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Commitment in shared service centers 

Voorwoord 

Toen ik in februari 2007 begon aan mijn afstudeeronderzoek, had ik erg veel zin om te 

beginnen. Hoewel ik het ook wel heel spannend vond, ging ik vol goede moed aan de slag bij 

Deloitte Consulting. Bij de afdeling, Organisation & Change, lag een opdracht waarin shared 

service centers centraal stonden. Omdat ik met dit fenomeen niet bekend was, volgde er een 

periode van inlezen en opdrachtafbakening. Toen daar goedkeuring aan was gegeven kon het 

echte werk beginnen. En dit bleek geheel geen gemakkelijk karwei. Over het onderwerp bleek 

weinig informatie voorhanden, waardoor ik was aangewezen op de algemene 

veranderingsliteratuur. Omdat hier juist weer erg veel over te vinden was, verloor ik mezelf in 

mijn zoektocht naar informatie. Toen ik het na 5 maanden toch voor elkaar had gekregen om 

een redelijk theoretisch kader op papier te krijgen, met een daaraan gerelateerde vragenlijst 

voor het empirische gedeelte van het onderzoek, werd mijn stage stopgezet. Er was geen klik 

met Deloitte en zij waren niet tevreden over de resultaten tot dan toe. Enigszins opgelucht, 

maar toch ook teleurgesteld ging ik zelfstandig verder aan mijn onderzoek. Het theoretisch 

kader werd nog een keer kritisch onder de loep genomen en een nieuwe vragenlijst werd 

opgesteld. En na een moeizame zoektocht naar respondenten kon de vragenlijst in twee 

organisaties worden uitgezet. De respons was voor mij boven verwachting en in december was 

de tijd daar om te oogsten. En nu, na een jaar en na veel bloed, zweet en tranen, mag ik nu 

eindelijk zeggen: mijn onderzoek is voltooid, mijn scriptie is af! 

Ik heb veel geleerd van dit afgelopen jaar. En zonder de hulp van de mensen om mij heen was 

het me allemaal niet gelukt. Daarom wil ik als eerst Ellen van Wijk bedanken voor de 

begeleiding tijdens mijn afstudeerperiode. Ellen, je kritische houding maakte het mij niet altijd 

even gemakkelijk. Maar terugkijkend zie ik dat jou feedback en kritiek zeker een grote 

bijdrage heeft gehad in de kwaliteit van het stuk. Daarvoor mijn dank! 

Daarnaast wil ik mijn ouders en vriend, familie, vrienden en vriendinnen enorm bedanken voor 

alle steun. Bedankt voor alle tips, de discussies, het lezen van mijn stukken, het testen van de 

vragenlijst en vooral bedankt voor het luisteren! 

Tot slot wil ik ook de organisatie die hebben deelgenomen aan mijn onderzoek hartelijk 

danken voor hun deelname. En ook dank aan medewerkers die zo vriendelijk zijn geweest om 

mijn vragenlijst in te vullen.  

Leoni Gasille 

Veenendaal, 4 februari 2008 
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Commitment in shared service centers 

Samenvatting 

Dit onderzoek richt zich op het organisatiecommitment van medewerkers die een 

organisatieverandering hebben meegemaakt.  

Om het onderzoek in te kaderen is gekozen voor een specifieke organisatieverandering, de 

transitie naar een shared service center (ssc). De implementatie van een ssc is geplande, 

structurele verandering. Een ssc is een concentratie van verschillende organisatieonderdelen 

die aan andere organisaties of organisatieonderdelen, op basis van een overeenkomst en 

tegen een verrekenprijs, diensten verleent. In praktijk worden onder andere de financiële 

administratie en personeelszaken vaak in een ssc geconcentreerd. Er bestaan verschillende 

vormen van shared services. Dit onderzoek richt zich op ssc's die onderdeel zijn van de 

interne organisatie van een onderneming, concern of overheidsinstelling (Strikwerda, 2004). 

Organisatieveranderingen hebben invloed op de leden van de organisatie. De houding van de 

leden van de organisatie tegenover de verandering en tegenover de consequenties van de 

verandering, is van belang voor het slagen van de verandering. Want om te kunnen 

veranderen moeten de leden de verandering accepteren en zich conformeren aan de nieuwe 

situatie. 

Een belangrijk begrip dat vaak een rol speelt bij organisatieverandering is commitment aan de 

organisatie. Commitment is van belang voor de inzet en motivatie van de werknemers en 

tevens bepalend voor de performance van de werknemers. Commitment is bovendien van 

invloed op de wil om voor een organisatie te werken en ook te blijven werken. Bij 

organisatieveranderingen, en ook bij de implementatie van een ssc, is vaak sprake van een 

hoog verloop. De verwachting, en daarmee gelijk de probleemstelling van dit onderzoek, is dat 

een organisatie, in dit onderzoek de implementatie van een ssc een negatieve invloed heeft op 

het organisatiecommitment van een medewerker. Tijdens een organisatieverandering is het 

dan ook interessant om inzicht te krijgen in factoren die een positieve invloed hebben op het 

organisatiecommitment van medewerkers. Deze probleemstelling heeft geleid tot de 

hoofdvraag van het onderzoek: Welke factoren beïnvloeden het commitment aan de 

organisatie van een medewerker die een transitie naar een shared service center heeft 

meegemaakt?  

Om een antwoord te vinden op de hoofdvraag is in het theoretisch kader eerst een toelichting 

gegeven op het begrip organisatiecommitment. In dit onderzoek wordt onder 

organisatiecommitment verstaan: een motiverende kracht die een werknemer aan een 

organisatie bindt en richting geeft aan gedrag. 

Omdat mensen verschillende redenen bij een organisatie (blijven) werken, is in het onderzoek 

gebruik gemaakt van het drie componentenmodel van Meyer en Allen (1991, 1997), waarbij 

organisatiecommitment is onderscheiden in affectief, continue en normatief commitment.  
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Vervolgens zijn een aantal factoren (en subfactoren) onderscheiden, waarvan de invloed op de 

drie componenten van commitment zijn gemeten. De eerste factor die is onderzocht is invloed 

van het veranderingsproces op het organisatiecommitment. Deze factor is opgebouwd uit een 

vijftal subfactoren: de communicatie van informatie, de beoordeling van de participatie 

mogelijkheden, begrip van het nut en de noodzaak van de verandering, dankzij de 

leidinggevende, de beoordeling van de eerlijkheid van het proces en vertrouwen in het 

topmanagement.  

De tweede factor is de invloed van de beoordeling van de consequenties van de verandering. 

De derde factor is de invloed van de sociale context. Deze factor bestaat uit twee subfactoren: 

de invloed van ervaring met een eerdere organisatieverandering(en) en de invloed van de 

houding van collega’s op een individuele werknemer. 

Tot slot is de invloed van de sector op het organisatiecommitment van individu, die een 

organisatieverandering heeft meegemaakt, onderzocht.  

 

Aan het onderzoek hebben twee organisaties deelgenomen: een private en een publieke 

organisatie. Om de invloed van de factoren op het organisatiecommitment te meten is een 

kwantitatieve onderzoeksmethode toegepast. In het onderzoek is gebruik gemaakt van een 

kwantitatieve onderzoeksmethode. De medewerkers van de ssc’s zijn benaderd om een 

enquête in te vullen. Het gaat daarbij om medewerkers die de transitie naar het ssc hebben 

meegemaakt en nog steeds werkzaam zijn in het ssc.  

De enquête is uitgezet via een online applicatie, Netquestionnairs. Om de verzamelde data te 

kunnen analyseren is gebruik gemaakt van het statistische programma SPSS. Met behulp van 

dit programma zijn verbanden berekend.  

 

Uit het onderzoek is gebleken dat een positieve beoordeling van de communicatie van 

informatie, het begrip van het nut en noodzaak van de komst van het ssc dankzij de 

leidinggevende, een positieve beoordeling van de eerlijkheid van het veranderingsproces en 

een positieve beoordeling van de consequenties in het algemeen, het affectief commitment 

positief, en continue commitment negatief, beïnvloeden.  

De (sub)factor vertrouwen van een medewerker in het topmanagement, heeft alleen een 

positieve invloed het affectief commitment, de wil om voor de organisatie te (blijven) werken.  

Positieve ervaringen met eerdere verandering(en) en de sector beïnvloeden, tot slot alleen het 

continue commitment. Daarbij heeft positieve ervaring met eerdere verandering(en) een 

negatieve invloed op continue commitment. Bij de factor sector is gebleken dat bij 

bedrijfsmatige verandering als de implementatie van een ssc, een positievere invloed heeft op 

het continue commitment van de medewerkers in de publieke sector, dan op het continue 

commitment van medewerkers in de private sector.  

 - 7 - 7



Commitment in shared service centers 

Inleiding 

 
“ Slechts verandering is eeuwig, voortdurend, onsterfelijk.” 1

 

Verandering betekent beweging, vernieuwing en dynamiek. Hoewel organisaties dagelijks 

veranderen, gebeurt dit niet altijd op een vrijwillige basis. Veranderen lijkt nodig om te 

overleven in een wereld die verandering afdwingt. Er zijn verschillende oorzaken waarom 

organisaties (moeten) veranderen en die tegelijkertijd ook medebepalend zijn voor het 

moment waarop en het tempo waarin moet worden veranderd. Ten eerste is technologie een 

belangrijke oorzaak. In de huidige maatschappij volgen technologische ontwikkelingen elkaar 

in een rap tempo op. Organisaties hebben in grote mate te maken met automatisering.  

Ten tweede is de economische conjunctuur sterk variërend. De economische conjunctuur 

vormt dan ook een belangrijke drijfveer voor verandering.  

Ten derde is concurrentie een belangrijke kracht die organisaties er toe aanzet om efficiënter 

te werken of om de kwaliteit van producten of diensten te verbeteren. Globalisering heeft 

bovendien het karakter van concurrentie veranderd. Concurrentie is grensoverschrijdend en 

kan zich aan de andere kant van de wereld bevinden. Tot slot zijn ook maatschappelijke 

trends, de (wereld)politiek en de multiculturele samenleving belangrijke oorzaken voor 

verandering (George & Jones, 2002: 646-649; Robbins, 2002: 295-297).  

 

Veranderingen beogen een transitie van een huidige situatie naar een nieuwe, gewenste 

situatie (George & Jones, 2002: 265). Het doel van organisatieveranderingen voor de 

organisatie is vaak om de huidige effectiviteit van de organisatie te verbeteren. Maar het 

doorvoeren van veranderingen is vaak een moeizaam proces, want mensen houden niet van 

verandering. Weerstand is dan ook vaak de reactie op verandering. Het bestuur en de 

leidinggevenden van de organisatie zien weerstand meestal als een obstakel in het 

veranderingsproces. In de heersende denkwijze wordt weerstand gezien als een reactie binnen 

machtsrelaties, waarbij de ontvangers van de organisatieverandering, de voorgenomen 

veranderingen actief tegenwerken. Hoewel er niet altijd sprake zal zijn van (actieve) 

tegenwerking, staan de meeste werknemers niet te juichen wanneer er een verandering wordt 

aangekondigd. Mensen zijn gewoontedieren. Veranderingen kunnen een veilige situatie 

bedreigen, wat leidt tot stress, spanning en angst voor het onbekende. Ook economische 

redenen kunnen een bron van verzet zijn. Mensen kunnen bang zijn om hun baan of hun 

functie te verliezen (George & Jones, 2002; Greenwood et al.,1994; Piderit, 2000; Robbins, 

2002). 

                                                 
1 Arthur Schopenhauer 1788-1860, Duits filosoof en notoir pessimist;  

  http://www.adviesovermanagement.nl/advies_ verandering.html 
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Onderzoekskader  

Organisatieveranderingen zijn er in vele soorten en maten. In dit onderzoek staan organisaties 

centraal die een shared service center hebben geïmplementeerd. Het gaat hierbij om een 

geplande, structurele organisatieverandering. Het is een strategische keuze van de 

organisatieleiding, waarmee wordt ingespeeld op ontwikkelingen in de omgeving waarin de 

organisatie opereert. Shared service centers worden door organisaties vaak geïmplementeerd 

om efficiëntie en effectiviteit te bewerkstelligen (Strikwerda, 2004).  

Wat is een shared service center?  

Een shared service center is een organisatieonderdeel die voor andere organisatieonderdelen 

verschillende diensten verzorgt. Hierbij gaat het met name om staf- en middelenfuncties die 

andere organisaties of organisatieonderdelen (administratief) ondersteunen. In praktijk 

worden de financiële administratie, personeelszaken, faciliteiten services, in- en verkoop en 

ICT vaak in een shared service center ondergebracht (Strikwerda, 2004: 2).  

Sinds het ontstaan van de shared service vorm zijn er verschillende definities geformuleerd 

om deze organisatievorm te omschrijven (Buijs et al., 2004; Delen, 2005; Haakma et al., 

2003; Strikwerda, 2004). In dit onderzoek is gekozen voor de (veel gebruikte) definitie van 

Strikwerda. Hij definieert een shared service center als “een resultaat verantwoordelijke 

eenheid (RVE) in de interne organisatie van een onderneming, overheidsinstelling of non-profit 

instelling, die tot taak heeft het leveren van diensten op een specifieke specialisatie (zoals 

administratie, personeelszaken, informatietechnologie, inkoop, e.d.), aan de operationele 

eenheden van die onderneming (zoals business units, divisies of werkmaatschappijen), op 

basis van een overeenkomst tegen een verrekenprijs” (Strikwerda, 2004:1). Uit de definitie 

blijkt dat een shared service center (verder te noemen ssc) zich van andere 

organisatievormen, zoals (bijvoorbeeld) gecentraliseerde afdelingen, onderscheidt. Een ssc is 

een eenduidig afgebakende organisatie-eenheid, wat zoveel wil zeggen, dat het ssc een 

specifieke taak of een aantal specifieke taken heeft. Daarnaast wordt een ssc, in tegenstelling 

tot (bijvoorbeeld) centrale afdelingen, bekostigd op basis van de diensten die het verleent. 

