek, vallen er meerdere aspecten onder kwaliteit van arbeid volgens Mok 

(1990). SENS heeft ook gevolgen voor de medewerkers op velerlei gebied, waardoor ervoor 

gepleit wordt om niet te focussen op één aspect, maar kwaliteit van arbeid breed te benaderen. 

De definitie en operationalisatie van Mok (1990) wordt in het verdere onderzoek dan ook 

gehanteerd. De kwaliteit van arbeid wordt in dit onderzoek op een subjectieve manier 

gemeten. Men is benieuwd hoe de medewerkers hun kwaliteit van arbeid ervaren, zoals ook te 

lezen is in de onderzoeksvraag. De medewerkers worden hier aan het woord gelaten over de 

vier aspecten van kwaliteit van arbeid.  
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2.2.4 Kwaliteit van arbeid als onderzoeksthema en in de politiek 

Kwaliteit van arbeid is een erg breed onderzoeksterrein en is een klassiek onderzoeksthema in 

de arbeidspsychologie en –sociologie. Doordat het zo’n breed onderwerp betreft wordt er nog 

steeds onderzoek naar gedaan om het overzicht te behouden (Ruysseveldt & Schouteten, 

2006). Naast dat kwaliteit van arbeid een onderzoeksthema is, blijft het een onderwerp op de 

politieke agenda. De WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) heeft in 1981 

een rapport ‘Vernieuwingen in het arbeidsbestel’ gepubliceerd en hierin werd gepleit voor 

gerichter overheidsbeleid ter verbetering van de kwaliteit van arbeid. Dit beleid komt 

uiteindelijk tot uiting middels de invoering van de Arbowet in de periode 1982-1992: “een 

stelsel van arbeidsbeschermende wet- en regelgeving met als doel de bevordering van de 

kwaliteit van de arbeid door verbetering van de veiligheid, gezondheid en welzijn van 

werknemers” (Ruysseveldt & Schouteten, 2006: 304). Deze wet is inmiddels aangepast, maar 

het thema welzijn is als zelfstandig onderwerp in de wet opgenomen, wat het belang van de 

kwaliteit van arbeid aangeeft.  

 

Wanneer de kwaliteit van arbeid als onderzoeksthema dient, is het belangrijk om niet alleen 

naar de negatieve gevolgen van het werk te kijken, maar ook naar de positieve gevolgen van 

het werk. Negatieve gevolgen zijn bijvoorbeeld stress, spanning, uitputting, 

gezondheidsproblemen, depressie, burnout. Daartegenover staan positieve gevolgen als 

betrokkenheid, welbevinden, bevlogenheid of tevredenheid. “Beide soorten gevolgen blijken 

relatief onafhankelijk van elkaar te staan: het werk kan bijvoorbeeld tegelijkertijd vermoeiend 

en plezierig zijn” (Ruysseveldt & Schouteten, 2006: 306). In de brede benadering van 

kwaliteit van arbeid in dit onderzoek, zullen ook beide gevolgen aan bod komen.  

2.2.5 Kwaliteit van arbeid in de huidige context: High Performance Work Systems 

Het hoogtepunt van onderzoek naar kwaliteit van arbeid lag, zoals al eerder geschreven, in de 

jaren ’80. De discussies gingen toen voornamelijk over democratisering van de arbeid in 

termen van macht en zeggenschap. Zeggenschap van medewerkers binnen organisaties. Hier 

sluit de definitie van Mok (1990) overigens ook goed op aan, als kwaliteit van arbeid in 

termen van zeggenschap (ook wel het hierboven omschreven begrip arbeidstaakbeheersing). 

De aandacht binnen deze discussie is nu verschoven. Dezelfde vraag wordt nu anders 

benaderd dan toen. Nu spelen high performance work systems (HPWS) een centrale rol 

binnen organisaties. Dit betekent kort gezegd organisaties op een dusdanige wijze inrichten, 

dat zowel de organisatie als de medewerker er profijt van heeft. Want waarom is het zo 

belangrijk voor een organisatie als Achmea dat medewerkers tevreden zijn of, oftewel een 

goede kwaliteit van arbeid ervaren? Waar hangt dit mee samen?  

 

Van de HPWS werksystemen wordt verwacht dat ze het mogelijk maken voor fabrieken om  

wereldwijd te concurreren, terwijl ze tegemoet komen aan de verwachtingen van de klant en 

kunnen blijven concurreren qua kosten. In 1980 - 1990, kwam HPWS in opkomst om 

wereldwijd te kunnen concurreren (Appelbaum et al., 2000). Om als organisatie te overleven 

in een tijd van kwaliteit, flexibiliteit en innovativiteit (zie paragraaf 2.1.1) steunen bedrijven 

op de creativiteit, vindingrijkheid en het probleemoplossend vermogen van haar medewerkers 

(Kling, 1995). Om medewerkers hierin te faciliteren, bieden ondernemingen de benodigde 

informatie, vaardigheden, prikkels en verantwoordelijkheid om de juiste beslissingen te 

nemen die essentieel zijn voor innovativiteit, verbetering van kwaliteit en een snel antwoord 

op veranderingen. Deze benadering relateert aan high performance work organizations. Uit 

onderzoek van Lawler (1992, aangehaald in Kling, 1995) blijkt dat verhoogde 

verantwoordelijkheid bij 60% leidt tot een verhoogde productiviteit en bij 70% tot verbeterde 

kwaliteit.  
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In deze nieuwe systemen krijgen medewerkers meer zeggenschap in beslissingen die voor de 

gehele organisatie gelden, door gebruik te maken van probleemoplossende teams en 

kwaliteitscirkels (Appelbaum et al., 2000). Werknemers in een HPWS ervaren meer 

autonomie in hun taken, in tegenstelling dus tot lean productie. Daarnaast zijn de 

vaardigheden van het personeel en de beloningssystemen de belangrijkste factoren waarin 

HPWS verschilt van een traditioneel werksysteem. Er zijn vier essentiële dimensies die 

HPWS onderscheiden van een traditioneel systeem. De mate van autonomie en controle van 

medewerkers over beslissingen. De manier van communiceren die medewerkers hebben met 

andere medewerkers en managers binnen hun eigen afdeling en met medewerkers, managers 

en experts in andere delen van de organisatie. Als derde het werken in zelfsturende teams en 

tot slot de mate waarin medewerkers bijdragen aan het oplossen van problemen of aan 

verbeteren van kwaliteit (Appelbaum et al., 2000). Wanneer deze zaken gecombineerd 

worden, heeft dit voor de organisatie meer effect. Appelbaum en Batt (1994) zeggen hierover 

dat het nieuwe werksysteem gekarakteriseerd wordt door constante innovatie en product 

klantgerichtheid. Dit uit zich in een platte hiërarchie, democratische werkstructuren en gelijke 

deelname in het besluitvormingsproces op alle niveaus. In tegenstelling tot het traditionele 

systeem, dat meer pleit voor strakke werkstructuren die massaproductie faciliteren. HPWS 

bereikt dit door te focussen op betrokkenheid van medewerkers, binding en empowerment in 

plaats van controle van medewerkers.   

 

Yang (2008) haalt aan dat er veel onderzoeken gedaan zijn naar structuurwijzigingen, maar 

dat er geen consensus is bereikt over de definitie van HPWS. Kalleberg en Moody (1996, 

aangehaald in Yang, 2008) hanteren vier indicatoren voor HPWS: decentralisatie, jobtraining, 

prestatiegerichte compensatie en een interne arbeidsmarkt. Osterman (1994, 2000, aangehaald 

in Yang, 2008) hanteert vijf categorieën voor HPWS: zelfsturende teams, taakroulatie, 

kwaliteitscontrole, ‘total quality management’ en statistische procescontrole. Gephart en Van 

Buren (1996) merken dan ook op dat geen twee HPWS-systemen precies hetzelfde zijn. De 

componenten van HPWS hangen af van de behoeftes van de organisatie. In HPWS worden 

werknemers bijvoorbeeld beloond wanneer ze bijdragen aan de doelen van de gehele 

organisatie. Maar de manier van belonen kan per organisatie verschillen (Gephart & Van 

Buren, 1996). 

 

HPWS is meer dan ‘high performance work’. HPWS wordt namelijk pas bereikt wanneer de 

inspanningen van de werknemers in lijn zijn met de doelen van de organisatie. HPWS 

produceren ‘high performance work’, omdat zij het mogelijk maken voor werknemers om met 

al hun potentie te werken naar dezelfde doelen en visie (Gephart & Van Buren, 1996).  

 

In HPWS vormen de werknemers dus een belangrijk competitiemiddel. Binnen HPWS zijn er 

dan ook verschillende HR-toepassingen, als trainingen en prestatiemanagement, om de 

vaardigheden, kennis, motivatie en flexibiliteit van de werknemers te vergroten (Gephart & 

Van Buren, 1996). De kracht van HPWS ligt in haar nadruk op betrokkenheid van 

medewerkers, ontwikkeling van vaardigheden en een hoge medewerkerstevredenheid. Dit zou 

er uiteindelijk toe moeten leiden dat de organisatieprestaties omhoog gaan (Appelbaum et al., 

2000). Hier liggen verschillende toepassingen aan ten grondslag. Bijvoorbeeld taakroulatie, 

probleemoplossende groepen en inspraak van de medewerkers en aanvullend hrm-beleid als 

voorziening in training en arbeidsveiligheidmaatregelen. Volgens het AMO-model (Boxall & 

Purcell, 2003), heeft HPWS een positief effect op prestaties door haar impact op de ‘ability’, 

‘motivation’ en ‘ opportunity’ (AMO) van medewerkers. Verbeteringen in kennis vergroten 

de ‘ability’, terwijl empowerment en informatie de ‘opportunity’ vergroten om mee te doen. 
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Beloningen zorgen voor een hogere ‘motivation’. Maar ‘motivation’ wordt ook versterkt door 

empowerment, meer autonoom werkzaam zijn, door informatie, het gevoel goed geïnformeerd 

te zijn, en door kennis, de mogelijkheid tot ontwikkeling van vaardigheden (Boxall & Purcell, 

2003; Martin-Tapia et al., 2009).  

 

HPWS is voornamelijk gebaseerd op nieuwe benaderingen van managen en leiden van 

werknemers. Dit betekent vaak dat er minder managementlagen bestaan en managers nieuwe 

rollen toegewezen krijgen. Managers worden meer coaches en ondersteuners, die hun 

verantwoordelijkheid delen met werknemers bij het maken van beslissingen en de resultaten. 

Leiders hebben een duidelijke toekomstvisie voor ogen en een goed gedefinieerde strategie 

om de visie te realiseren (Gephart & Van Buren, 1996).  

 

Er zijn ook steeds meer empirische studies die bewijs leveren voor het feit dat HPWS aan de 

prestaties van de organisatie bijdraagt. Uit onderzoek blijkt dat HPWS een hogere 

medewerkerstevredenheid genereert, wat tot meer betrokkenheid van de medewerkers leidt, 

wat zich uiteindelijk vertaalt in betere organisatieprestaties. Het onderzoek van Appelbaum en 

anderen (2000) is hier een voorbeeld van.  

 

Appelbaum en anderen (2000) doen onderzoek naar het effect van HPWS in drie industrieën 

in de Verenigde Staten. De verwachting van te voren was dat er verdeeld gedacht zou worden 

door medewerkers die in HPWS werken. Aan de ene kant voelen medewerkers zich meer 

intrinsiek beloond en meer betrokken bij de organisatie. Wanneer HPWS-toepassingen de 

autonomie van de medewerkers vergroot en hun controle over verschillende manieren van 

werken, neemt de arbeidstevredenheid vanzelf toe. Aan de andere kant hebben medewerkers 

die in teams werken juist minder controle over de gang van zaken in hun werk en kunnen ze 

leiden onder ‘peer pressure’, wat tot conflicten kan leiden. Medewerkers kunnen het werken 

in HPWS juist meer uitdagend en bevredigend vinden dan in traditionele werksystemen, maar 

tegelijkertijd kan het ook meer stress opleveren (Appelbaum et al., 2000). Onderzoek van 

Appelbaum en anderen (2000) bekijkt wat de drie kenmerken van HPWS, meer deelname in 

het nemen van beslissingen, uitbreiding van de vaardigheden en prikkels tot verhoogde 

intrinsieke motivatie, betekenen voor de medewerkers. Onderzocht wordt het effect van 

HPWS op vijf verschillende gebieden. Dit zijn de mate waarin medewerkers hun manager 

vertrouwen, waarin medewerkers in hun baan intrinsiek beloond worden, dat wil zeggen in 

hoeverre de baan hen uitdaagt om hun vaardigheden te gebruiken, waarbij op een niet-

geldelijke manier beloond wordt voor prestaties. De drie andere effecten zijn betrokkenheid 

bij de organisatie, arbeidstevredenheid en werkgerelateerde stress. Het onderzoek wijst uit dat 

HPWS positieve effecten heeft op de betrokkenheid en tevredenheid van medewerkers. 

Tevens vertrouwen medewerkers hun managers meer en ervaren zij meer intrinsieke beloning. 

Daarnaast is er niet direct uitgekomen dat HPWS tot meer stress leidt. Vanwege meer 

autonomie en deelname in zelfsturende teams, werden bronnen van stress gereduceerd. In 

ieder geval kan gesteld worden dat HPWS wat doet met de houding van medewerkers en dat 

dit over het algemeen positief is.  

 

Danford en anderen (2008) geven aan dat er veel gelijkenissen te ontdekken zijn tussen 

werkvormen die geassocieerd kunnen worden met HPWS en lean productie. Bijvoorbeeld het 

gebruik van productieteams en kaizens voor continue verbetering, zijn in beide systemen erg 

belangrijk. Bepaalde HPWS-elementen zijn op lean productie gebaseerd met als doel 

verspilling te voorkomen in het productieproces (Appelbaum & Batt, 1994; Gephart & Van 

Buren, 1996). Lean productie heeft echter geresulteerd in verslechterde kwaliteit van arbeid 
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voor de medewerkers door stress, werkintensiviteit, baanonveiligheid en spanningen op het 

werk in plaats van de medewerkers meer empowerment te geven (Danford et al., 2008).  

In principe geldt voor HPWS de volgende conclusie: 

HPWS-toepassingen leiden tot medewerkerstevredenheid, wat leidt tot 

medewerkersbetrokkenheid, wat leidt tot verbeterde organisatieprestaties. Wanneer dit 

vergeleken wordt met lean productie, biedt HPWS betere condities voor autonomie, deelname 

van medewerkers en ontwikkeling van vaardigheden (gebaseerd op de algemene beweringen 

van voorstanders van HPWS, Danford et al., 2008).  

  

Danford en anderen (2008) vragen zich in hun onderzoek af hoe HPWS de tegenstrijdigheid 

met lean productie heeft overwonnen en een nieuwe relatie tussen HPWS en kwaliteit van 

arbeid heeft gecreëerd. Zij hebben onderzoek gedaan onder zes organisaties in Groot-

Brittannië die vele HPWS-toepassingen kennen. Het gaat om twee vliegtuigfabrieken, twee 

financiële ondernemingen, een grote overheidsinstantie en een ziekenhuis. Uit het onderzoek 

van Danford en anderen (2008) blijkt dat werken in zelfsturende teams geassocieerd werd met 

hogere medewerkerstevredenheid, maar niet met betrokkenheid. Tevens lost HPWS de 

problemen met werkintensiteit en stress, die geassocieerd worden met lean productie, niet op. 

Vele medewerkers merkten op dat hun verantwoordelijkheid, de flexibiliteit in hun baan en de 

hoeveelheid werk enorm is toegenomen de afgelopen drie jaren. En dit heeft over het 

algemeen negatief effect op de tevredenheid en de stress. Danford en anderen (2008) 

concluderen dan ook dat het argument dat HPWS de beperkingen van lean productie te boven 

kan gaan, door verbeteringen in kwaliteit van arbeid door te voeren (door onder andere meer 

autonomie en participatie), geen stand kan houden. Dit is dus in strijd met de algemene 

uitkomsten over HPWS en het onderzoek van Appelbaum en anderen (2000) die beweren dat 

HPWS wel bijdraagt aan de organisatieprestatie.  

Uit de theorie kan voornamelijk geconcludeerd worden dat er door HPWS-systemen in ieder 

geval meer aandacht voor de medewerkers is en ook voor de kwaliteit van arbeid in 

vergelijking tot lean productie. Vooral door de toegenomen autonomie en 

verantwoordelijkheid voor de medewerkers, het werken in zelfsturende teams, uitbreiding van 

vaardigheden en de blijvende focus op het oplossen van problemen en continue verbetering. 

Daarnaast worden medewerkers direct in verband gebracht met de prestaties van de 

organisatie. Het besteden van aandacht aan kwaliteit van arbeid is dus zeker erg nuttig. Deze 

vorm van organiseren past ook veel beter bij de evolutie van markteisen, zoals beschreven 

door Bolwijn en Kumpe (1991). Maar uit de empirie blijkt dat HWPS dus niet altijd een 

positief effect heeft op medewerkers en de kwaliteit van arbeid. En dan kan gerefereerd 

worden aan wat Gephart en Van Buren (1996) al opmerkten dat geen twee HPWS-systemen 

precies hetzelfde zijn. Aangezien er allerlei varianten van HPWS zijn, mede afhankelijk van 

organisatiedoelstellingen, is het lastig om algemene uitspraken over de gevolgen van HPWS 

te kunnen doen. Hiervoor moet eerst helderheid verschaft worden over de consequenties van 

verschillende HPWS-varianten binnen organisaties. HPWS is erg afhankelijk van de 

institutionele context. Om te weten te komen of HPWS werkt in een organisatie, is het handig 

om empirische onderzoeken te raadplegen die gehouden zijn in vergelijkbare organisaties en 

landen die vergelijkbaar zijn qua regelgeving, klanten en managementstijlen. Er kan dus uit 

empirisch onderzoek niet direct geconcludeerd worden dat HPWS positief bijdraagt aan de 

kwaliteit van arbeid en daarmee aan de organisatieprestatie. Doordat er binnen HPWS meer 

aandacht is voor de medewerkers, kan wel gesteld worden dat HPWS tegemoet komt aan de 

mankementen van lean productie, door bijvoorbeeld toegenomen autonomie voor de 

medewerkers. Interessant is het dan ook om in dit onderzoek te achterhalen wat SENS, 

gebaseerd op lean productie, doet met de kwaliteit van arbeid. En mochten deze resultaten 
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positief zijn, dan draagt een goede kwaliteit van arbeid in ieder geval bij aan de 

organisatieprestaties van Achmea, aangezien is gebleken dat de medewerkers in verband 

gebracht mogen worden met de organisatieprestatie. 

2.3 Welke gevolgen heeft lean productie voor de kwaliteit van arbeid? 

In bovenstaande paragrafen is onder andere ingegaan op lean productie en op kwaliteit van 

arbeid. In deze paragraaf worden de twee begrippen met elkaar verbonden en gekeken naar 

wat lean productie betekent voor de kwaliteit van arbeid, zoals gedefinieerd door Mok (1990). 

Deze relatie gaat tenslotte ook in dit onderzoek bij Achmea onderzocht worden. Verschillende 

theoretische en empirische onderzoeken worden hiervoor aangehaald. Binnen deze 

onderzoeken is tussen haakjes geplaatst welk aspect van kwaliteit van arbeid volgens Mok 

(1990), oftewel welke ‘a’, hierbij aansluit.  

2.3.1 Theorie  

In deze paragraaf worden theorieën aangehaald die een relatie tussen lean productie en 

kwaliteit van arbeid leggen. Sommige theorieën gaan niet specifiek in op de lean methodiek, 

maar bevatten elementen van lean productie, die tevens gerelateerd kunnen worden aan de 

kwaliteit van arbeid volgens Mok (1990) en daarom relevant zijn voor dit onderzoek.   

 

De Sitter (1981) merkt op dat er een duidelijke samenhang waarneembaar is tussen 

bureaucratiseringsprocessen en de kwaliteit van arbeid. Volgens de Tayloristische 

organisatieprincipes, waar lean productie op gebaseerd is, gaat de groei van bedrijven samen 

met een bureaucratische organisatievorm. Uit onderzoek blijkt dan ook dat grotere 

organisaties vaker met de volgende organisatiekenmerken te maken hebben: 

- functionele specialisering, taakspecialisering, taakspecificering; 

- hiërarchisering, meer hiërarchische niveaus; 

- standaardisering, formalisering, gestructureerdheid van het productieproces. 

De arbeid wordt eenvoudiger, routinematiger en intensiever, wanneer deze kenmerken vaker 

optreden. Dit komt de kwaliteit van arbeid niet ten goede (De Sitter, 1981). Een vermindering 

van de kwaliteit van arbeid uit zich voornamelijk in een geringe regelcapaciteit, geringe 

zelfstandigheid, lage scholingsgraad, routinearbeid en een korte arbeidscyclus volgens De 

Sitter (1981). Dit verhoudt zich voornamelijk tot de arbeidsinhoud. En van deze vermindering 

is vooral sprake wanneer er splitsing van arbeid plaatsvindt. Hierdoor neemt de behoefte aan 

bureaucratisering en controle toe. Standaardisering, hiërarchische verhoudingen en 

centralisering zijn nodig om het productieproces te beheersen. Maar dit leidt juist weer tot 

arbeidsdeling. Hierdoor ontstaat een vicieuze cirkel, waarin arbeidsdeling tot 

bureaucratisering leidt en bureaucratisering tot arbeidsdeling.  

 

Van Klaveren (1995) meent dat eenvoudig werk niet meteen iets met de kwaliteit van arbeid 

doet. Medewerkers die eenvoudig werk doen en zich vaak aan de onderkant van de 

organisatie bevinden, moeten door kunnen groeien, wil een organisatie deze medewerkers 

behouden. Het is daarom volgens hem essentieel om als organisatie te voorzien in opleidings- 

en doorstroomtrajecten. Om medewerkers gemotiveerd te houden, is een loopbaanperspectief 

nodig (Van Klaveren, aangehaald in Middendorp, 1995).  

 

Hier komt nog iets anders bij kijken. Volgens de Sitter (1981) speelt het opleidingsniveau van 

medewerkers een rol in relatie tot de waarde die zij aan kwaliteit van arbeid hechten. Het 

ongeschoolde segment hecht meer waarde aan arbeidsvoorwaarden en bij hen is de 

participatiegraad en de gemotiveerdheid laag. Het hoger opgeleide segment hecht juist meer 

waarde aan de kwaliteit van arbeid, en bij hen is ook de participatie en motivatie hoog. 
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Wanneer hoger opgeleide mensen, dit is vanaf hbo-niveau (Knies, 2009), meer waarde 

hechten aan kwaliteit van arbeid, kan gesteld worden dat deze mensen de kwaliteit van arbeid 

hoger waarderen dan de lager opgeleiden. Zij investeren dan wellicht meer in hun werk om 

zodoende een goede kwaliteit van arbeid te ervaren, omdat zij daar waarde aan hechten. De 

lager opgeleide mensen hechten hier minder waarde aan, waardoor ze wellicht ook geen 

moeite doen om de kwaliteit van arbeid te veranderen. Het is bij hun zoals het is, waardoor 

het lager verwacht kan worden bij lager opgeleide mensen. Deze opvatting wordt geprefereerd 

en is interessant om te onderzoeken, maar dit kan ook de andere kant op werken. Wanneer 

hoger opgeleide mensen meer waarde hechten aan kwaliteit van arbeid, zijn ze juist minder 

snel tevreden, omdat ze hogere eisen aan de kwaliteit van arbeid stellen. Lager opgeleide 

mensen daarentegen hechten er minder waarde aan en zijn daarom sneller tevreden.  

 

Binnen het fordisme werd al met het principe ‘just-in-time’ gewerkt. De voorraden werden 

zoveel mogelijk beperkt en er vond pas aanvoer van onderdelen of iets dergelijks plaats, 

wanneer deze ook daadwerkelijk nodig waren (Steijn, 2001). Op deze manier kon er meer 

kostenbewust en efficiënter gewerkt worden. Er waren toen aparte kwaliteitscontrole-

afdelingen. Maar op deze manier voegden de medewerkers zelf geen waarde toe aan het 

product, volgens de MIT-studies. Binnen de lean productie is de verantwoordelijkheid voor 

kwaliteit van het eigen werk aan de medewerkers zelf gegeven (Dankbaar, 1997).  

Dankbaar (1997) geeft echter ook aan dat lean productie nog altijd elementen van het 

fordisme bevat, die leiden tot een lagere kwaliteit van arbeid. Dit zijn de korte arbeidscyclus 

en de afwezigheid van autonome teams (arbeidsinhoud) die tot minder verantwoordelijkheid 

en onafhankelijkheid leiden, zoals Steijn (2001) ook al aanhaalde. Hackman en Oldham 

(1980) ondersteunen dit en merken op dat alleen wanneer banen goed ingericht zijn, dus 

autonomie bevatten, verscheidenheid in taken en kansen om werknemers te ontwikkelen 

(arbeidsinhoud), dit ten goede komt aan de kwaliteit van arbeid, wat uiteindelijk de 

organisatieprestatie positief beïnvloedt (aangehaald in Ingelgard & Norrgren, 2001). Dit zijn 

aspecten die ook goed in dit onderzoek onderzocht kunnen worden, aangezien het erg 

belangrijk is om te achterhalen wat SENS betekent voor de afwisseling in het werk en de 

zelfstandigheid. Van Amelsvoort (2006) merkt op dat kwaliteit van arbeid bij Lean 

management nauwelijks een rol speelt.  

 

Het resultaat van lean productie is een flexibelere organisatie dan de traditionele fordistische 

organisatie door onder andere multiskilling (zie 2.1.2), maar volgens Dankbaar (1997) nog 

altijd met een lage kwaliteit van arbeid. Soms wordt zelfs beargumenteerd dat de hogere 

flexibiliteit de kwaliteit van arbeid juist verlaagd heeft in vergelijking tot het traditionele 

werk. In een fordistisch systeem weet een medewerker namelijk precies wanneer hij/zij klaar 

is met het werk. In het systeem van lean productie is een medewerker nooit klaar, omdat 

hij/zij geacht wordt als onderdeel van het werk anderen te helpen wanneer men zelf klaar is. 

Dit wordt ook wel ‘management by stress’ genoemd (Parker & Slaughter, 1988, aangehaald in 

Dankbaar, 1997). In de automobielindustrie wordt tegenwoordig wel meer rekening met de 

kwaliteit van arbeid gehouden door meer aandacht te besteden aan ergonomie en door meer 

autonomie aan medewerkers te geven.  

