
 
 

 
 

Bijlagen  
 
 

Ellenoor C. De Wit 
 

Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap 
Master Scriptie Strategisch Human Resource Management 

 
 
 
 

Utrecht, Juni 2008 
 
 
 
 
 
 
 

 

 1



Inhoudsopgave Bijlagen 
 
BIJLAGE 1: NEDERLANDSE VERSIE ENQUÊTE ............................................................... 3 
BIJLAGE 2: MAIL UITNODIGING DEELNAME AAN HET ONDERZOEK...................... 7 
BIJLAGE 3: REMINDER DEELNAME AAN HET ONDERZOEK....................................... 8 
BIJLAGE 4: RESULTATEN..................................................................................................... 9 
BIJLAGE 5: PAPER LEERKRING SHRM: PUBLIEKE IDENTITEIT ING........................ 22 

 

 

 
 

 2



Bijlage 1: Nederlandse Versie Enquête  
 
Algemene gegevens 
 

1. Wat is je geslacht? 
Man 
Vrouw 

 
2. Wat is je geboortejaar? 19… 
 
3. Wat is je hoogst genoten afgeronde opleidingsniveau: 

 
 Basisonderwijs  
 MULO/MAVO 
 HAVO 
 VWO 
 MBO 
 HBO 
 WO 
 Anders, namelijk……….. 

 
4. In welk jaar ben je bij ING gaan werken?………  
 
5. Hoeveel jaar was je werkzaam in je vorige functie?.... jaar 
 
6. Hoeveel jaar ben je werkzaam in je huidige functie? …… jaar 

 
7. Ben je leidinggevende? 

 Ja 
 Nee 

 
8. Wat is je functieschaal?……… 

 
De ‘Ontwikkelsite’ IK 
De volgende vijf vragen gaan over de nieuwe intranetsite, de ‘Ontwikkelsite IK’.  
 

9. Ken je de ‘Ontwikkelsite IK’?  
Ja  
Nee (ga verder bij vraag 13) 

 
10. Heb je weleens gebruik gemaakt van de ‘Ontwikkelsite IK’? 

Ja     
Nee (ga verder bij vraag 12) 
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11. Geef aan in welke mate je gebruik hebt gemaakt van de verschillende onderdelen van 
de website.  

 
 Onderdeel Veel Weinig Geen    

11a Boeken    
11b Testen    
11c Persoonlijke Verhalen    
11d Informatie    
11e Tips     

 
Ga verder bij vraag 13.  
 

12. Wat is de reden dat je geen gebruik hebt gemaakt van de ‘Ontwikkelsite IK’? 
(Eén antwoord mogelijk)  

Omdat het digitaal is  
Haal elders de informatie vandaan 
Kijk nooit op intranet 
Geen tijd onder werktijd 
Anders, namelijk ……….   

 
13. Heb je het employabilitybudget al aangevraagd of ben je van plan dat op de korte 

termijn te doen? 
Ja 
Nee 

 
Ervaring van je loopbaan 
 
In dit deel van de vragenlijst worden 14 vragen voorgelegd. Deze vragen hebben betrekking 
op je loopbaan. Geef aan in welke mate de onderstaande stellingen voor jou van toepassing 
zijn.  
 
Maak een keuze uit de volgende antwoordmogelijkheden: 
-- volledig mee oneens 
- mee oneens 
+/- niet oneens, niet eens 
+ mee eens 
++ helemaal mee eens  
 
  

V
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s 
-- - +/
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s 

++
 

14. Indien ontwikkelingsmogelijkheden niet 
door ING werden aangeboden heb ik deze 
zelf uitgezocht. 

     

15. Ik ben zelf verantwoordelijk voor het 
succes of falen van mijn loopbaan. 

     

16. Over het algemeen heb ik een hele 
zelfstandige en door mijzelf ingevulde 
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loopbaan. 
17. De vrijheid om mijn eigen loopbaan te 

kiezen is een van mijn belangrijkste 
waarden.  

     

18. Ik heb zelf de controle over mijn 
loopbaan.  

     

19. Ik ben uiteindelijk diegene die mijn 
loopbaan vooruit kan brengen.  

     

20. Bij het maken van loopbaankeuzes blijf ik 
trouw aan mijzelf. 

     

21. Als het noodzakelijk was om een nieuwe 
baan te vinden heb ik in het verleden meer 
op mijzelf vertrouwd dan op anderen. 