In praktijk zijn er twee veel voorkomende manieren om een ssc te creëren. De eerste is het 

overhevelen van bestaande activiteiten in een organisatie naar een nieuw op te richten 

organisatie-eenheid. De tweede manier is het wijzigen van taken en activiteiten in een 

bestaande organisatie eenheid, zodat er een ssc ontstaat. 

Ook bestaan er verschillende vormen van het shared service concept. Zo kunnen ssc’s worden 

gevoerd door een aantal organisaties gezamenlijk (joint ventures) en er zijn organisaties die 

voor eigen rekening shared services aanbieden aan andere organisaties (shared service firm). 

Een andere vorm, de vorm die centraal staat in het onderzoek, zijn ssc’s die onderdeel zijn  
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van de interne organisatie van een onderneming, concern of overheidsinstelling.  

 

Voor- en nadelen van de shared service vorm 

Ssc’s bieden organisaties de mogelijkheid om kosten te besparen, de kwaliteit van de (interne) 

dienstverlening te verhogen en kennis te exploreren (waardoor meerwaarde wordt gecreëerd). 

Daarnaast biedt een ssc de mogelijkheid om de arbeidsproductiviteit te verhogen door 

efficiënte gestandaardiseerde taken. Nog een voordeel is dat door middel van een ssc kennis 

en ervaring makkelijker kunnen worden gedeeld met andere onderdelen in de organisatie 

(Buijs et al, 2004; Delen, 2005; Mathijsse & Wagenaar, 2005; Mathijsse et al., 2005; Opheij & 

Willems, 2004; Strikwerda, 2004, 2005).  

Volgens Mathijsse en Wagenaar (2005) zijn er in principe geen nadelen, mits een ssc op de 

juiste wijze wordt ingevoerd. Wanneer dit gebeurd worden de voordelen van centralisatie en 

decentralisatie gecombineerd (p. 8). Andere auteurs zien wel mogelijke nadelen. Zo kan 

verzakelijking, zoals het werken op basis van een contract, leiden tot bureaucratie. Daarnaast 

kan het moeilijk zijn om mensen te motiveren, door de strikte arbeidsdeling (Opheij & 

Willems, 2004: 39). Een ander nadeel kan zijn dat de beoogde kostenreductie kan mislukken 

door de hoge kosten van de implementatie (Mathijsse et al., 2005: 17). 

 

Ontwikkelingen  

 

In de laatste jaren zijn ssc’s een fenomeen geworden. Hierbij hebben vooral economische en 

technologisch ontwikkelingen invloed gehad. Afnemende marges, dalende kosten voor 

coördinatie, schaalgrootte, IT en de beschrijfbaarheid van processen zijn belangrijke factoren. 

Ook de exploitatie van kennis is de laatste jaren belangrijker geworden (Strikwerda, 2004: 58-

59).  

Deze ontwikkelingen, en daarmee ook het shared services concept, lijken aan te sluiten op 

Habermas’ theorie over de sociale leefwereld en het doelrationele systeem.  Waar Habermas in 

de jaren ’80 aantoonde dat de samenleving steeds meer werd gedomineerd door een systeem 

wat gericht was op maximaal produceren en vergaren van geld en macht in het eigen 

voordeel, vertaalden Siebers et al. deze ontwikkeling, in 2002, naar het niveau van 

organisaties. Waar organisaties vroeger een belangrijke plek waren voor socialisatie, 

overheerst nu de macht van doelrationaliteit. Het doelrationele systeem is gericht op 

productiviteit, waarin doelgericht en strategisch handelen dominant zijn (Siebers et al., 2002: 

63-65; Van Hoof en Van Ruysseveldt, 1996). Het shared services concept lijkt te passen bij de 

verschuiving naar doelrationaliteit. Door strategisch te handelen proberen bestuurders van 

organisaties door het opzetten van een ssc, maximale effectiviteit en efficiëntie, en daarmee 

maximale kostenvoordelen, te behalen.  
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Opkomst van het shared service concept in de publieke sector 

Het implementeren van een ssc was in eerste instantie vooral een organisatievorm die 

voorkwam in de private sector. De laatste jaren is doelrationaliteit echter ook doorgedrongen 

in de non-profit sector. Steeds meer non-profit organisaties richten zich op het bewerkstelligen 

van meer effectiviteit en efficiëntie van hun organisatie. In de non-profit sector, en dan met 

name bij overheidsinstellingen, is de “collectieve aanpak van maatschappelijke vraagstukken 

zelf een issue geworden” (Noordegraaf, 2004: 26). De nadruk is steeds meer komen te liggen 

op een efficiënte bedrijfsvoering, dat een voorwaarde is voor efficiënte uitvoering van taken 

(Mathijsse & Wagenaar, 2005: 8).  

Steeds meer passen publieke organisaties een bedrijfseconomische oriëntatie toe. In de 

wetenschap spreekt men van New Public Management (NPM). Onder NPM wordt verstaan het 

bedrijfsmatig organiseren van organisaties binnen het publieke domein 2. Dat wil zeggen dat 

publieke organisaties gericht zijn op output en prestatie en dat zij ondernemend en 

kostenbewust opereren. Anders gezegd is het doel van NPM om “publieke organisaties 

resultaatgerichter, gecoördineerder en efficiënter te laten werken”. (Noordegraaf, 2004: 5, 86, 

375). NPM is een verzameling van verschillende inzichten en modellen, die in het besturen en 

managen van publieke organisatie steeds meer aandacht krijgt. Noordegraaf gebruikt de 

beschrijving van Hood om aan te geven wat NPM kenmerkt. Wanneer de kenmerken, 

doelstellingen en (mogelijke) voordelen van ssc’s worden vergeleken met de beschrijving het 

NPM, wordt duidelijk dat het implementeren van een ssc past binnen het NPM (Figuur 1). 

Typerend voor een ssc is bijvoorbeeld de vereenvoudiging van de control cyclus. Budgetten en 

taakstellingen vormen de criteria voor de controle en beoordelingen. In ssc’s worden deze 

criteria worden gebaseerd op de doelstellingen van het ssc en op de overeenkomsten met de 

klant (Strikwerda, 2004: 113). Ook wordt gewerkt op basis van een contract (Opheij & 

Willems, 2004; Strikwerda, 2004; Van Vliet 2007).  

Een belangrijk verschil met de private sector zijn de motieven voor het opzetten van een ssc. 

In de publieke sector zijn motieven niet alleen van financiële aard. Publieke organisaties 

hebben ook politieke motieven, zoals het verbeteren van de geloofwaardigheid (Jansen & 

Joha, 2006: 105). Bovendien gaat het in de publieke sector niet alleen om taakrealisatie, maar 

ook om de “democratisering van de democratie”. Men wil toezicht hebben op de uitvoering van 

wettelijke taken. Hiervoor is transparantie nodig. Dit heeft voor de ssc’s in de publieke sfeer  

 

                                                 
2 Noordegraaf (2004) omschrijft het publieke domein als “de verzameling van overheids-, semi-overheids-  
  en verstatelijkte organisaties en instellingen, die grotendeels uit publieke middelen bekostigd worden,  
  publiekrechtelijk en/of bestuursrechtelijk aansprakelijk zijn, en/of opzijn minst deels onder politieke  
  verantwoordelijkheid opereren “ (p. 93-94).  
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een belangrijke wijziging in het machtssysteem tot gevolg. In de publieke sfeer zal een ssc 

dan ook niet van de grond komen zonder politieke steun (Strikwerda, 2005: 4).  

Figuur 1 Kenmerken van New Public Management 

New Public Management doctrine  Toelichting  

• ‘Hands on’ professional management 

• Standards en performance measures 

• Output control  

• Disaggregation of units 

• Competition  

• Private sector style management 

• Discipline and pesimony  

• Dicretionaire ruimte  

• Kwantitatieve doelbepaling  

• Koppeling tussen middelen en prestaties 

• Eenheden met eigen budgetten 

• Contracten en aanbesteding 

• Flexibel en zakelijk ethos 

• Bezuinigingen en productiviteitsgroei 

  

(Bron: Hood (1991) A public management for all seasons?, in: Public Administration, Nr.1, pp. 3-19, in: 
Noordegraaf, 2004: 87) 

Gevolgen van verandering  

Bij de transitie naar een ssc is het goed bij bovenstaande ontwikkelingen stil te staan. Daarbij 

moet wel worden gezegd dat hoewel de doelstellingen van de organisatie vaak voorop staan, 

de rol van de individuen niet moet worden onderschat. Hoewel een goed beeld van de 

strategie en visie, een gedefinieerde organisatie en een functionerende IT infrastructuur 

belangrijk zijn bij organisatieveranderingen, moeten bestuurders van organisaties de mensen 

in de organisatie niet vergeten. En deze mensen hebben een belangrijke rol wanneer het gaat 

om veranderingen, want “all change (…) starts with individual change” 3.  Bij een 

organisatieverandering is het dan ook van belang hoe de ontvangers van de 

organisatieverandering tegenover verandering en de uiteindelijke consequenties van de 

verandering staan. Vaak krijgen de veranderaars te maken met weerstand. Bij de 

implementatie van een ssc verandert het bekende werkpatroon en ontstaat er een gevoel van 

verlies. Mensen moeten hun routine veranderen en weten vaak niet wat hen te wachten staat 

en wat er voor hen persoonlijk veranderd. Het mogelijke gevolg is het ontstaan van stress, 

angst en onzekerheid (Balogun & Jenkins, 2003; Strikwerda, 2004). 

 

 

                                                 
3  Gebaseerd op het werk van Schein Organizational Psychology (1980), in: Devos et al., 2002: 4.  
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Het doorvoeren van een verandering, zoals de invoering van een ssc is dan ook bepaald geen 

“spoorboekjeswerk”, maar een proces (Strikwerda, 2004: 119, 123-126). Het is voor 

organisaties een lastige taak om veranderingen door te voeren. Om daadwerkelijk te 

veranderen moeten de leden van de organisatie veranderen (Devos et al., 2002: 4). Zij 

moeten zich conformeren aan de nieuwe situatie en ander gedrag gaan vertonen (Homan, 

2006: 92). Voordat mensen daadwerkelijk ander gedrag gaan vertonen, zullen zij de 

verandering moeten accepteren. Mensen moeten daarbij worden aangemoedigd om gewenst 

verdrag te vertonen (Armenakis and Bedeian, 1999: 304).  

Probleemstelling  

Een begrip dat vaak een extra belangrijke rol speelt als er sprake is van verandering, is 

commitment. Commitment is van belang voor de inzet en motivatie van de medewerkers en is  

een belangrijke, positieve invloedsfactor voor de performance van de medewerker (Salancik & 

Pfeffer, 1978; Steers, 1977 ). Daarnaast is commitment een belangrijke indicator waarom 

iemand voor een organisatie werkt en daarnaast ook waarom iemand ondanks, of misschien 

wel dankzij, een organisatieverandering ook voor de organisatie blijft of wil blijven werken 

(Bateman & Strasser, 1984; Steers, 1977). Strikwerda (2004) toonde met zijn onderzoek aan 

dat er bij de implementatie van een ssc, vaak sprake is een hoog verloop (p. 86). De 

verwachting is dan ook dat wanneer er sprake is van een organisatieverandering, dit een 

negatieve invloed heeft op het commitment van medewerkers aan de organisatie. 

Vanwege het belang van commitment heeft de onderzoeker dit begrip binnen dit onderzoek 

centraal gesteld. Daarbij was de onderzoeker niet alleen geïnteresseerd in de redenen waarom 

mensen werken bij een bepaalde organisatie, maar vooral ook naar de reden(en) waarom 

mensen na een verandering ook bij de organisatie zijn blijven werken. De onderzoeker was 

geïnteresseerd in (f)actoren die deze reden(en) hebben beïnvloed. De onderzoeker heeft zich 

tot doel gesteld om inzicht te krijgen in factoren die het commitment van individuele 

medewerkers, die zijn overgeplaatst naar een ssc, beïnvloeden. Dit heeft geleid tot de 

probleemstelling van dit onderzoek:  

Welke factoren beïnvloeden het commitment aan de organisatie van een 

medewerker die een transitie naar een ssc heeft meegemaakt?   

Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden moeten eerst twee andere vragen worden 

onderzocht en beantwoord. Ten eerste moet inzichtelijk zijn wat onder commitment wordt 

verstaan, voordat de onderzoeker iets kan zeggen over welke factoren het 

organisatiecommitment beïnvloeden. Daarnaast moet inzichtelijk zijn welke factoren een rol 

spelen bij organisatieverandering. Hierbij kunnen niet alle factoren worden meegenomen in 

het onderzoek. Er zal dus een selectie plaats moeten vinden.  
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Het onderzoek kent twee deelvragen, die door middel van een literatuurstudie zullen worden 

onderzocht:  

1. Wat kan worden verstaan onder organisatiecommitment?  

2. Welke factoren spelen een rol bij organisatieverandering? 

Zoals uit de vraagstelling al blijkt richt de onderzoeker zich met het onderzoek op de 

medewerkers van ssc’s. Daarbij gaat het om medewerkers die de transitie naar het ssc 

hebben meegemaakt en die nog steeds werkzaam zijn in het ssc.  