Zoals hierboven beschreven, is er binnen lean productie sprake van multiskilling. De reden 

die hiervoor wordt aangehaald is dat hierdoor medewerkers elkaar kunnen vervangen bij 

ziekte, aangezien er hoge verzuimcijfers waren in de tijd van lean productie. Dit mondde 

uiteindelijk dus uit in een grote druk op de medewerkers. Bij de sociotechniek wordt er echter 

gehamerd op multiskilling doordat dit het werk meer aantrekkelijk maakt, waardoor het 

ziekteverzuim vanzelf wel omlaag zou gaan. Hieruit kan geconcludeerd worden dat lean 

productie eigenlijk een geavanceerde vorm van het fordisme is, zoals Steijn (2001) ook al 
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aanhaalde en gepaard gaat met een lage kwaliteit van arbeid. Interessant is om te kijken of 

deze opvatting ook voor Achmea geldt. Of SENS daadwerkelijk gepaard gaat met een lage 

kwaliteit van arbeid.  

2.3.2 Empirisch onderzoek 

In deze paragraaf worden enkele empirische onderzoeken aangehaald die een relatie hebben 

gelegd tussen lean productie en de kwaliteit van arbeid, die dus ook voor dit onderzoek van 

belang is. In onderstaande onderzoeken is de kwaliteit van arbeid benaderd aan de hand van 

de operationalisatie van Mok (1990) of via een soortgelijke operationalisatie.  

 

Niepce en Molleman (1998) benaderen in hun onderzoek naar de verschillen tussen lean 

productie en de sociotechniek, de kwaliteit van arbeid met behulp van de vier aspecten 

volgens Mok (1990): arbeidsinhoud, arbeidsverhoudingen, arbeidsvoorwaarden en 

werkomstandigheden. Binnen lean productie komt veelal een korte arbeidscyclus voor en 

gestandaardiseerd werk (beide vallen onder arbeidsinhoud), wat een beetje Tayloristisch lijkt. 

Hierdoor is de vrijheid van de medewerkers afgenomen, doordat ze niet de kans krijgen om 

zelf te beslissen hoe ze het werk doen. Dit duidt op een lagere kwaliteit van arbeid (Niepce & 

Molleman, 1998). Maar om dit tegenwicht te bieden wordt binnen lean productie waarde 

gehecht aan het verbeteren van de arbeidsrelaties (arbeidsverhoudingen). Respect voor het 

‘human system’ wordt toch ook belangrijk gevonden (Sugimori et al., 1977, aangehaald in 

Niepce & Molleman, 1998). Managers binnen lean productie proberen een cultuur te creëren 

van wederzijds vertrouwen, door bijvoorbeeld een nauwe band tussen managers en 

medewerkers te scheppen. Deze investering in het verbeteren van arbeidsrelaties wordt als 

onderdeel van kwaliteit van arbeid binnen lean productie gezien en hier wordt waarde aan 

gehecht (Niepce & Molleman, 1998). Dit is dus eigenlijk het tegenovergestelde van wat Van 

Amelsvoort (2006) over kwaliteit van arbeid in relatie tot lean productie opmerkt. 

Geconcludeerd kan worden dat in dit onderzoek de arbeidsinhoud negatief en de 

arbeidsverhoudingen positief beïnvloed zijn door lean productie. Interessant is om deze 

bevindingen bij Achmea te onderzoeken.  

 

Een ander onderzoek bevestigt namelijk de positieve beleving van de arbeidsverhoudingen 

binnen organisaties gebaseerd op lean productie. In het onderzoek van Tijdens en 

Goudswaard (1992, aangehaald in Tijdens & Goudswaard, 1994) wordt de kwaliteit van 

arbeid onderzocht van vrouwen in kantoorfuncties. Zij benaderen de kwaliteit van arbeid met 

de volgende vier dimensies: arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, arbeidstijden en 

arbeidsverhoudingen. Ze hebben hun onderzoek uitgevoerd bij 1264 vrouwen in verschillende 

kantoorfuncties. Kantoorarbeid definiëren zij als: “administratieve beroepsgroepen, 

waaronder medewerkers crediteuren- en de debiteurenadministratie, boekhouders, 

medewerkers personeelsadministratie, voorraadadministrateurs, secretaressen, typisten, 

telefonisten en dergelijke” (Tijdens & Goudswaard, 1994: 15). Uit het onderzoek kan 

geconcludeerd worden dat voor de kantoorvrouwen het volgende geldt: “De meest 

bezwarende arbeidsomstandigheid is een hoog werktempo” (arbeidsomstandigheden) (Tijdens 

& Goudswaard, 1994: 56). Verder wordt de samenwerking met collega’s en leidinggevenden 

juist zeer positief beoordeeld door de vrouwen (arbeidsverhoudingen). Onder andere door de 

afwezigheid van conflicten en doordat de vrouwen hulp kunnen krijgen wanneer dat nodig is. 

Tot slot geeft bijna de helft van de vrouwen aan dat ze een werkoverleg hebben, maar dat de 

frequentie hiervan nogal verschilt. De grootste groep heeft maandelijks werkoverleg (Tijdens 

& Goudswaard, 1994) (arbeidsverhoudingen). Hieruit kan geconcludeerd worden dat de 

arbeidsomstandigheden slecht worden beoordeeld, vanwege het hoge werktempo. De 

samenwerking met collega’s en leidinggevenden wordt als positief gezien, wat duidt op goede 
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arbeidsverhoudingen. Doordat velen aangeven dat ze werkoverleg hebben, is er ruimte voor 

inspraak wat nogmaals duidt op goede arbeidsverhoudingen. Een gemengde mening dus over 

kwaliteit van arbeid in relatie tot lean productie. Het is nu interessant om bij Achmea te 

onderzoeken of de arbeidsomstandigheden daadwerkelijk slecht worden beoordeeld en of de 

arbeidsverhoudingen positief worden ervaren door de gesenste medewerkers.  

 

Baba en Jamal (1991) hebben onderzoek gedaan onder verpleegkundigen naar wat routine in 

het werk doet met kwaliteit van arbeid. Baba en Jamal (1991) hanteren de definitie van Nadler 

en Lawler (1983) van kwaliteit van arbeid en leiden daar de volgende indicatoren uit af: 

arbeidstevredenheid, arbeidsbetrokkenheid, (on)duidelijke taakverdeling, werkconflicten, 

werkdruk, werkstress en binding aan de organisatie. 

De klassieke literatuur, beïnvloed door het scientific management, meent dat routinewerk een 

positieve invloed heeft op kwaliteit van arbeid, omdat het efficiency verhoogt, productiviteit 

verhoogt en organisatie-effectiviteit verbetert.  

Later verschenen literatuur, zegt daarentegen dat routinewerk een negatieve invloed heeft op 

individuele prestaties, omdat het innovatie, betrokkenheid en andere vormen van creatieve 

uitingen onderdrukt, wat resulteert in slechte prestaties (Hackman & Oldham, 1980, 

aangehaald in Baba & Jamal, 1991). De literatuur hierover is dus ambigu en leidt niet tot één 

conclusie.  

 

Dit heeft ook te maken met de betekenis van routinematig werken. Die is in de loop van de 

tijd veranderd. Voorheen werden de context van routinematig werken en de inhoud van 

routinematig werken met elkaar verstrengeld. In literatuur die later verschenen is, leidt de 

term ‘routinization’ alleen naar werkinhoud (Baba & Jamal, 1991). Maar deze auteurs 

bekijken beide aspecten om een zo goed mogelijk beeld van het werk te krijgen. Zij 

omschrijven de context van routinematig werk als deelname van werknemers aan routine of 

niet-routine shifts, werktijden. De inhoud van routinematig werk is gebaseerd op een 

theoretisch model van Hackman (1975) waarin taakafwisseling, taakidentiteit, 

taaksignificantie, autonomie, identiteit en feedback als dimensies van het werk centraal staan. 

Zij stellen de volgende hypothese op: mensen die in routine-shifts werken, zijn meer tevreden, 

zijn meer betrokken bij hun baan en voelen binding met de organisatie en hebben minder 

conflicten, werkdruk en stress en verloop dan degenen die niet in routine werken.  

Een andere hypothese die zij stellen is dat werknemers die minder routinematig werk qua 

inhoud ervaren, meer tevreden zijn, meer betrokken en binding voelen en minder conflicten, 

werkdruk, stress en verloop ervaren in vergelijking tot degene die qua werkinhoud meer 

routinematig werk ervaren (Baba & Jamal, 1991). Uit empirisch onderzoek onder 

verpleegkundigen blijkt dan ook dat routine in werktijden (context) bijdraagt aan een 

verbeterde kwaliteit van arbeid (arbeidsvoorwaarden). Daarnaast blijkt dat de afwezigheid van 

routine in de inhoud van het werk ook leidt tot verhoging van de kwaliteit van arbeid 

(arbeidsinhoud). Dit is mogelijk doordat routinematig werken qua werktijden weinig energie 

vergt om de context van het werk te managen, zodat de werknemers hun energie kunnen 

besteden aan de inhoud van het werk (Baba & Jamal, 1991).  

Hier kan geconcludeerd worden dat de arbeidsvoorwaarden, in dit geval een routine in 

werktijden, positief beoordeeld wordt. Belangrijk is om in dit onderzoek ook te toetsen of 

werktijden, als onderdeel van de arbeidsvoorwaarden, positief beoordeeld worden door de 

medewerkers van Achmea. Tevens kan geconcludeerd worden dat een afwezigheid van 

routine qua arbeidsinhoud ook positief beoordeeld wordt. De kwaliteit van arbeid wordt hier 

dus positief beoordeeld in relatie tot een vaste routine qua werktijden en een afwezigheid van 

routine qua arbeidsinhoud. Dit betekent dat de arbeidsinhoud dus wederom negatief wordt 

beoordeeld, wanneer het gaat over de arbeidsinhoud in relatie tot lean productie. Dit is een 
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belangrijke conclusie voor de op te stellen hypotheses, die getoetst gaan worden gedurende 

het onderzoek bij Achmea.  

 

Een ander onderzoek dat ingaat op de arbeidsinhoud in relatie tot lean productie is het 

onderzoek van Griffin (1991). Griffin (1991) heeft langdurig empirisch onderzoek gedaan 

naar herontwerp van functies. De focus binnen het onderzoek lag op hoe verschillende soorten 

taakconfiguraties de motivatie, gedrag en houding van medewerkers beïnvloeden. Wederom 

wordt de theorie van Hackman aangehaald over de verschillende taakdimensies. Het 

onderzoek is gehouden onder 526 banktellers. Na herontwerp van functies, waardoor er meer 

autonomie, meer afwisseling in de functie en feedback mogelijk werd (arbeidsinhoud), 

verbeterden verschillende houdingsaspecten als motivatie, binding en tevredenheid heel snel. 

Alhoewel tevredenheid en binding na enige tijd weer hun oude niveau bereikten. Na verloop 

van tijd zijn de prestaties wel verbeterd (Griffin, 1991). De arbeidsinhoud heeft dus een 

positieve invloed uitgeoefend op motivatie, binding en tevredenheid; aspecten die ook onder 

kwaliteit van arbeid te scharen vallen, maar nádat er herontwerp van de organisatie heeft 

plaats gevonden. Dus toen de kenmerken van lean productie geen rol meer speelden, werd de 

arbeidsinhoud positief beoordeeld, wat aansluit bij de resultaten uit de overige onderzoeken. 

 
Tot slot blijkt uit onderzoek dat wanneer er een lage mate van baanbeheersing plaatsvindt, er 

minder plezierige resultaten blijken voor medewerkers en de organisatie, zoals 

gezondheidsproblemen, arbeidsontevredenheid, hoog ziekteverzuim en slechte prestaties (e.g., 

Bond & Bunce, 2001; 2003; Bosma, Stansfeld & Marmot, 1998; Ganster & Fusilier, 1989; 

Karasek & Theorell, 1990; Parker & Wall, 1998; Terry & Jimmieson, 1999, aangehaald in 

Bond et al., 2008). Baanbeheersing uit zich in het kunnen uitoefenen van invloed over het 

werk, om het meer bevredigend en minder bedreigend te maken (arbeidsverhoudingen) 

(Ganster, 1989, aangehaald in Bond et al., 2008). Het is daarom niet verrassend dat er tijdens 

reorganisaties aandacht wordt besteed aan zaken die de baanbeheersing van medewerkers 

vergroten. Bond en Bunce (2001, aangehaald in Bond et al., 2008) hebben hier al onderzoek 

naar gedaan en concludeerden inderdaad dat baanbeheersing diende als mechanisme om 

medewerkersresultaten positief te beïnvloeden. Bond en anderen (2008) doen hetzelfde 

onderzoek, maar kijken hier in het bijzonder naar medewerkers die meer psychologische 

flexibiliteit hebben. Deze medewerkers worden geacht beter te beantwoorden aan de doelen 

en waarden van de organisatie naast focus op het huidige moment. Ze hebben meer ‘goal-

related context sensitivity’ (Bond et al, 2008). Deze medewerkers zouden meer van 

baanbeheersing profiteren, in relatie tot gezondheid, ziekteverzuim en motivatie. Dus 

medewerkers met meer flexibiliteit, die meer baanbeheersing hebben, kunnen beter de kansen 

op doelgerichte acties identificeren, waardoor hun werk hoogstwaarschijnlijk interessanter 

wordt. Het onderzoek is gehouden in twee klantenservicecenters van een grote financiële 

dienstverlener in Groot-Brittannië. Hieruit blijkt dat inspraak, invloed uitoefenen 

(arbeidsverhoudingen), onder andere de tevredenheid en motivatie verhoogt. De 

arbeidsverhoudingen dragen als aspect van kwaliteit van arbeid in dit onderzoek bij aan een 

positief beeld over de kwaliteit van arbeid, wat ook overeenkomt met eerdere bevindingen. 

Dit is wederom een belangrijke conclusie voor de op te stellen hypotheses, die getoetst gaan 

worden gedurende dit onderzoek.  

 

Uit bovenstaande onderzoeken blijken eenduidige uitkomsten. Dat in voorgaande 

onderzoeken de arbeidsverhoudingen continu positief beoordeeld worden is niet vreemd. Dit 

sluit aan bij de theorie over kwaliteitscirkels / kaizens, die de inspraak van medewerkers doen 

toenemen. Dat de arbeidsinhoud continu negatief beoordeeld wordt, valt ook te verklaren 

vanuit de theorie. De uitvoeringsstructuur is lijngericht, waardoor er scheiding en splitsing 
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van functies en taken bestaat en waardoor er weinig autonomie binnen lean productie te 

herkennen is. Met behulp van deze interessante uitkomsten voor de kwaliteit van arbeid, kan 

de volgende conclusie opgesteld worden.   

2.3.3 Conclusie 

Zoals in paragraaf 2.1.2 ook te lezen is, wordt lean productie door verschillende onderzoekers 

verschillend geïnterpreteerd (Niepce & Molleman, 1998). De ene onderzoeker benadert lean 

productie positiever dan de andere onderzoeker. Dit heeft ook betekenis voor de gevolgen 

voor de kwaliteit van arbeid. Degene die bijvoorbeeld positiever tegen lean productie aankijkt 

en vooral aandacht schenkt aan de toegenomen verantwoordelijkheid van medewerkers 

(arbeidsverhoudingen), concludeert een betere kwaliteit van arbeid binnen lean productie dan 

iemand die lean productie nog steeds als een Tayloristisch systeem ziet met weinig autonomie 

voor de medewerkers.  

 

Er is in dit onderzoek gekozen om de kwaliteit van arbeid te operationaliseren aan de hand 

van vier dimensies: arbeidsinhoud, arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden en 

arbeidsvoorwaarden. Alle vier de dimensies zijn even belangrijk. Wanneer alle vier de 

aspecten in bovenstaande onderzoeken steeds positief beoordeeld zouden worden in relatie tot 

lean productie, luidt het antwoord op de derde deelvraag dat lean productie positieve gevolgen 

heeft voor de kwaliteit van arbeid. Echter, dit is niet het geval. Zoals hierboven te lezen is, 

wordt het aspect arbeidsinhoud bijvoorbeeld altijd negatief beoordeeld bij lean productie. 

Daarnaast worden de arbeidsverhoudingen positief beoordeeld. De arbeidsvoorwaarden 

worden positief beoordeeld en de arbeidsomstandigheden negatief. Tot slot kan dan ook 

opgemerkt worden dat lean productie niet alleen maar positieve of negatieve invloed op 

kwaliteit van arbeid heeft. Lean productie heeft een gedifferentieerd effect op de kwaliteit van 

arbeid. Deze belangrijke conclusie is terug te vinden in de hypotheses voor dit onderzoek in 

paragraaf 2.4. 

2.3.4 Kwaliteit van arbeid staat niet op zichzelf 

In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan een laatste toevoeging aan dit theoretisch kader, 

waarin het belang van kwaliteit van arbeid wordt benadrukt. De Sitter (1981) merkt namelijk 

op dat er een directe samenhang tussen de problemen rond kwaliteit van arbeid, kwaliteit van 

de organisatie en kwaliteit van de arbeidsverhoudingen is. Wanneer één aandachtsgebied 

aangepakt wil worden, moet dat in samenhang met de andere twee gebeuren. Daarnaast heeft 

De Sitter (1981) onderzocht dat deze drie gebieden complementair zijn. Dat wil zeggen dat 

kwaliteit van de arbeid, kwaliteit van de organisatie en kwaliteit van de arbeidverhoudingen 

elkaar versterken en elkaar in stand houden. Wanneer een organisatie een verandering wil 

doorvoeren, speelt de kwaliteit van de organisatie de belangrijkste rol. Dit houdt de 

arbeidsdeling en de organisatie van het werk in, dat samenhangt met de kwaliteit van arbeid 

en kwaliteit van arbeidsverhoudingen.  

 

Hieruit blijkt wederom de smalle definitie van kwaliteit van arbeid volgens De Sitter. Hij 

beschouwt de arbeidsverhoudingen namelijk niet als onderdeel van kwaliteit van arbeid. Hij 

stelt dat: “Kwaliteit van de arbeid, kwaliteit van de organisatie en kwaliteit van de 

arbeidsverhoudingen drie probleemgebieden zijn, waarmee het gehele sociaal-economische 

beleidsterrein wordt bestreken. Deze gebieden zouden ieder afzonderlijk als object van beleid 

gekozen kunnen worden” (De Sitter, 1981: 78-79). Hij zegt dat goede arbeidsverhoudingen 

binnen het bedrijf tenminste worden gekenmerkt door: “frequente communicatie tussen 

leiding en uitvoering; overleg ter zake van problemen op zowel korte als lange termijn; geloof 

in het nut van, en wederzijds belang bij samenwerking; wederzijds respect en vertrouwen” 
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(De Sitter, 1981: 85-86). Deze definitie komt dus deels wel overeen met de definitie die Mok 

(1990) geeft aan arbeidsverhoudingen.  

 

Kwaliteit van arbeid staat volgens De Sitter (1981) dus niet op zichzelf. Wanneer hier iets in 

aangepast moet worden, spelen de kwaliteit van de organisatie en kwaliteit van de 

arbeidsverhoudingen ook een rol. Opvallend is dat dit aansluit bij de huidige theorie over high 

performance systems. Hierin hangen organisatieprestaties samen met de tevredenheid van de 

medewerkers, in relatie tot de werkstructuur. De Sitter is dus eigenlijk nog heel actueel. Wat 

hij toen (1981) al schreef, uit zich nu heel concreet in HPWS. Een goede kwaliteit van arbeid 

is dus in ieder geval erg belangrijk. 

2.4 Hypotheses  

In voorgaande paragrafen zijn drie deelvragen beantwoord. Er is inzicht gegeven in het 

herontwerp lean productie, kwaliteit van arbeid is gedefinieerd en er is een relatie tussen lean 

productie en kwaliteit van arbeid gelegd. Hieruit kunnen de volgende hypotheses opgesteld 

worden, die relevant zijn om te toetsen in het onderzoek bij Achmea.  

  

- Medewerkers van wie het werk gesenst is, ervaren de arbeidsinhoud negatief. 

- Medewerkers van wie het werk gesenst is, ervaren de arbeidsverhoudingen positief.  

- Medewerkers van wie het werk gesenst is, ervaren de arbeidsvoorwaarden positief.  

- Medewerkers van wie het werk gesenst is, ervaren de arbeidsomstandigheden negatief.  

- Leidinggevenden denken positiever over de vier a’s van kwaliteit van arbeid, dan niet-

leidinggevenden. 

- Hoger opgeleide mensen waarderen de kwaliteit van arbeid hoger dan lager opgeleide 

mensen. 

 

Hiernaast zijn enkele ‘empirische’ hypotheses op te stellen aan de hand van de gehouden 

interviews (voor meer uitleg hierover, zie hoofdstuk drie): 

- Medewerkers van wie het werk gesenst is, ervaren de afwisseling in het werk negatief. 

- Medewerkers van wie het werk gesenst is, ervaren de zelfstandigheid in het werk 

negatief. 

- Medewerkers van wie het werk gesenst is, ervaren de leermogelijkheden in het werk 

positief. 

- Medewerkers van wie het werk gesenst is, ervaren de relatie met collega’s positief. 

- Medewerkers van wie het werk gesenst is, ervaren de relatie met de direct 

leidinggevende positief. 

- Medewerkers van wie het werk gesenst is, ervaren de inspraakmogelijkheden positief. 

- Medewerkers van wie het werk gesenst is, ervaren het werktempo en de 

werkhoeveelheid negatief.  

- Medewerkers van wie het werk gesenst is, ervaren de werktijden negatief.  
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3. Methodologische verantwoording  

In dit hoofdstuk komt de verantwoording van het onderzoek aan bod. Achtereenvolgens wordt 

ingegaan op de onderzoeksbenadering, de onderzoekspopulatie en de operationalisatie van 

SENS en kwaliteit van arbeid. Vervolgens komen het kwalitatieve vooronderzoek dat 

gehouden is en de wijze waarop het kwantitatieve onderzoek is verricht aan bod. Daarna 

wordt de validiteit en de betrouwbaarheid van het onderzoek beschreven. Tot slot wordt in dit 

hoofdstuk ingegaan op de achtergrondgegevens van de respondenten.  

3.1 Onderzoeksbenadering  

Dit onderzoek betreft een empirisch-analytisch onderzoek. Dit blijkt onder andere uit de 

onderzoeksvraag. In de vraagstelling wordt namelijk niet ongestructureerd gevraagd naar 

betekenisgeving of belevenissen, maar om informatie te geven over aspecten van kwaliteit 

van arbeid die op grond van bepaalde theorieën vooraf opgesteld zijn. Er wordt niet getracht 

om het bijzondere te omschrijven. Van te voren is SENS geoperationaliseerd en is de definitie 

van kwaliteit van arbeid bepaald. Vooraf zijn er dus hypotheses opgesteld. Dit was mogelijk 

omdat er al het nodige bekend is in de literatuur over bijvoorbeeld kwaliteit van arbeid, 

waardoor het beter te operationaliseren valt. Dit alles stuurde vervolgens het onderzoek. 

Hieruit konden vervolgens generaliseerbare uitspraken gedaan worden over alle gesenste 

medewerkers binnen Achmea Zorg Operations in Zwolle (rekening houdende met een bepaald 

% non-respons).  

 

Deze onderzoeksopvatting heeft consequenties voor de methode van dataverzameling. Bij een 

dergelijke opvatting past een enquête goed (’t Hart et al., 2006). Dit is in het geval van het 

onderzoek bij Achmea Zorg ook het geval. De enquête is een geschikt middel om de 

opgestelde hypotheses te testen. Daarnaast is een enquête geschikt bij grote aantallen 

respondenten. In dit onderzoek vormen de +/- 400 gesenste medewerkers van Achmea Zorg 

Operations in Zwolle de onderzoekspopulatie. Enquêtes worden over het algemeen gebruikt 

wanneer er veel respondenten zijn, die overeenkomsten met elkaar vertonen (Van der Velde et 

al., 2007). In dit geval is de overeenkomst dat alle medewerkers die een enquête krijgen, 

gesenst zijn.  

3.2 Onderzoekspopulatie 

In eerste instantie is ervoor gekozen om alle gesenste medewerkers in Noordwijk en Zwolle 

een enquête toe te sturen om enige waarde aan de uitkomsten van het onderzoek toe te kunnen 

kennen, ervan uitgaande dat de respons rond de 50% zal zijn (gebaseerd op overige 

onderzoeken binnen Achmea). Uiteindelijk is er met name vanwege een hoge werkbelasting 

in Noordwijk besloten dat de enquête alleen verspreid wordt in Zwolle. Daarnaast ontvangen 

medewerkers die langdurig ziek zijn en degene die in een arbeidsconflict zitten de enquête 

niet. Deze medewerkers zijn niet representatief voor dé medewerker van Operations. Ook zijn 

de externen (medewerkers via een uitzendbureau) die korter dan 6 maanden in dienst zijn en 

de internen die korter dan 2 maanden in dienst zijn, uitgesloten van het onderzoek. Deze 

medewerkers hebben nog niet goed genoeg een beeld van SENS en de manier van werken 

binnen Achmea kunnen krijgen. Bij de externen is gekozen voor 6 maanden, omdat er heel 

veel externen voor kortere tijd in dienst zijn en Achmea verlaten, waardoor de gegevens van 

deze personen niet nuttig zijn. Deze vier groepen respondenten zijn dus uitgesloten van het 

onderzoek, omdat ze de resultaten kunnen vertekenen en tot onbetrouwbaarheid leiden. De 

enquête is vervolgens verspreid onder 389 medewerkers. Deze zijn verdeeld over drie 

afdelingen in Zwolle, te weten Verzekerden, Zorgaanbieders en Business Service 



 40 

Management (zie organogram bijlage 2). Uit het SAP-systeem zijn de gegevens van deze 

medewerkers gehaald.  

De respons op de enquête is 55,78%. Dit betekent dat 217 medewerkers de enquête hebben 

ingevuld. Tevens betekent dit dat er algemene uitspraken gedaan kunnen worden die 

gegeneraliseerd kunnen worden voor alle gesenste medewerkers binnen Zorg Operations in 

Zwolle, omdat de respons minimaal 50% bedraagt. Volgens de literatuur wordt een 

responspercentage van 50 tot 60% als goed beschouwd (Van der Velde et al., 2007). 

3.3 Onderzoeksmodel en operationalisatie 

Naar aanleiding van de onderzoeksvraag kan het volgende model opgesteld worden. Hierin is 

SENS de ‘onafhankelijke’ variabele en de kwaliteit van arbeid de ‘afhankelijke’ variabele. 

Hierbij dient wederom de beperking van het onderzoek opgemerkt te worden. Tussen deze 

variabelen kan geen causaal verband worden vastgesteld. Doordat dit een 0-meting is en er 

niet bekend is wat eerder in de tijd plaats vond, gaat het puur om correlaties tussen de 

aspecten van SENS en de aspecten van kwaliteit van arbeid. Er kan geen logische 

gevolgtrekking gemaakt worden tussen SENS en de gevolgen hiervan voor de kwaliteit van 

arbeid. Er wordt dan ook gesproken over een samenhang tussen SENS en kwaliteit van 

arbeid. Maar om het onderzoeksmodel goed en duidelijk in te kunnen vullen wordt SENS de 

‘onafhankelijke’ variabele genoemd en kwaliteit van arbeid de ‘afhankelijke’ variabele.  