     

22. Ik bepaal mijn eigen loopbaan aan de 
hand van mijn persoonlijke prioriteiten, 
ook al zijn die strijdig met die van ING. 

     

23. Het maakt mij niet uit hoe andere mensen 
de keuzes die ik in mijn loopbaan maak 
beoordelen. 

     

24. Het is voor mij het belangrijkste hoe ík 
mij over mijn eigen loopbaansucces voel 
en niet hoe andere mensen daarover 
denken. 

     

25. Ik volg mijn eigen geweten wanneer ING 
van mij iets verlangt wat tegen mijn 
waarden in gaat. 

     

26. Wat ik denk over wat goed is in mijn 
loopbaan is voor mij belangrijker dan wat 
ING denkt. 

     

27. In het verleden verkoos ik altijd mijn 
eigen waarden als ik van ING iets moest 
doen waar ik het niet mee eens was. 

     

 
Je werk 
In dit deel van de vragenlijst worden 8 vragen voorgelegd. Deze vragen hebben betrekking op 
je werk en de invulling daarvan. Geef aan in welke mate de onderstaande stellingen voor jou 
van toepassing zijn.  
 
Maak een keuze uit de volgende antwoordmogelijkheden: 
-- volledig mee oneens 
- mee oneens 
+/- niet oneens, niet eens 
+ mee eens 
++ helemaal mee eens  
 
  

V
ol

le
di

g 
m

ee
 o

ne
en

s 
-- - +/

- + 

H
el

em
aa

l 
m

ee
 e

en
s 

++

 5



28. Het is gewoonweg onmogelijk om mijn 
werk te doen op het niveau dat ik zou 
willen. 

     

29. Andere mensen belemmeren mij om 
optimaal te kunnen presteren in mijn 
werk. 

     

30.  Een beperking van middelen is de reden 
dat ik niet optimaal kan presteren in mijn 
werk.  

     

31. Ik heb vaak weinig controle over wat er in 
mijn werk gebeurt. 

     

32. Mijn beoordelingen hebben vaak weinig 
te maken met hoe goed ik mijn werk 
daadwerkelijk gedaan heb.  

     

33. Goed of slecht presteren hangt in mijn 
baan voor een groot deel van geluk af. 

     

34. Prestaties op mijn werk liggen voor een 
groot deel buiten mijn macht.  

     

 
35. Welke activiteiten heb je ondernomen voor je loopbaan de afgelopen twee jaar? 
Geef aan in welke mate de onderstaande stellingen wel of niet voor jou gelden.  
 
Maak een keuze uit de volgende antwoordmogelijkheden: 
-- niet 
- zeer geringe mate 
+/-  gering mate 
+ ruime mate 
++zeer ruime mate  
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35.a Ik heb zelf initiatief genomen om te 
praten over mijn loopbaantoekomst. 
 

     

35.b Ik ben zelf nagegaan welke 
loopbaankeuzes voor mij haalbaar zijn. 
 

     

35. c Ik heb zelf uitgezocht welke 
opleidingen ik zou kunnen volgen. 

     

35. d Ik heb zelf op een rijtje gezet wat er 
voor of tegen is om nog een paar jaar 
mijn huidige functie uit te oefenen. 

     

 
 

Hartelijk dank voor je medewerking! 
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Bijlage 2: Mail Uitnodiging deelname aan het onderzoek 
 
Beste Collega,  
 
Wat wil je nou écht doen…… 
 
Sinds januari dit jaar krijgen employability en ontwikkeling binnen ING extra aandacht. 
Een manier waarop ING ontwikkeling onder de aandacht brengt is de nieuwe intranetsite: 
de ‘Ontwikkelsite IK’.  
We zijn bezig met een onderzoek om inzicht te krijgen in de kenmerken van de 
gebruikers en de niet-gebruikers van de ‘Ontwikkelsite IK’. Aan de hand van de 
uitkomsten kan de intranetsite worden verbeterd.  
 
Draag bij aan het verbeteren van de ‘Ontwikkelsite IK’.  
Wij stellen het zeer op prijs als jij aan dit onderzoek meewerkt. Het duurt ongeveer 10 
minuten om de vragen te beantwoorden. De verstrekte informatie wordt anoniem en 
vertrouwelijk behandeld. Ik verzoek je de vragenlijst vóór 30 april 2008 in te vullen.  
 
Klik hier voor de enquête. Toegang is ook buiten ING mogelijk.  
 
Terugkoppeling 
In juli 2008 wordt het onderzoek afgerond. De belangrijkste uitkomsten komen in een 
samenvatting op de ‘Ontwikkelsite IK’. 
 