Relevantie van het onderzoek  

Theoretisch relevantie 

Als we Homan (2006) moeten geloven staat de theorievorming en ook het empirisch 

onderzoek naar organisatieverandering ”er niet al te florissant bij” (p.13). Wanneer wordt 

gezocht naar literatuur en onderzoeken over het ssc’s concept, kan die conclusie inderdaad 

worden getrokken. Net als in algemene veranderingsliteratuur richten de bestaande 

onderzoeken en literatuur over ssc’s zich vooral op de inhoudelijke verandering en de planning 

en beheersing van het veranderingstraject (Arnold & Op ’t Land, 2002, Buijs, 2004; Haakma, 

2003; Janssen & Joha, 2006; Strikwerda, 2004, 2005; Van Vliet, 2007). Veelal worden de 

kenmerken, de doelstellingen en de voor- en nadelen van het shared services concept als 

organisatievorm besproken. Ook bevatten deze onderzoeken en literatuur vaak 

stappenplannen om een ssc te implementeren. 

Strikwerda stipt in zijn boek kort het humane aspect bij het implementeren van een ssc aan, 

maar gaat niet diep in op de effecten van deze verandering op de medewerkers. Naast 

Strikwerda zijn voor alsnog weinig (of geen) onderzoeken naar de introductie van shared 

services en het effect van dit type organisatieverandering op de mensen in de organisatie. 

Vele auteurs (Balogun & Johnson, 1998, 2004; Balogun & Jenkins, 2003; Pettigrew et al. 

2001, Weick & Quinn, 1999, allen in Homan, 2006: 13-14) pleiten echter voor meer 

onderzoek naar de effecten van verandering op de ontvangers van verandering. Dit onderzoek 

probeert een bijdrage te leveren aan deze wens.  

Maatschappelijk relevantie 

 

Onderzoeken naar commitment zijn voor organisaties zeer interessant. Uit onderzoek van 

Steers (1977) blijkt dat commitment aan de organisatie invloed heeft op de intentie en wens 

om te blijven werken voor de organisatie en in sommige gevallen zelfs op het (daadwerkelijke)  

vertrek bij de organisatie. Het onderzoek van Strikwerda (2004) laat zien dat er een hoog 

‘natuurlijk’ verloop is bij organisaties die een ssc implementeren. Het gaat om een verloop van 

20% tot 25% van de medewerkers (p. 86). Het hoge verloop bij dit type verandering kan een  
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indicatie zijn voor een verlaagd commitment.  

Organisaties, die een ssc willen introduceren kunnen nog veel verbeteren. Zeker in een krappe 

arbeidsmarkt, waar op dit moment ook sprake van is, willen organisaties mensen behouden. 

Met dit onderzoek probeert de onderzoeker inzicht te geven in factoren die het commitment 

beïnvloeden. Organisaties kunnen de resultaten van dit onderzoek gebruiken om de kwaliteit 

van veranderingsprocessen te verbeteren en in de toekomst negatieve effecten van een 

organisatieverandering als de implementatie van een ssc, te reduceren. 

Leeswijzer 

Na deze inleiding volgt een wetenschappelijk kader (Theoretisch kader, H1), waarin antwoord 

wordt gegeven op de twee deelvragen van dit onderzoek. Als eerste wordt een omschrijving 

gegeven van het begrip organisatiecommitment. Vervolgens worden een aantal belangrijke 

factoren beschreven, die een belangrijke rol spelen bij organisatieverandering(en) en worden 

hypothesen geformuleerd. In het hoofdstuk dat volgt (Methodische verantwoording, H2), 

worden de keuzes, die binnen dit onderzoek zijn gemaakt, toegelicht. Ook wordt in dit 

hoofdstuk een toelichting gegeven op enkele centrale begrippen en wordt een beschrijving 

gegeven van de onderzoekspopulatie. In het hoofdstuk Resultaten (H3) worden de uitkomsten 

van het empirisch onderzoek beschreven. In het laatste hoofdstuk (Conclusie en discussie, H4) 

worden aan de onderzoeksresultaten conclusies verbonden.  
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Theoretisch kader  

Hoofdstuk 1 

In dit hoofdstuk worden de twee deelvragen van dit onderzoek beantwoord. Voor een 

antwoord op deelvraag 1 (Wat kan worden verstaan onder organisatiecommitment?) wordt 

een beschrijving gegeven van het begrip organisatiecommitment. Daarnaast wordt ook het 

belang van commitment toegelicht. Vervolgens wordt antwoord gegeven op deelvraag 2 

(Welke factoren spelen een rol bij organisatieverandering?). Achtereenvolgens worden de 

volgende invloedsfactoren besproken: het veranderingsproces, de consequenties van de 

verandering, de sociale context en, tot slot, de invloed van de private en publieke sector. 

1.1  Organisatiecommitment 

Wat is commitment? Op deze vraag kan geen eenzijdig antwoord worden gegeven. Het begrip 

is door velen op verschillende wijze omschreven en gedefinieerd. Mede hierdoor zijn in de loop 

der tijd verschillende vormen van commitment ontstaan. Mensen kunnen gecommitteerd zijn 

aan verschillende zaken; bijvoorbeeld aan een organisatie of aan een beroep, maar ook aan 

de eigen carrière, aan een doel of aan een verandering (Meyer & Allen, 1997; Meyer & 

Herscovitch, 2001). 

Dit onderzoek richt zich op het commitment van een werknemer aan de organisatie waar hij of 

zij werkzaam is. Ook van organisatiecommitment zijn verschillende definities in omloop. Veel 

gebruikt is de definitie van Porter et al (1974). Zij definiëren een gecommitteerde werknemer 

als iemand die zich identificeert met de organisatie en gemotiveerd is om voor de organisatie 

te werken. Porter et al. gaan er vanuit dat een gecommitteerde werknemer gelooft in de 

doelen en waarden van de organisatie en deze ook accepteert. Daarnaast gaan ze ervan uit 

dat gecommitteerde werknemers moeite willen doen om de doelen van de organisatie te 

verwezenlijken. Tot slot hebben gecommitteerde medewerkers, volgens Porter et al.,  ook de 

wil om lid te blijven van een organisatie.  

O’ Reilly en Chatman (1986) omschrijven commitment als “the psychological attachment felt 

by a person for the organization”. Daarbij koppelen O’ Reilly en Chatman hun definitie aan het 

gedrag van mensen: “it will reflect the degree tot which the individual internalizes or adopts 

characteristics of the organization” (p. 302, in: Meyer & Herscovitch, 2001). Of een individu 

zich in zijn gedrag daadwerkelijk conformeert is volgens O’ Reilly en Chatman afhankelijk van 

de (psychologische) band die een individu met de organisatie voelt.  

Meyer en Allen (1997) omschrijven commitment aan een organisatie als een psychologische 

band die een individu aan een organisatie bindt. Daarbij impliceert commitment, volgens 

Meyer en Allen (1991, 1997), de beslissing om te blijven werken bij de organisatie. Volgens 

Meyer en Allen zullen gecommitteerde werknemers eerder geneigd zijn om bij de organisatie 

te blijven, dan werknemers die niet gecommitteerd zijn.  
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Meyer en Herscovitch (2001) noemen nog een aantal belangrijke kenmerken van 

commitment. Zo is commitment volgens Meyer en Herscovitch geen gedrag, maar een kracht 

die richting geeft aan gedrag. Bovendien kan er volgens Meyer en Herscovitch zelfs sprake zijn 

van commitment, wanneer de extrinsieke motivatie (bijvoorbeeld salaris) of een positieve 

houding ontbreekt (p. 301).  

In dit onderzoek wordt commitment, op basis van een combinatie van de bovenstaande 

definities, gezien als: een motiverende kracht die een werknemer aan een organisatie 

bindt en richting geeft aan gedrag. Deze kracht beïnvloedt enerzijds de mind-set van de 

werknemer en daarmee de beslissing om te blijven werken bij de organisatie. Anderzijds 

beïnvloedt het, het daadwerkelijke gedrag; het handelen waaruit blijkt dat de werknemer zich 

conformeert aan een situatie en/of aan de doelen van de organisatie. Hierbij geldt dat de 

werknemer niet per definitie positief hoeft te zijn over de situatie en dat de situatie ook niet 

per definitie positief is.  

 

Zoals in de inleiding al is aangegeven, is de verwachting dat een organisatieverandering een 

negatieve invloed heeft op het commitment aan de organisatie. De implementatie van een ssc 

heeft uit onderzoek van Strikwerda (2004) uitgewezen samen te gaan met een hoog verloop. 

Een hoog verloop is een mogelijke indicatie voor verlaagd commitment. In dit onderzoek 

wordt gezocht naar (f)actoren die ondanks een organisatieverandering, een positieve invloed 

kunnen uitoefenen op het organisatiecommitment.  

 

Omdat mensen verschillende redenen kunnen hebben om bij de organisatie te (blijven) 

werken worden hieronder drie componenten van organisatiecommitment toegelicht. Deze drie 

componenten vormen drie verschillenden redenen die bijdragen tot de beslissing om al dan 

niet voor de organisatie te blijven werken.  

 

1.1.1 Componenten van organisatiecommitment  

De definitie van commitment van onder andere Porter et al. (1974) heeft een zogenaamd 

eendimensionaal karakter, dit in tegenstelling tot de definitie van Meyer en Allen (1991, 

1997). Zij onderscheiden drie componenten: affectieve commitment, continue commitment en 

normatieve commitment.  

Meyer en Allen (1991, 1997) omschrijven affectief commitment als de emotionele binding en 

identificatie met en de betrokkenheid bij de organisatie. Affectief gecommitteerde werknemers 

blijven de organisatie omdat zij dit willen. De definitie van Porter et al. (1974) 

vertegenwoordigt (alleen) deze component.  

Continue commitment wordt door Meyer en Allen (1991, 1997) gerefereerd aan het bewustzijn 

van de medewerkers over de kosten van vertrek uit de organisatie. Een werknemer  
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continueert zijn lidmaatschap bij de organisatie omdat dit nodig is.  

In hun werk van 1996 hebben Allen en Meyer continue commitment uitgebreid met twee 

subcomponenten. Het eerste subcomponent is de perceptie van de medewerker op de eigen 

inzet. Wanneer de medewerker de eigen inzet als groot ervaart, zal dit doorslaggevend 

kunnen zijn bij de keuze om wel of niet bij de organisatie te blijven. Het tweede 

subcomponent is het beeld dat een werknemer heeft van de alternatieven in de omgeving. 

Wanneer deze alternatieven in de ogen van de werknemer minder aantrekkelijk zijn, zou dit 

voor de werknemer een reden kunnen zijn om voor de organisatie te blijven werken. 

Andersom wanneer een alternatief aantrekkelijker is, kan dit leiden tot het vertrek van de 

werknemer.  

Tot slot omschrijven Meyer en Allen (1991, 1997) normatief commitment als een gevoel van 

verplichting om bij de organisatie te blijven. De Gilder et.al.(1997) beschrijven normatief 

commitment als het geloof in een bepaalde verantwoordelijkheid en loyaliteit jegens de 

organisatie. Daarbij zou gesproken kunnen worden over een gevoel van verplichting om voor 

de organisatie te blijven werken (p. 97). 

Omdat mensen die te maken krijgen met een organisatieverandering om verschillende 

redenen bij de organisatie blijven, wordt commitment binnen dit onderzoek gemeten aan de 

hand van het drie componentenmodel van Meyer en Allen.  

1.1.2 Het belang van organisatiecommitment 

Gebaseerd op het werk van Bem (1967), suggereren Salancik en Pfeffer (1978) dat 

commitment bepalend kan zijn voor iemands houding. Bovendien geeft het richting aan 

gedrag (Meyer & Herscovitch, 2001). Commitment initieert bovendien een rationeel 

gedachtenproces. De rationele gedachten zullen vaak passen bij de reden(en) die iemand 

heeft om al dan niet bij de organisatie te blijven. Het gedachtenpatroon van een individu 

hangt dan ook vaak samen met commitment (Bateman & Strasser, 1984: 97).  

Wanneer er sprake is van een organisatieverandering, is de reactie, de houding en uiteindelijk 

ook gedrag, mede afhankelijk van het commitment aan de organisatie. Het hebben van inzicht 

in commitment van de medewerker biedt organisaties verschillende voordelen. Ten eerste 

biedt het inzicht in gedrag. Uit onderzoek is gebleken dat commitment een goede voorspelling 

kan geven voor de uitstroom in een organisatie (Koch & Steers, 1976; Porter et al., 1974, 

beide in: Steers, 1977: 2). Uit onderzoek van Mowday (1974, in: Steers, 1977: 2) blijkt 

bovendien dat gecommitteerde werknemers beter presteren dan mensen die in mindere mate 

zijn gecommitteerd. Tot slot suggereert Steers (1977) ook dat commitment een waardevolle 

indicator is voor de effectiviteit van een organisatie (p. 2).  
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1.2 Factor 1: het veranderingsproces  

In deze paragraaf zal worden gekeken welke procesfactoren het commitment aan de transitie 

naar een ssc beïnvloeden. Volgens Rainey (2003) hebben onder andere organisatieprocessen, 

zoals veranderingsprocessen, invloed op het commitment van een medewerker (p. 18-21). 

Rainey maakt niet duidelijk of het hierbij gaat om een positieve of negatieve invloed. Echter 

verderop in zijn boek maakt Rainey duidelijk dat rekening gehouden moet worden met het 

karakter van de leden van de organisatie, wanneer bestuurders een organisatieverandering of 

een innovatie op een goede manier willen managen. Gebruik makend van het classical 

diffusion model maakt Rainey duidelijk dat de karakteristieken van de leden van de 

organisatie bepalend zijn voor hun reactie op de verandering (of innovatie). Een van de 

karakteristieken die hierbij genoemd worden is commitment (p. 363-364). Commitment is van 

belang voor het succes van de verandering en heeft dan ook een positieve invloed het 

veranderingsproces.  