In de volgende subparagrafen worden deze variabelen geoperationaliseerd.  

 

SENS:               Kwaliteit van arbeid: 

- Procesoptimalisatie (PO)    - Arbeidsinhoud 

- Operationeel management (OM)    - Arbeidsverhoudingen  

- Houding & Gedrag (HG)    - Arbeidsomstandigheden 

- Arbeidsvoorwaarden 

3.3.1 Operationalisatie SENS 

Om SENS te kunnen operationaliseren, wordt eerst inzichtelijk gemaakt wat SENS precies 

inhoudt en wat dit feitelijk betekent voor de medewerkers.  

3.3.1.1 Wat is SENS? 

SENS-golf 

Wanneer een afdeling ‘gesenst’ wordt, wordt er gesproken van een SENS-golf. Deze SENS-

golf duurt circa 14 weken. De eerste golf binnen Achmea Zorg is begin januari 2007 gestart 

bij de afdeling Operations. Een golf wordt geleid en begeleid door SENS-experts. Dit zijn 

medewerkers die bij Achmea in dienst waren als teamleider, maar een switch hebben gemaakt 

en speciaal zijn opgeleid om een SENS-golf te begeleiden.  

 

De golf start met een diagnosefase. Dit duurt vier tot zes weken. Tijdens een kick-off 

bijeenkomst met SENS-experts, het management en eventuele sleutelfiguren wordt de 

methodiek en het traject toegelicht. Via een simulatiespel krijgen de deelnemers inzicht in de 

effecten van een bepaalde taakverdeling en samenwerking op het resultaat (kwantiteit en 

kwaliteit). In de weken daarna wordt door het SENS-team in overleg met het management 

bepaald welke productiegegevens worden gemeten om zowel kwaliteit als kwantiteit van de 

output in kaart te brengen. Dit gebeurt nadat met het management is vastgesteld welke 

hoofdprocessen er binnen de afdeling bestaan. Standaard onderdeel is daarbij een 

klantonderzoek en een diagnose onder medewerkers en management op houding en gedrag. 

Ook wordt in kaart gebracht hoe productief medewerkers zijn. Vervolgens vinden gedurende 

enkele weken metingen plaats. Bijvoorbeeld door medewerkers te laten tijdschrijven. Het 
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SENS-team maakt, op basis van de gegevens, een analyse van het verbeterpotentieel op de 

vastgestelde outputfactoren binnen de diverse hoofdprocessen. Geanalyseerd wordt waar 

verspilling binnen het procesmodel plaats vindt en er wordt een schatting gemaakt van het 

verbeterpotentieel (naar kosten en fte). Daarnaast worden ook de verbeterpunten aangegeven 

naar aanleiding van het klanttevredenheidsonderzoek. 

 

Vervolgens vindt er gedurende twee weken een voorbereiding op de implementatie plaats. De 

resultaten van de diagnosefase worden door het SENS-team met het management gedeeld en 

besproken. Bij voldoende herkenning in de conclusies wordt er een commitmentsessie met de 

medewerkers van de afdelingen gepland om de diagnose ook met hen te delen.  

 

In de daaropvolgende acht weken vindt de implementatie plaats. Het draait hier voornamelijk 

om de drie hoofdelementen: procesoptimalisatie (kwaliteit en productiviteit), operationeel 

management (coaching door leidinggevenden) en houding & gedrag (mens) binnen een 

afdeling. In deze fase start het daadwerkelijk werken met de lean-methodiek. Na afloop van 

deze periode verdwijnt het SENS-team uit beeld. Na enige tijd wordt er een meting gedaan 

om te bepalen of de methodiek nog steeds goed wordt toegepast.  

 

SENS-aspecten 

Een concreet gevolg van de implementatie van SENS binnen iedere afdeling, is onder andere 

een Dagstart. Dit is een bespreking die in principe iedere ochtend een kwartier lang 

plaatsvindt met het team over de productiviteit en de kwaliteit, de werkzaamheden voor die 

dag, eventuele mededelingen en alles wat verder van belang is voor de afdeling. 

Leidinggevenden presenteren en bespreken hun teamresultaten van de dag ervoor en 

medewerkers kunnen hierover verbetersuggesties doen. In de Keek op de week, wekelijks een 

uur, wordt dieper ingegaan per afdeling op bepaalde zaken. Voornamelijk wordt ingegaan op 

de resultaten van de afgelopen week. Per bijeenkomst worden 5 issues geselecteerd ter 

bespreking die over de drie categorieën kwaliteit, productiviteit en mens verdeeld moeten zijn 

Op de afdeling zijn Dagborden verschenen. Deze borden zijn ook ingedeeld in drie 

categorieën afgeleid van de hoofdelementen van SENS: kwaliteit, productiviteit en mens. 

Onder ‘kwaliteit’ hangen verschillende grafieken op de borden over klanttevredenheid, 

foutpercentage, werkvoorraden en de doorlooptijd. Onder ‘productiviteit’ hangen overzichten 

met de actuele fte-stand en de productiviteit van het team en het individu ten opzichte van de 

targets. Onder ‘mens’ vallen verzuimpercentages, het aantal verbeterideeën en de uitkomsten 

van de teambarometer. Dit is een wekelijkse enquête, van maximaal vijf vragen, over de sfeer 

op de afdeling, de prestaties van de teamleider en dergelijke. Deze vragen verschillen per 

week en worden per team opgesteld. Dit biedt vervolgens weer gespreksstof voor de keek op 

de week. Op het Verbeterbord, dat vaak naast het Dagbord staat, worden allerlei ideeën die 

worden opgemerkt door medewerkers in een Dagstart, geplaatst. Vervolgens wordt in de 

Dagstart bepaald of ideeën al dan niet nuttig zijn, zodat er een Kaizen uitkomt (Japans voor 

‘verandering en/of verbetering’). Een Kaizen houdt in dat een aantal medewerkers samen een 

verbeteridee uitwerkt, informatie verzamelt, oplossingen bedenkt en uitvoert. Een Kaizen 

dient ter optimalisatie van het proces en houdt het gestructureerd oplossen van een probleem 

in, in zes stappen: Definieer een probleem en doelstelling, meet de feiten, analyseer de feiten, 

genereer verbeteringen, implementeer verbeteringen en controleer en borg door 

standaardisatie. Waarbij tussen bijna iedere stap een go / no go beslissing wordt genomen.  

 

Bovenstaande aspecten van SENS vallen onder de elementen procesoptimalisatie en 

operationeel management. Het derde element, houding en gedrag omvat de volgende 

gedragskenmerken in het SENS-project. Werkvloeren, Doenken, VerBazen en Zingeven. 
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Werkvloeren wil zeggen dat de leidinggevende op de werkvloer is en daar ook daadwerkelijk 

waarde toevoegt voor de klant. Door middel van het oplossen van problemen door bij 

medewerkers te zitten en mee te kijken. Doenken is een samentrekking van denken en doen. 

Niet alleen nadenken over verbeteringen maar deze ook daadwerkelijk uitvoeren. Dus komen 

met verbeterideeën en deze ook uitvoeren. VerBazen is een werkwoord wat het 

tegenovergestelde is van Bazen. Het kernbegrip hier is ‘5x waarom vragen’. Een situatie is 

niet goed of slecht, maar wel het begin van verbeteren. Morgen wil men het werk beter doen 

dan vandaag, dus waarom wordt het werk gedaan, zoals het werk gedaan wordt? Zingeven tot 

slot, is een term die gericht is op het continu duidelijk maken van de relevantie van het werk.  

3.3.1.2 SENS in relatie tot lean productie 

SENS is, zoals al eerder genoemd, gebaseerd op de lean-methodiek. In deze subparagraaf 

wordt duidelijk gemaakt hoe SENS past binnen lean productie. Hierbij wordt teruggeblikt op 

de omschrijving van lean productie in paragraaf 2.1.2.   

 

Het is duidelijk dat lean productie gericht is op het tegengaan van verspilling. En dit geldt 

zeer zeker ook voor SENS. Dit blijkt wel uit het feit dat tijdens een SENS-golf de 

werkprocessen in kaart worden gebracht en worden verbeterd waar mogelijk om sneller, 

efficiënter en met minder kosten te werken. In termen van SENS: “Verspillingen zijn alle 

zaken die uit oogpunt van de klant geen waarde toevoegen”. SENS beoogt 

procesoptimalisatie, oftewel geen verspilling. De afdelingen binnen Achmea Zorg Operations 

zijn ook top-down gestructureerd en de uitvoeringsstructuur is lijngericht (zie bijlage 2).  

 

Het werken met kaizens binnen SENS is typisch lean. De medewerkers meer mee laten 

denken over verbeteringen en ze meer inspraak geven binnen SENS past heel goed binnen 

lean productie. Binnen SENS worden kaizens ook in groepjes aangepakt. Deze groepjes 

hebben alleen wel degelijk een bepaalde vorm van autonomie. Zij zijn zelf verantwoordelijk 

voor een kaizen en worden daarbij geholpen door zogenaamde kaizen-experts, maar de 

kaizengroep heeft geen teamleider boven zich staan. Al blijft de autonomie beperkt, want ze 

hebben geen managementbeslissingsbevoegdheid. Alle voorstellen moeten eerst aan de 

teamleider worden voorgelegd. 

 

Lean staat voor ‘slankheid’ van de organisatie en dit is bij SENS ook het geval. Nadat 

verschillende afdelingen gesenst waren, waren er minder medewerkers nodig. Daarnaast staat 

binnen lean productie de klant centraal. En dit is ook een belangrijk uitgangspunt binnen 

SENS geworden, na de invoering van de basisverzekering. De klanttevredenheid wordt veel 

meer en structureler gemeten en aan de hand van deze uitkomsten wordt te werk gegaan. Met 

deze uitkomsten worden de medewerkers geconfronteerd en aan de hand hiervan worden 

doelstellingen per team geformuleerd.  

 

Een ander voorbeeld dat aangeeft dat SENS op lean productie is gebaseerd en niet op de 

sociotechniek, is dat de medewerkers binnen Operations door de kanteling één type 

werkzaamheden doen en kennis moeten hebben van meerdere zorgsoorten. De medewerkers 

werken dus niet in een onafhankelijk team aan een geheel product of dienst. De 

verantwoordelijkheid is hierdoor beperkt. Er vindt eerder specialisatie, functionele 

concentratie en arbeidssplitsing plaats als kenmerken van lean productie in tegenstelling tot 

functionele integratie, decentralisatie en taakintegratie, als kenmerken van de sociotechniek.  

 

Tot zover dus vele overeenkomsten tussen hetgeen in hoofdstuk 2 geschreven is over lean 

productie en SENS. Echter, SENS houdt meer in. Zoals al eerder vermeld bestaat SENS uit 
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drie hoofdelementen. SENS in relatie tot lean productie verhoudt zich vooral tot de eerste 

twee elementen, te weten procesoptimalisatie en operationeel management. Het derde 

element, houding en gedrag (oftewel werkvloeren, doenken, verbazen en zingeven) is niet iets 

wat direct te herkennen valt in lean productie. Dit is dan ook een soort van onderliggende 

methode om hetgeen te bereiken wat onder procesoptimalisatie en operationeel management 

valt. Het is een werkwijze die ‘normaal’ moet worden voor de medewerkers die gesenst zijn 

om bijvoorbeeld verspilling te voorkomen, maar ook om continu met verbeteringen bezig te 

zijn. En deze handvatten, zoals ze eigenlijk genoemd kunnen worden, om de doelen van 

verspilling en verbetering te bereiken, komen niet direct terug in de literatuur over lean 

productie. Hieruit blijkt wel dat Achmea waarde hecht aan haar medewerkers en ze niet 

zomaar met een verandering opzadelt. Dit sluit ook aan bij de kernwaarden van Achmea. Er 

wordt wel degelijk aangegeven hoe ze het best te werk kunnen gaan in een SENS-omgeving.  

3.3.1.3 Operationalisering 

Nu SENS wat uitgebreider beschreven is, kan SENS geoperationaliseerd worden met behulp 

van de verschillende documenten die er over SENS zijn verschenen en met behulp van 

interviews die gehouden zijn. Allereerst zijn er, met behulp van literatuur over SENS, topics 

opgesteld voor deze interviews. Tevens door goed te bedenken welke informatie nodig is om 

een goede enquête op te stellen. Deze topics zijn voorgelegd aan diverse mensen en door aan 

hun te vragen om zo concreet mogelijk aan te geven wat er nu daadwerkelijk veranderd is in 

het werk van gesenste medewerkers, zijn er een aantal aspecten genoemd die in de meeste 

interviews terugkwamen. Paragraaf 3.4 gaat verder op de gehouden interviews in. De drie 

hoofdelementen van SENS zijn dan ook te operationaliseren in de volgende vijf aspecten, te 

weten kaizens, dagstarts, het dagbord, het verbeterbord en de keek op de week. De betekenis 

van deze aspecten is in paragraaf 3.3.1.1 al uitgebreid aan bod gekomen. Tussen haakjes staat 

hieronder achter ieder aspect hoeveel vragen in de vorm van stellingen in de enquête erover 

gesteld worden. De stellingen zelf zijn terug te vinden in de enquête, zie bijlage 3. De 

antwoorden konden hierop wederom gegeven worden middels de vijfpunts-Likertschaal, 

waarbij 1 stond voor helemaal oneens en 5 voor helemaal eens. 

 

• Procesoptimalisatie: 

- Kaizens (3 vragen) 

 

• Operationeel management: 

- Dagstarts (4 vragen 

- Dagbord (4 vragen) 

- Verbeterbord (4 vragen) 

- Keek op de week (4 vragen) 

 

• Houding & Gedrag (is verwerkt in overige vragen): 

- VerBazen: 5x waarom, proactief zoeken naar dieper inzicht om vraag te beantwoorden 

- Doenken: Vrijwillig aanbieden, experimenteren, komen met verbeterideeën  

- Werkvloeren: 80% op de werkvloer, lost problemen op door bij medewerkers te zitten 

en mee te kijken 

- Zingeven: Jezelf zijn - meedoen, consequent zijn, met anderen delen wat voor jou 

belangrijk is 

 

Deze bovenstaande aspecten zijn ingevoerd binnen iedere afdeling. Afhankelijk van het nut en 

resultaat per afdeling, wordt er afgeweken van bijvoorbeeld het houden van een dagstart 

iedere dag. Er is behoorlijk wat variatie in bovenstaande aspecten per afdeling, wat tot meer 
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impact kan leiden op de ervaren kwaliteit van arbeid. Het is dan ook interessant om te meten 

wat deze variaties betekenen voor de beleving van de medewerkers over de kwaliteit van 

arbeid.  

 

De vragen over SENS bestaan uiteindelijk uit 6 vragenblokken / aspecten van SENS. Aan 

bovenstaande vijf aspecten is nog een zesde aspect toegevoegd. Dit betreft de wijze waarop 

SENS is ingevoerd, waarover ook drie vragen in de vorm van stellingen worden gesteld. Dit 

aspect is toegevoegd om aan de wens van de programmamanager van SENS tegemoet te 

komen, aangezien hij hier erg nieuwsgierig naar was. 

 

Deze vragenblokken bevatten meerdere vragen die over een aspect van SENS gaan. Voordat 

het analyseren is begonnen, zijn allereerst enkele vragen gehercodeerd. Wanneer niet alle 

vragen in dezelfde richting zijn geformuleerd, dus niet allemaal positief zijn geformuleerd 

bijvoorbeeld, moeten de waarden van de negatieve vragen omgedraaid worden (Baarda et al., 

2003). Vervolgens is er per vragenblok een totaalscore berekend. Dit is echter alleen 

verantwoord wanneer de betrouwbaarheid ofwel de homogeniteit van de schaal goed is. Een 

gewenste minimale alpha is 0,60 (Baarda et al., 2003). De betrouwbaarheid hiervan is in 

onderstaande tabel weergegeven, waaruit blijkt dat de schalen van de aspecten betrouwbaar 

zijn.  

  

 Cronbach’s alpha 

Dagstart 0,7 

Keek op de week 0,8 

Kaizen 0,9 

Verbeterideeën  0,8 

Dagbord 0,8 

Wijze van invoeren SENS 0,9 
Tabel 1: Betrouwbaarheid (cronbach’s alpha) van de aspecten van SENS  

3.3.2 Operationalisatie kwaliteit van arbeid 

Voor de vragen over kwaliteit van arbeid worden in dit onderzoek de vier aspecten van 

kwaliteit van arbeid van Mok (1990) gehanteerd, zoals uit het theoretisch kader blijkt. Deze 

operationalisatie benadert kwaliteit van arbeid het breedst en dit past het best binnen de 

onderzoekssituatie van Achmea. De vier a’s die onder kwaliteit van arbeid vallen, zijn verder 

geoperationaliseerd in acht verschillende items, die terugkomen in de enquête (zie bijlage 3). 

Deze items zijn opgesteld aan de hand van de Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de 

Arbeid (VBBA, 2000). Deze vragenlijst is een wetenschappelijke vragenlijst die gevalideerd 

is. Echter, deze vragenlijst is niet specifiek gericht op de kwaliteit van arbeid. Op basis van 

wat Mok (1990) onder de vier a’s schaart en de veranderingen in het werk die zich door SENS 

hebben voorgedaan, zijn er acht componenten uit de VBBA gehaald die in dit onderzoek 

dienen om de kwaliteit van arbeid te meten. 

 

De vier aspecten van kwaliteit van arbeid zijn verder te operationaliseren in de volgende acht 

schalen. Achter iedere schaal staat genoteerd hoeveel vragen/stellingen hierbij horen.  

 

• Arbeidsinhoud 

- Afwisseling in het werk (6 vragen) 

- Zelfstandigheid in het werk (11 vragen) 

- Leermogelijkheden (4 vragen) 

• Arbeidsverhoudingen 
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- Relatie met collega’s (9 vragen) 

- Relatie met direct leidinggevende (9 vragen) 

- Inspraak (8 vragen) 

• Arbeidsomstandigheden 

- Werktempo en werkhoeveelheid (11 vragen)  

• Arbeidsvoorwaarden 

- Werktijden (4 vragen) 

 

Om de aspecten van kwaliteit van arbeid te kunnen meten, zijn er dus per schaal een aantal 

vragen gesteld. Deze vragen zijn waar nodig ook gehercodeerd. Vervolgens zijn deze vragen 

gecombineerd om een totaalscore van de items te krijgen. De betrouwbaarheid hiervan wordt 

in tabel 2 weergegeven. Zoals af te lezen in de tabel, zijn de schalen betrouwbaar.  

 

 Cronbach’s alpha 

Arbeidsinhoud  

      Afwisseling in het werk 0,9 

      Zelfstandigheid in het werk 0,9 

      Leermogelijkheden 0,9 

Arbeidsverhoudingen  

      Relatie met collega’s 0,9 

      Relatie met direct leidinggevende 0,9 

      Inspraakmogelijkheden 0,9 

Arbeidsomstandigheden  

      Werktempo en werkhoeveelheid 0,8 

Arbeidsvoorwaarden  

       Werktijden 0,6 
Tabel 2: Betrouwbaarheid (cronbach’s alpha) items van de aspecten van kwaliteit van arbeid  

3.4 Kwalitatief vooronderzoek  

Voordat de enquête is opgesteld, is er een klein vooronderzoek uitgevoerd. Dit vooronderzoek 

bestond uit het afnemen van een drietal interviews met experts op het gebied van SENS, de 

zogenaamde SENS-experts. Tevens zijn er een teamleider en de programmamanager van het 

gehele SENS-project geïnterviewd. Alvorens deze interviews zijn afgenomen, is er een topic-

lijst voor de interviews opgesteld. Deze topics zijn ontstaan door eerst vele documenten over 

SENS gelezen te hebben en goed te bedenken welke informatie nodig is om een goede 

enquête op te stellen. Deze topics en een samenvatting van de interviews is te vinden in 

bijlage 4. Dit betreft dus een kwalitatief vooronderzoek. Dit heeft als doel om alle relevante 

factoren van SENS boven te krijgen, maar ook om de juiste enquêtevragen te kunnen stellen, 

naast de vragen die al uit het literatuuronderzoek naar voren zijn gekomen. Hiermee wordt 

tegemoet gekomen aan het nadeel van alleen gestructureerd onderzoek, waarin relevante 

variabelen vergeten kunnen worden (Van der Velde et al., 2007). Tevens zijn de interviews 

gebruikt om de empirische hypotheses op te stellen. Door ieder gesprek samen te vatten en de 

informatie hieruit naast de literatuur over kwaliteit van arbeid te leggen, konden er een achttal 

empirische hypotheses opgesteld worden, zie paragraaf 2.4.  

 

Hiernaast zijn er ook enkele bijeenkomsten binnen gesenste teams geobserveerd. Meerdere 

dagstarts bijvoorbeeld en keek op de week’s. Door hierbij aanwezig te zijn, kon geobserveerd 

worden wat SENS in de praktijk voor de medewerkers betekent. Dit diende dan weer als 

uitgangspunt voor de interviews.  
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3.5 Kwantitatieve dataverzameling en data-analyse 

Uiteindelijk is er dus een enquête opgesteld. De enquête (zie bijlage 3) is ingedeeld in 

verschillende vragenblokken. Het eerste gedeelte bestaat uit vragen in de vorm van stellingen 

over de kwaliteit van arbeid. Het laatste gedeelte bestaat uit vragen, tevens in de vorm van 

stellingen, over SENS. Deze laatste vragen zijn dus aan de hand van de hiervoor vermeldde 

interviews opgesteld. Er wordt gebruik gemaakt van de vijfpunts-Likertschaal, waarop 

respondenten kunnen aangeven in hoeverre ze het met de stellingen eens zijn. De volgende 

antwoordcategorieën worden daarvoor gehanteerd:  

1 = Helemaal mee oneens 

2 = Oneens 

3 = Niet eens, niet oneens 

4 = Eens 

5 = Helemaal mee eens 

Tevens wordt er in de vorm van stellingen gevraagd naar de tevredenheid over aspecten van 

de kwaliteit van arbeid. Hierbij staat de score 1 voor zeer ontevreden, 2 voor ontevreden, 3 

voor noch tevreden, noch ontevreden, 4 voor tevreden en 5 voor zeer tevreden.  

De enquête is alvorens hij is verspreid, getest onder vijf medewerkers die ook daadwerkelijk 

respondenten zijn. Zij hebben bijgehouden hoe lang zij over het invullen deden en of ze 

bepaalde vragen niet snapten en/of andere tips voor de enquête hadden. Aan de hand hiervan 

zijn er een aantal vragen uit de vragenlijst gehaald, omdat het invullen 20 minuten gemiddeld 

duurde en dit te lang is om de nodige respons te bereiken.  

 

Aan de hand van de uitkomsten van de enquête zijn statistische analyses uitgevoerd om de 

opgestelde hypotheses te testen en om uitspraken te kunnen doen over de ervaring van 

medewerkers over de kwaliteit van arbeid. Meer informatie over de aanpak van deze 

statistische analyse is te vinden in bijlage 5, het codeboek. De analyses zijn opgedeeld in 

verschillende onderdelen. Allereerst wordt er in paragraaf 3.8 ingegaan op de 

achtergrondgegevens van de respondenten. Vervolgens wordt er in hoofdstuk 4 ingegaan op 

de resultaten in de vorm van onder andere beschrijvende statistiek. Dit is een weergave van 

resultaten in gemiddelden en een standaarddeviatie over hoe vaak of hoe veel iets voorkomt. 

Tevens worden in dit hoofdstuk verschillende groepen respondenten met elkaar vergeleken en 

gekeken hoe zij scoren op kwaliteit van arbeid en of deze verschillen significant zijn. Dit is 

tweezijdig getoetst. Tot slot worden er enkele verbanden gelegd tussen uitkomsten van de 

enquête, om te kijken of er samenhang is tussen verschijnselen en of deze significant zijn.  

 

Gezien de antwoordcategorieën in de enquête, is een hypothese bevestigd bij een gemiddelde 

score van boven de drie (op de vijfpunts-Likertschaal). Hypotheses zijn verworpen bij een 

gemiddelde score onder de drie. Deze drie vormt het schaalmidden op een schaal van 1 tot en 

met 5. Er zijn ook andere methoden die in een dergelijk proces verdedigbaar zijn, maar in dit 

onderzoek is gekozen voor het schaalmidden als uitgangspunt. Wanneer differentiatie 

aangebracht wordt in bepaalde vragen om de hypotheses met meer zekerheid te bevestigen 

dan wel te verwerpen, worden de volgende klassen gehanteerd. Bij een gemiddelde score per 

item van <50% is er een minderheid die het item aanwezig en/of tevreden beoordeeld. Tussen 

de 50 en 70% beoordeelt een kleine meerderheid het item feitelijk aanwezig en/of tevreden. 

Bij een gemiddelde score van boven de 70% beoordeelt een ruime meerheid het item 

aanwezig en/of tevreden (Leisink & Knies, 2008). 

 

Daarnaast zijn er diverse correlaties gemaakt, om aan de hand van deze analyses gedegen 

aanbevelingen aan Achmea te kunnen doen. R, Pearson’s correlatiecoëfficiënt, kan lopen van 
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-1 tot +1 (Baarda et al., 2003) Hierin worden de volgende klassen onderscheiden om de mate 

van samenhang aan te geven (Knies, 2009). 

R = <0,4 � zwakke samenhang 

R = 0,4-0,6 � redelijk sterke samenhang 

R = >0,6 � sterke samenhang 

 

Om de aanbevelingen zo optimaal mogelijk te maken, zijn de onderzoeksresultaten eerst 

voorgelegd aan de directeur HR, de directeur Operations en de projectleider van SENS, een 

soort focusgroep. Aan de hand hiervan zijn er meer achterliggende redenen voor de resultaten 

gevonden en was er de mogelijkheid om te sparren over mogelijke aanbevelingen. Dit moet 

de kwaliteit van de aanbevelingen vergroten, zodat ze ook daadwerkelijk toepasbaar en 

herkenbaar worden voor Achmea en de medewerkers.  

 

Tot slot is het door middel van de enquête, maar ook door de interviews, mogelijk geworden 

om antwoord te geven op de drie empirische deelvragen:  

- Welke feitelijke veranderingen in de organisatie van het werk en in de 

arbeidsverhoudingen zijn gepaard gegaan met de invoering van SENS bij teams van 

Achmea Zorg? 

- Wat vinden medewerkers binnen de Zorgdivisie in Zwolle van de kwaliteit van 

arbeid? 

- Welke correlaties bestaan er tussen SENS en de kwaliteit van arbeid? 