Alvast hartelijk dank voor je medewerking! 
 
 
Ellenoor de Wit 
HRN Expertise and Innovation 
Eleonora.de.Wit@mail.ing.nl 

 7

http://survey.ing.nl/nq.cfm?q=70cd34e1-3048-8865-b1a2-ed7c0ad93e84


Bijlage 3: Reminder deelname aan het onderzoek 
 
 
Beste Collega,                                                                

                                                                                                                                     
Wat wil je nou écht doen…… 
 
Wij zijn bezig met een onderzoek om inzicht te krijgen in de kenmerken van de 
gebruikers en de niet-gebruikers van de ‘Ontwikkelsite IK’. Ook jij hebt in dit kader een 
vragenlijst toegestuurd gekregen.  
 
Als je de vragenlijst al hebt ingevuld, hartelijk dank! 
 
Als je nog niet aan het onderzoek hebt meegewerkt, maar dat nog wel wilt doen, klik 
dan hier. Door het invullen van deze vragenlijst kan de ‘Ontwikkelsite IK’ worden 
verbeterd.  
  
Het duurt ongeveer 10 minuten om de vragen te beantwoorden. De verstrekte informatie 
wordt anoniem en vertrouwelijk behandeld. Ik verzoek je de vragenlijst vóór 10 mei 
2008 in te vullen.  
 
Terugkoppeling 
In juli 2008 wordt het onderzoek afgerond. De belangrijkste uitkomsten komen in een 
samenvatting op de ‘Ontwikkelsite IK’. 
 
Alvast hartelijk dank voor je medewerking! 
 
 
Ellenoor de Wit 
HRN Expertise and Innovation 
Eleonora.de.Wit@mail.ing.nl 
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Bijlage 4: Resultaten  
1. Algemene Gegevens Respondenten  

1.1. Geslacht  
 

 

 

 

Vrouw 
40.5% 

Man 
59.5% 

1.2. Leeftijd respondenten 
 
 
  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Leeftijd 316 22 62 42.19 9.409 

 

1.3. Opleidingsniveau respondenten 
 

  Frequency Valid Percent 
Valid MULO/MAVO 29 9.2
  HAVO 29 9.2
  VWO 17 5.4
  MBO 55 17.4
  HBO 110 34.8
  WO 69 21.8
  Anders 7 2.2
  Total 316 100.0
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1.4. Leidinggevende functies respondenten 

 

 

Nee 12.3 %

Ja 87.7%

1.5. Aantal jaren werkzaam bij ING 
  
  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Dienstjaren 316 0 43 15.1361 11.17837 
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2. De Ontwikkelsite IK 
 

2.1. Bekendheid Ontwikkelsite: ‘Ken je de Ontwikkelsite IK?’ 
 

 

Ja Nee 
158 158 
50% 50% 

 

2.2. Gebruik van de Ontwikkelsite: ‘Heb je weleens gebruik gemaakt van de 
Ontwikkelsite IK?’ 
 

Gebruik (N=158) Frequency Valid Percent 
Valid Ja 69 43.7
  Nee 89 56.3
  Total 158 100.0

 

2.3. Gebruik van de verschillende onderdelen van de Ontwikkelsite: Boeken. 

 

Boeken (N=69) Frequency Valid Percent 
Valid Geen 51 73.9
  Weinig 16 23.2
  Veel 2 2.9
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2.4. Gebruik van verschillende onderdelen van de Ontwikkelsite: Testen 
 

Testen (N=69) Frequency Valid Percent 
Valid Geen 21 30.4
  Weinig 24 34.8
  Veel 24 34.8

 
 

2.5. Gebruik van verschillende onderdelen van de Ontwikkelsite: Persoonlijke 
verhalen. 
 

Persoonlijke 
Verhalen (N=69) Frequency Valid Percent 

Valid Geen 30 43.5
  Weinig 33 47.8
  Veel 6 8.7

 

2.6. Gebruik van de verschillende onderdelen van de Ontwikkelsite: Informatie. 
 

 Informatie (N=69) Frequency Valid Percent 
Valid Geen 5 7.2
  Weinig 33 47.8
  Veel 31 44.9

 

2.7. Gebruik van de verschillende onderdelen van de Ontwikkelsite: Tips.  
  

Tips (N=69) Frequency Valid Percent 
Valid Geen 21 30.4
  Weinig 35 50.7
  Veel 13 18.8
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2.8. Redenen voor geen gebruik: ‘Wat is de reden dat je geen gebruik hebt gemaakt 
van de Ontwikkelsite IK?’ 
 