Over factoren die mogelijk het commitment bij een transitie(proces) naar een ssc beïnvloeden, 

kon de onderzoeker geen literatuur vinden. Daarom is vooral gebruik gemaakt van andere 

literatuur en onderzoeken. Er is gebruik gemaakt van literatuur over reorganisaties en fusies, 

omdat deze organisatieveranderingen vergelijkbare elementen hebben met de implementatie 

van een ssc. Reorganisaties zijn vergelijkbaar met het implementeren van een ssc, omdat het 

hier ook vaak gaat om een transitie van de ene naar de andere organisatievorm. Ook fusies 

zijn vergelijkbaar met het opzetten van een ssc. Een fusie is een samenvoeging van twee (of 

meer) organisaties; bij het implementeren van een ssc gaat het om het samenvoegen van 

twee (of meer) (staf)afdelingen in een organisatie. Daarnaast is er gebruik gemaakt van 

algemene literatuur over organisatieverandering. Tot slot is er ook gebruik gemaakt van de 

literatuur over ssc’s. 

Op basis van bovenstaande bronnen zijn veel voorkomende factoren geselecteerd. Voor een 

succesvolle organisatieverandering is het van belang dat de leden van de organisatie de 

verandering accepteren. Ook bij de transitie naar een ssc is acceptatie van belang 

(Strikwerda, 2004). Verschillende procesfactoren hebben hierbij een belangrijke invloed op het 

accepteren van verandering. Twee factoren worden in studies veelvuldig genoemd: 

participatie en communicatie (Kirkpatrick, 1985; Kotter & Schlessinger, 1979; Lawler, 

1986; Marrow et al., 1967, allen in: Gagné et al. 2000; Kotter, 1995; Rainey, 2003).  De 

Leede en Looise (in Kluytmans, 2001) 4 halen verschillende ‘managementgoeroes’ aan, zoals 

Pfeffer en Mills, die participatie bij organisatieveranderingen zelfs een “must” noemen (p.445). 

Robbins (2002) benadrukt bovendien dat participatie een middel kan zijn tegen verzet van de  

                                                 
4 Dr. Ir. J. de Leede en prof. Dr. J.K. Looise schreven in Leerboek Personeelsmanagment (Kluytmans,  
  F. (redactie), 2001) het hoofdstuk Arbeidsverhoudingen en innovatie (H19). 
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leden tegen de verandering (p. 305). Hetzelfde zegt Robbins over communicatie. Door 

informatie te communiceren kan weerstand worden tegen gegaan. Daarnaast biedt 

communicatie van informatie de mogelijkheid om het nut en de noodzaak van de verandering 

duidelijk maken (p304-305). Verschillende onderzoekers noemen het belang van het begrip 

van het nut en de noodzaak een van organisatieverandering, voor een succesvolle 

organisatieverandering (Homan, 2006; Kotter, 1995; Rainey, 2003). Ook wordt het belang 

van begrip van de verandering specifiek genoemd bij de transitie naar een ssc (Mathijsse et 

al., 2005; Strikwerda, 2004).  

Een vierde invloedsfactor, die specifiek van belang is bij de transitie naar een ssc, is de 

eerlijkheid van het veranderingsproces. Verschillende studies (Cobb er al., 1995; 

Konovsky & Brockner, 1993; Lind & Tyler, 1988; Thibaut & Walker, 1975, allen in Paterson et 

al., 2002; Tyler & De Cremer, 2005) noemen een aantal belangrijke voordelen van eerlijke 

procedures tijdens organisatieveranderingen. Zo biedt het onder andere geruststelling, 

acceptatie en identificatie. Dit laatste voordeel is volgens Strikwerda (2004) van belang bij het 

implementeren van een ssc. Het zorgt onder andere voor duidelijkheid. Het geeft de 

medewerker informatie over de eigen rol en positie in het veranderingsproces en in de 

vernieuwde (veranderen) situatie.  

Tot slot is vertrouwen in het (top)management van de organisatie een belangrijke 

invloedfactor. Robbins (2002) zegt hierover: “ Vertrouwen of het gebrek aan vertrouwen is 

een aspect dat steeds belangrijker wordt voor managers” (p. 183). Ook Lee en Teo (2005) 

benadrukken het belang van vertrouwen bij organisatieveranderingen. Vertrouwen levert een 

belangrijke bijdrage aan de acceptatie van de verandering. 

1.2.1 Communicatie 

“Het implementatietraject moet voor iedereen duidelijk zijn” (De Kok en Maan, 2004: 208). 

Het is dan ook niet gek dat communicatie van informatie een belangrijk aandachtspunt is in 

veranderingstrajecten. Verschillende studies hebben aangetoond dat communicatie van belang 

is voor het accepteren van veranderingen (Kirkpatrick, 1985; Kotter en Schlessinger, 1979; 

Lawler, 1986; Marrow et al., 1967, allen in: Gagné et al. 2000). Bovendien wordt 

communicatie in de meeste stappenplannen voor organisatieveranderingen geadviseerd 

(Kotter, 1995; Rainey, 2003).  

 

Intentionele veranderingen vragen om intentionele communicatie (Ford & Ford, 1995: 541). 

Wanneer er een organisatieverandering gepland staat, ontstaat er al snel onzekerheid bij de 

werknemers. Dit kan leiden tot weerstand. Door de medewerkers informatie te verschaffen 

over de verandering, door onder andere informatie te geven op welke manier de verandering 

effect heeft op de medewerkers, kan een deel van de onzekerheid worden weggenomen 

(George & Jones, 2000: 666; De Kok & Maan, 2004). Kotter (1995: 63, in: Devos et al., 2002:  
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10) benadrukken tevens het belang van credible en timely informatie. En wanneer er te weinig 

informatie wordt gegeven, krijgen geruchten de overhand, zo concluderen Reichers et al. 

(1997, in: Devos et al., 2002: 10) Bovendien krijgen individuen volgens Reichers et al. ook 

sneller het idee dat de verandering gefaald heeft, wanneer er te weinig informatie wordt 

gegeven. Daardoor bestaat de kans dat het commitment aan de verandering, als deze er al is, 

afneemt.  

Informatie kan worden gecommuniceerd door middel van formele bijeenkomsten, via memo’s, 

één op één gesprekken en tegenwoordig ook via digitale media als Intranet (George & Jones: 

2000: 666).  

Er zijn tot op heden geen aantoonbare bewijzen voor een relatie tussen communicatie over en 

tijdens een organisatieverandering en commitment aan de organisatie. Gezien het belang van 

informatie bij organisatieveranderingen, zal de relatie met organisatiecommitment worden 

onderzocht. Omdat de focus van dit onderzoek ligt op de medewerker, wordt de nadruk gelegd 

op de beoordeling van de medewerkers van de communicatie van informatie. De volgende 

verwachting is opgesteld: De beoordeling van een medewerker van de communicatie 

over de plannen en de voortgang van de implementatie van het ssc, beïnvloed het 

organisatiecommitment van een medewerker (Hypothese 1).  

Om de invloed op de drie componenten van commitment te kunnen meten, is hypothese 1 

gespecificeerd en uitgesplitst. Wanneer informatie over de plannen en de voortgang van de 

implementatie van het ssc volgens een medewerker voldoende is gecommuniceerd, heeft dit: 

a) een positieve invloed op het affectief commitment van een medewerker.  

b) een negatieve invloed op het continue commitment van een medewerker. 

c) een negatieve invloed op het normatief commitment van een medewerker.  

 

1.2.2 Participatie 

Over participatie bij verandering is veel onderzocht en er is veel over geschreven (o.a. Devos 

et al., 2002; Ferguson & Cheyne, 1995). Veel onderzoekers zien participatie als een 

belangrijke invloedsfactor voor het accepteren van een organisatieverandering (Kirkpatrick, 

1985; Kotter & Schlessinger, 1979; Lawler, 1986; Marrow et al., 1967, allen in: Gagné et al. 

2000). Gebrek aan participatie van werknemers heeft in studies van McNabb & Sepic (1995; in 

Devos et al., 2002) zelfs tot teleurstellende resultaten in organisatievernieuwing geleid. 

Reichers et al. (1997,in: Devos et al., 2002: 9-10) concluderen dat werknemers het idee 

moeten hebben dat hun mening is gevraagd, gehoord en in overweging is genomen. 

Bijkomend voordeel is, dat verschillende vormen van participatie samen gaan met meer 

commitment.  
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Er bestaan verschillende vormen van participatie. Zo kunnen mensen bijvoorbeeld worden 

betrokken in beslissingen. Andere vormen zijn informele participatie en representatieve 

participatie. Aansluitend op de conclusies van Reichers et al. (1997) richt dit onderzoek zich op 

de zogenaamde consultative participation. Bij dit type participatie gaat het om formele en 

directe betrokkenheid van medewerkers bij onderwerpen die betrekking hebben hun baan. 

Wanneer werknemers geconsulteerd worden, krijgen ze de kans om hun mening te geven. Ze 

hebben geen rechten om beslissingen te nemen (Cotton et al., 1988: 10, 12).  

Participatie heeft niet altijd zin of een positief effect. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat 

individuen niet over voldoende capaciteiten beschikken om de verantwoordelijkheid van 

participatie aan te kunnen (Burger 1989; Juralewicz, 1974; Locke & Schweiger, 1979, in: 

Ferguson & Cheyne, 1995). Daarnaast moeten medewerkers ook een bijdrage willen leveren, 

door hun ideeën over de verandering te communiceren (Osterman, 2000: 184).  

Participatie is een belangrijke factor in veranderingsprocessen. Dit heeft geleidt tot de 

volgende verwachting over de relatie tussen participatie en organisatiecommitment: De 

beoordeling van de participatiemogelijkheden en de mening over de noodzaak van 

participatie, beïnvloeden het organisatiecommitment van een medewerker 

(Hypothese 2).   

Om de invloed op de drie componenten van commitment te kunnen meten, is hypothese 2 

gespecificeerd en uitgesplitst. Wanneer een medewerker de mogelijkheden om te participeren 

voldoende vindt en participatie tevens noodzakelijk vindt, heeft dit: 

a) een positieve invloed op het affectief commitment van een medewerker. 

b) een negatieve invloed op het continue commitment van een medewerker.  

c) een negatieve invloed op het normatief commitment van een medewerker.  

1.2.3  Begrip van het nut en de noodzaak van de verandering  

Vanuit de wetenschap ontstaat er steeds meer interesse voor de cognitieve processen achter 

de reactie en houding van mensen ten opzichte van organisatieverandering(en). De perceptie 

van een individu wordt onder andere bepaald door cognitieve schema’s. Volgens Kelly maken 

mensen constructs, die bestaan uit gedachten en ideeën over en interpretaties van de 

werkelijkheid. Vanuit deze constructs reageren en anticiperen mensen op gebeurtenissen en 

situaties (p. 12, 50).   

Ook andere onderzoekers ( Fiske & Taylot, 1984, Hastie, 1981; Markus & Zajong, 1985, allen 

in: Lau & Woodman, 1995) erkennen het bestaan van cognitieve schema’s of constructen, die 

zorgen voor de interpretatie en evaluaties van gebeurtenissen en situaties, zoals een 

organisatieverandering. Tevens kunnen cognitieve schema’s volgens Lau & Woodman (1995) 

een verklaring geven voor bepaald gedrag van mensen.  
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Een zogenaamde veranderconstructie of –schema individuen helpen om de informatie omtrent 

de een gebeurtenis, een verandering, voor zich zelf te duiden en effectief te managen. 

Hierdoor kan de veranderconstructie ook bijdragen aan het begrijpen van de verandering (Lau 

& Woodman, 1995: 3). En het begrijpen van een verandering is van groot belang (Gagné et 

al., 2002: 1844-1845). Want “wanneer de noodzaak van een ssc niet tot een ieder is 

doorgedrongen, is het zeer waarschijnlijk dat velen strijd zullen leveren om hun autonomie en 

identiteit te behouden” (Mathijsse et al., 2005: 6). Medewerkers moeten begrijpen waarom de 

oude organisatievorm eerder succesvol was en waarom deze dat nu niet meer is (Strikwerda, 

2004: 122). Tevens moet ook duidelijk zijn waarom een ssc wel succesvol zal zijn. Dit kan 

door de motieven, doelstellingen en voordelen van een ssc te communiceren. Daarnaast is het 

ook van belang om te communiceren wat de alternatieven zijn. Tot slot moeten de 

medewerkers kunnen zien hoe van de oude naar de nieuwe situatie kan worden overgegaan 

(Strikwerda, 2004: 121). Wanneer medewerkers begrijpen wat er gaande is, kunnen zij hun 

eigen plaats in het veranderingproces bepalen (Strikwerda, 2004: 58).  

Wanneer het gaat om het interpreteren en het geven van betekenis aan verandering, zit er in 

meer of mindere mate verschil tussen de managers en medewerkers. Voordat de verandering 

bekend wordt gemaakt aan de medewerkers zijn de managers al geruime tijd op de hoogte. 

Zij hebben vaak het proces van interpretatie en betekenisgeving al achter de rug. Daarbij 

hebben ze waarschijnlijk niet alleen een inschatting gemaakt van de haalbaarheid en 

dergelijke zaken, zij zullen ook nagedacht hebben over het nut en de noodzaak van de 

verandering (Homan, 2006: 13). Aan de managers de schone taak om de informatie over het 

nut en de noodzaak over te brengen op de werknemers. “Het is de kunst van het leiderschap, 

of beter verleiderschap, de medewerkers in de organisatie zelf te doen laten inzien dat en 

waarom de invoering van ssc’s noodzakelijk is.” (Strikwerda, 2004: 122). Bovendien geldt dat 

“iets wat begrepen wordt te managen en uit te leggen is; iets wat niet begrepen wordt leidt 

tot brandjes blussen en achterdocht”( Strikwerda, 2004: 58).  