Het antwoord op de eerste deelvraag is eigenlijk al aan bod gekomen in paragraaf 3.3.1.1, 

waarin staat uitgelegd wat SENS is. De antwoorden op de overige twee deelvragen zijn terug 

te vinden in hoofdstuk 5, de conclusie.  

 

Op deze manier onderzoek doen, zoals hierboven omschreven, betekent het volgende voor de 

validiteit en de betrouwbaarheid van het onderzoek.  

3.6 Validiteit 

In het kort komt het er dus op neer dat er in dit onderzoek allereerst bestaande informatie over 

SENS verzameld is en bepaalde overleggen geobserveerd zijn om meer bekend met SENS te 

worden. Vervolgens zijn er interviews met experts gehouden, die meer konden vertellen over 

SENS en hun ervaringen hiermee, zodat de feitelijke veranderingen als gevolg van SENS 

konden worden geoperationaliseerd en betere vragen voor de enquête opgesteld konden 

worden. Tegelijkertijd is er literatuuronderzoek naar herontwerp van organisaties en de 

kwaliteit van arbeid gedaan. Op basis van deze literatuurstudie en de interviews zijn er 

hypotheses opgesteld. En deze hypotheses zijn vervolgens getest middels de enquête. Doordat 

er meerdere manieren van dataverzameling zijn toegepast, is de validiteit van het onderzoek 

vergroot (’t Hart et al., 2006).  

 

Verder geldt dat doordat er een literatuuronderzoek gedaan is naar de betekenis van het begrip 

kwaliteit van arbeid en onderzocht is welke dimensies hier onder vallen, gesproken kan 

worden van inhoudsvaliditeit (Van der Velde et al.,2007). Daarnaast zijn de enquêtevragen 

die in de enquête opgenomen worden, gebaseerd op bestaande enquêtes die voor eerdere 

onderzoeken al uitgebreid getest zijn, wat de validiteit ook ten goede komt.  

 

Tot slot is ten gunste van de validiteit de cronbach’s alpha van diverse totaalscores berekend, 

zoals in paragraaf 3.3 te lezen was.  
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3.7 Betrouwbaarheid 

De betrouwbaarheid van het onderzoek is vergroot doordat standaardisatie plaatsvindt. 

Doordat gebruik gemaakt wordt van één standaard vragenlijst die voor iedereen hetzelfde is, 

is het mogelijk om het onderzoek te herhalen. Daarnaast is iedereen die gesenst is binnen 

Achmea Zorg Zwolle op eenzelfde manier geënquêteerd. Hierdoor is het mogelijk om 

antwoorden van de verschillende enquêtes met elkaar te vergelijken (’t Hart et al., 2006).  

De enquête is verspreid via een link in een mail, die naar de betreffende medewerkers is 

verstuurd. Dit heeft diverse consequenties voor de betrouwbaarheid.  

De betrouwbaarheid neemt toe doordat er in de inleidende brief bij de enquête is toegezegd 

dat er alleen resultaten van groepen gepresenteerd worden en geen antwoorden op individueel 

niveau. Tevens doordat alleen een buitenstaander van Achmea de gegevens op individueel 

niveau in zou kunnen zien en geen medewerkers van Achmea. Daarnaast is er bij een enquête 

minder kans op beïnvloeding van de resultaten door de onderzoeker, dat de betrouwbaarheid 

wederom vergroot (’t Hart et al., 2006).  

Het nadeel van een enquête kan zijn dat de non-respons hoog is, wat de betrouwbaarheid van 

de uitkomsten niet ten goede komt (’t Hart et al., 2006). Hieraan is tegemoet gekomen door de 

enquête in een rustige periode (waarin weinig tot geen andere grote enquêtes waren) te 

verspreiden. Maar ook door een goede, korte en duidelijke inleidende brief aan de enquête 

toegevoegd te hebben. Hierin is het belang van de enquête duidelijk geëxpliciteerd door aan te 

geven dat het over het eigen werk van de medewerkers gaat en dat er over de resultaten 

teruggekoppeld wordt (zie tevens bijlage 3). De respons is ook verhoogd doordat er, een week 

na verspreiding van de enquête, een reminder is verstuurd naar alle medewerkers ter 

herinnering aan het invullen van de enquête. Voordat de reminder verstuurd is, was de 

respons 39,33%. Na de reminder is de respons dus nog opgelopen naar 55,78%.  

Doordat de enquête naar het Achmea-mailadres is gestuurd, was het (alleen) mogelijk om de 

enquête tijdens werktijd in te vullen. Dit heeft de respons wellicht ook verhoogd, doordat men 

het niet thuis in eigen tijd hoefde te doen.  

3.8 Achtergrondgegevens respondenten 

 

In deze paragraaf wordt ingezoomd op de gegevens van de respondenten van de enquête. 

 

• Hieronder is de verdeling van het geslacht van de respondenten te zien. Het merendeel 

van de respondenten is vrouw (67,6%).  

 
Figuur 1: Geslacht respondenten 

Man

32,41%

Vrouw

67,59%
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In onderstaande tabel is te zien dat de respondenten representatief zijn verdeeld over het 

geslacht, aangezien er bij de vrouwen en mannen geen afwijking is groter dan 5%.  
 

 % van de respondenten % van de populatie 

Man 32,4 30,8 

Vrouw 67,6 69,2 

Totaal 100,0 100,0 
Tabel 3: Representativiteit respondenten qua geslacht 

 

 

• De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 34,5 jaar (SD 13,1).   

 

• In onderstaande tabel is het opleidingsniveau van de respondenten te vinden. De 

opleidingen zijn hierin teruggebracht tot de klassen: laag, midden en hoog. 
 

  Absoluut Percentage 

Laag 19 8,9 

Midden 126 59,2 

Hoog 68 31,9 

Totaal 213 100,0 
Tabel 4: Opleidingsoverzicht in klassen 

 

De klassen houden het volgende in. 

- Laag: Basisonderwijs en LBO/VMBO/MAVO 

- Midden: MBO (MTS/MEAO) en HAVO/VWO (MMS/HBS/Gymnasium) 

- Hoog: HBO (HTS/HEAO/Sociale Academie) en WO (Universiteit/Post-HBO) 

Hieruit blijkt dat de groep die MBO en/of HAVO/VWO heeft afgerond het grootst is (59,2%).  

 

• Hieronder is een cirkeldiagram weergegeven die de verspreiding van de respondenten 

over de drie afdelingen toont. 37,2% van de respondenten bestaat uit Zorgaanbieders 

Oost, 52,1% uit Verzekerden Oost en 10,7% uit medewerkers van Business Service 

Management. Deze afdeling is ook beduidend kleiner. In tabel 5 is de representativiteit 

van de respondenten per afdeling weergegeven.  
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Figuur 2: Respondenten per afdeling 

 

 % van de respondenten % van de populatie 

Zorgaanbieders Oost 37,2 28,5 

Verzekerden Oost 52,1 63,8 

Business Service 

Management 

10,7 7,7 

Totaal 100,0 100,0 
Tabel 5: Representativiteit respondenten per afdeling 

 

Hieruit blijkt dat de respondenten niet representatief verdeeld zijn, in dit geval voor de 

afdeling. De respondenten van Zorgaanbieders zijn iets oververtegenwoordigd en de 

Verzekerden zijn iets ondervertegenwoordigd.  

 

• Vervolgens is de vraag gesteld of men al werkzaam was binnen Achmea voor de 

invoering van SENS? Dit geeft de volgende uitkomst.  

 

 Absoluut Percentage 

Ja 149 69,3 

Nee 66 30,7 

Totaal 215 100,0 
Tabel 6: Aantal medewerkers in dienst voor de invoering van SENS 

 

149 medewerkers waren al bij Achmea in dienst voordat SENS zijn intrede deed.  

 

• 19 respondenten geven aan leidinggevende te zijn. 197 respondenten geven dit niet 

aan. De volgende tabel geeft weer dat de respondenten representatief verdeeld zijn 

over het aantal leidinggevenden en niet-leidinggevenden. 

 

 % van de respondenten % van de populatie 

Leidinggevenden 8,8 7,2 

Niet-leidinggevenden 90,8 92,8 
Tabel 7: Representativiteit respondenten qua leidinggevende functie 

Zorgaanbieders Oost

37,21%

Verzekerden Oost

52,09%

Business Serv ice Management

10,70%
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4. Onderzoeksresultaten 

In dit hoofdstuk worden de relevante resultaten uit de enquêtes getoond. Er zullen belangrijke 

beschrijvende statische gegevens weergegeven worden, er zullen groepen respondenten met 

elkaar vergeleken worden en er worden verbanden tussen bepaalde resultaten gelegd. Tot slot 

wordt in de laatste paragraaf ingegaan op de hypotheses.  
 

Allereerst dient opgemerkt te worden dat er gemiddeld een 7,1 wordt gescoord (SD 0,9) op 

een schaal van 1 tot en met 10, op de vraag welk rapportcijfer de respondent zou geven aan 

kwaliteit van arbeid in de eigen functie.  

4.1 Feitelijke aanwezigheid en tevredenheid over de items van kwaliteit van 
arbeid 

In deze paragraaf wordt een algemene eerste indruk van de kwaliteit van arbeid weergegeven.  

 

In de enquête zijn de acht verschillende items van kwaliteit van arbeid op twee manieren 

bevraagd. Allereerst is er door middel van stellingen gemeten of er sprake is van de items, dus 

of ze feitelijk aanwezig zijn in het werk. Vervolgens is er afzonderlijk in een aparte vraag 

gevraagd naar de tevredenheid over deze items. Om bijvoorbeeld te meten of er 

leermogelijkheden aanwezig zijn in het werk van de respondenten is het volgende gevraagd: 

In welke mate ben je het eens of oneens met onderstaande stellingen: 

1. Ik leer nieuwe dingen in mijn werk 

2. Mijn baan biedt mij mogelijkheden voor persoonlijke groei en ontwikkeling 

3. Mijn werk geeft mij het gevoel iets ermee te kunnen bereiken 

4. Mijn baan biedt mij mogelijkheden voor zelfstandig denken en doen 

De antwoorden op deze vragen vormen een gemiddelde score voor de feitelijke aanwezigheid 

van het item leermogelijkheden.  

 

Vervolgens is verderop in de enquête de volgende vraag gesteld:  

In hoeverre ben je tevreden over de volgende aspecten? 

- de leermogelijkheden in je werk 

Dit geeft een gemiddelde score voor de tevredenheid over de verschillende aspecten. 

 

De items voor de feitelijke aanwezigheid zijn op een vijfpuntsschaal gemeten, waarbij 1 staat 

voor helemaal mee oneens en 5 voor helemaal mee eens. Qua tevredenheid zijn de items ook 

op een vijfpuntsschaal gemeten, waarbij 1 staat voor zeer ontevreden en 5 voor zeer tevreden.  

 

Hieronder zijn de gemiddelde scores te zien van de feitelijke aanwezigheid van de items in de 

vorm van een gemiddelde per item en de bijbehorende standaarddeviatie tussen haakjes in de 

middelste kolom. De rechter kolom geeft aan hoe tevreden men gemiddeld is over de items 

van kwaliteit van arbeid. De cijfers die vet gedrukt zijn weergegeven, komen in de bespreking 

van de tabel hieronder aan bod. Dit geldt voor de gehele paragraaf. Alle vetgedrukte cijfers, 

zullen toegelicht worden.  
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 Gemiddelde score 

feitelijke aanwezigheid 

(n=216) 

Gemiddelde score 

tevredenheid 

(n=216) 

Arbeidsinhoud   

      Afwisseling in het werk 3,7 (0,7) 3,7 (0,8) 

      Zelfstandigheid in het werk 3,4 (0,6) 4,0 (0,7) 

      Leermogelijkheden 3,8 (0,6) 3,7 (0,7) 

Arbeidsverhoudingen   

      Relatie met collega’s 4,2 (0,4) 4,2 (0,5) 

      Relatie met direct leidinggevende 4,1 (0,5) 4,0 (0,6) 

      Inspraakmogelijkheden 3,6 (0,5) 3,7 (0,7) 

Arbeidsomstandigheden   

      Werktempo en werkhoeveelheid 3,2 (0,5) 3,4 (0,8) 

Arbeidsvoorwaarden   

       Werktijden 3,8 (0,5) 4,1 (0,6) 
Tabel 8: Gemiddelde scores van de feitelijke aanwezigheid per item en de tevredenheid per item 

 

De scores in de middelste kolom stellen in hoeverre er sprake is van bovenstaande items in 

het werk van de respondenten, oftewel de feitelijke aanwezigheid van bovenstaande items. 

Hierbij geldt dat hoe hoger het cijfer is, hoe sterker het aanwezig is. Dus hoe hoger het cijfer, 

des te meer zelfstandigheid er in het werk is bijvoorbeeld. Voor het item werktempo en 

werkhoeveelheid geldt dat hoe hoger het cijfer voor werktempo en werkhoeveelheid, des te 

lager het werktempo en werkhoeveelheid ervaren wordt.  

 

Geconcludeerd kan worden dat alles boven de drie scoort (=schaalmidden). Er is dus 

afwisseling en zelfstandigheid in het werk, er zijn leermogelijkheden, de relatie met collega’s 

en de direct leidinggevende scoren hoog, maar ook inspraakmogelijkheden zijn er. Het 

werktempo en de werkhoeveelheid is niet hoog maar ook niet laag, en de respondenten 

ervaren de mogelijkheid om de werktijden flexibel aan te passen aan privéomstandigheden.  

 

In de rechterkolom van tabel 8 staan de gemiddelde scores die men gegeven heeft voor de 

tevredenheid over de acht items. Hierbij geldt dat hoe hoger het cijfer is, des te meer tevreden 

de respondenten zijn. Hier blijkt dat de respondenten vooral tevreden zijn over de relatie met 

collega’s en de werktijden (respectievelijk 4,2 en 4,1). Over de relatie met de direct 

leidinggevende zijn de respondenten ook tevreden, evenals over de zelfstandigheid (4,0). Het 

werktempo en werkhoeveelheid scoort het laagst qua tevredenheid (3,4). Qua feitelijke 

aanwezigheid scoort zelfstandigheid in het werk niet heel erg hoog (3,4), maar men is dus 

blijkbaar wel tevreden over deze mate van zelfstandigheid (4,0).  

4.1.1 Differentiatie  

Om bovenstaande resultaten verder uit te splitsen en meer differentiatie in de scores die 

hierboven gepresenteerd zijn aan te geven, is er per vraag over de feitelijke aanwezigheid 

gekeken naar het percentage medewerkers dat een 4 of 5 (respectievelijk eens en helemaal 

mee eens) heeft geantwoord. Uiteindelijk komen daar de volgende percentages per item uit, 

weergegeven in de middelste kolom. In de rechterkolom is het percentage medewerkers 

weergegeven dat een 4 en 5 heeft gescoord op de vraag naar tevredenheid (respectievelijk 

tevreden en zeer tevreden). 
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n=216 % dat ‘eens’ en 

‘helemaal mee eens’ 

geantwoord heeft op 

feitelijke aanwezigheid 

% dat ‘tevreden’ en ‘zeer 

tevreden’ geantwoord 

heeft op tevredenheid 

Arbeidsinhoud   

      Afwisseling in het werk 67,8 73,2 

      Zelfstandigheid in het werk 54,4 85,7 

      Leermogelijkheden 75,8 74,1 

Arbeidsverhoudingen   

      Relatie met collega’s 92,9 94,9 

      Relatie met direct leidinggevende 90,2 88,5 

      Inspraakmogelijkheden 61,5 72,2 

Arbeidsomstandigheden   

      Werktempo en werkhoeveelheid 43,4 53,3 

Arbeidsvoorwaarden   

       Werktijden 72,8 90,3 
Tabel 9: % medewerkers dat eens/helemaal mee eens geantwoord heeft op de vragen over feitelijke 

aanwezigheid per item en tevreden/zeer tevreden heeft geantwoord op de vragen over tevredenheid per item 
 

Uit de middelste kolom blijkt dat er een minderheid (<50%) is die het werktempo en 

werkhoeveelheid niet hoog vindt. Een kleine meerderheid (50-70%) geeft aan dat er 

zelfstandigheid in het werk, inspraakmogelijkheden en afwisseling in het werk aanwezig zijn. 

De ruime meerderheid (>70%) geeft aan dat de werktijden flexibel zijn, er leermogelijkheden 

aanwezig zijn en dat de relatie met direct leidinggevende en de relatie met collega’s hoog 

scoort.  

 

De resultaten zijn ook verder uitgesplitst over de tevredenheid per item (zie rechterkolom).  

Hieruit blijkt dat de ruime meerderheid (>70%) tevreden tot zeer tevreden is over de relatie 

met collega’s, werktijden, relatie met direct leidinggevende, zelfstandigheid in het werk, 

leermogelijkheden, afwisseling in het werk en inspraakmogelijkheden. Een kleine 

meerderheid (53,3%) is tevreden tot zeer tevreden over het werktempo en de 

werkhoeveelheid. Dit sluit aan bij de uitkomsten in tabel 8, waarbij deze ook het minst 

positief naar voren kwam.  

4.1.2. Samenhang tussen feitelijke aanwezigheid en tevredenheid over de items van 

kwaliteit van arbeid  

Vervolgens worden de gemiddelde scores van de vragen over de feitelijke aanwezigheid van 

de items van kwaliteit van arbeid gecorreleerd aan de vragen over tevredenheid die men 

aangeeft voor diezelfde items van kwaliteit van arbeid. Dit is interessant om met elkaar te 

correleren, omdat dit consequenties heeft voor de verdere analyse. Wanneer hier namelijk 

sterk positieve verbanden uitkomen, hangt de feitelijke aanwezigheid samen met 

tevredenheid, waardoor in de verdere analyse niet iedere keer beide vragen geanalyseerd 

hoeven te worden. Dan kan volstaan worden met de analyse van bijvoorbeeld alleen de vragen 

over tevredenheid in relatie tot de andere vragen uit de enquête. Hieruit is het volgende 

gebleken. 
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Gemiddelde scores feitelijke aanwezigheid 

gecorreleerd aan tevredenheid over de volgende 

items (n=216) 

r p  

Arbeidsinhoud   

      Afwisseling in het werk 0,74 < 0,01 

      Zelfstandigheid in het werk 0,52 < 0,01 

      Leermogelijkheden 0,65 < 0,01 

Arbeidsverhoudingen   

      Relatie met collega’s 0,63 < 0,01 

      Relatie met direct leidinggevende 0,76 < 0,01 

      Inspraakmogelijkheden 0,58 < 0,01 

Arbeidsomstandigheden   

      Werktempo en werkhoeveelheid 0,63 < 0,01 

Arbeidsvoorwaarden   

       Werktijden 0,52 < 0,01 
Tabel 10: Significante samenhangen tussen gemiddelde scores van de feitelijke aanwezigheid per item en 

tevredenheid per item van kwaliteit van arbeid met een significantieniveau van 1% 

 

Alle verbanden tussen de feitelijke aanwezigheid van de items en de tevredenheid over deze 

items vertonen een redelijk sterke tot sterke positieve samenhang (r>0,40). Dit houdt in dat 

hoe meer afwisseling er is, des te meer tevreden de respondenten zijn. Hoe meer 

leermogelijkheden er aanwezig zijn, des te meer tevredenheid. Hoe meer 

inspraakmogelijkheden, des te hoger de tevredenheid van de respondenten. En hoe minder 

hoog het werktempo en werkhoeveelheid, des te hoger de tevredenheid. Dit geldt voor alle 

items.  

 

Deze significante verbanden zijn niet perfect. De r staat niet gelijk aan 1, maar ze vormen wel 

degelijk een indicator. Vandaar dat er in de verdere analyse voornamelijk gekeken wordt naar 

de tevredenheid over de items en minder naar de gemiddelde score van de aanwezigheid van 

de items, nu de positief significante verbanden aangetoond zijn. Dit is ook in 

overeenstemming met de opdrachtgever van dit onderzoek, die benieuwd is naar de 

tevredenheid van de medewerkers. Hierdoor ligt het voor de hand om hier op te focussen in de 

verdere analyse. Echter, wanneer de feitelijke aanwezigheid wel relevante cijfers oplevert, 

wordt dit er ook bij betrokken.  

4.2 Huidige tevredenheid ten opzichte van vòòr de invoering van SENS 

In deze paragraaf wordt gefocust op de groep respondenten die al vòòr de invoering van 

SENS in dienst waren. Zij zijn namelijk de enige respondenten die de kwaliteit van arbeid 

kunnen vergelijken vòòr en na de invoering van SENS.  

 

De medewerkers die al vòòr de invoering van SENS in dienst waren, hebben het volgende 

geantwoord op de vraag of zij nu meer tevreden zijn over de items van kwaliteit van arbeid 

dan vòòr de invoering van SENS, weergegeven in de vorm van een gemiddelde per item en de 

bijbehorende standaarddeviatie. Deze items zijn wederom op een vijfpuntsschaal gemeten, 

waarbij 1 staat voor veel meer ontevreden en 5 voor veel meer tevreden.  
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 Huidige tevredenheid ten opzichte van 

vòòr de invoering van SENS (n=149) 

Arbeidsinhoud  

      Afwisseling in het werk 3,2 (0,7) 

      Zelfstandigheid in het werk 3,1 (0,7) 

      Leermogelijkheden 3,2 (0,6) 

Arbeidsverhoudingen  

      Relatie met collega’s 3,2 (0,5) 

      Relatie met direct leidinggevende 3,2 (0,6) 

      Inspraakmogelijkheden 3,3 (0,7)  

Arbeidsomstandigheden  

      Werktempo en werkhoeveelheid 2,9 (0,8) 

Arbeidsvoorwaarden  

       Werktijden 3,2 (0,4) 
Tabel 11: Tevredenheid over items van kwaliteit van arbeid in vergelijking met vòòr de invoering van SENS 

 

De scores zijn heel neutraal. Hieruit blijkt niet direct dat men veel minder of meer tevreden is 

over de items van kwaliteit van arbeid na de invoering van SENS. Het ligt bijna allemaal net 

boven de drie. Behalve werktempo en werkhoeveelheid, die daar net onder scoort (2,9). De 

respondenten zijn dus een fractie minder tevreden over het werktempo en werkhoeveelheid na 

de invoering van SENS. De inspraakmogelijkheden scoort met 3,3 het hoogst. Geconcludeerd 

kan worden dat men na de invoering van SENS hier het meest meer tevreden over is 

geworden.  

4.2.1 Differentiatie 

Om meer differentiatie in bovenstaande tevredenheidsoordelen aan te geven, worden in 

onderstaande tabel de percentages weergegeven van degene die een 1 en 2 (respectievelijk 

veel meer ontevreden, meer ontevreden) hebben geantwoord, een 3 (niet meer ontevreden, 

niet meer tevreden) en een 4 en 5 (respectievelijk meer tevreden en veel meer tevreden) 

hebben geantwoord per item. 

 

n=149 

% dat ‘veel meer 

ontevreden’ en 

‘meer 

ontevreden’ 

geantwoord heeft  

% dat ‘niet 

meer 

ontevreden, niet 

meer tevreden’ 

geantwoord 

heeft  

% dat ‘meer 

tevreden’ en 

‘veel meer 

tevreden’ 

geantwoord 

heeft 

Arbeidsinhoud       

      Afwisseling in het werk 10,7 62,7 26,7 

      Zelfstandigheid in het werk 14,0 60,7 25,3 

      Leermogelijkheden 8,0 60,7 31,4 

Arbeidsverhoudingen       

      Relatie met collega’s 7,3 70,7 22,0 

      Relatie met direct 

leidinggevende 6,7 63,3 28,0 

      Inspraakmogelijkheden 9,3 50,7 40,0 

Arbeidsomstandigheden       

      Werktempo en 

werkhoeveelheid 24,0 57,3 18,7 
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Arbeidsvoorwaarden       

       Werktijden 2,0 80,0 18,0  
Tabel 12: % medewerkers en de tevredenheid over items van kwaliteit van arbeid in vergelijking met vòòr de 

invoering van SENS 

 

Hieruit blijkt wederom dat voor de meerderheid (>50%) van de medewerkers de tevredenheid 

niet heel erg veranderd is na SENS, gezien de scores in de derde kolom. Wel valt het op dat 

de percentages hoger liggen in de laatste kolom dan in de tweede kolom. Dit duidt erop dat de 

rest van de medewerkers (de minderheid), meer tevreden dan ontevreden is over de items dan 

vòòr de invoering van SENS. Een uitzondering hierop vormt het werktempo en 

werkhoeveelheid. Dit is het enige item waar na de invoering van SENS meer medewerkers 

negatief dan positief op scoren.  

4.3 SENS 

Naast de vragen over kwaliteit van arbeid zijn er in de enquête ook vragen gesteld over SENS. 

Deze vragen betreffen zes aspecten van SENS. Per aspect zijn er meerdere vragen gesteld, die 

met behulp van een vijfpuntsschaal gemeten zijn. Hierbij staat 1 voor helemaal mee oneens en 

5 voor helemaal mee eens. Per aspect is een gemiddelde score berekend. Deze is hieronder te 

zien om een algemene indruk te krijgen van de mening over de aspecten van SENS. Hierbij 

geldt wederom dat hoe hoger de cijfers, des te positiever de score per aspect.  

 

 Gemiddelde score 

(n=216) 

Dagstart 3,7 (0,5) 

Keek op de week 3,6 (0,6) 

Kaizen (n=163) 3,8 (0,7) 

Verbeterideeën  3,7 (0,5) 

Dagbord 3,5 (0,6) 

Wijze van invoeren SENS (n=162) 3,4 (0,7) 
Tabel 13: Gemiddelde scores per aspect van SENS 

 

De kaizen krijgt de hoogste score (3,8). De wijze waarop SENS is ingevoerd krijgt de laagste 

score (3,4).  

 

Over de dagstart zijn vier vragen gesteld, die samenhangen met het nut van een dagstart. 

Wanneer op deze vragen hoog wordt gescoord, betekent dit dat de dagstart bijdraagt aan het 

geven van een mening en dat het bijdraagt om het werk beter te kunnen doen. Ditzelfde geldt 

voor de keek op de week. Hier zijn dezelfde vragen als bij de dagstart over gesteld, maar nu in 

relatie tot de keek op de week. De vragen over een kaizen betreffen het nut van een kaizen. 

Een hoge score hierop betekent dat een kaizen het werk kan verbeteren, problemen structureel 

aanpakt en men het meedraaien in een kaizen leuk vindt. Over verbeterideeën zijn vier vragen 

gesteld die ingaan op acties van leidinggevenden op het gebied van verbeterideeën (als erop 

sturen en er iets mee doen) en de mate waarin verbeterideeën meer verantwoordelijkheid en 

invloed op het werk geven. Een hoge score hierop zegt dus dat een leidinggevende actief 

bezig is met verbeterideeën en dat verbeterideeën bijdragen aan de verantwoordelijkheid en 

invloed op het werk. Over het dagbord zijn wederom vier vragen gesteld. Een hoge score 

hierop zegt dat men de informatie op de borden nuttig vind en dat men het fijn vindt dat 

individuele prestaties zichtbaar zijn. Tevens dat men door een dagbord gestimuleerd wordt om 

met anderen in gesprek te gaan en van elkaar te leren. Het laatste aspect betreft de wijze 

waarop SENS is ingevoerd. Een hoge score hierop betekent dat men de aankondiging van 
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SENS en de informatie vooraf positief beoordeelt en dat dit gestimuleerd heeft om mee te 

doen.   