Redenen geen gebruik (N=89) Frequency 
Valid 

Percent 
Valid Haal elders de informatie 

vandaan 8 9.0

  Kijk nooit op intranet 1 1.1
  Geen tijd onder werktijd 53 59.6
  Anders 27 30.3

 

2.9. Andere opgegeven redenen bij de open antwoordcategorie anders, namelijk: 
 

 Nog niet aan toegekomen (3) 
 Tijdsfactor (4) 
 Geen dringende behoefte (2) 
 Geen interesse  (3) 
 Op dit moment heb ik het niet nodig (3)  
 Wie helpt mij na het gebruik met het concretiseren van mijn doelen (2) 
 Ga in 2010 met pensioen (1) 
 Ben hiervoor te oud (4) 
 Weet al veel van employability (2)  
 Onbekendheid (3)  

 

2.10. Employabilitybudget: Heb je employabilitybuget al aangevraagd of ben je van 
plan dat op korte termijn te doen? 
 

 

 

Nee Ja 
199 117 
63% 37% 
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3. Data Toetsing Hypothesen 

3.1. Protean Career Oriëntatie  
Gebruik van de Ontwikkelsite en de mate van Protean Career Oriëntatie.  
 
 
 Group Statistics 
 

  

Heb je weleens 
gebruik gemaakt van 
de 'Ontwikkelsite IK'? N Mean Std. Deviation 

Std. Error 
Mean 

Ja 69 3.7919 .55365 .06665PROTTOT 
Nee 89 3.6348 .54403 .05767

 
 
 Independent Samples Test 
 

Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

    F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference Upper Lower 

Equal variances 
assumed .431 .513 1.786 156 .076 .15709 .08794 -.01661 .33080

PROTTOT 

Equal variances 
not assumed   1.782 145.086 .077 .15709 .08814 -.01710 .33129
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3.2. Actieve loopbaanoriëntatie 
Gebruik van de Ontwikkelsite en de mate van actieve loopbaanoriëntatie. 
 
 
 Group Statistics 
 

  

Heb je weleens 
gebruik gemaakt van 
de 'Ontwikkelsite IK'? N Mean Std. Deviation 

Std. Error 
Mean 

Ja 69 3.7826 .87017 .10476 LOOPOTOT 
Nee 89 3.5730 .85463 .09059 

 

 
 Independent Samples Test 
 

Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

    F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference Upper Lower 

Equal variances 
assumed .000 .987 1.517 156 .131 .20957 .13818 -.06336 .48251

LOOPOTOT 

Equal variances 
not assumed   1.513 145.052 .132 .20957 .13849 -.06415 .48330
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3.3. Zelfeffectiviteit 
Gebruik van de Ontwikkelsite en de mate van zelfeffectiviteit. 
 
 Group Statistics 
 

  

Heb je weleens 
gebruik gemaakt van 
de 'Ontwikkelsite IK'? N Mean Std. Deviation 

Std. Error 
Mean 

Ja 69 2.4182 .71610 .08621 SELFEFFTOT 
Nee 89 2.3146 .68484 .07259 

 
 
 
 Independent Samples Test 
 

Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

    F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference Upper Lower 

Equal variances 
assumed .222 .638 .925 156 .357 .10361 .11206 -.11774 .32497

SELFEFFTOT 

Equal variances 
not assumed   .919 143.047 .359 .10361 .11270 -.11916 .32639
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3.4. Leeftijd 
Gebruik van de Ontwikkelsite en leeftijd. 
 
 Group Statistics 
 

  

Heb je weleens 
gebruik gemaakt van 
de 'Ontwikkelsite IK'? N Mean Std. Deviation 

Std. Error 
Mean 

Ja 69 39.54 9.322 1.122LEEFTIJD 
Nee 89 42.22 9.568 1.014

 
 Independent Samples Test 
 

Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

    F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference Upper Lower 

Equal variances 
assumed .007 .933 1.772 156 .078 -2.688 1.518 -5.686 .309

LEEFTIJD 

Equal variances 
not assumed   -1.777 148.096 .078 -2.688 1.513 -5.678 .301
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3.5. Opleidingsniveau 
Gebruik van de Ontwikkelsite en de samenhang met opleidingsniveau. 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 8.861(a) 2 .012
Likelihood Ratio 9.263 2 .010
Linear-by-Linear 
Association 7.203 1 .007

N of Valid Cases 
154   

a  0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10.16. 
 