Er zijn tot op heden geen aangetoonde bewijzen voor een relatie tussen het begrip van 

verandering en commitment aan de organisatie. Gezien het belang van het begrip van de 

verandering en de belangrijke rol van managers om ervoor te zorgen dat de verandering door 

medewerkers begrepen wordt, zal worden onderzocht of er een relatie bestaat met het 

commitment aan de organisatie. Hiervoor is de volgende verwachting opgesteld:  Wanneer 

een medewerker dankzij de leidinggevende begrijpt wat het nut en de noodzaak is 

van de transitie naar het ssc, heeft dit invloed op het organisatiecommitment van 

een medewerker (Hypothese 3).  

Om de invloed op de drie componenten van commitment te kunnen meten, is hypothese 3 

gespecificeerd en uitgesplitst.  Wanneer een medewerker dankzij de leidinggevende begrijpt 

van het nut en de noodzaak is van de transitie naar het ssc, heeft dit: 
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a) een positieve invloed op het affectief commitment van een medewerker. 

b) een negatieve invloed op het continue commitment van een medewerker. 

c) een negatieve invloed op het normatief commitment van een medewerker.  

 

1.2.4 Eerlijkheid van het proces  

Transformational leadership is een belangrijke eigenschap voor managers die een verandering 

moeten begeleiden. Dit type leiderschap kan mensen motiveren om collectieve doelen en 

waarden na te streven en aan te hangen (Tyler & De Cremer, 2005). Een instrument voor 

tranformational leadership is procedural justice 5, het gebruik maken van correcte en eerlijke 

procedures om bepaalde uitkomsten te alloceren.  

Met procedural justice hebben bestuurders van organisaties dan ook een belangrijk instrument 

in handen. Echter dit onderzoek richt zich op de medewerker. Het gaat er binnen dit 

onderzoek om of de medewerker de procedures en het proces als eerlijk heeft ervaren. Vooral 

de zogenaamde interactional justice is belangrijk (Barling & Phillips, 1993; Paterson, 2002). 

Bij dit begrip staat de mening en het gevoel van degenen voor wie procedures en beslissingen, 

binnen dit onderzoek in het veranderingsproces, gevolgen hebben centraal. Moorman (1991, 

in: Barling & Phillps, 1993) bewees dat de ervaren eerlijkheid van procedures (interactional 

justice), nog meer dan de eerlijke formele procedures zelf, het gedrag van werknemers 

beïnvloed.  

Gezien de focus op de medewerker, de ontvanger van de verandering, zal bij het meten van 

de factor eerlijkheid van procedures (in het veranderingsproces), interactional justice als 

maatstaf gebruikt worden. Bij het meten van dit begrip wordt gevraagd hoe medewerkers zich 

behandeld voelen. 

Het belang van eerlijke procedures is in verschillende settings gebleken. Onderzoeken op 

onder andere het gebied van human resources (Cropanzano & Greenberg, 1997; Folger & 

Cropanzano, 1998, allen in: Paterson et al., 2002;  Folger & Konovsky, 1989, Konovosky et al. 

1987, McFarlin & Sweetney, 1992, allen in: Barling & Phillips, 1993) wijzen dit uit. Procedural 

justice (als instrument) beïnvloed zowel de houding van werknemers ten opzichte van de 

organisatie als de houding naar het (top)management in de organisatie. Greenberg (1990, in: 

Barling & Philips, 1993) voegt daar de invloed op de uitstroom aan toe. 

Ook in onderzoeken naar organisatieverandering (Cobb et al., 1995; Konovsky & Brockner, 

1993, allen in: Paterson et al., 2002) is steeds meer aandacht voor de eerlijkheid van  

                                                 
5 Procedural justice valt, samen met het begrip distributive justice , vaak onder de paraplu van  
   organizational justice. Waar procedural justice draait om de eerlijkheid van procedures, van beslissingen        
   en processen, gaat het bij distrubutive justice om de eerlijkheid van de uitkomsten van procedures,  
   beslissingen en en processen (Barling & Phillips, 1993; Paterson, 2002) Vanuit de factor  
   veranderingsproces wordt distribute justice in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten.  
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procedures. In deze setting (als ook in andere) is de perceptie van de medewerker belangrijk 

voor het beschrijven van de positieve effecten van procedural justice voor de organisatie. Zo is 

gebleken dat er een gevoel van controle op de consequenties van de verandering ontstaat, 

wanneer medewerkers het idee hebben dat procedures en beslissingen in het 

veranderingsproces eerlijk zijn. Tevens biedt het geruststelling (Thibaut & Walker, 1975, in: 

Paterson et al., 2002) Daarnaast geeft eerlijkheid individuen het idee dat zij meetellen in de 

organisatie(verandering), wat positief bijdraagt aan het zelfbeeld van de werknemer (Lind & 

Tyler, 1988, in: Paterson et al., 2002).  

Een ander bijkomend voordeel is dat de visie van de leiding eerder wordt geaccepteerd, 

wanneer mensen procedures en beslissingen als eerlijk ervaren. Daardoor kan steun aan de 

verandering worden gegenereerd. Medewerkers zullen eerder bereid zijn (nieuwe) doelen te 

steunen en op vrijwillige basis handelen op manieren waaruit deze steun blijkt (Tyler & De 

Cremer, 2005).  

Tot slot moedigt procedural justice identificatie met de organisatie aan. Bij de transitie naar 

een ssc kunnen door de structuurverandering problemen ontstaan op het gebied van 

identificatie (Strikwerda, 2004). Identificatie zorgt er voor dat mensen zich conformeren aan 

de geldende groepsnormen en regels. Daarnaast zorgt identificatie voor tevredenheid over de 

organisatie en zelfdefinitie. Identificatie kan ten tijde van verandering om bovenstaande 

redenen ook bijdragen aan de acceptatie van een organisatieverandering (p. 530-531).  

Procedural justice biedt de nodige voordelen voor de organisatie om accepatie, steun, 

motivatie voor de organisatieverandering en de identificatie met de organisatie te stimuleren. 

Belangrijk voor dit onderzoek is echter ook dat procedural justice ook het commitment aan de 

organisatie beïnvloed. Onderzoek van Chan Kim en Mauborge (1993) naar de relatie tussen 

procedural justice (als instument) en commitment van managers (als medewerkers van een 

organisatie), heeft uitgewezen dat eerlijke procedures een positieve invloed hebben op 

commitment. Ook andere onderzoeken bevestigen de positieve invloed van eerlijke procedures 

op commitment (Barling & Phillips 1993; Witt et al., 2001). Daarbij maken Barling en Philips 

onderscheid in formal, interactional en distributive justice en hebben de invloed hiervan 

gemeten op affectief commitment. Het onderzoek wees uit dat de formele procedures, evenals 

eerlijke uitkomsten (distributive justice), op zichzelf geen grote invloed hebben op affectief 

commitment. Echter of de medewerkers procedures als eerlijk hebben ervaren (interactional 

justice) bleek een grote, positieve invloed te hebben op affectief commitment.  

Procedural justice en ook de ervaren eerlijheid (interactioneel justice) hebben bewezen invloed 

op de accepatie, steun en motivatie voor de organisatieverandering, de identificatie met de 

organisatie en het organisatiecommitment van een medewerker. Dit heeft dit geleidt tot de 

volgende verwachting: Hoe een medewerker zich tijdens het veranderingsproces  
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behandeld voelt heeft invloed op het organisatiecommitment van een medewerker  

(Hypothese 4).  

 

Om de invloed op de drie componenten van commitment te kunnen meten, is hypothese 4 

gespecificeerd en uitgesplitst. Wanneer een medewerker zich tijdens het veranderingsproces 

eerlijk behandeld voelt, heeft dit: 

a) een positieve invloed op het affectief commitment van een medewerker.  

b) een negatieve invloed op het continue commitment van een medewerker.  

c) een negatieve invloed op het normatief commitment van een medewerker.  

 

1.2.5 Vertrouwen in het management 

Waar mensen werken, is sprake van afhankelijkheid. Hierbij is vertrouwen een belangrijk 

begrip. Vertrouwen zorgt ervoor dat mensen zich afhankelijk durven op te stellen. Mensen 

moeten kunnen vertrouwen op anderen leden van de organisatie om hun eigen doelen en de 

doelen van de organisatie te kunnen verwezenlijken (Mayer et al., 1995: 710). Naast de 

invloed van vertrouwen op doelverwezenlijking heeft vertrouwen ook een positieve invloed op 

het organisatie commitment van medewerkers (Buchanan, 1974 ¹; Hrebiniak, 1974,  beide in:  

Steers, 1977:4).  

Net als bij het begrip commitment bestaan er verschillende ‘vormen’ van het begrip 

vertrouwen. Een belangrijke vraag bij de factor vertrouwen is dan ook: vertrouwen waarin? 

Luhmann (1979, in: Perry et al., 2007) maakte als één van de eerste onderzoekers 

onderscheid in vertrouwen in het management en vertrouwen in de organisatie. Een ander 

onderscheid is het vertrouwen in een manager en in collega’s (Lee &Teo, 2005).  

Dit onderzoek richt zich op het vertrouwen van een medewerker in het topmanagement. Het 

topmanagement van de organisatie is in bijna alle gevallen de bedenker van 

organisatieverandering(en), al dan niet door toedoen van de externe ontwikkelingen.  

Naast het definiëren van het object of subject waar iemand vertrouwen in heeft, is het ook 

belangrijk de betekenis van vertrouwen te definiëren. Mayer et al. (1995) omschrijven 

vertrouwen als “the willingness of a party to be vulnerable to the actions of another party 

based on the expectation that the other will perform a particular action important to the 

trustor, irrespective of the ability to monitor or control that other party” (p. 712). Rousseau et 

al. (1998) definiëren het als “a psychological state comprising the intention to accept 

vulnerability based upon positive expectations of the intentions or behavior of another” 

(p.395). Robinson (1996, in: Perry et al., 2007) definieert vertrouwen als “one’s expectations, 

assumptions or beliefs about the likelihood that anothers future actions will be beneficial, 

favorable, or at least not detrimentalt to one’s interest” (p. 567). Tot slot zien Gilbert en Tang  
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(1998, in: Perry et al., 2007) vertrouwen als de zekerheid die een werknemer voelt bij een 

werkgever en de steun die de werknemer aan de werkgever wil bieden.  

De definities van vertrouwen laten zien dat het begrip kwetsbaarheid een belangrijke 

component is. Je kwetsbaar durven op te stellen voor de mogelijke consequenties van de 

beslissingen en het handelen van anderen (Stanley et al., 2005: 437). Wanneer gekeken 

wordt naar vertrouwen in het management speelt deze kwetsbaarheid ook een belangrijke rol. 

Wanneer het gaat om managerial trust gaat het om het vertrouwen in het handelen van het 

topmanagement, wat gevolgen kan hebben voor relatief kwetsbare werknemers (Perry et al. 

2007:4).  

Bij organisatieveranderingen, zeker wanneer deze een grote impact hebben, is vertrouwen van 

de werknemers een belangrijke factor (Lee & Teo, 2005: 23). Ten eerste is vertrouwen van 

belang om (als organisatie) effectief te kunnen functioneren (Lee & Teo, 2005: 23). Door het 

ontbreken van vertrouwen kan er een gevoel van “wij-tegen-hen” onstaan, wat een negatieve 

invloed heeft op de individuele performance van individuen (Gilbert & Tang, 1998). Bovendien 

leiden onzekerheden en angst voor negatieve consequenties vaak tot weerstand. Ook hebben 

deze gevoelens een negatieve invloed op de moraal van de werknemers en doen werknemers 

neigen naar rigid behavior patterns (Cameron et al., 1988, in: Lee & Teo, 2005: 25) Mensen 

gaan zich stijf en strikt opstellen, wat ten koste gaat van hun (flexibel) functioneren (Lee & 

Teo, 2005: 25). Het gedrag en de performance van individuen hebben, zonder vertrouwen en 

door onzekerheid en angst, uiteindelijk een negatieve invloed op het functioneren van de 

organisatie.  

Daarnaast zorgt vertrouwen ervoor, zoals uit de definities is gebleken, dat vertrouwen 

belangrijk is voor de acceptatie van de verandering. Met vertrouwen durven werknemers zich 

kwetsbaar op te stellen. Bovendien is de kans groot dat werknemers die vertrouwen hebben in 

het (top)management, geloven in de veranderingsmotieven en daarnaast ook geloven dat 

(top)management in staat is om de verandering op een eerlijke manier te leiden. Geloof in de 

veranderingsmotieven is echter ook afhankelijk van ervaring met eerdere veranderingen. 

Ervaringen met falende veranderingen kan zorgen voor wantrouwen in de motieven van het 

management. Bovendien kan het cynisme voeden wat een negatief effect kan hebben op de 

acceptatie van een verandering (Stanley et al., 2005).  

Ten slotte is vertrouwen ook van belang omdat het niet alleen een impuls geeft om een 

verandering te accepteren, maar ook te steunen. Vertrouwen kan er toe bijdragen dat 

werknemers zich daadwerkelijk aanpassen aan de nieuwe situatie (Lee & Teo, 2005: 23).  