4.3.1 Differentiatie 

Om bovenstaande resultaten verder uit te splitsen en meer differentiatie in de scores die 

hierboven gepresenteerd zijn aan te geven, is er per vraag over de aspecten van SENS 

gekeken naar het percentage medewerkers dat een 4 of 5 (respectievelijk eens en helemaal 

mee eens) heeft geantwoord. Uiteindelijk komen daar de volgende percentages per aspect uit.  

 

n=216  % dat ‘eens’ en ‘helemaal 

mee eens’ geantwoord heeft 

op de aspecten van SENS 

Dagstart 81,5 

Keek op de week 65,1 

Kaizen (n=163) 65,4 

Verbeterideeën  66,8 

Dagbord 55,6 

Wijze van invoeren SENS (n=162) 48,5 
Tabel 14: % medewerkers dat eens/helemaal mee eens geantwoord heeft op de vragen over de aspecten van 

SENS 
 

Hieruit blijkt dat er een minderheid (<50%) is die de wijze waarop SENS is aangekondigd als 

goed ervaart. Er is een minderheid die meent dat de manier waarop SENS is besproken 

gestimuleerd heeft om mee te doen en de minderheid geeft aan vooraf goed geïnformeerd te 

zijn over de verandering. Een kleine meerderheid (50-70%) geeft aan dat ze het eens zijn met 

de stellingen over het dagbord, de keek op de week, de kaizen en de verbeterideeën. De ruime 

meerderheid (>70%) geeft aan dat de dagstart geen overbodige verplichting is en dat een 

dagstart helpt om het werk beter te kunnen doen, dat er actief gevraagd wordt om een mening 

te geven tijdens een dagstart en dat het helpt om het werk beter te kunnen doen. Deze cijfers 

geven net wat meer onderscheid aan ten opzichte van tabel 13, ten gunste van de dagstart. De 

wijze waarop SENS is ingevoerd scoort hier wederom het laagst. 

4.3.2 Overige cijfers in relatie tot SENS 

Ongeveer de helft van de respondenten (48,5%) heeft gemiddeld vijf keer per week een 

dagstart. Dit wordt gevolgd door een derde van de respondenten (31,2%) die vier keer per 

week een dagstart hebben.   
 

De meeste respondenten (78,8%) hebben gemiddeld één keer per week een keek op de week.  

4.4 Verschillen tussen medewerkers die wel of niet vòòr de invoering van SENS in 

dienst waren 

Het is ook interessant om de antwoorden van de respondenten die vòòr de invoering van 

SENS al in dienst waren te vergelijken met de antwoorden van de respondenten die niet vòòr 

SENS in dienst waren. Deze laatste groep is in een bestaande situatie terecht gekomen en kan 

niet de vergelijking maken met de situatie vòòr SENS. Vandaar dat het erg interessant is om 

te kijken of de medewerkers die direct met SENS te maken kregen in hun functie de kwaliteit 

van arbeid en de aspecten van SENS anders ervaren dan degenen die al wel in dienst waren 

vòòr de invoering van SENS.  
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• Wanneer respondenten die wel, dan wel niet vòòr de invoering van SENS in dienst 

waren worden vergeleken wat betreft de tevredenheid over de items van kwaliteit van 

arbeid, komen daar de volgende gemiddelden uit. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 15: Gemiddelden en standaarddeviatie tussen wel/niet in dienst vòòr de invoering van SENS en de 

tevredenheid per item van kwaliteit van arbeid (* is significant op 5%-niveau en ** is significant op 1%-niveau) 

 

Er zijn significante verschillen te ontdekken tussen wel/niet in dienst vòòr SENS en 

afwisseling in het werk (t = 3,2; p<0,01), zelfstandigheid in het werk (t = 2,3; p<0,05) en de 

leermogelijkheden in het werk (t = 2,7; p<0,01). Dit betekent dat degenen die wel in dienst 

waren vòòr de invoering van SENS meer tevreden zijn dan degenen die niet vòòr SENS in 

dienst waren over de afwisseling (gemiddeld 3,9 versus 3,5), de zelfstandigheid (gemiddeld 

4,1 versus 3,8) en de leermogelijkheden in het werk (gemiddeld 3,8 versus 3,5).  

 

• In de volgende tabel worden respondenten die wel, dan wel niet vòòr de invoering van 

SENS in dienst waren vergeleken wat betreft de scores op de aspecten van SENS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tabel 16: Gemiddelden en standaarddeviatie tussen wel/niet in dienst vòòr de invoering van SENS en de 

aspecten van SENS (* is significant op 5%-niveau) 

 

Er zijn significante verschillen te ontdekken tussen wel/niet in dienst vòòr SENS en de keek 

op de week (t = -2,6; p<0,05) en het dagbord (t = -2,5; p<0,05). Dit betekent dat degenen die 

niet in dienst waren vòòr de invoering van SENS hoger scoren dan degenen die wel in dienst 

waren vòòr de invoering van SENS op de keek op de week (gemiddeld 3,8 versus 3,5) en het 

 Wel in dienst vòòr 

invoering SENS 

(n=149) 

Niet in dienst  vòòr 

invoering SENS 

(n=66) 

Arbeidsinhoud   

      Afwisseling in het werk 3,9 (0,7)** 3,5 (0,9)** 

      Zelfstandigheid in het werk 4,1 (0,6)* 3,8 (0,7)* 

      Leermogelijkheden 3,8 (0,6)** 3,5 (0,9)** 

Arbeidsverhoudingen   

      Relatie met collega’s 4,2 (0,5) 4,1 (0,5) 

      Relatie met direct leidinggevende 4,0 (0,6) 4,0 (0,6) 

      Inspraakmogelijkheden 3,7 (0,7) 3,7 (0,6) 

Arbeidsomstandigheden   

      Werktempo en werkhoeveelheid 3,3 (0,8) 3,5 (0,7) 

Arbeidsvoorwaarden   

       Werktijden 4,1 (0,5) 4,0 (0,6) 

 Wel in dienst vòòr 

invoering SENS 

(n=149) 

Niet in dienst vòòr 

invoering SENS 

(n=66) 

Dagstart 3,6 (0,5) 3,7 (0,5) 

Keek op de week 3,6 (0,5)* 3,8 (0,6)* 

Kaizen 3,8 (0,7) 

(n=141) 

3,9 (0,7) 

(n=21) 

Verbeterideeën  3,6 (0,5) 3,7 (0,6) 

Dagbord 3,4 (0,6)* 3,6 (0,5)* 

Wijze van invoeren SENS 3,5 (0,7) 

(n=135) 

3,3 (0,7) 

(n=26) 
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dagbord (gemiddeld 3,6 versus 3,4). Deze medewerkers ervaren dus meer dat de keek op de 

week bijdraagt aan het geven van een mening en dat het bijdraagt om het werk beter te 

kunnen doen. Zij vinden ook de informatie op de dagborden nuttiger en vinden het fijner dat 

individuele prestaties zichtbaar zijn. Tevens worden zij meer gestimuleerd om met anderen in 

gesprek te gaan en van elkaar te leren door een dagbord. 

4.5 Verschillen tussen afdelingen 

Er zijn drie afdelingen binnen Operations in Zwolle geënquêteerd. Deze afdelingen bevatten 

verschillende functies en werkzaamheden en het is interessant om te bekijken of er verschillen 

in de beleving van de respondenten zitten tussen de afdelingen en zo ja, waar deze verschillen 

zich voordoen. In deze paragraaf worden de verschillen tussen respondenten van de 

verschillende afdelingen in kaart gebracht. Hierbij wordt aangegeven of deze verschillen 

significant zijn.  

 

• Hieronder allereerst een overzicht van het verschil tussen de afdelingen en de 

gemiddelde scores die respondenten geven over de feitelijke aanwezigheid per item, 

weergegeven in gemiddelden en de standaarddeviatie tussen haakjes. Dit zijn scores 

op de vijfpuntsschaal, waarbij 1 staat voor helemaal mee oneens en 5 voor helemaal 

mee eens. 

Tabel 17: Gemiddelden en standaarddeviatie per afdeling per gemiddelde score van de feitelijke aanwezigheid 

per item (* is significant op 5%-niveau)  

 

Zoals blijkt zijn er geen grote verschillen te constateren tussen de afdelingen en ten opzichte 

van het totaal. De gemiddelden op ieder item komen redelijk overeen. Opgemerkt dient te 

worden dat de afdelingen Verzekerden en Business Service Management significant 

verschillen op zelfstandigheid (F = 3,8; p < 0,05) en afwisseling in het werk (F = 3,8; p < 

0,05). Dit betekent dat BSM hoger oordeelt over de aanwezigheid van zelfstandigheid 

(gemiddeld 3,6) en afwisseling (gemiddeld 4,0) in het werk dan Verzekerden (respectievelijk 

gemiddeld 3,2 en 3,5).  

 

• Vervolgens worden de verschillen tussen de afdelingen vergeleken met de 

tevredenheid over de items. Echter, er blijken geen significante verschillen te bestaan 

tussen de afdelingen en hun tevredenheid over de items van kwaliteit van arbeid.  

 Zorgaanbieders 

(n=80) 

Verzekerden 

(n=112) 

BSM 

(n=23) 

Totaal  

(n=216) 

Arbeidsinhoud     

      Afwisseling in het werk 3,7 (0,6) 3,5 (0,7)* 4,0 (0,7)* 3,6 (0,7) 

      Zelfstandigheid in het werk 3,4 (0,6) 3,2 (0,6)* 3,6 (0,5)* 3,4 (0,6) 

      Leermogelijkheden 3,8 (0,6) 3,7 (0,6) 3,9 (0,8) 3,8 (0,6) 

Arbeidsverhoudingen     

      Relatie met collega’s 4,1 (0,4) 4,2 (0,4) 4,1 (0,3) 4,2 (0,4) 

      Relatie met direct                  

      leidinggevende 

4,1 0,5) 4,1 (0,5) 4,1 (0,3) 4,1 (0,5) 

      Inspraakmogelijkheden 3,6 (0,5) 3,6 (0,6) 3,6 (0,4) 3,6 (0,5) 

Arbeidsomstandigheden     

      Werktempo en     

      werkhoeveelheid 

3,2 (0,6) 3,2 (0,5) 3,2 (0,4) 3,2 (0,5) 

Arbeidsvoorwaarden     

       Werktijden 3,8 (0,5) 3,7 (0,5) 3,8 (0,5) 3,8 (0,5) 
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• Hieronder een overzicht van het verschil tussen de afdelingen en de gemiddelde scores 

per aspect van SENS, weergegeven in gemiddelden en de standaarddeviatie.  

Tabel 18: Gemiddelden en standaarddeviatie per afdeling per aspect van SENS (* is significant op 5%-niveau)

  

Significante verschillen zijn te ontdekken tussen de afdelingen Zorgaanbieders en BSM en de 

Verzekerden en BSM op de dagstart (F = 3,9; p < 0,05), tussen de afdelingen Zorgaanbieders 

en BSM en Verzekerden en BSM op de verbeterideeën (F = 8,5; p < 0,05) en voor dezelfde 

afdelingen in relatie tot het dagbord (F = 5,4; p < 0,05). Dit betekent dat Zorgaanbieders en 

Verzekerden hoger scoren dan BSM op de dagstart (gemiddeld 3,7 versus 3,4), de 

verbeterideeën (gemiddeld 3,7 versus 3,3) en het dagbord (gemiddeld 3,5 versus 3,1). Dit 

houdt in dat Zorgaanbieders en Verzekerden meer ervaren dat een dagstart bijdraagt aan het 

geven van een mening en dat het bijdraagt om het werk beter te kunnen doen. Zij zien een 

dagstart minder als een overbodige verplichting. Dit betekent tevens dat Zorgaanbieders en 

Verzekerden meer ervaren dat hun leidinggevende actief bezig is met verbeterideeën en dat 

verbeterideeën bijdragen aan de verantwoordelijkheid en invloed op het werk. Zij vinden ook 

de informatie op de dagborden nuttiger en vinden het fijner dat individuele prestaties 

zichtbaar zijn. Tevens worden zij meer gestimuleerd om met anderen in gesprek te gaan en 

van elkaar te leren door een dagbord dan de medewerkers van BSM. 

4.6 Verschillen tussen achtergrondgegevens respondenten en kwaliteit van arbeid 

Vervolgens zijn verschillende achtergrondgegevens van respondenten, als opleidingsniveau, 

leeftijd en geslacht vergeleken met de ervaren kwaliteit van arbeid en de aspecten van SENS. 

Het is interessant om te bekijken of dit soort gegevens verschillende belevingen van de 

medewerkers oplevert.  

 

• Er zijn geen significante verschillen te ontdekken tussen respondenten uit de 

verschillende opleidingsniveaus (laag, midden en hoog, zie paragraaf 3.8) en de 

tevredenheid over kwaliteit van arbeid. 

 

• Als de respondenten qua opleidingsniveaus (wederom laag, midden en hoog) worden 

vergeleken met de aspecten van SENS, is er één significant verschil te ontdekken. Dit 

is het verschil tussen de opleidingsniveaus midden en hoog in relatie tot de wijze 

waarop SENS is ingevoerd (F = 5,0; p<0,01). Dit betekent dat hoe hoger men opgeleid 

is, des te tevredener men is over de wijze waarop SENS is ingevoerd (gemiddeld 3,7 

versus 3,3).  

 

• Wanneer de leeftijdsklassen van de respondenten (<25; 25-35; 36-45; 46-55; 56-65) 

worden vergeleken met de tevredenheid over de items van kwaliteit van arbeid, blijkt 

 Zorgaanbieders 

(n=80) 

Verzekerden 

(n=112) 

BSM 

(n=23) 

Totaal  

(n=216) 

Dagstart 3,7 (0,5)* 3,7 (0,5)* 3,4 (0,5)* 3,7 (0,5) 

Keek op de week 3,6 (0,6) 3,7 (0,6) 3,6 (0,4) 3,6 (0,6) 

Kaizen 3,9 (0,8) 

(n=60) 

3,8 (0,7) 

(n=83) 

3,8 (0,6) 

(n=19) 

3,8 (0,7) 

(n=162) 

Verbeterideeën  3,7 (0,5)* 3,7 (0,5)* 3,3 (0,5)* 3,7 (0,5) 

Dagbord 3,5 (0,5)* 3,5 (0,6)* 3,1 (0,6)* 3,5 (0,6) 

Wijze van invoeren SENS  3,3 (0,9) 

(n=60) 

3,5 (0,6) 

(n=81) 

3,3 (0,7) 

(n=20) 

3,4 (0,7) 

(n=161) 
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er een significant verschil tussen de relatie met collega’s en de leeftijdsklasse 46-55 

jaar (F = 3,0; p<0,05). Dit betekent dat vooral de respondenten die tussen de 46 en 55 

jaar oud zijn, tevreden zijn over de relatie met collega’s (gemiddeld 4,0).  

 

• Wanneer de leeftijdsklassen worden vergeleken met de aspecten van SENS, blijken er 

geen significante verschillen te bestaan. Het maakt dus niet uit hoe oud de respondent 

is in vergelijking met de scores voor de aspecten van SENS.  

 

• Wanneer de scores van mannen en vrouwen vergeleken worden met de feitelijke 

aanwezigheid van de items van kwaliteit van arbeid komen er twee significante 

verschillen uit.  

 

 Man 

(n=70) 

Vrouw 

(n=146) 

Arbeidsinhoud   

      Afwisseling in het werk 3,8 (0,6) 3,6 (0,7) 

      Zelfstandigheid in het werk 3,6 (0,5)** 3,2 (0,6)** 

      Leermogelijkheden 3,8 (0,6) 3,8 (0,6) 

Arbeidsverhoudingen   

      Relatie met collega’s 4,1 (0,4) 4,2 (0,4) 

      Relatie met direct leidinggevende 4,1 (0,4) 4,1 (0,5) 

      Inspraakmogelijkheden 3,7 (0,5)* 3,5 (0,5)* 

Arbeidsomstandigheden   

      Werktempo en werkhoeveelheid 3,3 (0,4) 3,2 (0,6) 

Arbeidsvoorwaarden   

       Werktijden 3,8 (0,5) 3,7 (0,5) 
Tabel 19: Gemiddelden en standaarddeviatie tussen geslacht en de feitelijke aanwezigheid per item van kwaliteit 

van arbeid (* is significant op 5%-niveau en ** is significant op 1%-niveau) 

 

Er is een significant verschil tussen het geslacht en zelfstandigheid in het werk (t = 5,3; 

p<0,01) en de mogelijkheid tot inspraak (t = 2,4; P<0,05). Dit betekent dat mannen meer 

zelfstandigheid in hun werk (3,6 versus 3,2) en inspraak (3,7 versus 3,5) ervaren dan 

vrouwen.  

 

• Wanneer de scores van mannen en vrouwen worden vergeleken met de tevredenheid 

per item van kwaliteit van arbeid, blijken de volgende gemiddelden.  

 

 Man 

(n=70) 

Vrouw 

(n=146) 

Arbeidsinhoud   

      Afwisseling in het werk 3,7 (0,7) 3,7 (0,8) 

      Zelfstandigheid in het werk 4,0 (0,6) 4,0 (0,7) 

      Leermogelijkheden 3,6 (0,8) 3,7 (0,7) 

Arbeidsverhoudingen   

      Relatie met collega’s 4,1 (0,5) 4,2 (0,5) 

      Relatie met direct leidinggevende 4,0 (0,5) 4,0 (0,6) 

      Inspraakmogelijkheden 3,9 (0,5)* 3,6 (0,7)* 

Arbeidsomstandigheden   

      Werktempo en werkhoeveelheid 3,5 (0,7) 3,3 (0,9) 



 62 

Arbeidsvoorwaarden   

       Werktijden 4,1 (0,5) 4,1 (0,6) 
Tabel 20: Gemiddelden en standaarddeviatie tussen geslacht en de tevredenheid per item van kwaliteit van 

arbeid (* is significant op 5%-niveau) 

 

De mogelijkheid tot inspraak in het werk verschilt significant positief met het geslacht (t = 

2,4; p<0,05). Dit is het enige significante verschil. De mannen (3,9) zijn meer tevreden over 

de inspraakmogelijkheden dan vrouwen (3,6).  

 

• Er zijn geen significante verschillen te ontdekken tussen mannen en vrouwen en de 

aspecten van SENS. 

4.7 Samenhang tussen de hoeveelheid dagstarts en keek op de week’s met 
kwaliteit van arbeid 

In deze paragraaf worden de vragen: “Hoe vaak vindt er binnen je team een dagstart plaats?” 

en “Hoe vaak vindt er binnen je team een keek op de week plaats?” gecorreleerd aan de 

feitelijke aanwezigheid van kwaliteit van arbeid en de tevredenheid daarover. Hierdoor kan 

bepaald worden of de mate waarin een dagstart, dan wel een keek op de week plaats vindt, 

bijdraagt (positief of negatief) aan de beleving van kwaliteit van arbeid.  

 

• De samenhang tussen het aantal dagstarts en de gemiddelde scores van de feitelijke 

aanwezigheid per item van kwaliteit van arbeid vertonen drie significante verbanden. 

Dit is een zwak en negatief verband tussen het aantal dagstarts en zelfstandigheid in 

het werk (r = -0,15; p< 0,05). Dit betekent dat hoe meer dagstarts er zijn, des te 

negatiever men is over de aanwezigheid van zelfstandigheid in het werk. Er is ook een 

zwak negatief verband tussen het aantal dagstarts en het ervaren werktempo en 

werkhoeveelheid (r = -0,25; p < 0,01) en een zwak negatief verband tussen het aantal 

dagstarts en de werktijden (r = -0,18; p<0,05). Dit betekent dat hoe meer dagstarts er 

zijn, des te hoger het werktempo en de werkhoeveelheid is. En dat hoe meer dagstarts 

er zijn, des te minder de mogelijkheid om de werktijden flexibel aan te passen aan 

privéomstandigheden ervaren wordt.  

Er is dus geen significante samenhang tussen het aantal dagstarts en de mogelijkheid 

tot inspraak in het werk. Dit is opmerkelijk aangezien verwacht kan worden dat het 

aantal dagstarts de mogelijkheid tot inspraak positief beïnvloedt. 

 

• De samenhang tussen het aantal dagstarts in een team en de tevredenheid over de 

items van kwaliteit van arbeid vertoont één significant verband. Tussen het aantal 

dagstarts en het werktempo en de werkhoeveelheid is het verband zwak negatief (r = -

0,15; p<0,05). Dit betekent dat de tevredenheid over het werktempo en de 

werkhoeveelheid afneemt, wanneer er meer dagstarts plaatsvinden.  

 

• Wanneer het aantal keek op de week’s wordt gecorreleerd aan de gemiddelde scores 

van de feitelijke aanwezigheid per item van kwaliteit van arbeid, treedt er tussen het 

aantal keek op de week’s en het werktempo en werkhoeveelheid een zwak negatief 

verband (r = -0,16; p<0,05) op. Dit betekent dat hoe meer keek op de week’s er zijn, 

des te hoger het werktempo en de werkhoeveelheid is. 

 

• De samenhang tussen het aantal keek op de week’s in een team en de tevredenheid 

over de items van kwaliteit van arbeid vertoont geen significant verband. 
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4.8 Samenhang tussen de invoeringsdatum van SENS en kwaliteit van arbeid en 

aspecten van SENS 

Vervolgens wordt de vraag, waarin gevraagd wordt naar de invoeringsdatum van SENS, 

gekoppeld aan de vragen over kwaliteit van arbeid en de aspecten van SENS. Het is 

interessant om te achterhalen of de beleving over de kwaliteit van arbeid en de aspecten van 

SENS samenhangt met de datum waarop SENS is ingevoerd, kort dan wel langer geleden.  

 

• Er is één significant verband te vinden tussen de invoeringsdatum van SENS en de 

tevredenheid over de items van kwaliteit van arbeid, volgens Spearman’s 

rangcorrelatie (r = 0,23; p<0,05). Hoe later SENS is ingevoerd, des te beter de relatie 

met collega’s wordt bevonden. Hieruit blijkt dat respondenten die langer met SENS 

werken, minder tevreden zijn over de relatie met collega’s. Het is opvallend dat dit de 

enige correlatie betreft. In hoofdstuk 5 wordt hierop teruggekomen.  

 

• Er is geen significant verband te vinden tussen de invoeringsdatum van SENS en de 

aspecten van SENS. Blijkbaar doet het er in de beleving van de respondenten over de 

aspecten niet heel veel toe wanneer SENS is ingevoerd.  

4.9 Samenhang tussen het rapportcijfer voor kwaliteit van arbeid en de feitelijke 
aanwezigheid van en tevredenheid over kwaliteit van arbeid en aspecten van 

SENS 

In deze paragraaf wordt duidelijk gemaakt welke items van kwaliteit van arbeid zwaar 

meewegen in de bepaling van het rapportcijfer over de kwaliteit van arbeid. Dus welke items 

vinden de medewerkers van belang wanneer zij hun kwaliteit van arbeid beoordelen. Dit is 

van belang om te onderzoeken, wanneer de kwaliteit van arbeid geoptimaliseerd dient te 

worden. Op deze analyse kunnen de aanbevelingen grotendeels gebaseerd worden. 

 

• Wanneer het rapportcijfer over kwaliteit van arbeid gecorreleerd wordt aan de 

gemiddelde scores over de feitelijke aanwezigheid per item van kwaliteit van arbeid 

blijken er enkele zwakke, maar voornamelijk redelijk sterke positieve samenhangen te 

bestaan (tweede kolom). De feitelijke aanwezigheid van onderstaande items hebben 

dus een positief verband met het rapportcijfer dat ervoor gegeven wordt.  

 

Er zijn ook significant positieve verbanden te ontdekken tussen het rapportcijfer voor 

kwaliteit van arbeid en de tevredenheid over de items van kwaliteit van arbeid (vierde 

kolom). Al valt het wel op dat deze verbanden niet zeer sterk zijn, terwijl dat wel te 

verwachten valt, gezien de aspecten die met elkaar gecorreleerd worden.  

 

Rapportcijfer over kwaliteit van arbeid 

gecorreleerd aan de gemiddelde scores van 

de aanwezigheid en de tevredenheid over de 

volgende items (n=216) 

Gemiddelde 

score 

aanwezigheid  

r 

 

 

 

p 

Tevreden 

heid  

 

r 

 

 

 

p 

Arbeidsinhoud     

      Afwisseling in het werk 0,46 < 0,01 0,45 < 0,01 

      Zelfstandigheid in het werk 0,44 < 0,01 0,46 < 0,01 

      Leermogelijkheden 0,53 < 0,01 0,40 < 0,01 

Arbeidsverhoudingen     

      Relatie met collega’s 0,22 < 0,01 0,21 < 0,01 

      Relatie met direct leidinggevende 0,38 < 0,01 0,31 < 0,01 
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      Inspraakmogelijkheden 0,48 < 0,05 0,52 < 0,01 

Arbeidsomstandigheden     

      Werktempo en werkhoeveelheid 0,34 < 0,01 0,53 < 0,01 

Arbeidsvoorwaarden     

       Werktijden 0,42 < 0,01 0,20 < 0,01 
Tabel 21: Samenhang tussen rapportcijfer kwaliteit van arbeid en gemiddelde scores van de feitelijke 

aanwezigheid per item en tevredenheid per item van kwaliteit van arbeid met een significantieniveau van 1% 

 

Uit de cijfers in de vierde kolom blijkt dat het rapportcijfer voor de kwaliteit van arbeid 

redelijk sterk samenhangt met de tevredenheid over het werktempo en werkhoeveelheid. De 

correlatie tussen het rapportcijfer voor kwaliteit van arbeid en de tevredenheid over 

werktempo en werkhoeveelheid bedraagt 0,53. Echter, er is al eerder opgevallen dat dit item 

juist het minst goed beoordeeld wordt qua tevredenheid (gemiddeld 3,4 zie tabel 8). Dit geldt 

ook voor inspraak. De tevredenheid hierover hangt redelijk sterk samen met het rapportcijfer 

over kwaliteit van arbeid (r = 0,52) en dit item scoort gemiddeld een 3,7 qua tevredenheid.  