 
 Symmetric Measures 
 

  Value Approx. Sig. 
Phi .380 .012Nominal by 

Nominal Cramer's V .380 .012
N of Valid Cases 154  

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

Klasse Waarde 

1 MULO/MAVO & MBO 

2 HAVO & VWO 

3 HBO & WO 
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3.6. Functieniveau  
Gebruik van de Ontwikkelsite en de samenhang met functieniveau.  
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square .118(a) 2 .943
Likelihood Ratio .118 2 .943
Linear-by-Linear 
Association .055 1 .815

N of Valid Cases 
158   

a  0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10.16. 
 
 
 Symmetric Measures 
 

  Value Approx. Sig. 
Phi .027 .943Nominal by 

Nominal Cramer's V .027 .943
N of Valid Cases 158  

a  Not assuming the null hypothesis. 
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.  
 
Klassen voor functieniveau’s (in schalen) 
 

Klasse Waarde 

1 3 – 7 

2 8 – 10 

3 11 – 13 
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3.7. Functiejaren 
Gebruik van de Ontwikkelsite en aantal functiejaren. 
 
 Group Statistics 
 

  

Heb je weleens 
gebruik gemaakt van 
de 'Ontwikkelsite IK'? N Mean Std. Deviation 

Std. Error 
Mean 

Ja 69 3.71 3.191 .384 Hoeveel jaar ben 
je werkzaam in je 
huidige functie? Nee 89 4.16 3.292 .349 

 
 
 
 Independent Samples Test 
 

Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

    F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference Upper Lower 

Equal variances 
assumed .453 .502 -.858 156 .392 -.447 .521 -1.476 .582 

Hoeveel jaar ben 
je werkzaam in je 
huidige functie? Equal variances 

not assumed   -.862 148.441 .390 -.447 .519 -1.473 .578 
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3.9. Samenhang 
Zelfeffectiviteit en Protean Career oriëntatie. 
 
 Correlations 
 
    SELFEFFTOT PROTTOT 

Pearson Correlation 1 .368(**)
Sig. (2-tailed)  .000

SELFEFFTOT 

N 316 316
Pearson Correlation .368(**) 1
Sig. (2-tailed) .000  

PROTTOT 

N 316 316
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
 



Bijlage 5: Paper Leerkring SHRM: Publieke Identiteit ING 
Inleiding 
Binnen de master Strategisch Human Resource Management (SHRM) wordt SHRM niet op 

zichzelf bestudeerd maar wordt er gekeken naar de wisselwerking met de externe omgeving. 

Organisaties opereren in een dynamische en veranderende context die zowel bewust als 

onbewust invloed heeft op de strategie en het beleid van een organisatie. Hierbij is er ook een 

rol weggelegd voor de publieke dimensie van SHRM.  

In dit paper wordt er een reflectie gegeven van wat er publiek is aan de organisatie ING en het 

te onderzoeken vraagstuk.   

ING en de publieke dimensie 
Om een reflectie te kunnen geven over ING en het ‘publieke’ is het allereerst van belang om 

aan te duiden wat er met publieke sector/domein wordt bedoeld. Bovens e.a. (2001), 

aangehaald door Noordegraaf en Teeuw (2003), stellen dat maatschappelijke transformaties, 

dus de overgang van 'maakbare', industriële naar 'ongrijpbare', postindustriële, 

kennissamenlevingen de verhouding tussen publiek en privaat hebben vertroebeld en de 

karakteristieken van publieke organisaties op losse schroeven hebben gezet. Een eenduidige 

definitie van het publieke domein is dus moeilijk te onderscheiden. Er worden hier drie 

definities aangehaald die alledrie een verschillende opvatting van het publieke domein 

weergeven.  

Volgens Rainey (2003) bestaat het publieke domein alleen uit overheidsorganisaties. 

Noordegraaf (2004) breidt deze definitie uit en geeft aan dat het behalve om 

overheidsorganisaties ook om semioverheids en verstatelijkte organisaties en instellingen 

gaat. Leisink (2007) geeft aan dat het publieke domein niet wordt bepaald door het type 

organisatie, maar door maatschappelijke issues/belangen en de wijze waarop organisaties 

daarmee omgaan. Vanuit deze benadering bestaat het publieke domein uit publieke en private 

organisaties.  