De positieve invloed van vertrouwen op commitment en het belang ervan ten tijde van 

organisatieverandering, heeft geleidt tot de volgende verwachting over vertrouwen, als 

invloedsfactor tijdens het veranderingsproces: Vertrouwen in het topmanagement heeft 

invloed op het organisatiecommitment van een medewerker (Hypothese 5).  
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Om de invloed op de drie componenten van commitment te kunnen meten, is hypothese 5 

gespecificeerd en uitgesplitst. Wanneer een medewerker vertrouwen heeft in het 

topmanagement, heeft dit: 

a) een positieve invloed op het affectief commitment van een medewerker. 

b) een negatieve invloed op het continue commitment van een medewerker.  

c) een negatieve invloed op het normatief commitment van een medewerker.  

 

1.3 Factor 2: de consequenties van de verandering  

“Het invoeren van een ssc is geen organisatieverbetering, maar een organisatieverandering: 

het is een wezenlijke wijzing van de structuur van de organisatie, van taken, onderlinge 

afhankelijkheid en coördinatieprocessen” (Strikwerda, 2004: 120). Maar iedere organisatie is 

uniek, ieder ssc is uniek. Er is niet één model dat kan worden toegepast op iedere organisatie. 

Hoe een ssc wordt ingericht en wat er precies veranderd is, is afhankelijk van de organisatie 

en de doelstellingen die de organisatie met het ssc voor ogen heeft. Medewerkers die binnen 

hun organisatie worden overgeplaatst naar een ssc, zullen niet allemaal met dezelfde gevolgen 

te maken krijgen. Toch zijn er enkele veranderingen te benoemen die specifiek zijn bij de 

transitie naar een ssc en die gevolgen hebben voor de medewerkers.6 

 

1.3.1 Wijzigingen in de structuur 

Zoals Strikwerda al aangaf zijn wijzigingen in de structuur een belangrijk gevolg van de 

implementatie van een ssc. Het ssc moet een plaats krijgen in het organogram van de 

organisatie. Hiervoor hebben organisaties verschillende mogelijkheden. Het ssc kan zuiver als 

apart onderdeel van de interne organisatie worden gestructureerd, maar deze kan ook onder 

een stafafdeling worden geplaatst. Binnen deze varianten zijn ook subvarianten mogelijk 

(Strikwerda, 2004: 75-82).  

Door de wijzigingen in de structuur is het mogelijk dat mensen te maken krijgen met een 

fysieke verhuizing. Hoewel het niet in alle organisaties het geval is, opereren ssc’s vaak vanuit 

één, hooguit twee locaties. Medewerkers die worden overgeplaatst naar een ssc kunnen 

worden geconfronteerd met een langere reistijd of zelfs met een verhuizing (De Kok & Maan, 

2004; Strikwerda, 2004).  

Mede door een mogelijke fysieke verhuizing en de wijzigingen in de structuur, speelt het 

vraagstuk van identificatie een belangrijke rol bij de implementatie van een ssc (Strikwerda, 

2004: 145). Bij de medewerkers kan verwarring ontstaan over waar ze precies bij horen, waar  

                                                 
6 Vanwege de focus op de gevolgen van de implementatie van een ssc voor de medewerkers, wordt op de  
  mogelijk wijziging in coördinatieprocessen niet ingegaan. Wijzigingen in het coördinatieproces hebben  
  met name gevolgen voor het management en de leidinggevenden. 
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ze mee worden geassocieerd en wie en wat ze zijn (Strikwerda, 2004: 117).  

 

1.3.2 Wijzigingen in taken 

De opzet van een ssc betekent vaak ook een wijziging in de taken. Wijzigingen in de taken 

hebben hierbij niet perse betrekking op de taakinhoud, maar vaak wel op de taakuitvoering. 

Ssc’s worden gestructureerd door middel van functionele processen, zoals financiële 

activiteiten. Voor een medewerker van een ssc betekent dit, dat deze wordt ingezet op een 

specialistische taak. De operationele processen, ofwel de uitvoering van het werk, wordt 

gebaseerd op de aard van het werk. Taken in het ssc zijn vaak vereenvoudigd en 

gestandaardiseerd. Daarbij ligt de nadruk van de uitvoering van de taken in het ssc op service 

aan de klant. (Strikwerda, 2004: 112-113).  

De aard van de taken binnen een ssc heeft gevolgen voor de carrièremogelijkheden van de 

medewerker. Enerzijds is er binnen een ssc minder ruimte om uit te wijken naar een andere 

functie binnen het ssc of binnen de organisatie (Strikwerda, 2004: 87). Dit komt doordat een 

medewerker vaak gespecialiseerd is een bepaalde functie. Een medewerker van bijvoorbeeld 

de HR administratie is goed op de hoogte van HR gerelateerde zaken, maar niet van IT. Het 

niet kunnen uitwijken naar een andere functie kan een negatief effect hebben op het 

carrièreperspectief van een medewerker. Ook een lagere functiewaardering binnen het ssc, 

vanwege beoogde kostenbesparingen kan een negatief effect hebben op het 

carrièreperspectief van een medewerker.  

Echter het is door de expertise die een medewerker heeft op een bepaald gebied anderzijds 

wel mogelijk om deze specialistische kennis te verbreden of te verdiepen. Dit laatste heeft een 

positief effect op de ontwikkelingsmogelijkheden binnen een bepaalde competentie. Uit het 

onderzoek van Strikwerda is echter gebleken dat aandacht voor ontwikkelingsmogelijkheden 

in praktijk vaak worden verwaarloosd (Strikwerda, 2004: 116 - 117).  

 

1.3.3 Wijzigingen in afhankelijkheidsrelaties 

Wanneer er een reorganisatie plaats vindt, is het ‘gewoon’ dat relaties veranderen (George & 

Jones, 2000: 659). Ook bij het opzetten van een ssc veranderden de (afhankelijkheids) 

relaties. “Mensen komen in een andere hiërarchische relatie tot elkaar te staan” (De Kok & 

Maan, 2004: 207).  

Deze verandering in afhankelijkheidsrelaties hangt nauw samen met de nieuwe werkrol die 

werknemers krijgen. Een werkrol kan worden gezien als een netwerk van relaties en doelen. 

Een werkrol bestaat enerzijds uit de feitelijke taak en de rol van de werknemer in de 

uitvoering hiervan, anderzijds bestaat de werkwol uit de relaties met anderen in de 

werkomgeving (Nicholson, 1984: 178). Dit zijn de relaties die veranderen met de 

implementatie van een ssc. Van belang is “de acceptatie van nieuwe verhoudingen en rollen,  
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zowel de eigen rol als die van anderen en het vertrouwen dat die ander die nieuwe rol ook 

juist vervult” (Strikwerda, 2004: 121).  

 

Verschillende afhankelijkheidsrelaties spelen een belangrijke rol met de komst van het ssc. Zo 

ontstaat er een nieuwe relatie tussen medewerkers van het ssc en medewerkers van de 

andere organisatieonderdelen. Deze laatste groep wordt met de komst van het ssc klant van 

de medewerkers van het ssc. Er ontstaat een opdrachtgever-opdrachtnemer relatie. De 

tevredenheid van de klant is cruciaal voor het functioneren van het ssc. Om een goede relatie 

op te bouwen is het daarom van belang dat beide partijen wensen en verwachtingen aan 

elkaar kenbaar maken. Vaak worden wensen, verwachtingen en afspraken vastgelegd in een 

zogenaamd Service Level Agreement (SLA) (Van Vliet, 2007: 1-2).  

Andere belangrijke relaties zijn die tussen de medewerkers onderling en tussen medewerkers 

en de leidinggevende van het ssc. Strikwerda benadrukt het belang van vertrouwen. Het gaat 

hier om vertrouwen in de zin van confidence; zelfvertrouwen en het aanwezig zijn van een 

vertrouwelijke relatie (Strikwerda, 2004: 127).  

 

1.3.4 Consequenties van de verandering en commitment 

Uit vele onderzoeken naar commitment blijkt dat er verschillende factoren zijn die het 

organisatiecommitment kunnen beïnvloeden. Wat betreft de structuur is het met name van 

belang wat de gevolgen van de structuurverandering zijn voor de medewerker. Ten eerste is 

het mogelijk dat mensen letterlijk moeten verhuizen voor hun werk. Erby & Russell (2000) 

hebben onderzocht of er een positieve relatie bestaat tussen affectief commitment aan de 

organisatie en de wil van de medewerker om te verhuizen. Zij baseerden deze hypothese op 

de conclusie van Mowday et al. (1982, in: Erby & Russell, 2000: 47). Zij stelden dat affectief 

commitment een reflectie is van de wil om aangesloten te zijn bij de organisatie. Bovendien is 

het volgens Mowday et al. een blijk van een verhoogd gevoel van verplichting naar de 

organisatie toe. Landau et al. (1992, in: Erby en Russell, 2000: 47) concluderen dat er tussen 

de wil om bij de organisatie te blijven en de wil om te verhuizen voor de organisatie, een 

positieve relatie bestaat. Erby & Russell (2000) kwamen tot dezelfde conclusie. Ook uit hun 

onderzoek bleek dat er een positieve relatie bestond tussen commitment en de wil om te 

verhuizen. Daarnaast bleek de hypothese over de relatie tussen affectief commitment en de 

wil om te verhuizen ook gegrond.  

Een ander belangrijk gevolg van de structuur verandering is het identificatievraagstuk. Uit 

onderzoek van Buchanan (1974¹), Patchen (1974) en Sheldon (1971) (allen in: Steers, 1977: 

48) blijkt, dat de perceptie op hoe belangrijk de persoon is voor de organisatie, invloed heeft 

op het organisatiecommitment. Iemands positie in de organisatie en waar iemand zichzelf ziet, 

kan door de komst van een ssc veranderen en beïnvloed daarmee het organisatiecommitment.  
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Bij mogelijke veranderingen in taken, zijn een aantal componenten belangrijk. Van 

verschillende componenten hebben onderzoekers aangetoond dat er een relatie is met  

organisatiecommitment. Het betreft hier de karakteristieken van een baan (taken), waaronder 

autonomie en verantwoordelijkheid, de variatie in taken en de identificatie met de taken (Koch 

& Steers, 1978; Steers, 1977, allen in: Bateman & Strasser, 1984: 96). Uit andere 

onderzoeken blijkt bovendien, dat ook de tevredenheid over de baan (taken) en de 

betrokkenheid bij de vormgeving van de taken het commitment van een werknemer kunnen 

beïnvloeden (Hall & Schneider, 1972 ;Hrebiniak & Alutto, 1972; Porter et al. 1974; Stevens et 

al., 1978; Stone & Porter, 1976, allen in: Bateman & Strasser, 1984: 96). Wanneer een ssc 

wordt geïmplementeerd kan voor de werknemer verandering optreden in deze componenten. 

Echter door de genoemde onderzoekers wordt in het midden gelaten of het gaat om positieve 

of negatieve invloedrelaties. Voor Bateman & Strasser (1984) is het ontbreken van een 

specifieke causale relatie ook een van de tekortkomingen in bestaande onderzoeken. Zij wijten 

het gebrek aan specificatie aan de cross-sectional designs van de bestaande onderzoeken, die 

te weinig voorspellende zijn (p. 96).  

 

Wat betreft de verandering in afhankelijkheidsrelaties blijkt uit een onderzoek van Koch en 

Steers (1978, in: Bateman & Strasser, 1984: 96) naar commitment, dat de werkrol van een 

werknemer, inclusief de autonomie en de verantwoordelijk die iemand heeft, een belangrijke 

invloed heeft op het organisatiecommitment. Echter laten Koch en Steers ook hier in het 

midden of het gaat om een positieve of negatieve invloedsrelatie.  

Van verschillende componenten van de organisatiestructuur, de baan/takenpakket en de 

afhankelijkheidsrelaties is de invloed of op zijn minst een relatie aangetoond met 

organisatiecommitment. Bij de overgang naar een ssc kunnen er veranderingen optreden in 

deze componenten. Op basis van het bovenstaande is de algemene verwachting: De 

beoordeling van de consequenties van de komst van een ssc door een medewerker, 

heeft invloed op het organisatiecommitment van een medewerker (Hypothese 6).  

Om de invloed op de drie componenten van commitment te kunnen meten, is hypothese 6 

gespecificeerd en uitgesplitst. Daarvoor zijn per verandering en per type commitment 

hypothesen op gesteld.  

a) Wanneer een medewerker positief staat ten opzichte van de consequenties van de 

wijzigingen in de structuur, heeft dit: 

a-1) een positieve invloed op het affectief commitment van een medewerker. 

a-2) een negatieve invloed op het continue commitment van een medewerker. 

a-3) een negatieve invloed op het normatief commitment van een medewerker.  
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b) Wanneer een medewerker positief staat ten opzichte van de consequenties van de 

wijzigingen in het taken, heeft dit: 

b-1) een positieve invloed op het affectief commitment van een medewerker. 

b-2) een negatieve invloed op het continue commitment van een medewerker. 

b-3) een negatieve invloed op het normatief commitment van een medewerker. 

c) Wanneer een medewerker positief staat ten opzichte van de consequenties van de 

wijzigingen in de afhankelijkheidsrelaties, heeft dit: 

c-1) een positieve invloed op het affectief commitment van een medewerker. 

c-2) een negatieve invloed op het continue commitment van een medewerker. 

c-3) een negatieve invloed op het normatief commitment van een medewerker. 

 

1.4 Factor 3: de sociale context  

De beoogde efficiëntie van een ssc is afhankelijk van een sociale constructie (Strikwerda, 

2004: 145). Individuen spelen dan ook een belangrijke rol in het succes van de verandering. 

Veranderplannen kunnen niet simpelweg worden geprojecteerd op de ontvangers van 

verandering (Balogun &Jenkins, 2003). Individuen worden beïnvloed door hun omgeving. De 

factoren die acceptatie van een verandering en het commitment van een individu beïnvloeden 

moeten daarom worden gezien binnen een sociale context. Om deze reden wordt gekeken 

naar sociale (f)actoren die het individu beïnvloeden.  