 

De correlatie tussen het rapportcijfer voor kwaliteit van arbeid en de tevredenheid over de 

relatie met collega’s hangt op-een-na het minst sterk samen (r = 0,21). Dit item heeft 

daarentegen de hoogste score qua tevredenheid (gemiddeld 4,2). Blijkbaar hangt de relatie 

met collega’s niet sterk samen met de waardering van kwaliteit van arbeid. De relatie met 

collega’s is wellicht in de beleving van de medewerkers een onafhankelijk gegeven en wordt 

niet zozeer als onderdeel van kwaliteit van arbeid gezien.  

 

Al met al blijkt dat het rapportcijfer een heel goede indicator is voor de tevredenheid over de 

kwaliteit van arbeid in totaliteit, gezien de redelijk gelijk verdeelde correlatiecoëfficiënten.  

 

• Wanneer het rapportcijfer over kwaliteit van arbeid gecorreleerd wordt aan de 

aspecten van SENS, komen er allemaal significante verbanden uit. Het rapportcijfer in 

relatie tot de dagstart (r = 0,31; p < 0,01), de keek op de week (r = 0,24; p < 0,01), de 

kaizen (r = 0,26; p<0,01), de verbeterideeën (r = 0,22; p < 0,01), de dagborden (r = 

0,23; p < 0,01) en de wijze waarop SENS is ingevoerd (r = 0,19; p<0,05) vertonen 

zwak positieve verbanden. Dit betekent dat de kwaliteit van arbeid samenhangt met de 

dagstart, de keek op de week, de kaizens, de verbeterideeën, de dagborden en de 

wijzen van invoeren van SENS. Alle aspecten dragen positief bij aan de ervaren 

kwaliteit van arbeid.  

4.10 Aspecten van SENS in samenhang met de kwaliteit van arbeid 

In deze paragraaf worden de aspecten van SENS zoals ze bevraagd zijn in de enquête (zie 

paragraaf 4.3), gecorreleerd aan de tevredenheid over de items van kwaliteit van arbeid. De 

vraag of de aspecten van SENS samenhangen met de beleving van de medewerkers over de 

kwaliteit van arbeid, kan hiermee beantwoord worden. Wanneer de kwaliteit van arbeid 

geoptimaliseerd dient te worden, is het van belang om ook dit verband te onderzoeken.  

 

• In onderstaande tabel worden de gemiddelde scores van de aspecten van SENS 

gecorreleerd aan de tevredenheid over de items van kwaliteit van arbeid. 
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n=216 Dag 

start 

Keek op 

de week 

Kaizen 

 

(n= 

163) 

Verbeter 

ideeën  

Dagbord Wijze 

invoeren 

SENS 

(n=162) 

Arbeidsinhoud       

      Afwisseling in het werk 0,16* 0,14* 0,27** 0,09 0,12 0,10 

      Zelfstandigheid in het werk 0,12 0,14* 0,25** 0,17* 0,16* 0,13 

      Leermogelijkheden 0,23** 0,25** 0,25** 0,23** 0,04 0,16* 

Arbeidsverhoudingen       

      Relatie met collega’s 0,07 0,04 -0,02 0,14** 0,11 0,02 

      Relatie met direct 

leidinggevende 

0,21** 0,15* 0,01 0,35** 0,06 0,06 

      Inspraakmogelijkheden 0,25** 0,23** 0,27** 0,27** 0,22** 0,17* 

Arbeidsomstandigheden       

      Werktempo en 

werkhoeveelheid 

0,18** 0,11 0,10 0,06 0,26** 0,18* 

Arbeidsvoorwaarden       

       Werktijden 0,14** 0,06 0,02 0,18* 0,02 -0,02 
Tabel 22: Samenhang (r) tussen aspecten van SENS en de tevredenheid over de items van kwaliteit van arbeid (* 

is significant op 5%-niveau en ** is significant op 1%-niveau) 

 

Hieruit blijkt dat er enkele significante verbanden gelden. Dit zijn echter voornamelijk 

zwakke verbanden. Het verband is nog het sterkst tussen de verbeterideeën en de tevredenheid 

over de relatie met direct leidinggevende (r = 0,35; p<0,01). Dit betekent dat verbeterideeën 

positief bijdragen aan de relatie met de direct leidinggevende  

 

De verbeterideeën correleren positief met bijna alle items van kwaliteit van arbeid, behalve 

met afwisseling in het werk en het werktempo en werkhoeveelheid. Wanneer een 

leidinggevende stuurt op en iets doet met verbeterideeën en wanneer er door verbeterideeën 

meer verantwoordelijkheid en invloed op het werk komt, draagt dit positief bij aan de 

zelfstandigheid in het werk, de leermogelijkheden, de relatie met collega’s, de relatie met 

direct leidinggevende, de inspraakmogelijkheden en de werktijden..  

 

Verder valt op dat de dagstart ook met bijna alle items van kwaliteit van arbeid significant 

positief correleert. Alleen niet op zelfstandigheid in het werk en de relatie met collega’s. 

Blijkbaar draagt een dagstart (het (kunnen) geven van een mening en het beter kunnen 

uitvoeren van werk door een dagstart) bij aan de tevredenheid over afwisseling in het werk, 

leermogelijkheden, de relatie met direct leidinggevende, inspraakmogelijkheden, het 

werktempo en werkhoeveelheid en werktijden. Hieruit blijkt dus dat de effecten van een 

dagstart wel positief bijdragen aan de tevredenheid over het werktempo en werkhoeveelheid, 

in tegenstelling tot de hoeveelheid dagstarts (zie paragraaf 4.7).  

 

Tevens blijkt dat de wijze waarop SENS is ingevoerd (aankondiging, informatieverstrekking 

vooraf) juist amper correleert aan de items van kwaliteit van arbeid. Deze invoering is 

natuurlijk een eenmalig proces geweest, maar hangt wel zwak positief samen met de 

leermogelijkheden en de inspraakmogelijkheden.  

4.11 Overige resultaten 

In deze paragraaf komen tot slot nog een interessante vergelijking, een beschrijvende analyse 

en een correlatie aan bod.  
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• Gemiddeld genomen zijn de leidinggevenden (gemiddeld rapportcijfer 8,0; SD 0,6) 

meer tevreden dan de niet-leidinggevenden (gemiddeld rapportcijfer 7,1; SD 0,9) over 

de kwaliteit van arbeid. Dit verschil is significant (t = 4,1; p < 0,01).  

 

• Tevens is gevraagd hoe tevreden men is, alles bijeengenomen, met de baan. Hieruit 

komt een gemiddelde score van 4,0 (SD 0,5) op een vijfpuntsschaal, waarbij 1 staat 

voor zeer ontevreden en 5 voor zeer tevreden. Geconcludeerd kan worden dat het 

overgrote merendeel (87,1%) (zeer) tevreden is.  

 

• Tot slot is het rapportcijfer over kwaliteit van arbeid gecorreleerd aan de algemene 

tevredenheid over de baan. Dit vertoont een significant, redelijk sterk positief verband 

(r = 0,52; p<0,01). Dit betekent dat de kwaliteit van arbeid in positieve zin redelijk 

sterk bijdraagt aan deze algemene tevredenheid. Wanneer Achmea de algemene 

tevredenheid wil verhogen, dient het dus de kwaliteit van arbeid te verhogen.  

4.12 Hypotheses toetsen 

In deze laatste paragraaf worden, met behulp van de hierboven getoonde resultaten, de al 

eerder opgestelde hypotheses getoetst.  

4.12.1 Theoretische hypotheses 

Het theoretisch kader is afgerond met enkele hypotheses. Voor de volledigheid staan ze 

hieronder nogmaals vermeld. 

 

a. Medewerkers van wie het werk gesenst is, ervaren de arbeidsinhoud negatief. 

b. Medewerkers van wie het werk gesenst is, ervaren de arbeidsverhoudingen 

positief.  

c. Medewerkers van wie het werk gesenst is, ervaren de arbeidsvoorwaarden 

positief.  

d. Medewerkers van wie het werk gesenst is, ervaren de arbeidsomstandigheden 

negatief.  

e. Leidinggevenden denken positiever over de kwaliteit van arbeid dan niet-

leidinggevenden.  

f. Hoger opgeleide mensen waarderen de kwaliteit van arbeid hoger dan lager 

opgeleide mensen. 

 

Zoals in de verantwoording is opgenomen worden hypotheses verworpen of bevestigd, 

afhankelijk van of de scores van de vier a’s boven of onder de drie zijn.  

 

Zoals uit tabel 8 is gebleken, worden eigenlijk alle items van de vier a’s positief beoordeeld. 

In ieder geval allemaal boven de drie. Dit betekent dat de eerste en vierde hypothese 

verworpen worden. De medewerkers van wie het werk gesenst is, ervaren de arbeidsinhoud en 

arbeidsomstandigheden wel positief. De tweede en derde hypothese worden bevestigd. De 

arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden worden inderdaad positief ervaren door de 

medewerkers van wie het werk gesenst is. De volgende gegevens benadrukken deze 

conclusie. Zoals uit tabel 9 blijkt, wordt door de ruime meerderheid (>70%) aangegeven dat 

ze tevreden tot zeer tevreden zijn over de relatie met collega’s, werktijden, relatie met direct 

leidinggevende, zelfstandigheid in het werk, leermogelijkheden, afwisseling in het werk en 

inspraakmogelijkheden. Een kleine meerderheid (53,3%) oordeelt tevreden tot zeer tevreden 

over het werktempo en de werkhoeveelheid. Alle items scoren in ieder geval boven de 50%, 
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wat bevestigt dat de eerste en vierde hypothese verworpen worden en de tweede en derde 

geaccepteerd worden.  

 

Hypothese e wordt ook bevestigd. Leidinggevenden denken inderdaad positiever over de 

kwaliteit van arbeid dan niet-leidinggevenden. Daarentegen wordt de laatste hypothese 

verworpen. Er blijken geen significante verschillen te bestaan tussen de opleidingsniveaus en 

de tevredenheid over kwaliteit van arbeid.  

4.12.2 Empirische hypotheses 

Naast de hypotheses die zijn opgesteld aan de hand van het literatuuronderzoek, zijn er ook 

enkele ‘empirische’ hypotheses opgesteld.  

 

Hieronder is in iedere tabel een empirische hypothese weergegeven. Per hypothese is 

weergegeven welke vragen de hoogste dan wel de laagste gemiddelde score hebben gekregen 

van de respondenten over een bepaald item. Deze hypotheses kunnen getoetst worden door te 

kijken naar zowel de hoogste als de laagste score binnen de vragen per item. Wanneer de 

hoogste én de laagste score zich boven de 3 (=schaalmidden op de vijfpuntsschaal) bevinden, 

wordt het item als positief beoordeeld. Met behulp van deze toetsmethodiek, wordt de toetsing 

scherper dan in de vorige paragraaf en worden de resultaten meer gedifferentieerd.  

 

a. Medewerkers van wie het werk gesenst is, ervaren de afwisseling in het werk negatief. 

Hoog Laag 

Mijn werk vraagt eigen inbreng 

(gemiddeld 4,1; SD 0,8) 

Mijn werk doet voldoende beroep op al mijn 

vaardigheden en capaciteiten (gem. 3,4; SD 

1,0) 

 

b. Medewerkers van wie het werk gesenst is, ervaren de zelfstandigheid in het werk negatief. 

Hoog Laag 

Ik kan mijn werk even onderbreken als ik dat 

nodig vind (gem. 3,8 ; SD 0,8) 

Ik kan zelf de inhoud van mijn 

werkzaamheden bepalen (gem. 2,8; SD 0,9) 

 

c. Medewerkers van wie het werk gesenst is, ervaren de leermogelijkheden in het werk  

    positief. 

Hoog Laag 

- Ik leer nieuwe dingen in mijn werk 

(gem. 3,9; 0,6) 

- Mijn baan biedt mij mogelijkheden 

voor zelfstandig denken en doen 

(gem. 3,9; SD 0,7) 

Mijn werk geeft mij het gevoel iets ermee te 

kunnen bereiken (gem. 3,6; SD 0,9) 

 

d. Medewerkers van wie het werk gesenst is, ervaren de relatie met collega’s positief. 

Hoog Laag 

Ik heb niet te maken met agressie van mijn 

collega’s (gem. 4,3; SD 0,6) 

Ik voel mij in mijn werk gewaardeerd door 

mijn collega’s (4,0; SD 0,6) 

 

e. Medewerkers van wie het werk gesenst is, ervaren de relatie met de direct  

    leidinggevende positief. 

Hoog Laag 

Ik heb niet te maken met agressie van mijn - Ik kan op mijn direct leidinggevende 
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direct leidinggevende (gem. 4,3; SD 0,6) rekenen wanneer ik het in mijn werk 

wat moeilijk krijg (gem. 3,9; SD 0,7) 

- Ik voel mij in mijn werk gewaardeerd 

door mijn direct leidinggevende 

(gem. 3,9; SD 0,7) 

 

f. Medewerkers van wie het werk gesenst is, ervaren de inspraakmogelijkheden positief. 

Hoog Laag 

Ik kan met mijn direct leidinggevende praten 

over problemen op het werk (gem. 4,1; SD 

0,6) 

Ik heb rechtstreeks invloed op beslissingen 

van mijn afdeling (gem. 3,2; SD 0,8) 

 

g. Medewerkers van wie het werk gesenst is, ervaren het werktempo en de werkhoeveelheid  

    negatief.  

Hoog Laag 

Ik heb te maken met een achterstand in mijn 

werkzaamheden (gem. 4,3; SD 0,7) 

- Ik kan mijn werk op mijn gemak 

doen (gem. 2,7; SD 0,9) 

- Ik moet erg snel werken (gem. 2,8; 

SD 0,8) 

- Ik werk onder tijdsdruk (gem. 2,8; SD 

0,9) 

 

 

h. Medewerkers van wie het werk gesenst is, ervaren de werktijden negatief.  

Hoog Laag 

Ik kan incidenteel mijn werktijd op een dag 

aanpassen vanwege bijzondere 

omstandigheden (gem. 4,0; SD 0,7) 

Ik kan verlof opnemen op de momenten dat 

ik dat wil (gem. 3,1; SD 1,0) 

 

Na bovenstaande scores weergegeven te hebben, komt het erop neer dat hypothese a 

verworpen wordt. Beide scores bevinden zich boven de 3, waardoor de afwisseling in het 

werk juist positief ervaren wordt. Hypothese b wordt bevestigd. De laagste score bevindt zich 

onder de 3, waardoor de zelfstandigheid negatief wordt beoordeeld. Hypothese c, d, e en f 

worden bevestigd. Bij alle vier de hypotheses zijn zowel de hoogste als de laagste score boven 

de 3, waardoor de leermogelijkheden, de relatie met collega’s, de relatie met direct 

leidinggevende en de inspraakmogelijkheden positief ervaren worden. Hypothese g wordt ook 

bevestigd. Meerdere scores bevinden zich op dit item onder de 3, waardoor inderdaad het 

oordeel over het werktempo en werkhoeveelheid negatief is. Hypothese h wordt verworpen, 

aangezien hierbij de laagste score zich boven de 3 bevindt en de werktijden dus wel als 

flexibel worden gezien.  

 

Hieruit blijkt dus dat bij een meer kritische analyse van de items van kwaliteit van arbeid, 

twee items van de kwaliteit van arbeid negatief scoren. Dit zijn de zelfstandigheid in het werk 

en het werktempo en werkhoeveelheid. Gemiddeld genomen wordt de kwaliteit van arbeid 

dus positief beoordeeld, wanneer alleen naar de aspecten van kwaliteit van arbeid gekeken 

wordt, zie de toetsing van de hypotheses die naar aanleiding van het literatuuronderzoek zijn 

opgesteld in paragraaf 4.12.1. Wanneer deze aspecten uitgesplitst worden, blijkt echter dat 

twee items negatief scoren. Wanneer er dus meer differentiatie wordt aangebracht, ontstaan er 

twee items die aandacht verdienen.  
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5. Conclusie en discussie 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies uit de analyse van de enquête genoemd. 

Tevens worden er voor deze conclusies mogelijke verklaringen geschetst en worden er enkele 

zaken bediscussieerd in relatie tot de theorie.  

5.1 Feitelijke aanwezigheid en tevredenheid over de items van kwaliteit van 
arbeid 

Over het algemeen kan geconcludeerd worden dat de enquêteresultaten positief zijn. De 

kwaliteit van arbeid krijgt op het moment een rapportcijfer 7,1 op een schaal van 1 tot en met 

10. De kwaliteit van arbeid bestaat uit diverse items, aan de hand waarvan de kwaliteit van 

arbeid gemeten kan worden. Deze items zijn feitelijk allemaal aanwezig in het werk van de 

respondenten. Zij ervaren in meerderheid afwisseling en zelfstandigheid in het werk, er zijn 

leermogelijkheden, de relatie met collega’s en de direct leidinggevende scoort erg hoog, maar 

ook inspraakmogelijkheden zijn er. Het werktempo en de werkhoeveelheid is niet hoog, maar 

ook niet laag en de werktijden worden als flexibel ervaren. De aanwezigheid van 

zelfstandigheid in het werk scoort niet heel erg hoog, maar de tevredenheid over deze mate 

van zelfstandigheid daarentegen wel, dus blijkbaar is men tevreden over de mate van 

zelfstandigheid in het werk. De respondenten zijn vooral tevreden over de relatie met 

collega’s en de werktijden. Tevens over de relatie met de direct leidinggevende. Het 

werktempo en werkhoeveelheid scoort het laagst qua tevredenheid. Een minderheid oordeelt 

hier tevreden over.  

 

Het is eigenlijk opvallend dat de resultaten dusdanig positief zijn. Het is opvallend, omdat er 

twee hypotheses verworpen zijn, die naar aanleiding van de theorie zijn opgesteld. Het is 

voornamelijk opvallend dat medewerkers die gesenst zijn de arbeidsinhoud en de 

arbeidsomstandigheden positief ervaren, zij het op het punt van arbeidsomstandigheden 

(werktempo en werkhoeveelheid) maar net aan de positieve kant van de schaal. Op basis van 

de literatuur over lean productie en kwaliteit van arbeid kon namelijk verwacht worden dat 

deze twee aspecten negatief beoordeeld zouden worden. Verschillende auteurs merken op dat 

er binnen lean productie veel gestandaardiseerd werk voorkomt, met weinig zelfstandigheid, 

afwisseling en verantwoordelijkheid, wat de arbeidsinhoud als onderdeel van kwaliteit van 

arbeid negatief beïnvloedt (Niepce & Molleman, 1998; Dankbaar, 1997; Steijn, 2001; 

Hackman & Oldham, 1980, aangehaald in Ingelgard en Norrgren, 2001; De Sitter, 1981; Baba 

& Jamal, 1991; Van Amelsvoort, 2006; Griffin, 1991). Uit onderzoek van Tijdens en 

Goudswaard (1994) blijkt dat het werktempo als onderdeel van werkomstandigheden het 

meest bezwarend wordt gevonden in relatie tot lean productie, hetgeen overeenkomt met de 

voor Operations gevonden resultaten, alhoewel in dit onderzoek dus nog net aan de positieve 

kant van de schaal.  

 

Dat de arbeidsverhoudingen en de arbeidsvoorwaarden positief worden bevonden, komt wel 

overeen met hetgeen verwacht werd naar aanleiding van het literatuuronderzoek. Niepce en 

Molleman (1998) stellen dat binnen lean productie waarde gehecht wordt aan het verbeteren 

van de arbeidsrelaties en dat hier door managers in geïnvesteerd wordt. Positieve effecten van 

lean productie op arbeidsverhoudingen komen ook terug in het onderzoek van Tijdens en 

Goudswaard (1994). Dit komt dus overeen met de hoge score voor de tevredenheid over de 

relatie met collega’s en leidinggevenden als items van kwaliteit van arbeid.  
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Naast het verwerpen van twee hypotheses konden er op basis van de vooraf gehouden 

interviews ook negatievere resultaten verwacht worden. Voor de onverwacht positieve 

resultaten zijn een viertal verklaringen te geven.  

 

Om sociaal-wenselijke antwoorden tegen te gaan, is aangekondigd dat de enquête uiterst 

vertrouwelijk behandeld zou worden door een externe medewerker, de onderzoeker. En dat de 

resultaten niet op individueel niveau teruggekoppeld zouden worden. Er kan dus vanuit 

gegaan worden dan men naar waarheid de vragen heeft beantwoord. Blijkbaar zijn de 

medewerkers daadwerkelijk positiever dan de vermoedens die aanleiding waren voor dit 

onderzoek deden geloven.  

 

Daarnaast kan een verklaring zijn dat SENS binnen Operations in ‘brede zin’ is uitgevoerd. 

De zes algemene aspecten van SENS, zoals bevraagd in de enquête, betreffen SENS in ‘enge 

zin’. Echter, er heeft binnen Operations, tegelijkertijd met de invoering van SENS, een visie- 

en strategietraject gedraaid en een management developmentprogramma. In samenwerking 

met het adviesbureau &Samhoud is er op participatieve wijze een visie en strategie 

ontwikkeld. Dit heeft de medewerkers meer inspraak en zingeving aan hun werk gegeven. En 

dit zou dus indirect positief aan aspecten van SENS hebben kunnen bijgedragen. Vandaar dat 

er in dit geval van SENS in ‘brede zin’ wordt gesproken, wat de resultaten van dit onderzoek 

positief beïnvloed kan hebben.  

 

Een andere verklaring is dat de lean-methodiek, zoals uit de literatuur blijkt, voornamelijk 

terugkomt in de Procesoptimalisatie en het Operationeel Management als elementen van 

SENS. Doordat er binnen Achmea ook veel aandacht is uitgegaan naar het Houding & 

Gedrag-element kunnen de minder positieve gevolgen van de lean-methodiek tegengegaan 

zijn. Binnen dit element wordt namelijk aandacht aan de medewerkers geschonken. Er wordt 

de medewerkers verteld wat er van ze verwacht wordt om zo SENS mogelijk te kunnen 

werken. Wellicht dat deze aandacht de mening van de medewerkers over de kwaliteit van 

arbeid en SENS positief beïnvloedt. Daarnaast blijkt dat de resultaten uit het MBO (jaarlijkse 

medewerkersbetrokkenheidonderzoek binnen de divisie Zorg) ook erg positief zijn. Wat dat 

betreft corresponderen de resultaten uit deze enquête daarmee.  

 

Tot slot dient als mogelijke verklaring opgemerkt te worden dat er een bescheiden meetlat 

gehanteerd is. De hypotheses zijn bevestigd, dan wel verworpen, afhankelijk van het feit of de 

gemiddelde score per aspect boven of onder de drie lag. Maar wanneer is een organisatie, als 

Achmea, daadwerkelijk tevreden? Is dit inderdaad het geval bij een gemiddelde score boven 

de drie of zou de lat hoger moeten worden gelegd voor een toonaangevend werkgever? Hier 

wordt in paragraaf 5.11 nog op teruggekomen.  

5.2 Verschillen tussen medewerkers die wel en niet vòòr de invoering van SENS 

in dienst waren 

Uit de enquêteresultaten blijkt dat de 149 respondenten die vòòr de invoering van SENS al in 

dienst waren, niet veel minder of meer tevreden zijn geworden over de items van kwaliteit 

van arbeid na de invoering van SENS. Wanneer de cijfers meer uitgesplitst worden, blijkt dat 

de meerderheid van de medewerkers neutraal oordeelt en de rest in iets grotere mate meer 

positief dan negatief oordeelt over de items van kwaliteit van arbeid na de invoering van 

SENS. Een uitzondering hierop vormt het werktempo en werkhoeveelheid. Dit is het enige 

item waar na de invoering van SENS meer medewerkers negatief dan positief op scoren.  
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Een verklaring voor deze negatievere score op werktempo en werkhoeveelheid kan zijn dat 

Achmea sinds SENS met nadruk de klant voorop stelt en al het mogelijke doet om de klant 

tevreden te houden. De huidige regels met betrekking tot werktempo en de werkhoeveelheid, 

zouden moeten bijdragen aan de klanttevredenheid. De klant mag namelijk niet te lang 

wachten op antwoord en werkachterstanden bevorderen het serviceniveau niet. Deze 

gerichtheid op klanttevredenheid gaat in lichte mate ten koste van de 

medewerkerstevredenheid over werktempo en werkhoeveelheid.  

5.2.1 Verschillen tussen medewerkers die wel én niet in dienst waren vòòr de invoering 

van SENS in relatie tot kwaliteit van arbeid 

Wanneer er wordt gekeken naar de antwoorden die gegeven zijn door medewerkers die vòòr 

de invoering van SENS in dienst waren én de antwoorden die gegeven zijn door respondenten 

die dat niet waren op de items van kwaliteit van arbeid, blijkt dat de respondenten die wel in 

dienst waren vòòr de invoering van SENS meer tevreden zijn dan degenen die niet vòòr SENS 

in dienst waren over de afwisseling, de zelfstandigheid en de leermogelijkheden in het werk. 

 

Een verklaring voor de hogere tevredenheid over de leermogelijkheden komt mogelijk voort 

uit het kunnen ontwikkelen van verbeterideeën sinds de invoering van SENS. Er wordt van de 

medewerkers verwacht dat zij op eigen initiatief een verbeteridee aandragen en deze 

uitvoeren. Zelfstandig mee denken en doen hoort hierbij, en het creëert meteen de 

mogelijkheid om nieuwe dingen te leren. Blijkbaar is het werk door SENS dusdanig positief 

veranderd in de zin van meer afwisseling, meer zelfstandigheid en betere leermogelijkheden, 

dat de medewerkers die vòòr SENS al in dienst waren deze items sterk waarderen en hoger 

beoordelen. 

 

In navolging op dit resultaat uit de enquête moet ook vastgesteld worden dat een gangbare 

opvatting niet bevestigd wordt. Namelijk dat er bij medewerkers die een verandering (moeten) 

ondergaan weerstand optreedt, die zich uit in een geringere tevredenheid over de gevolgen. 

Wat in dit onderzoek opvalt is dat beide groepen respondenten, medewerkers die vòòr SENS 

in dienst waren en medewerkers die dit niet waren, tevreden zijn. Over het algemeen zijn 

beide groepen tevreden over de items van kwaliteit van arbeid en vertonen ze weinig verschil. 

De medewerkers die vòòr SENS in dienst waren, zijn zelfs op drie items significant meer 

tevreden dan de medewerkers die niet in dienst waren vòòr de invoering van SENS. Dit is 

interessant. Blijkbaar verbetert de kwaliteit van arbeid structureel voor degenen die al vòòr de 

invoering van SENS in dienst waren.  

5.2.2 Verschillen tussen medewerkers die wel en niet in dienst waren vòòr de invoering 

van SENS in relatie tot aspecten van SENS 

Wanneer er wordt gekeken naar de antwoorden die gegeven zijn door medewerkers die vòòr 

de invoering van SENS in dienst waren én de antwoorden die gegeven zijn door respondenten 

die dat niet waren op de aspecten van SENS, blijkt dat de respondenten die niet in dienst 

waren vòòr de invoering van SENS, positiever scoren dan degenen die wel in dienst waren 

vòòr de invoering van SENS op de keek op de week en het dagbord.  