Een organisatie kan worden aangeduid als publiek of private organisatie op basis van formele 

kenmerken zoals eigendom, bron van inkomsten en zeggenschap, maar er bestaat een grote 

variatie binnen de categorie publieke (en private) organisaties dat dit niet als zinvol wordt 

beschouwd. Bij Leisink (2007) gaat het er om waar een organisatie voor staat, dus wat de 

fundamentele waarden zijn en welke identiteit een organisatie dus kent. 
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Noordegraaf & Teeuw (2003) onderscheiden de publieke identiteit van de private identiteit op 

grond van het uitspraken van Gawthrop (1984). Gawthrop (1984) geeft aan dat er vier ideeën 

bepalend zijn, namelijk die van doelgerichtheid, oorzakelijkheid, tijd en orde. Met betrekking 

tot de eerste dimensie gaat het er bij de publieke identiteit om een hoger doel te realiseren, 

waarbij de oriëntatie vooral op de langere termijn is gericht. Bij de private identiteit wil de 

organisatie operationele doelstelling realiseren. De oorzakelijkheid wordt bij een publieke 

opvatting gezien als een complex systeem van onderlinge afhankelijkheden, terwijl er bij de 

private opvatting alleen naar de directe effecten van het handelen wordt gekeken. De derde 

dimensie, namelijk tijd, is in de private opvatting statisch. Dat betekent dat verleden en 

toekomst geen rol spelen in de overwegingen. Bij de publieke opvatting is tijd echter juist 

dynamisch. De vierde dimensie, namelijk orde, wordt binnen de private opvatting vooral in 

termen van hiërarchie gezien. Binnen de publieke opvatting gaat het juist om relaties waarin 

wederzijdse afhankelijkheden een rol spelen. Een voorsprong wordt daar verkregen op grond 

van informatie en toegang tot hulpbronnen, maar niet door middel van een hogere positie. 

Als een organisatie op basis van de vier dimensies van Gawthrop (1984) een publieke 

opvatting heeft, dan is er sprake van een organisatie met een publieke identiteit. 

Wanneer er op basis van het gedachtegoed van Gawthrop (1984) naar de publieke/private 

identiteit wordt gekeken kan dat betekenen dat formeel publieke organisaties een private 

identiteit kunnen hebben en ook dat formeel private organisatie een publieke identiteit kunnen 

hebben. In hoeverre een private organisatie zoals ING publieke kenmerken bevat is op basis 

van de fundamentele waarden van de organisatie te concluderen.  

Binnen de strategie van ING vormt maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) een 

wezenlijk onderdeel (www.ing.com). MVO betekent dat ING overeenkomstig handelt met de 

door de organisatie geformuleerde basiswaarden waarbij maatschappelijke 

verantwoordelijkheid inhoudt dat zij vrijwillig meer doen dan wat er van wetten wordt 

gevraagd (Leisink, 2007). Ook onderneemt ING activiteiten waar geen wetgeving voor 

bestaat. Het uitgangspunt is dat ING aandacht besteedt aan de drie pijlers van maatschappelijk 

verantwoord ondernemen, namelijk people, profit en planet. People gaat vooral in op hoe een 

organisatie met personeel omgaat en hierbij rekening waarbij rekening wordt gehouden met 

de maatschappij in ruimere zin. Planet is de manier waarop een bedrijf de 

verantwoordelijkheid oppakt met betrekking tot milieu. Bij profit gaat het behalve om de 

financiële prestaties van de onderneming ook om economische zaken zoals werkgelegenheid 

en sponsoring .  
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De ontwikkeling naar maatschappelijk verantwoord ondernemen is het gevolg van de 

toenemende wisselwerking tussen onderneming en maatschappij, waarbij ondernemingen 

meer en ingrijpende effecten op de maatschappij hebben en omgekeerd de maatschappij meer 

eisen stelt aan het functioneren van de onderneming (Leisink, 2007).  

De afgelopen decennia is er een debat ontstaan over de functies van ondernemingen en hun rol 

in de samenleving waarbinnen er twee stromingen kunnen worden onderscheiden, namelijk 

het stockholdermodel en het stakeholdermodel. Het eerste model, de traditionele stroming, 

ziet het maken van winst als enige verantwoordelijkheid voor de onderneming (Boxall en 

Purcell, 2003: 239).  