 

1.4.1 Ervaring met eerdere organisatieverandering(en) 

 

Wanneer individuen ervaring hebben met eerdere organisatieveranderingen, is de reactie op 

een nieuwe organisatieverandering afhankelijk van hun persoonlijke constructie (cognitief 

schema) van eerdere gebeurtenissen en situaties. Met zijn personal construct theory laat Kelly 

(1955) zien dat persoonlijke constructies ontstaan door interpretaties van de werkelijkheid 

(p.12). Deze interpretaties zijn afhankelijk van de manier waarop individuen anticiperen op 

gebeurtenissen en situaties en de manier waarop individuen deze analyseren. Omdat mensen  

verschillende ervaringen hebben, gebeurtenissen en situaties verschillend benaderen of  

interpreteren en deze interpretaties op verschillende wijze ordenen (p.55-56), is een 

constructie, en ook het constructieproces persoonlijk.  

Daarnaast is de constructie van de nieuwe organisatieverandering ook van belang. Individuen 

maken bij nieuwe gebeurtenissen en situaties de afweging of deze gelijkwaardig zijn of juist 

contrasterend (p.59). Hoewel ze daarbij de keuze hebben uit verschillende alternatieven zal 

een individu in de meeste gevallen wel kiezen voor het alternatief, die voor hem het beste uit 

komt (p.64). Ook bij een organisatieverandering zal een individu een keuze maken uit 

verschillende alternatieven. Zoals Kreber et al. het formuleren “ It is among (…) alternatives  
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that we have to select those that appear to be the most functional; it here where we have a 

choice to either resist change (…) or to be open to it “ (p. 434). Een individu zal in zijn  

afweging nagaan in welk opzicht de eigen well-being zal worden beïnvloed (Devos et al., 

2002). 

Bij de aankondiging van een nieuwe verandering komen ervaringen bovendrijven en worden 

associaties opgeroepen. Afhankelijk van de persoonlijke constructie over deze 

organisatieveranderingen en de overeenkomsten of juist de contrasten met de nieuwe 

organisatieverandering, maakt het individu een keuze voor het wel of niet accepteren van een 

de nieuwe verandering. Hierbij rekening houdend met wat hen het best uitkomt. Wanneer de 

verandering positieve consequenties heeft, zal men eerder positief zijn over de verandering, 

dan wanneer dit niet het geval is.  

 

Hoewel een individu handelt naar wat hem het best uitkomt, is de “history of change” van 

groot belang voor acceptatie. Dit komt doordat deze ervaringen uiteindelijk bepalen of een 

individu zich wil inspannen voor weer een verandering. Uit onderzoek van Devos et al. (2002) 

blijkt dat een geschiedenis van falende veranderingen negatieve invloed op het commitment 

aan de verandering (p. 13).  

Uit onderzoek van Reichers et al. (1997, in: Stanley et al., 2005: 432-433) blijkt dat 

individuen cynisch kunnen zijn ten opzichte van nieuwe veranderingen, wanneer die ervaring 

hebben met niet succesvolle veranderingen. Weer een verandering roept de associatie op met 

gefaalde veranderingen. Men zal hierin overeenkomst kunnen zien met de nieuwe 

verandering. Cynische individuen zullen volgens Stanley et al. ook minder optimistisch zijn 

over het mogelijke succes van de verandering (p.436). 

 

De onderzoeker heeft geen aanwijzingen kunnen vinden voor het bestaan van een relatie 

tussen ervaring met eerdere organisatieverandering(en) en commitment aan de organisatie. 

Echter deze ervaringen zijn wel van belang voor de steun aan de organisatieverandering en 

bovendien gedragsbepalend. Daarom verwacht de onderzoeker dat: Ervaringen met eerdere 

organisatieverandering(en) beïnvloeden op het organisatiecommitment van een  

medewerker (Hypothese 7).  

Om de invloed op de drie componenten van commitment te kunnen meten, is hypothese 7 

gespecificeerd en uitgesplitst. Positieve ervaringen met eerdere organisatieverandering(en), 

hebben:  

a) een positieve invloed op het affectief commitment van een medewerker. 

b) een negatieve invloed op het continue commitment van een medewerker. 

c) een negatieve invloed op het normatief commitment van een medewerker. 
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1.4.2  Reactie van collega’s  

Niet alleen in het alledaagse leven proberen mensen situaties en gebeurtenissen te 

interpreteren. Ook in organisaties speelt dit een grote rol, wanneer individuen gebeurtenissen 

zoals een organisatieverandering, moeten interpreteren. Echter interpretaties van een individu 

staan niet geheel op zichzelf, maar sluiten meestal aan op een al bestaande en gedeelde 

constructies. Individuen communiceren hun ideeën en proberen de denkbeelden van de ander 

te begrijpen. Op deze manier ontstaan er verschillende systemen waarin ideeën over de 

wereld en de werkelijkheid met anderen worden gedeeld (Kelly, 1955: 8-12).  

In de samenleving zijn culturele gemeenschappen een goed voorbeeld van een gedeelde 

constructies (Kelly, 1995: 55-56). Ook binnen organisaties bevinden individuen zich in 

gemeenschappen (communities). De leden van deze gemeenschappen hebben een 

vertrouwensband en communiceren met elkaar om gebeurtenissen, zoals een 

organisatieverandering, te interpreteren en hieraan betekenis te geven (Homan, 2006: 26 

Salanick & Pfeffer, 1978) Individuen kunnen overigens lid zijn van verschillende 

gemeenschappen binnen organisaties. Gemeenschappen wisselen ook betekenissen uit 

(Homan, 2006: 33-34). 

Andere onderzoekers erkennen ook het belang van groepen (of communities) in organisaties 

en daarbij ook de invloed van een groep op een individu bij organisatieveranderingen 

(Armenakis et al., 1993, Kets de Vries & Balazs, 1998, in: Devos et al., 2002: 11). Binnen de 

invloedsrelatie speelt zowel sociale differentiatie, als hiërarchische differentiatie, een rol 

(Armenakis et al., 1993). Vanuit de sociale gedachte is het lidmaatschap van een (sub)cultuur 

belangrijk. Maar ook hiërarchie kan van belang zijn. Hiërarchie kan psychologische grenzen 

optrekken en daarmee iemands geloof in of houding ten opzichte van bijvoorbeeld een 

organisatieverandering beïnvloeden. Tevens kan hiërarchie ook intentioneel of daadwerkelijke 

gedrag van groepsleden beïnvloeden.  

Kets de Vries en Balazs (1998) geven aan, dat de aanwezigheid van een groep, die de 

verandering steunt, ten goede komt aan het veranderingsproces. Bovendien blijkt uit 

onderzoeken van Buchanan (1974¹) en Patchen (1970) (beide in Steers, 1977: 48), dat een 

group attitude het organisatiecommitment beïnvloed. Een positieve group attitude zou dus niet  

alleen een positieve invloed kunnen hebben op het veranderingsproces, maar uiteindelijk ook 

op het commitment in de organisatie.  

Een individuele werknemer wordt door zijn (directe) collega’s beïnvloed in zijn reactie, houding 

en gedrag ten opzichte van een organisatieverandering. Salanick en Pfeffer (1978) geven 

hierbij nog een goed voorbeeld van taakverandering, waar bij de implementatie van een ssc 

sprake van kan zijn. Wanneer een werknemer niet weet hoe te reageren op bepaalde taken, 

laten collega’s doormiddel van hun statements horen en zien, hoe de medewerker kan  
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reageren. Wanneer een taak door vele collega’s als saai wordt aangemerkt, zal dit de 

beoordeling en reactie van een individuele medewerker beïnvloeden. Vaak wordt de reactie 

van collega’s overgenomen, al is het alleen maar om er (voor de buitenwereld) bij te horen 

(Salanick & Pfeffer, 1978: 229).  

De invloed van mensen waarmee een individuele werknemer omringd is, neemt een 

belangrijke plaats in bij organisatieverandering(en). Gezamenlijk proberen leden van 

gemeenschappen de verandering te interpreteren en daar hun houding op aan te passen. 

Homan (2006) omschrijft dat gedrag het resultaat is van “collectieve handelings- en 

zingevingprocessen” (p.17). Veranderen in organisaties doe je niet alleen, dat doe je samen. 

(Homan, 2006: 25).  

Hoewel er geen aantoonbare relatie is met organisatiecommitment, is de invloed van collega’s 

van invloed op het gedrag van individuen. Op hiervan is de volgende verwachting 

geformuleerd: De reactie van collega’s op de komst van het ssc, heeft invloed op het 

organisatiecommitment van een medewerker (Hypothese 8).  

Om de invloed op de drie componenten van commitment te kunnen meten, is hypothese 8 

gespecificeerd en uitgesplitst. Een positieve reactie van collega’s over de komst van het ssc, 

heeft:  

a) een positieve invloed op het affectief commitment van een medewerker. 

b) een negatieve invloed op het continue commitment van een medewerker. 

c) een negatieve invloed op het normatief commitment van een medewerker. 

 

1.5 Factor 4: de sector  

Hoe een verandering wordt geïmplementeerd, wat de gevolgen van de verandering zijn, 

invloed van de sociale context; het zijn allemaal factoren die het organisatiecommitment 

kunnen beïnvloeden. Echter is het ook denkbaar dat er sprake kan zijn van invloeden die los 

staan van de organisatieverandering zelf. Omdat het onderzoek zowel wordt getoetst in 

private als in publieke organisaties, wordt in dit onderzoek de invloed van de sector waarin de 

organisatie opereert, op het organisatiecommitment van een medewerker, meegenomen.  

 

1.5.1  De kenmerken van de publieke sector  

In de inleiding werd al gesproken over de groeiende bedrijfsmatige benadering in publieke 

organisaties. Hiermee lijkt het verschil tussen publieke en private organisaties te vervagen. In 

de publieke sector wordt volgens Noordegraaf en Teeuw (2003) “serieus gezocht naar 

manieren om het ‘beter’ of ‘anders’ te doen” . Tegelijkertijd wordt hierbij geen rekening 

gehouden met de specifieke kenmerken van de publieke sector (p. 2). 

Op basis van een onderzoek van Perry en Porter (1982) schets Rainey (2003) de kenmerken,  
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en daarmee gelijk de complexiteit, van de publieke context (ten opzichte van de context van 

de private sector). Ten eerste hebben organisaties in de publieke sector veelal geen 

economische doelstellingen, zoals bijvoorbeeld het maken van winst. Hierdoor zijn 

consequente en consistente doel- en performance-indicatoren vaak niet aanwezig. Daarnaast 

zijn de processen voor het vormen van beleid vaak complex en dynamisch. Dit komt door de 

betrokkenheid van vele partijen en de aanwezigheid van verschillende prioriteiten, belangen 

en agenda’s. Daarnaast is vaak sprake van de aanwezigheid van verschillende, abstracte en 

soms conflicterende waarden. Een vierde factor voor complexiteit is de regeltjesdrift en de 

bureaucratie in de publieke sector. Tot slot heeft ook het (externe) politieke klimaat grote 

invloed op de complexiteit van de publieke sector (p. 223-224). 

De kenmerken laten zien dat een bedrijfsmatige manier van organiseren in de publieke sector 

nog niet zo gemakkelijk is. Bovendien heeft men naast de complexe kenmerken ook nog eens 

te maken met verdeeldheid over de bedrijfsmatige werkwijze in de publieke sector. 

Noordegraaf en Teeuw (2003) omschrijven twee kampen. Het ene kamp is gelukkig met de 

ontwikkeling en ziet het als een manier om de “verloedering” en “veroudering” in de publieke 

sector, en dan met name binnen het openbaar bestuur, aan te pakken. De grens tussen 

publiek en privaat is vervaagd door de overgang van de “maakbare industriële” samenleving, 

naar een “ongrijpbare, post industriële, kennissamenleving”. De hierboven beschreven 

karakteristieken van de publieke sector zijn “op losse schroeven” komen te staan. Volgens dit 

kamp is de publieke sector niet heel ‘anders’ meer. Organisaties in de publieke sector, en dan 

met name de overheid, zijn nu te groot, te log en te duur. De private sector is een voorbeeld. 

Volgens dit kamp moet de publieke sector ook efficiënt en effectief gaan presteren. De 

redenering van dit kamp past volgens Noordegraaf en Teeuw binnen de normalisatietendens.  

Het andere kamp ziet weinig heil in de nieuwe manier van werken, omdat zij van mening zijn 

dat de publieke en private organisatie nu eenmaal te veel van elkaar verschillen. Publieke 

organisaties zijn ‘anders’ en daarom past een private werkwijze niet binnen de publieke 

context. Deze redenering past binnen de poliseringstedens. Deze tendens bestaat uit het 

benadrukken van de specifieke aard van de prestaties en resultaten in publieke organisaties 

plus de complexe dienstverlening. Zij zien vooral de beperkingen van een efficiënte en 

effectieve werkwijze. Structuren, rollen en cultuur verschillen in de private en publieke sector. 

Problemen, partijen en verhoudingen zijn anders. Bovendien moet de publieke sector waken 

voor het algemeen belang (p. 2-4).  

 

Vanuit de politiserende tendens past ook de redenering dat de kenmerken en de complexiteit 

van de publieke sector bepaalde gevolgen heeft voor de werknemers. Buchanan (1974, 1975) 

en Perry & Porter (1982) (beide in: Rainey, 2003: 224) noemen bijvoorbeeld het bestaan van 

vage doelen voor functies (en ook voor de organisatie), weinig persoonlijke aandacht voor 

werknemers en onstabiele verwachtingen. De angst van Barton (1980), Lipsky (1980), Lynn  
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(1981), Michelson (1980) en Warwick(1975) (allen in: Rainey, 2003: 224) is de verzanding 

van de werknemers op het laagste en middelste niveau, in regels, beperkingen, 

tegenstrijdigheden, ofwel de bureaucratie.  