 

Dit betekent dat de medewerkers die al lang bij Achmea werken, in ieder geval vòòr de 

invoering van SENS, meer moeite hebben met de keek op de week en het dagbord. Een 

verklaring hiervoor kan zijn dat vooral het dagbord en de keek op de week veel impact 

hebben qua verandering in het werk. Het dagbord valt goed te verklaren, omdat hierop de 

resultaten op individueel niveau inzichtelijk zijn geworden en wellicht de competitie en de 

werkdruk doet toenemen. Al eerder bleek dat een keek op de week ook negatieve invloed 
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heeft op het werktempo en werkhoeveelheid. Hoe meer keek op de week’s er zijn, des te 

hoger het werktempo en werkhoeveelheid ervaren wordt. 

5.3 Verschillen tussen afdelingen 

Wanneer de drie verschillende afdelingen binnen Operations Zwolle met elkaar vergeleken 

worden, blijkt dat BSM hoger scoort op de aanwezigheid van zelfstandigheid en afwisseling 

in het werk dan Verzekerden. Daarnaast scoren Zorgaanbieders en Verzekerden hoger dan 

BSM op de dagstart, de verbeterideeën en het dagbord.  

 

Dat BSM hoger oordeelt dan Verzekerden over de aanwezigheid van zelfstandigheid en 

afwisseling in het werk valt te verklaren vanuit de inhoud van het werk, blijkt uit een 

nabespreking van de resultaten. Binnen Verzekerden vallen voornamelijk administratieve 

functies. Binnen BSM vallen voornamelijk de zwaardere en complexere functies die op hbo-

niveau zijn. Bijvoorbeeld een functie als casebehandelaar, die het beschrijven van bepaalde 

processen als taak heeft. De aard van het werk binnen BSM vraagt om meer zelfstandigheid. 

En zoals ook al uit de theorie bleek, ervaren medewerkers in complexere functies over het 

algemeen een hogere kwaliteit van arbeid (Steijn, 2001). In dit geval scoren de items die 

onder arbeidsinhoud vallen met name hoger bij de afdeling BSM. Van Klaveren (1995) heeft 

opgemerkt dat eenvoudig werk niet meteen iets met de kwaliteit van arbeid doet, mits er voor 

de medewerkers die eenvoudig werk doen opleidings- en doorstroomtrajecten aanwezig zijn. 

Blijkbaar compenseert dit in dit geval niet voldoende voor de Verzekerden om de 

aanwezigheid van zelfstandigheid en de afwisseling in het werk positiever te beoordelen.  

 

Daarentegen scoren Zorgaanbieders en Verzekerden positiever dan BSM over de dagstart, de 

verbeterideeën en het dagbord. SENS is recentelijk ingevoerd binnen de afdelingen van BSM. 

Dit kan verklaren dat bijvoorbeeld een dagbord en een dagstart nog niet die kwaliteit hebben, 

die ze zouden moeten hebben. Men wordt wellicht minder gestimuleerd door een dagbord om 

met elkaar in gesprek te gaan en van anderen te leren, doordat de informatie op het dagbord 

nog niet afdoende is. Dit geldt ook voor verbeterideeën. Wellicht dat deze nog niet voldoende 

leven bij de respondenten van BSM, door de recente invoer van SENS. Men heeft mogelijk 

nog niet ervaren dat deze ideeën meer verantwoordelijkheid en invloed op het werk kunnen 

geven. De ervaringen over de keek op de week en de kaizens verschillen echter niet tussen de 

afdelingen. Wellicht dat men nog te weinig met kaizens te maken heeft gehad, waardoor de 

respondenten hier nog weinig negatieve scores over kunnen geven. Dat de keek op de week 

niet verschilt tussen de afdelingen is niet direct te verklaren.  

5.4 Verschillen tussen achtergrondgegevens respondenten en kwaliteit van arbeid 

Er waren ook enkele verschillen te ontdekken tussen de respondenten met verschillende 

achtergronden in relatie tot hun mening over kwaliteit van arbeid. Vooral respondenten die 

tussen de 46 en 55 jaar oud zijn, zijn tevreden over de relatie met collega’s. Daarnaast maakt 

het niet uit hoe oud de respondent is in vergelijking tot de scores voor de aspecten van SENS. 

Aspecten van SENS scoren niet bijzonder positief of negatief in een bepaalde leeftijdsgroep. 

Verder kan geconcludeerd worden dat hoe hoger men opgeleid is, des te meer tevreden men is 

over de wijze waarop SENS is ingevoerd. En dat mannen meer zelfstandigheid in hun werk en 

inspraakmogelijkheden ervaren dan vrouwen. Hier zijn niet direct verklaringen voor te geven.  

 

Vanuit de literatuur (De Sitter, 1981) kon worden gesteld dat hoger opgeleide mensen de 

kwaliteit van arbeid hoger waarderen dan lager opgeleide mensen. Uit de resultaten van dit 

onderzoek blijkt echter geen verschil tussen de verschillende opleidingsniveaus en de 

waardering van de kwaliteit van arbeid. De hoger opgeleiden verschilden niet ten opzichte 
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van de minder hoog opgeleiden. Hiervoor valt niet direct een verklaring te geven. Het is wel 

van belang om op te merken dat de respondenten van dit onderzoek voornamelijk ‘gemiddeld’ 

zijn opgeleid, dat wil zeggen op mbo en/of havo/vwo-niveau. En er is niet te achterhalen of 

deze grote groep respondenten ook daadwerkelijk representatief is voor alle medewerkers in 

Zwolle.  

5.5 Samenhang tussen de hoeveelheid dagstarts en keek op de week’s met 

kwaliteit van arbeid 

Uit de enquêteresultaten is tevens gebleken dat hoe meer dagstarts er zijn, des te lager men 

scoort op de aanwezigheid van zelfstandigheid in het werk. Tevens geldt dat hoe meer 

dagstarts er zijn, des te hoger het werktempo en de werkhoeveelheid is. En dat hoe meer 

dagstarts er zijn, des te minder de mogelijkheid om de werktijden flexibel aan te passen aan 

privéomstandigheden ervaren wordt. 

 

Er is geen significante samenhang tussen het aantal dagstarts en de mogelijkheid tot inspraak 

en de tevredenheid over inspraak in het werk. Dit is opmerkelijk aangezien verwacht kan 

worden dat het aantal dagstarts de mogelijkheid tot en de tevredenheid over inspraak positief 

beïnvloedt. Tevens neemt de tevredenheid over het werktempo en de werkhoeveelheid af, 

wanneer er meer dagstarts plaatsvinden. Ook blijkt dat hoe meer keek op de week’s er zijn, 

des te hoger het werktempo en werkhoeveelheid is.  

 

Het verband tussen hoe meer dagstarts en keek op de week’s, des te hoger het werktempo en 

werkhoeveelheid kan verklaard worden vanwege het feit dat een dagstart en een keek op de 

week tijd kosten. Hierdoor houdt men minder tijd per dag over om het eigen werk te 

verrichten.  

 

Een andere verklaring kan zijn dat doordat men tijdens een dagstart en keek op de week 

geconfronteerd wordt met productiecijfers op individueel niveau, men zich opgejaagd voelt en 

wellicht meer werkdruk ervaart en hier minder tevreden over is.  

 

Daarnaast is een mogelijke verklaring voor het negatieve verband tussen het aantal dagstarts 

en de flexibele werktijden en zelfstandigheid in het werk, dat een dagstart iedere dag op 

hetzelfde tijdstip plaats vindt, waardoor de flexibiliteit van de werktijden ondermijnd wordt en 

men zich in zijn/haar zelfstandigheid ingeperkt kan voelen. Men kan hierdoor minder snel op 

een later tijdstip beginnen, omdat iedereen geacht wordt ’s ochtends bij de dagstart aanwezig 

te zijn. Daarnaast kan men hierdoor ervaren dat ze minder goed zelf hun werk kunnen indelen 

en dat ze minder invloed hebben op de planning van de werkzaamheden. In een dagstart 

wordt namelijk besproken wat er die dag op de planning staat qua werkzaamheden, maar daar 

wordt ook duidelijk bij vermeld wanneer taken af moeten zijn of hoeveel tijd er maximaal aan 

besteed mag worden. Deze zaken kunnen de aanwezigheid van zelfstandigheid inperken.  

5.6 Samenhang tussen invoeringsdatum van SENS en kwaliteit van arbeid en 

aspecten van SENS 

Verder zijn er relaties gelegd tussen de datum waarop SENS is ingevoerd en de beleving van 

de kwaliteit van arbeid en de beleving van de aspecten van SENS. Hieruit blijkt dat hoe later 

SENS is ingevoerd, des te beter de relatie met collega’s wordt bevonden. Geconcludeerd kan 

worden dat respondenten die langer met SENS werken, minder tevreden zijn over de relatie 

met collega’s.  
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In de beleving van de respondenten over de aspecten van SENS doet het er niet heel veel toe 

wanneer SENS is ingevoerd. De invoeringsdatum van SENS heeft dus geen verband met hoe 

men aspecten als de dagstart, de dagborden etcetera beoordeelt.  

 

Er zijn drie mogelijke verklaringen op te merken voor het verband tussen de invoeringsdatum 

van SENS en de relatie met collega’s. Allereerst kan het zijn dat men steeds meer competitie 

onderling gaat voelen door de resultaten die op individueel niveau zichtbaar zijn, wanneer 

SENS langere tijd draait.  

 

Een andere mogelijke verklaring hiervoor is dat SENS in het begin van de uitrol op een 

andere manier is ingevoerd dan latere golven binnen Operations. Uit een nabespreking van de 

resultaten blijkt dat in het begin van SENS de nadruk sterk op performance management lag. 

De Tayloristische werkwijze speelde hierin een grote rol. Het SENS-projectteam merkte 

echter dat dit niet helemaal de juiste werkwijze was binnen Achmea, waardoor zij de adviezen 

van het adviesbureau McKinsey voor een deel naast zich neer hebben gelegd en gepleit 

hebben voor een verbeterdialoog tussen de medewerkers en de leidinggevenden. 

Medewerkers moesten eigenaar van het proces worden. Niet meer werken volgens de manier 

van Taylor, maar meer volgens de theorie van McGregor.  

 

Tot slot schijnen de eerste SENS-golven gestart te zijn binnen teams waar vooral 

uitzendkrachten zitten. De aard van dit dienstverband kan het contact met collega’s beïnvloed 

hebben. Wellicht zijn uitzendkrachten minder betrokken bij hun werk en bij hun collega’s, 

omdat zij in principe tijdelijk in hun functie zitten. 

 

Er zijn enkele opvattingen over de mate van waardering voor veranderingen die ook 

interessant zijn om hier te bekijken. Ten eerste de opvatting dat hoe korter de invoering van 

een verandering (hier: SENS) geleden is, des te minder tevredenheid er zou zijn, gezien de 

weerstand tegen een verandering. En, ten tweede, dat hoe langer geleden een verandering is 

ingevoerd, des te minder tevreden men is, vanwege het erosie-effect, het verdwijnen van het 

aanvankelijk positieve effect van een verandering. Echter, hier blijkt dat de invoeringsdatum 

van SENS weinig tot geen relatie heeft met de tevredenheid over de items. De medewerkers 

blijven over het algemeen tevreden. Het is interessant dat er geen verschil optreedt, met 

uitzondering van de tevredenheid over de relatie met collega’s.  

5.7 Samenhang tussen het rapportcijfer voor kwaliteit van arbeid en de feitelijke 

aanwezigheid van en tevredenheid over kwaliteit van arbeid  

Uit de enquêteresultaten blijkt dat de kwaliteit van arbeid redelijk sterk bepaald wordt door de 

tevredenheid over het werktempo en werkhoeveelheid en de inspraakmogelijkheden. Deze 

items scoren echter het minst goed qua tevredenheid. De correlatie tussen het rapportcijfer 

voor kwaliteit van arbeid en de tevredenheid over de relatie met collega’s hangt het minst 

sterk samen. Dit item heeft daarentegen de hoogste score qua tevredenheid. Blijkbaar doet de 

relatie met collega’s er niet heel veel toe in de waardering van kwaliteit van arbeid. De relatie 

met collega’s is wellicht in de beleving van de medewerkers een onafhankelijk gegeven en 

wordt niet zozeer als onderdeel van kwaliteit van arbeid gezien. Het heeft dan ook niet heel 

veel nut om hier op te sturen, wanneer de kwaliteit van arbeid geoptimaliseerd dient te 

worden. 

 

Dit is in strijd met wat er in de literatuur staat. Mok (1990) hanteert sociale verhoudingen 

tussen medewerkers wel degelijk als onderdeel van de kwaliteit van arbeid. En Niepce en 

Molleman (1998) stellen ook dat er juist binnen lean productie waarde wordt gehecht aan 
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arbeidsverhoudingen om de ‘slechtere’ arbeidsinhoud te compenseren. Blijkbaar ervaren de 

medewerkers van Achmea Zorg Operations dit toch anders, al is het lastig aan te geven 

waarom dit zo is.  

 

Het is dus in ieder geval belangrijk om aandacht te besteden aan werktempo en 

werkhoeveelheid en inspraakmogelijkheden, aangezien men hier niet heel tevreden over is, 

maar deze items wel degelijk bijdragen aan de optimalisering van de kwaliteit van arbeid. In 

het volgende hoofdstuk wordt hierop teruggekomen.  

5.8 Aspecten van SENS in samenhang met de kwaliteit van arbeid 

Wanneer de gemiddelde scores van de aspecten van SENS gecorreleerd worden aan de 

tevredenheid over de items van kwaliteit van arbeid, kwam als sterkste verband naar voren dat 

verbeterideeën positief bijdragen aan de tevredenheid over de relatie met de direct 

leidinggevende.  

 

Dit verband is vrij logisch, aangezien het uiten van een verbeteridee mogelijkheid geeft voor 

een medewerker om met zijn/haar direct leidinggevende in gesprek te gaan over het werk. En 

als het goed is stuurt een leidinggevende op het ontwikkelen van verbeterideeën en doet de 

leidinggevende daadwerkelijk iets met de ideeën. Dit kan de verstandhouding ten goede 

komen. Net als dat het gevoel van waardering door de leidinggevende vergroot kan worden.  

 

Uit deze correlatie kwam ook naar voren dat een dagstart (het (kunnen) geven van een mening 

en het beter kunnen uitvoeren van werk door een dagstart) bijna met alle items van kwaliteit 

van arbeid correleert. Een dagstart draagt dus bij aan de tevredenheid over afwisseling in het 

werk, leermogelijkheden, de relatie met direct leidinggevende, inspraakmogelijkheden, het 

werktempo en werkhoeveelheid en werktijden. Hieruit blijkt dus dat de effecten van een 

dagstart wel positief bijdragen aan de tevredenheid over het werktempo en werkhoeveelheid, 

in tegenstelling tot de hoeveelheid dagstarts (zie paragraaf 5.5). Een dagstart komt hiermee 

gedeeltelijk tegemoet aan de mankementen (volgens de literatuur) van lean productie. 

Aangezien een dagstart positief bijdraagt aan afwisseling en leermogelijkheden (als items van 

arbeidsinhoud) en het werktempo en werkhoeveelheid (als item van arbeidsomstandigheden).  

 

Het houden van een dagstart, waardoor mensen hun mening kunnen geven en hun werk beter 

kunnen uitvoeren, is dus bevorderlijk voor het werktempo en de werkhoeveelheid. Blijkbaar 

helpt dit tegen werkdruk. De mogelijkheid om het werk te optimaliseren en een mening te 

geven, compenseert wellicht de druk die mensen voelen om snel en onder tijdsdruk te werken. 

Alleen dient de dagstart dus niet te vaak plaats te vinden, want dan gaat het werktempo en 

werkhoeveelheid omhoog. Er zou hier een bepaalde balans in gevonden moeten worden.  

 

Een dagstart correleert echter niet met zelfstandigheid in het werk. Blijkbaar draagt een 

dagstart (het (kunnen) geven van een mening en het beter kunnen uitvoeren van werk door 

een dagstart) niet bij aan zelfstandigheid. Daarnaast heeft het aantal dagstarts een negatieve 

correlatie met zelfstandigheid (hoe meer dagstarts, des te minder zelfstandigheid), zoals te 

lezen was in paragraaf 5.5. Dit sluit aan bij de theorie van Dankbaar (1997). Dankbaar zegt 

dat lean productie nog altijd elementen bevat die niet ten goede komen aan de kwaliteit van 

arbeid. Dit is onder andere de afwezigheid van autonome teams die tot minder 

verantwoordelijkheid en onafhankelijkheid leiden, wat Steijn (2001) en Hackman en Oldham 

(1980, aangehaald in Ingelgard & Norrgren, 2001) ondersteunen. Baba en Jamal (1991) geven 

ook aan dat de afwezigheid van routine in de inhoud van het werk, bijvoorbeeld juist door 

aanwezigheid van autonomie in het werk, bijdraagt aan de kwaliteit van arbeid. Blijkbaar 
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missen de medewerkers binnen Operations autonomie, wat veroorzaakt kan worden door de 

dagstart. Doordat er in een dagstart verteld wordt wat er die dag gebeuren gaat, kan men 

hierdoor ervaren dat ze minder goed zelf hun werk kunnen indelen en dat ze minder invloed 

hebben op de planning van de werkzaamheden. Ze ervaren niet in een autonoom team 

werkzaam te zijn. Dit kan de tevredenheid over zelfstandigheid inperken.  

5.9 Verschil tussen leidinggevenden en niet-leidinggevenden 

Gemiddeld genomen zijn de leidinggevenden meer tevreden dan de niet-leidinggevenden over 

de kwaliteit van arbeid, bleek al in hoofdstuk 4. Dit komt ook overeen met de literatuur, die 

beweert dat leidinggevenden meer beheersing hebben op de arbeidsorganisatie, het 

arbeidsvermogen en arbeidsverrichtingen (Mok, 1990). Dit kan duiden op meer autonomie, 

meer regelcapaciteit, wat ten goede komt aan de kwaliteit van arbeid, zoals leidinggevenden 

die percipiëren. Hiervoor zijn enkele verklaringen te geven.  

 

Dat de leidinggevenden de kwaliteit van arbeid beter beoordelen dan niet-leidinggevenden 

kan komen doordat leidinggevenden meer regie hebben over het werk, zo blijkt uit 

nabespreking van de resultaten. Oftewel, de leidinggevenden hebben meer beheersing 

waardoor zij de items van kwaliteit van arbeid positiever ervaren. Meer autonomie leidt 

bijvoorbeeld tot minder routinematig werken (Baba & Jamal, 1991). 

 

Uit nabespreking van de resultaten blijkt tevens dat leidinggevenden een 

vaardigheidsontwikkeling hebben ondergaan met betrekking tot het SENS-traject en de niet-

leidinggevenden niet. Dit draagt er mogelijk ook toe bij dat leidinggevenden de kwaliteit van 

arbeid positiever beoordelen.  

 

Daarnaast wordt in de nabespreking van de resultaten aangegeven dat over het algemeen met 

name de hogere klassen/de hoger opgeleide respondenten in onderzoeken positiever scoren. 

Echter, dit sluit niet aan bij de eerder opgestelde hypothese in dit onderzoek, dat hoger 

opgeleiden de kwaliteit van arbeid hoger ervaren dan lager opgeleiden. Uit het vorige 

hoofdstuk bleek namelijk dat in dit onderzoek geen significant verschil te ontdekken is tussen 

hoger en lager opgeleide mensen en hun mening over kwaliteit van arbeid. Deze verklaring is 

in dit onderzoek dan ook niet relevant.  

5.10 Antwoord op onderzoeksvraag 

Tot slot kan er een antwoord gegeven worden op de onderzoeksvraag:  

“Hoe ervaren medewerkers van wie het werk gesenst is, de kwaliteit van arbeid?”.  

 

Over het algemeen ervaren de medewerkers van wie het werk gesenst is, de kwaliteit van 

arbeid positief. Er worden geen onvoldoendes op de items van kwaliteit van arbeid gescoord. 

De relatie met collega’s, de mogelijkheid om flexibel de werktijden aan te passen aan 

privéomstandigheden en de relatie met de direct leidinggevende worden het meest positief 

beoordeeld. Daarnaast is ook een ruime meerderheid tevreden over zelfstandigheid in het 

werk, leermogelijkheden, afwisseling in het werk en inspraakmogelijkheden. Een kleine 

meerderheid is tevreden over het werktempo en werkhoeveelheid. Dit item wordt niet 

onvoldoende beoordeeld, maar komt het minst positief naar voren.  

 

Daarnaast blijkt dat voor de meerderheid van de medewerkers de tevredenheid over kwaliteit 

van arbeid niet heel erg veranderd is na de invoering van SENS. Een minderheid geeft aan 

meer tevreden dan ontevreden zijn over de items dan vòòr de invoering van SENS. Een 
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uitzondering hierop vormt het werktempo en werkhoeveelheid. Dit is het enige item waar na 

de invoering van SENS meer medewerkers negatief dan positief op scoren.  

 

Tevens is gebleken dat het aantal dagstarts negatief samenhangt met zelfstandigheid in het 

werk, werktempo en werkhoeveelheid en werktijden. Hoe meer dagstarts er zijn, des te 

minder zelfstandigheid ervaren wordt. Hoe meer dagstarts er zijn, des te hoger het werktempo 

en werkhoeveelheid is en des te minder flexibel de werktijden zijn aan te passen aan 

privéomstandigheden.  

 

Tot slot kan opgemerkt worden dat verbeterideeën als aspect van SENS positief bijdragen aan 

de relatie met direct leidinggevenden. En dat dagstarts (het (kunnen) geven van een mening en 

het beter kunnen uitvoeren van werk door een dagstart) gedeeltelijk tegemoet aan de 

mankementen (volgens de literatuur) van lean productie. Aangezien een dagstart positief 

bijdraagt aan afwisseling en leermogelijkheden (als items van arbeidsinhoud) en het 

werktempo en werkhoeveelheid (als item van arbeidsomstandigheden). Daarentegen dragen 

dagstarts niet positief bij aan zelfstandigheid in het werk, als item van arbeidsinhoud.  

 

Op basis van de theorie kon gesteld worden lean productie niet alleen maar positieve of 

negatieve invloed op kwaliteit van arbeid heeft. Lean productie heeft namelijk een 

gedifferentieerd effect op de kwaliteit van arbeid. Lean productie draagt in negatieve zin bij 

aan arbeidsinhoud en arbeidsomstandigheden en positief aan arbeidsverhoudingen en 

arbeidsvoorwaarden, volgens het literatuuronderzoek. Zoals al eerder bleek worden de 

arbeidsinhoud en arbeidsomstandigheden in eerste instantie gemiddeld wel degelijk positief 

beoordeeld en kunnen er twee hypotheses verworpen worden. Een verklaring hiervoor kan 

zijn dat lean productie in de literatuur in ‘enge zin’ wordt benaderd. Binnen Zorg Operations 

is een ‘brede’ benadering gehanteerd. Dit kan ervoor gezorgd hebben dat arbeidsinhoud en 

arbeidsomstandigheden binnen Operations wel positief ervaren zijn.  

 

Daarnaast komt lean productie oorspronkelijk uit de Japanse productie-industrie. In het begin 

van het onderzoek werd al afgevraagd of een dergelijk herontwerp in Nederland in een 

dienstverlenend bedrijf zou werken. Gezien de resultaten van dit onderzoek, past lean over het 

algemeen dus ook binnen een Nederlandse cultuur en is het tevens toepasbaar in de 

dienstverlening, in ieder geval bij Achmea. Operational excellence gaat hier samen met 

kwaliteit van arbeid. 

 

Echter, bij een meer kritische beoordeling die meer differentiatie in de resultaten aanbrengt, 

zoals aan het einde van hoofdstuk 4 is gedaan, blijken twee items wel negatief te scoren. Eén 

item, zelfstandigheid in het werk, valt onder het aspect arbeidsinhoud en het andere item, 

werktempo en werkhoeveelheid, valt onder het aspect arbeidsomstandigheden. Bij een meer 

kritische beoordeling blijken de uitkomsten van dit onderzoek dus meer in dezelfde richting te 

gaan als de vooraf opgestelde hypotheses en kan er iets meer nuancering in de beantwoording 

op de onderzoeksvraag worden gebracht.  

5.11 Kanttekeningen 

Binnen dit onderzoek zijn ook een viertal kanttekeningen te benoemen. 

 

Doordat dit onderzoek alleen gehouden is binnen de teams in Zwolle die onder Operations 

vallen, kunnen de resultaten niet worden gegeneraliseerd over alle medewerkers van 

Operations. Daarvoor verschillen de teams in Noordwijk en Zwolle te veel van elkaar. SENS 

is in Noordwijk recenter ingevoerd en er schijnen nogal wat culturele verschillen te zijn 
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tussen beide vestigingen. De resultaten uit dit onderzoek gelden dus voor een redelijk 

beperkte groep. 

 

Daarnaast is een beperking van dit onderzoek dat er niet van causaliteit tussen SENS en 

kwaliteit van arbeid gesproken kan worden. Het is al eerder aangehaald in dit onderzoek, 

maar doordat dit onderzoek niet vòòr de invoering van SENS is gehouden, kan er alleen van 

een correlatie worden gesproken. De resultaten zouden meer hebben gezegd over het effect 

van SENS op de kwaliteit van arbeid wanneer er wel sprake was van causaliteit. Dan kon er 

daadwerkelijk geconcludeerd worden dat SENS de factor is die bepaalde ervaringen binnen 

kwaliteit van arbeid veroorzaakt. Nu blijft dit gissen en kunnen er meerdere zaken een rol 

spelen.  

 

Een derde kanttekening is dat een relatief lage meetlat gehanteerd is bij dit onderzoek. Bij 

scores op het schaalmidden 3 (of hoger) op een schaal van vijf, werd geconcludeerd dat items 

van kwaliteit van arbeid aanwezig waren of dat men daar tevreden over was. Wanneer voor 

een andere meetlat gekozen was, bijvoorbeeld dat scores vanaf 3,5 pas positief zijn, zouden de 

resultaten wel degelijk anders hebben uitgepakt. Want is Achmea wel tevreden wanneer 

medewerkers een 3,2 scoren voor de hoogte van het werktempo en werkhoeveelheid? Bij de 

gedifferentieerde scores is ervoor gekozen dat vanaf 50% een (kleine) meerderheid tevreden 

is. Maar is een percentage van 53,3% medewerkers dat (zeer) tevreden is over het werktempo 

en werkhoeveelheid wel acceptabel?  