In de loop van de jaren is er een verandering opgetreden in de eisen met betrekking tot de 

wijze waarop een organisatie winst behaalt (Boxall en Purcell, 2003: 11). Het blijkt dat in de 

praktijk het stockholdermodel door het streven naar louter winstmaximalisatie ongewenste 

maatschappelijke neveneffecten veroorzaakt. Het stakeholder model gaat er juist vanuit dat de 

organisatie belangen van verschillende stakeholders tegenover elkaaar afweegt en hier een 

verantwoorde keuze in maakt (Boxall en Purcell, 2003: 213).  

Wanneer er naar de strategie van ING wordt gekeken kan worden geconcludeerd dat 

corporate social responsibility een grote rol speelt. Als private organisatie streeft ING naar 

het behalen van winst, maar de afgelopen jaren is er ook veel aandacht besteed aan 

maatschappelijk verantwoorde beleidsrichtlijnen die ervoor moeten zorgen dat ethische, 

sociale en duurzaamheidsoverwegingen  een integraal onderdeel van zakelijke beslissingen 

vormen (www.ing.com).  

Deze insteek van ING toont dat ING niet alleen kijkt naar de effecten van direct handelen, 

maar zich ook richt op hogere doelen. Deze vorm van doelgerichtheid sluit aan bij een van de 

vier dimensies van publieke identiteit. Dat ING maatschappelijk betrokken is komt ook tot 

uiting. ING onderhoudt relaties met NGO’s en internationale organisaties, maar ook zet zij 

zich in op het gebied van sponsoring en liefdadigheid over de hele wereld. Een van de 

voorbeelden hiervan is ING Chances for Children, het programma dat zich richt op 

gemeenschapsontwikkeling (www.ing.com).  

Dialoog met de stakeholder is onlosmakelijk met MVO verbonden. Door vertrouwen van alle 

betrokken partijen te winnen kan ING haar strategische doelstellingen realiseren. Om een 

succesvol beleid te realiseren is het voor ING essentieel om tevreden klanten en 

aandeelhouders te hebben, gemotiveerde medewerkers en goede relaties met partners en 

gemeenschappen om op de lange termijn succesvol te zijn.  
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Om succes te realiseren stelt ING integriteit hoog in het vaandel. Dat betekent dat ING zich 

houdt aan externe wet- en regelgeving, maar ook aan de opgestelde business principle. 

Bovendien zijn eerlijkheid en openheid belangrijke waarden van ING. 

De verschillende stakeholders hebben soms concurrerende belangen. Hierbinnen ontstaan 

dilemma’s bijvoorbeeld als zakelijke belangen afwijken van publieke belangen. Door 

samenwerking met betrokken bedrijfsonderdelen en de relevante stakeholders probeert ING in 

dit soort situaties tot een oplossing te komen (www.ing.com). Relaties worden dus 

gekenmerkt door onderlinge afhankelijkheid en niet als hiërarchisch. Dit sluit aan bij de 

vierdedimensie van publieke identiteit van Gawthrop (1984), namelijk orde. Er kan bij ING 

worden gesproken van een publieke identiteit, terwijl het een private organisatie is. 

Strategisch Human Resource Management en de Publieke Dimensie  
Strategisch Human Resource Management houdt zich bezig met het management van 

arbeidsrelaties en het personeelsbeleid van organisaties in wisselwerking met de 

organisatiestrategie en de externe omgeving (Boxall & Purcell: 8). Behalve het feit dat SHRM 

bijdraagt aan organisatiedoelen zoals productiviteit en effectiviteit van dienstverlening staat 

maatschappelijke legitimiteit centraal. Het uitgangspunt is dat organisaties hun beleid op hun 

omgeving afstemmen en dat het beleid van de organisaties gevolgen heeft voor de omgeving. 

Deze wisselwerking tussen organisatie en omgeving toont de publieke dimensie van SHRM 

aan die in zowel de publieke als de private sector een rol speelt.  

Binnen ING en het vraagstuk wat nader wordt onderzocht is de publieke dimensie van SHRM 

ook zichtbaar. Er wordt bij ING niet alleen op veranderingen binnen de organisatie 

ingespeeld. Ook externe veranderingen worden meegenomen bij het bepalen van strategieën. 

Zo speelt ING in op de vergrijzing, krapte op de arbeidsmarkt en de transitie van life time 

employment naar lifelong employability. Als ING niet zou anticiperen op deze ontwikkelen 

zou een gevolg kunnen zijn dat er geen geschikte en capabele medewerkers beschikbaar zijn 

om werkzaamheden te verrichten. Dat zou vervolgens ten koste van de resultaten van ING 

kunnen gaan. Bovendien zou een van de gevolgen kunnen zijn dat ING als organisatie als niet 

aantrekkelijk wordt ervaren.  

In de samenleving gaan veranderingen steeds sneller. Er wordt van medewerkers verlangd dat 

zij zich continue ontwikkelen om op die manier bij te blijven. ING haakt hier op in door in 

medewerkers te investeren en op die manier er zorg voor te dragen dat zij succesvol blijven in 
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het realiseren van resultaten, flexibel zijn en inzetbaar blijven binnen en buiten de organisatie. 

ING kent een belangrijke rol toe aan employability en definieert het begrip als volgt: 

Het vermogen van medewerkers om zich voortdurend te ontwikkelen en zo mee te groeien met 

de organisatie waarbij iedereen zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen loopbaan, ook als 

deze zich buiten ING voortzet. De medewerkers en de managers van ING kunnen daar samen 

voor zorgen met behulp van een ruime inzet van beschikbare employability instrumenten (ING 

Sociaal Plan 1 januari 2007 t/m 1 januari 2010).  

Een van de instrumenten die bij moet dragen aan de employability van medewerkers en waar 

ING in geïnvesteerd heeft is de ontwikkelingswebsite IK waar medewerkers testen kunnen 

maken en zich kunnen oriënteren op hun ontwikkeling, mobiliteit en inzetbaarheid. Verder 

kunnen zij hier ideeën op doen over waar zij hun employabilitybudget (1200 euro over 3 jaar) 

aan willen besteden. Het doel van de ontwikkelingswebsite is dat medewerkers zich richten op 

zichzelf en hun ontwikkeling op de lange termijn.  

Aan de ene kant dient ING door middel van het instrument een middel waarmee wordt 

ingespeeld op externe ontwikkelingen met betrekking tot snelle veranderingen en de eis aan 

medewerkers om ‘ up to date’ te zijn. ING dient het publieke doel door te investeren in 

functieoverschrijdende ontwikkeling. Hiermee krijgen medewerkers de kans om hun 

employability te vergroten. ING komt dus tegemoet aan de maatschappelijke veranderingen 

met betrekking tot de medewerker op de arbeidsmarkt. Bovendien speelt ING ook in op 

wensen van de overheid die naar leven lang leren streeft bij organisaties.  

Aan de andere kant kent de ontwikkelingswebsite, net als maatschappelijk verantwoord 

ondernemen, een eigen belang. In de huidige situatie, waarin er sprake is van een krappe 

arbeidsmarkt, draagt een positief imago van de organisatie bij aan de aantrekkelijkheid bij 

potentiële medewerkers en eigen medewerkers. Dit positieve imago wordt mede gevormd 

door NGO’s en de media. Goede medewerkers dragen bij aan het behalen van de 

organisatiedoelen. Kennis en ontwikkeling zijn dus zowel in het publieke belang en het eigen 

belang.  

De intentie om het publiek belang te dienen verliest wellicht iets van kracht als het ook het 

eigen belang dient, maar op zich is dat geen probleem. ING blijft een organisatie waarbij een 

van de doelen winst maken blijft.  Door belangenafwegingen te maken probeert ING zo goed 

mogelijk rekening te houden met de verschillende stakeholders. Het gaat er om de spanning 

tussen verschillende waarden te hanteren, waarbij het publieke belang ook het eigen belang 

kan dienen. 
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Conclusie 
In eerste instantie lijken publieke en private organisaties twee aparte soorten. De scheiding 

tussen deze twee soorten organisaties is bij nader inzien niet zo makkelijk te maken. Naar 

aanleiding van dit paper kan worden geconcludeerd dat publieke organisaties private 

kenmerken kunnen bezitten en andersom. In deze context is er gekeken naar ING als 

organisatie en kan er worden geconcludeerd dat ING op basis van het gedachtegoed en de 

definities van Gawthrop (1984) in Noordegraaf & Teeuw beschikt over de publieke 

opvattingen van de vier dimensies die worden onderscheden, waardoor ING als private 

organisatie over een publieke identiteit beschikt.  

Naar aanleiding van een voorbeeld uit de praktijk, namelijk employability en het inzetten van 

employability instrumenten bij medewerkers is gebleken dat ING over zowel een publieke als 

een private identiteit beschikt. Dit beleid en de instrumenten dienen namelijk zowel een 

maatschappelijk belang als een eigen belang van de organisatie. Op basis daarvan kan dan ook 

geconcludeerd worden, dat ING een hybride organisatie is waar de publieke identiteit naast de 

private identiteit staat.  
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