 

Tot slot dient opgemerkt te worden dat SENS binnen de afdelingen van Operations in ‘brede 

zin’ is ingevoerd. Uit dit onderzoek valt echter niet te achterhalen wat het effect is van deze 

‘brede’ benadering van SENS. Het is in ieder geval interessant om te achterhalen wat SENS 

nu eigenlijk precies is. En of SENS wel lean is? 
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6. Aanbevelingen 

In dit hoofdstuk komen de aanbevelingen voor Achmea Zorg Operations in Zwolle aan bod. 

Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op de statistische analyse en op overige zaken die uit de 

enquête naar voren zijn gekomen.  

6.1 Aanbevelingen aan de hand van statistische analyse 

Om aan de hand van de statistische analyse aanbevelingen te kunnen doen, wordt gebruik 

gemaakt van onderstaande prioriteitenmatrix (Leisink & Knies, 2008; Franssen & Peeters, 

2007). De plaatsing van een item in de matrix geeft aan welke status dat item heeft voor het 

beleid. De indeling geschiedt op basis van in welke mate een item een bijdrage levert aan 

kwaliteit van arbeid in combinatie met de tevredenheid die men heeft aangegeven voor het 

item. Hierdoor ontstaan de volgende vier segmenten: 

- Items met een hoge bijdrage aan kwaliteit van arbeid en een hoge tevredenheid 

- Items met een hoge bijdrage aan kwaliteit van arbeid en een lage tevredenheid 

- Items met een lage bijdrage aan kwaliteit van arbeid en een hoge tevredenheid 

- Items met een lage bijdrage aan kwaliteit van arbeid en een lage tevredenheid 

Bij elk segment hoort een bepaalde aanbeveling, zie de matrix hieronder. 

 

 

 

 

 

 

   
       Tevredenheid 
 

Voor het opstellen van aanbevelingen zijn de segmenten ‘investeren’ en ‘kroonjuwelen’ van 

belang. De zaken die hieronder vallen kennen een (redelijk) sterke bijdrage aan kwaliteit van 

arbeid en kunnen verbeterd worden of in ieder geval behouden blijven. De zaken die in de 

onderste twee segmenten vallen, kennen een zwakke bijdrage aan kwaliteit van arbeid. 

Vandaar dat deze niet meteen opgenomen worden in de aanbevelingen om de kwaliteit van 

arbeid te optimaliseren.  

 

De grens tussen een hoge en lage bijdrage van een item aan kwaliteit van arbeid ligt bij een 

correlatiecoëfficiënt van 0,40. De grens tussen lage en hoge tevredenheid ligt bij een score 

van 75% medewerkers die tevreden zijn over een item. In tabel 21 uit hoofdstuk 4 werd 

duidelijk welke bijdrage ieder item heeft op kwaliteit van arbeid. Uit tabel 8 bleek hoe 

tevreden men hierover was. Deze analyses vormen de input voor de volgende aanbevelingen.  

 

• Een aanbeveling is om met medewerkers in discussie te gaan over het werktempo en 

de werkhoeveelheid. De kwaliteit van arbeid hangt redelijk sterk samen met de 

tevredenheid over het werktempo en werkhoeveelheid. De correlatie tussen het 

rapportcijfer voor kwaliteit van arbeid en de tevredenheid over werktempo en 

werkhoeveelheid bedraagt 0,53 (zie tabel 21). Echter, er is al eerder opgevallen dat dit 

item juist het minst goed beoordeeld wordt qua tevredenheid (gemiddeld 3,4 zie tabel 

8). Het werktempo en werkhoeveelheid, vormt daarmee een prioriteit (bijdrage = r 

>0,40 en gemiddelde tevredenheid <75%). Het is daarom goed om hierin te 

investeren. Wanneer het werktempo en werkhoeveelheid maandelijks binnen een keek 

Hoog ‘Investeren’ 

Prioriteiten 

‘Kroonjuwelen’ 

Scherp bewaken 
Laag ‘Eventueel’ 

Lage prioriteit 

‘Fijn’  

In de gaten houden 

 Laag Hoog 

Bijdrage 

aan 

kwaliteit 

van arbeid 
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op de week ter sprake wordt gebracht, kan gekeken worden waar met name de 

knelpunten per team zitten. Vervolgens kan er een verbeteridee of kaizen ontwikkeld 

worden, die deze knelpunten tegen kunnen gaan. Door het maandelijks op de agenda 

te hebben, wordt het gemonitord en kunnen resultaten inzichtelijk worden gemaakt. 

Met name de onderstaande punten kunnen bespreekbaar worden gemaakt ter 

verbetering, aangezien zij het laagst op tevredenheid gescoord hebben binnen het item 

werktempo en werkhoeveelheid: 

- het werk op zijn/haar gemak kunnen doen; 

- de snelheid waarmee men moet werken; 

- de tijdsdruk waarin men werkt; 

- de hoeveelheid werk dat men te doen heeft. 

 

Deze aanbeveling geldt eigenlijk ook voor de inspraakmogelijkheden. De 

inspraakmogelijkheden vormen namelijk ook een prioriteit (bijdrage = r>0,40 en 

gemiddelde tevredenheid <75%). Punten die hierbij besproken kunnen worden tijdens 

een keek op de week, zijn de mate waarin men rechtstreeks invloed uit kan oefenen op 

de beslissingen van de afdeling en het hebben van invloed op de verdeling van het 

werk onder de medewerkers zelf en de collega’s.  

 

Tot slot geldt dit ook voor afwisseling in het werk (bijdrage = r>0,40 en gemiddelde 

tevredenheid <75%). Dit vormt ook een prioriteit. Dit item draagt ook in redelijk 

sterke mate bij aan kwaliteit van arbeid, maar hier dient nog in geïnvesteerd te worden 

om de tevredenheid hierover te verhogen. Het is goed om dit item ook bespreekbaar te 

maken tussen teamleiders en de medewerkers tijdens een keek op de week en aan de 

hand hiervan verbeterideeën of kaizens te ontwikkelen. Wanneer dan de precieze 

knelpunten inzichtelijk zijn met betrekking tot afwisseling in het werk, kan hier wat 

aan gedaan worden. Punten die hierbij aan de orde kunnen komen zijn, de mate waarin 

het werk beroep doet op alle vaardigheden en capaciteiten van de medewerkers, de 

creativiteit die voor het werk vereist is en de mate waarin steeds dezelfde dingen 

gedaan moeten worden.  

 

Wanneer de teamleiders bespreekbaar maken in hun team waar de knelpunten zitten en 

waarom, kan hier actie op ondernomen worden, teneinde de medewerkers hier meer 

tevreden over te laten worden met als doel de kwaliteit van arbeid te optimaliseren. 

Deze drie items dragen namelijk in redelijk sterke mate bij aan de kwaliteit van arbeid.  

Wanneer bijvoorbeeld blijkt dat men niet goed genoeg inziet dat een dagstart juist een 

mogelijkheid is om inspraak te hebben, kan hier wat aan gedaan worden, middels een 

verbeteridee.  

 

• Een andere aanbeveling met betrekking tot werktempo en werkhoeveelheid, is het 

volgende. De huidige regels met betrekking tot werktempo en de werkhoeveelheid, 

zouden moeten bijdragen aan de klanttevredenheid. Deze klanttevredenheid is ook 

daadwerkelijk gestegen na de invoering van SENS, zoals al eerder in dit onderzoek is 

vermeld. Echter, de medewerkers ervaren het werktempo en de werkhoeveelheid niet 

bijzonder positief. Blijkbaar zien de medewerkers de tevredenheid van de klant niet 

bijdragen aan hun eigen tevredenheid. Een aanbeveling zou kunnen zijn dat de 

klanttevredenheid meer benadrukt wordt bij de medewerkers. Die klanttevredenheid 

zou de medewerkers ook meer tevreden moeten maken. En daar is een bepaald 

werktempo en werkhoeveelheid voor nodig. Dit is ook een punt wat goed ter 

bespreking gebracht kan worden tijdens een keek op de week. Belangrijk is dat ook de 
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cijfers van de klanttevredenheid duidelijk behandeld worden tijdens een keek op de 

week en dat stijgingen in deze tevredenheid gevierd worden, met een afdelingslunch 

bijvoorbeeld.  

 

• Tenslotte een opmerking over de zelfstandigheid in het werk. Op grond van deze 

statistische analyse vormt zelfstandigheid in het werk een kroonjuweel (bijdrage = 

r>0,40 en gemiddelde tevredenheid >75%). De zelfstandigheid moet dus scherp 

bewaakt worden. Het draagt in redelijk sterke mate bij aan de kwaliteit van arbeid en 

men is hier tevreden over. Dit dient dus zo behouden te blijven. Het is van belang om 

de tevredenheid over de zelfstandigheid in het werk te blijven monitoren. Daar is ook 

reden voor omdat zelfstandigheid in het werk wel aanwezig is (gemiddeld 3,4 op 

schaal 1-5), maar slechts matig aan de positieve kant van de schaal voor aanwezige 

aspecten van kwaliteit van de arbeid scoort. Dit item kan per kwartaal opgenomen 

worden in de teambarometer (korte wekelijkse vragenlijst waarmee de tevredenheid 

van de medewerkers gemeten wordt). Wanneer de zelfstandigheid voldoende hoog 

blijft scoren is er niks aan de hand. Wanneer de tevredenheid over de zelfstandigheid 

af dreigt te nemen, is het belangrijk om actie te ondernemen, aangezien dit ten koste 

gaat van de kwaliteit van arbeid.  

6.2 Aanbevelingen voor verder onderzoek 

Naast bovenstaande aanbevelingen zijn er nog een drietal aanbevelingen voor verder 

onderzoek. 

 

• SENS in ‘brede zin’ lijkt een positieve invloed te hebben op de kwaliteit van arbeid  

van medewerkers binnen Operations in Zwolle. Achmea dient daarom op te passen 

voor SENS in ‘enge zin’. SENS in ‘brede zin’ invoeren lijkt namelijk een succesfactor 

te zijn. Het is daarom interessant om hetzelfde onderzoek naar kwaliteit van arbeid te 

doen binnen een afdeling in een ander bedrijfsonderdeel dat in enge zin gesenst is. 

Waar dus geen andere projecten op een indirecte manier hebben kunnen bijdragen aan 

de beleving van SENS. Op deze manier is het mogelijk om preciezer de relatie tussen 

SENS en de kwaliteit van arbeid te meten. De uitkomsten van zo’n onderzoek zouden 

dan een betere fundering kunnen geven voor het gegeven dat SENS in ‘brede zin’ 

positieve invloed op kwaliteit van arbeid heeft.  

 

• Tevens is het interessant om hetzelfde onderzoek te doen bij medewerkers die 

dezelfde leidinggevende vòòr en na SENS hebben, om het effect van het type 

teamleiders, de manier van leidinggeven te kunnen achterhalen. En om het effect van 

een wisseling van teamleider in relatie tot de beleving van kwaliteit van arbeid uit te 

sluiten.  

 

• Alsnog een onderzoek doen binnen de afdeling Operations in Noordwijk is ook heel 

interessant. Uit interviews is gebleken dat er de nodige verschillen verwacht worden 

tussen de teams in Noordwijk en de teams in Zwolle. In Noordwijk loopt SENS nog 

niet zo goed als in Zwolle, en mogelijk is dit mede te verklaren door cultuurverschillen 

die er tussen beide regio’s heersen. Wanneer hier onderzoek naar gedaan wordt, kan er 

achterhaald worden waar de verschillen in zitten en hoe deze aangepakt kunnen 

worden ter optimalisering van de kwaliteit van arbeid in beide regio’s. 
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Bijlage 1: Organogram Achmea Zorg 

 

5

Pag.5 wiezitwaarorganogram Achmea Zorg
Achmea Zorg

Roelof Konterman

Directiesecretariaat
Jaques Aartman

PR&Communicatie
Annette Bax

Finance & Contro
Miriam van Dongen

Huisvesting & FZ
Martine Jongboer

Riskmanagement
Jaques Aartman

Zorginnovatie
Hans Hopmans

Erwin van Leussen

Productmanagement
Annemiek Heijer

Human Resources
Johan Blok

Verandermanagement
& IT

Ageeth Woldman

Juridische zaken
Marian Driesse

Control
Marco Verheul

Klant Contact Center
Leon de Jong

Operations
Norbert Hoogers

Commercie
Arné van den Boom

Zorginkoop
Melanie Schultz van 

Haegen

Zakelijke markt
Ria Dijkstra

Marketing
Jan de Bruijn

Marketing zakelijk
Diane Verweij

Special accountants
Martin Straatmeijer

Commerciële ontwikkeling 
& Innovatie

Tamara Pieterse

Klanten service
Wim van der Stoel

Telesales
Johan Fransen

Internet
Danielle Hoek

Servicepunten
Ferry Visser

Zorgservices
Martin Dekker

Kwaliteitsbeheer
Bernard Dries

Verzekerden Zwolle
Harmen Westera

Zorgaanbieders Zwolle
Erik Doornbos

Verzekerden Noordwijk
Tito Franchetti

Zorgaanbieders 
Noordwijk

Sijmon Timmer

BSM
Rudmer de Vries

Medisch specialistische 
zorg, GGZ

Olivier Gerrits

Care, hulpmiddelen
Mobiliteit

Margreeth Kasper

Eerstelijnszorg
Geert Groenenboom

Zorgontwikkeling
Huub Dekkers

Procesmanagement 
& support
Piet la Roi
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Bijlage 2: Organogrammen Operations 
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Verzekerden Zwolle 
Harmen Westra 

Polisservice 1 
Brenda Lans 

Polisservice 3 
Brenda Lans 

Polisservice 5 
Johan Klevering 

Polisservice 2 
Henk Dekker 

Polisservice 4  
Sandra Voerman 

Polisservice 6 
Els Steenkamer 

Polisservice EJW 
Els Steenkamer 

Klantrespons 1 
Anouk Klappe 

Klantrespons 2 
Hendry 

Ekkelkamp 
Bert Brunink 

Restitutie 1 
Nordin Oulad 

Restitutie 2 
Linda Hoffmans 

Restitutie 3 
vacature 

Input & Output  
declaratie 
René Esvelt 

Zorgaanbieders 
Zwolle 

Erik Doornbos 
 

Callcenter  
Zorgaanbieders 
Martin v.d. 
Beek 

Werkstroom- 
begeleiding 
Annelies 
Rulkens- 
Zielman 

 

Machtigingen 2 
Gerdina 
Jangstra 

Machtigingen 1 
Janine de Haan 

Risicobeheersin
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Margret Mollink 

Relatiebeheer  
Zorgaanbieders 
Ybo Wijnia 

Cato Zwolle 
Gerjan 

Kronenberg 
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Bijlage 3: Enquête  
 
Beste collega, 

 
Wat vind jij van de kwaliteit van je eigen werk? 

 

Onder andere door de invoering van SENS zijn wij erg benieuwd naar hoe jij de kwaliteit van 

arbeid ervaart. Onder kwaliteit van arbeid worden verschillende aspecten verstaan. 

Bijvoorbeeld de afwisseling en zelfstandigheid in je functie, contacten met je leidinggevende 

en collega’s en de werkhoeveelheid. 

Onderaan deze mail zie je een link die je naar een enquête hierover leidt. We stellen het erg 

op prijs wanneer je deze enquête wilt invullen. 

 

De enquête is een onderdeel van het onderzoek van Miranda van Zijl. Zij doet een opleiding 

Human Resource Management vanuit de Universiteit Utrecht. Wellicht dat je haar al gezien 

hebt tijdens een dagstart of keek op de week, in een artikel op Zorgweb of in de Operations 

Nieuwsbrief. 

 

Toelichting enquête  
Je hebt tot en met volgende week vrijdag 15 mei de tijd om de enquête digitaal in te vullen. 

De vragen zijn (bijna) allemaal meerkeuzevragen die gemakkelijk in te vullen zijn. Het 

invullen van de enquête duurt ongeveer 10 - 15 minuten. Je kunt de enquête invullen op het 

moment dat jou het beste uitkomt. Tussentijds stoppen met invullen en op een later moment 

verder gaan kan ook. Miranda gaat uiterst vertrouwelijk met de gegevens om en zij is de enige 

die de enquêtes inziet.  

 

Terugkoppeling resultaten 
Wanneer alle resultaten zijn geanalyseerd, ontvang je per mail een terugkoppeling op 

hoofdlijnen. Er worden alleen resultaten van groepen gepresenteerd en geen antwoorden op 

individueel niveau. Miranda doet aan de hand hiervan concrete aanbevelingen aan het 

management team van Operations over mogelijkheden om de kwaliteit van arbeid te 

optimaliseren. Daarnaast informeert zij HRM, het SENS-team en de OR over haar resultaten.  

 

Voor vragen over de enquête kun je altijd mailen naar miranda.van.zijl@achmea.nl.  

 

Ook namens Miranda van Zijl alvast hartelijk dank voor het invullen van de enquête.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Johan Blok 

Directeur HRM 
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I Hieronder volgen enkele vragen over je functie bij Achmea 
 

Binnen welke afdeling ben je werkzaam? 

1 = Zorgaanbieders Oost 

2 = Verzekerden Oost 

3 = Business Service Management 

 

Hoe lang ben je werkzaam binnen Achmea (en eventuele voorgangers)? 

…………… jaar 

 

Hoeveel jaar ben je werkzaam in je huidige functie?  

……… jaar 

 

Heb je een leidinggevende functie? 

1 = Ja 

2 = Nee 

 

Wanneer is SENS ingevoerd op je afdeling? 

1 = Januari 2007 

2 = April 2007 

3 = Augustus 2007 

4 = Januari 2008 

5 = Mei 2008 

6 = Anders, … 

      7 = Weet ik niet 
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II Vragen over kwaliteit van arbeid  

 

a. Inhoud functie 

In hoeverre ben je het eens/oneens met de volgende uitspraken 

1 Helemaal oneens 

2 Oneens 

3 Noch eens, noch oneens  

4 Eens 

5 Helemaal eens 

 
Ik moet in mijn werk telkens dezelfde dingen doen R 

Voor mijn werk is creativiteit vereist 

Mijn werk is gevarieerd 

Mijn werk vraagt geen eigen inbreng R 

Mijn werk doet voldoende beroep op al mijn vaardigheden en capaciteiten 

Ik heb in mijn werk voldoende afwisseling 

 

Ik heb vrijheid bij het uitvoeren van mijn werkzaamheden 

Ik heb invloed op de planning van mijn werkzaamheden 

Ik heb geen invloed op het werktempo R 

Ik kan zelf bepalen hoe ik mijn werk uitvoer 

Ik kan mijn werk even onderbreken als ik dat nodig vind 

Ik kan zelf de volgorde van mijn werkzaamheden bepalen 

Ik kan meebeslissen over het tijdstip waarop iets af moet zijn 

Ik kan zelf bepalen hoeveel tijd ik aan een bepaalde activiteit besteed 

Ik los problemen in mijn werkzaamheden zelf op 

Ik kan mijn werk zelf indelen 

Ik kan zelf de inhoud van mijn werkzaamheden bepalen 

 

Ik leer nieuwe dingen in mijn werk 

Mijn baan biedt mij mogelijkheden voor persoonlijke groei en ontwikkeling 

Mijn werk geeft mij het gevoel iets ermee te kunnen bereiken 

Mijn baan biedt mij mogelijkheden voor zelfstandig denken en doen 

 

 

 



 92 

b. Onderlinge relaties en inspraak in het werk 

In welke mate ben je het eens of oneens met onderstaande stellingen: 

Helemaal oneens (1) – helemaal eens (5): 

 
Ik kan op mijn collega’s rekenen wanneer ik het in mijn werk wat moeilijk krijg 

Ik kan als dat nodig is mijn collega’s om hulp vragen 

Mijn verstandhouding met mijn collega’s is goed 

Ik heb geen conflicten met mijn collega’s 

Ik voel mij in mijn werk gewaardeerd door mijn collega’s 

Ik heb niet te maken met agressie van mijn collega’s 

Mijn collega’s zijn vriendelijk tegen mij 

Er heerst tussen mij en mijn collega’s een prettige sfeer 

Er doen zich tussen mij en mijn collega’s geen vervelende gebeurtenissen voor 

 
Ik kan op mijn directe leiding rekenen wanneer ik het in mijn werk wat moeilijk krijg 

Ik kan als dat nodig is mijn directe leiding om hulp vragen 

Mijn verstandhouding met mijn directe leiding is goed 

Ik heb geen conflicten met mijn directe leiding 

Ik voel mij in mijn werk gewaardeerd door mijn directe leiding 

Ik heb niet te maken met agressie van mijn directe leiding 

Mijn directe leiding is vriendelijk tegen mij 

Er heerst tussen mij en mijn directe leiding een prettige sfeer 

Er doen zich tussen mij en mijn directe leiding geen vervelende gebeurtenissen voor 

 
Ik kan met mijn directe leiding praten over problemen op het werk 

Ik heb veel te zeggen over wat er gebeurt op mijn werkplek 

Ik kan meebeslissen over dingen die met mijn werk te maken hebben 

Ik kan met mijn directe leiding voldoende overleggen over mijn werk 

Ik kan meebepalen wat wel en wat niet tot mijn taak behoort 

Ik kan meebeslissen over de aard van mijn werkzaamheden 

Ik heb rechtstreeks invloed op beslissingen van mijn afdeling 

Ik heb invloed op de verdeling van het werk onder mezelf en mijn collega’s 
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c. Werktempo en werkhoeveelheid 

In welke mate ben je het eens of oneens met onderstaande stellingen: 

Helemaal oneens (1) – helemaal eens (5): 
 

Ik moet erg snel werken R 

Ik heb teveel werk te doen R 

Ik moet extra hard werken om iets af te krijgen R 

Ik werk onder tijdsdruk R 

Ik moet mij haasten R 

Ik kan mijn werk op mijn gemak doen  

Ik heb te maken met een achterstand in mijn werkzaamheden R 

Ik heb te weinig werk R 

Ik heb problemen met het werktempo R 

Ik heb problemen met de werkdruk R 

Ik zou het kalmer aan willen doen in mijn werk R 

 

 

d. Werktijden 

In welke mate ben je het eens of oneens met onderstaande stellingen: 

Helemaal oneens (1) – helemaal eens (5): 

 
Ik kan verlof opnemen op de momenten dat ik dat wil 

Mijn werktijden sluiten aan bij mijn persoonlijke situatie 

Mijn privéleven wordt negatief beïnvloed door mijn werktijden R 

Ik kan incidenteel mijn werktijd op een dag aanpassen vanwege bijzondere omstandigheden 

 

Welk rapportcijfer geef je alles bij elkaar genomen de kwaliteit van arbeid in je eigen 

functie (van 1 t/m 10)? 

 
1 = 1 

2 = 2 etc.  
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III Tevredenheid kwaliteit van arbeid: 

a.  

In hoeverre ben je tevreden over de volgende aspecten? 

Helemaal ontevreden (1) – helemaal tevreden (5): 

 
de afwisseling in je werk 

de zelfstandigheid in je werk 

de leermogelijkheden in je werk 

de relatie met je collega’s 

de relatie met je directe leiding 

de mogelijkheid tot inspraak in je werk 

het werktempo en werkhoeveelheid 

de werktijden 

 

Was je al werkzaam binnen Achmea voor de invoering van SENS? 
(Zo nee, dan gaat men automatisch door naar de vragen in blok IV.)  

 

b.  

Ben je nu meer tevreden of ontevreden dan vòòr de invoering van SENS over 

Helemaal ontevreden (1) – helemaal tevreden (5): 

 
de afwisseling in je werk? 

de zelfstandigheid in je werk? 

de leermogelijkheden in je werk? 

de relatie met je collega’s? 

de relatie met je directe leiding? 

de mogelijkheid tot inspraak in je werk? 

het werktempo en werkhoeveelheid? 

de werktijden? 
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IV Vragen over SENS 

 
Hoe vaak vindt er binnen je team een dagstart plaats? 

1 = 1x per week 

2 = 2x per week 

3 = 3x per week 

4 = 4x per week 

5 = 5x per week 

6 = Anders, … 

 

Hoe vaak vindt er binnen je team een keek op de week plaats? 

1 = 1x per week 

2 = 1x per 2 weken 

3 = 1x per 3 weken 

4 = 1x per 4 weken 

5 = Niet 

6 = Anders, …  

 

In welke mate ben je het eens of oneens met onderstaande stellingen: 

Helemaal oneens (1) – helemaal eens (5): 

6 = niet van toepassing 
Er wordt tijdens een dagstart actief naar mijn mening gevraagd 

Een dagstart helpt mij om mijn werk beter te kunnen doen 

Een dagstart is een overbodige verplichting R 

Door een dagstart kan ik mijn mening geven over mogelijkheden om het werk te 

optimaliseren 

 

Er wordt tijdens een keek op de week actief naar mijn mening gevraagd 

Een keek op de week helpt mij om mijn werk beter te kunnen doen 

Een keek op de week is een overbodige verplichting R 

Door een keek op de week kan ik mijn mening geven over mogelijkheden om het werk te 

optimaliseren 

 

Een kaizen biedt mij voldoende mogelijkheid om mijn werk te verbeteren 

Ik vind het leuk om mee te draaien in een kaizen 

Door een kaizen worden problemen structureel aanpakt in plaats van ad hoc 

 

Mijn directe leiding stuurt op het ontwikkelen van verbeterideeën 

Mijn directe leiding doet daadwerkelijk iets met mijn verbeterideeën  

Een verbeteridee geeft mij meer verantwoordelijkheid op het werk 

Een verbeteridee geeft mij meer invloed op het werk 

 

Een dagbord bevat nuttige informatie  

Door de informatie op de dagborden, word ik gestimuleerd met anderen in gesprek te gaan  

Door de informatie op de dagborden, wordt er gestimuleerd om van elkaar te leren 

Ik vind het fijn dat op individueel niveau prestaties zichtbaar zijn 

 

De invoering van SENS is op een goede manier aangekondigd 

Ik ben goed vooraf geïnformeerd over welke veranderingen door SENS zouden komen 

De manier waarop SENS is besproken heeft mij gestimuleerd om mee te doen 
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V Algemene vraag over arbeidstevredenheid 

 
Hoe tevreden ben je alles bijeengenomen met je baan? 

Helemaal ontevreden (1) – helemaal tevreden (5) 

  

VI Algemene vragen 
 

Wat is je geslacht? 

1 = Man 

2 = Vrouw 

 

Wat is je leeftijd?  

………….jaar 

 

Wat is je hoogst voltooide opleiding? 

1 = Basisonderwijs 

2 = LBO/VMBO/MAVO 

3 = MBO (MTS/MEAO) 

4 = HAVO/VWO (MMS/HBS/Gymnasium) 

5 = HBO (HTS/HEAO/Sociale Academie) 

6 = WO (Universiteit/Post-HBO) 

7 = Anders, …. 

 

 

Heb je nog opmerkingen over deze enquête? 

…… 

 

 

Voor vragen kun je altijd mailen naar miranda.van.zijl@achmea.nl.  

 

 

Hartelijk dank voor het invullen! 

 