 

1.5.2  Organisatiecommitment in de publieke sector 

Verschillende onderzoeken naar het organisatiecommitment van managers (Buchanan 

1974,1975; Flynn & Tannenbaum, 1993; Moon, 2000, allen in: Rainey, 2003: 285-286) wijzen 

uit, dat het commitment van managers in de publieke sector lager is dan die van managers uit 

de private sector. Uit Buchanans (1974,1975) onderzoek bleek dat publieke managers niet het 

gevoel hebben, dat ze een persoonlijke impact hebben op de organisatie. Een andere reden 

voor verlaagd commitment aan de organisatie is, dat commitment in een publieke organisatie 

niet binnen de lijn der verwachting ligt; de werkgroepen zijn divers en vormen daardoor geen 

verbinding met de organisatie.  

In het onderzoek van Flynn & Tannenbaum (1993) scoorden publieke managers laag op de 

mate van duidelijkheid, autonomie en uitdaging in hun werk. Daarbij waren de mate van 

duidelijkheid en autonomie het sterkst van invloed op de lage commitment scores.  
In onderzoeken waarin organisatiecommitment niet direct is gemeten, blijken de uitkomsten 

ook te wijzen op een verlaagd commitment in de publieke sector (Boyatzis, 1982; Chubb & 

Moe, 1990, allen in: Rainey, 2003: 286). En ook verschillende case-observaties (Michelson, 

1980; Cherniss, 1980, beide in: Rainey, 2003: 286) schetsen het beeld van een verlaagd 

organisatiecommitment in publieke organsiaties. Voornaamste reden hier was de bureaucratie.  

Toch zijn er ook andere geluiden. Er zijn studies die hebben uitgewezen dat werknemers in de 

publieke sector niet per definitie een verlaagd commitment hebben (Balfour & Wechsler, 

1990,1996; Steinhaus & Perry, 1996, allen in: Rainey, 2003: 287). Het onderzoek van 

Steinhaus & Perry concentreerde zich daarbij op verschillende niveaus; ook op werknemers die 

niet op het managementniveau werkten. Romzek en Hendricks (1982, in: Rainey, 2003: 287) 

geven bovendien aan dat een verlaagd organisatiecommitment geen indicatie hoeft te zijn  

voor een verlaagde publieke service motivatie7. Werknemers in de publieke sector kunnen 

alsnog gecommitteerd zijn aan verlenen van diensten of aan maatschappelijke waarden en 

missies. De organisatie hoeft hierbij niet het belangrijkste instituut te zijn.  

Tot slot laten DiIlulio (1994) en Riccucci (1995) (beiden in Rainey, 2003: 287) zien dat er zelfs 

sprake van hoog gecommitteerde administratieve managers en professionals bij de overheid.  

 

                                                 
7 Verzamelnaam die onderzoekers gebruiken om aan te geven waarom mensen voor publieke organisaties  
  willen werken. Dit heeft volgens de onderzoekers onder andere te maken met de service ethos in de  
  publieke sector en met de behoefte om diensten aan de maatschappij (of burgers) te verlenen (Rainey,  
  2003: 243) 
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Conclusie is dat de resultaten over organsiatiecommitment in de publieke sector divers zijn. 

Rainey (2003) concludeert dat er geen duidelijke aanwijzingen zijn voor verlaagd 

organisatiecommitment in de publieke sector. En wanneer wel sprake is van een verlaagd 

commitment, lijkt dit een gevolg te zijn van telkens terugkerende redenen zoals, de 

hoeveelheid regels, complexe doelen en politieke interventies (p.287). Kenmerken die de 

publieke sector typeren (Perry & Porter, 1982, in: Rainey, 2003). Andere redenen zijn volgens 

Rainey (2003) uitstroom en onzekerheid. Hiertegen over staat dat mensen het belang van het 

werk, het verlenen van diensten en hard werken positief vinden (p.287).  

 

Mensen zijn om verschillende redenen werkzaam bij een publieke organisatie en daarmee om 

verschillende redenen gecommitteerd aan een publieke organisatie. Verschillende 

onderzoekers hebben met studies uitgewezen dat het organisatiecommitment van werknemers 

in de publieke sector lager is dan van werknemers uit de private sector. Anderen bewezen het 

omgekeerde. En er zijn onderzoekers die bewezen dat er van een verschil geen sprake is.  

Uitgaande van een mogelijk verschil in organisatiecommitment is het de vraag wat het effect 

is van een bedrijfsmatige organisatieverandering als de implementatie van een ssc. Gezien de 

specifieke kenmerken van de publieke sector en het bestaan van verschillende visies op het 

bedrijfsmatige besturen en organiseren van publieke organisaties, is het denkbaar dat de 

transitie naar het ssc op de medewerkers in de publieke sector, ten opzichte van medewerkers 

in de private sector, een andere uitwerking heeft gehad op het organisatiecommitment. De 

onderzoeker heeft hiervoor de volgende verwachting geformuleerd: De sector, publiek of 

privaat, is bij een (bedrijfsmatige) organisatieverandering als de implementatie van 

een ssc, van invloed op het organisatiecommitment van een medewerker (Hypothese 

9). 

Om de invloed op de drie componenten van commitment te kunnen meten, is hypothese 9 

gespecificeerd en uitgesplitst.  

a) De transitie naar het ssc heeft op het affectief organisatiecommitment van medewerkers in 

de publieke sector een negatievere invloed dan op het affectief organisatiecommitment van 

medewerkers in de private sector. 

b) De transitie naar het ssc heeft op het continue organisatiecommitment van medewerkers in 

de publieke sector een positievere invloed dan op het continue organisatiecommitment van 

medewerkers in de private sector. 

c) De transitie naar het ssc heeft op het normatief organisatiecommitment van medewerkers 

in de publieke sector een positievere invloed dan op het affectief organisatiecommitment van 

medewerkers in de private sector. 
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1.6 Samenvatting hypothesen  

 

Door de hoeveelheid hypothese volgt hieronder een overzicht van de hypothese die in het 

onderzoek zullen worden onderzocht.  

 

Hypothese 1:  

De beoordeling van een medewerker van de communicatie over de plannen en de 

voortgang van de implementatie van het ssc, beïnvloed het organisatiecommitment 

van een medewerker  

Om de invloed op de drie componenten van commitment te kunnen meten, is hypothese 1 

gespecificeerd en uitgesplitst. Wanneer informatie over de plannen en de voortgang van de 

implementatie van het ssc volgens de medewerker voldoende is gecommuniceerd, heeft dit: 

a) een positieve invloed op het affectief commitment van een medewerker.  

b) een negatieve invloed op het continue commitment van een medewerker. 

c) een negatieve invloed op het normatief commitment van een medewerker. 

 

Hypothese 2:  

De beoordeling van de participatiemogelijkheden en de mening over de noodzaak 

van participatie, beïnvloeden het organisatiecommitment van een medewerker.  

Om de invloed op de drie componenten van commitment te kunnen meten, is hypothese 2 

gespecificeerd en uitgesplitst. Wanneer een medewerker de mogelijkheden om te participeren 

voldoende vindt en participatie tevens noodzakelijk vindt, heeft dit: 

a) een positieve invloed op het affectief commitment van een medewerker. 

b) een negatieve invloed op het continue commitment van een medewerker.  

c) een negatieve invloed op het normatief commitment van een medewerker.  

Hypothese 3: 

Wanneer een medewerker dankzij de leidinggevende begrijpt wat het nut en de 

noodzaak is van de transitie naar het ssc, heeft dit invloed op het 

organisatiecommitment van een medewerker.  

Om de invloed op de drie componenten van commitment te kunnen meten, is hypothese 3 

gespecificeerd en uitgesplitst. Wanneer een medewerker dankzij de leidinggevende begrijpt 

van het nut en de noodzaak is van de transitie naar het ssc, heeft dit: 

a) een positieve invloed op het affectief commitment van een medewerker. 

b) een negatieve invloed op het continue commitment van een medewerker. 

c) een negatieve invloed op het normatief commitment van een medewerker.  
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Hypothese 4: 

Hoe een medewerker zich tijdens het veranderingsproces behandeld voelt heeft 

invloed op het organisatiecommitment van een medewerker.  

Om de invloed op de drie componenten van commitment te kunnen meten, is hypothese 4 

gespecificeerd en uitgesplitst. Wanneer een medewerker zich tijdens het veranderingsproces 

eerlijk behandeld voelt, heeft dit: 

a) een positieve invloed op het affectief commitment van een medewerker.  

b) een negatieve invloed op het continue commitment van een medewerker.  

c) een negatieve invloed op het normatief commitment van een medewerker.  

Hypothese 5: 

Vertrouwen in het topmanagement heeft invloed op het organisatiecommitment van 

een medewerker . 

Om de invloed op de drie componenten van commitment te kunnen meten, is hypothese 5 

gespecificeerd en uitgesplitst. Wanneer een medewerker vertrouwen heeft in het 

topmanagement, heeft dit: 

a) een positieve invloed op het affectief commitment van een medewerker. 

b) een negatieve invloed op het continue commitment van een medewerker.  

c) een negatieve invloed op het normatief commitment van een medewerker. 

 

Hypothese 6:  

De beoordeling van de consequenties van de komst van een ssc door een 

medewerker, heeft invloed op het organisatiecommitment van een medewerker.  

Om de invloed op de drie componenten van commitment te kunnen meten, is hypothese 6 

gespecificeerd en uitgesplitst. Daarvoor zijn per verandering en per type commitment 

hypothesen op gesteld.  

a) Wanneer een medewerker positief staat ten opzichte van de consequenties van de 

wijzigingen in de structuur, heeft dit: 

a-1) een positieve invloed op het affectief commitment van een medewerker. 

a-2) een negatieve invloed op het continue commitment van een medewerker. 

a-3) een negatieve invloed op het normatief commitment van een medewerker.  

b) Wanneer een medewerker positief staat ten opzichte van de consequenties van de 

wijzigingen in het taken, heeft dit: 

b-1) een positieve invloed op het affectief commitment van een medewerker. 

b-2) een negatieve invloed op het continue commitment van een medewerker. 

b-3) een negatieve invloed op het normatief commitment van een medewerker. 
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c) Wanneer een medewerker positief staat ten opzichte van de consequenties van de 

wijzigingen in de afhankelijkheidsrelaties, heeft dit: 

c-1) een positieve invloed op het affectief commitment van een medewerker. 

c-2) een negatieve invloed op het continue commitment van een medewerker. 

c-3) een negatieve invloed op het normatief commitment van een medewerker. 

 

Hypothese7: 

Ervaringen met eerdere organisatieverandering(en) beïnvloeden op het 

organisatiecommitment van een medewerker.  

Om de invloed op de drie componenten van commitment te kunnen meten, is hypothese 7 

gespecificeerd en uitgesplitst. Positieve ervaringen met eerdere organisatieverandering(en), 

hebben:  

a) een positieve invloed op het affectief commitment van een medewerker. 

b) een negatieve invloed op het continue commitment van een medewerker. 

c) een negatieve invloed op het normatief commitment van een medewerker. 

 

Hypothese 8: 

De reactie van collega’s op de komst van het ssc, heeft invloed op het 

organisatiecommitment van een medewerker. 

Om de invloed op de drie componenten van commitment te kunnen meten, is hypothese 8 

gespecificeerd en uitgesplitst. Een positieve reactie van collega’s over de komst van het ssc, 

heeft:  

a) een positieve invloed op het affectief commitment van een medewerker. 

b) een negatieve invloed op het continue commitment van een medewerker. 

c) een negatieve invloed op het normatief commitment van een medewerker. 

 

Hypothese 9: 

De sector, publiek of privaat, is bij een (bedrijfsmatige) organisatieverandering als 

de implementatie van een ssc, van invloed op het organisatiecommitment van een 

medewerker.  

Om de invloed op de drie componenten van commitment te kunnen meten, is hypothese 9 

gespecificeerd en uitgesplitst.  

a) De transitie naar het ssc heeft op het affectief organisatiecommitment van medewerkers in 

de publieke sector een negatievere invloed dan op het affectief organisatiecommitment van 

medewerkers in de private sector. 

b) De transitie naar het ssc heeft op het continue organisatiecommitment van medewerkers in 

de publieke sector een positievere invloed dan op het continue organisatiecommitment van 

medewerkers in de private sector. 
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c) De transitie naar het ssc heeft op het normatief organisatiecommitment van medewerkers 

in de publieke sector een positievere invloed dan op het affectief organisatiecommitment van 

medewerkers in de private sector. 
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Methodische verantwoording  

Hoofdstuk 2 

 

In dit hoofdstuk wordt ten eerste een korte samenvatting gegeven van de te onderzoeken 

factoren. Vervolgens wordt een beschrijving gegeven van de deelnemende organisaties. 

daarna wordt een toelichting gegeven op de onderzoeksmethode. Daarbij wordt ingegaan op 

de meetinstrumenten, de operationalisering van de onderzoeksfactoren, de 

onderzoekspopulatie, de respons en de non-respons en, tot slot, op de analysemethode.  

 

2.1 De onderzoeksvraag 

De vraagstelling in dit onderzoek luidt: 

Welke factoren beïnvloeden het commitment aan de organisatie van een medewerker die een 

transitie naar een ssc hebben meegemaakt?   

 

In dit onderzoek wordt van een viertal factoren de invloed op het organisatiecommitment 

onderzocht. De eerste factor die is onderzocht is invloed van het veranderingsproces op het 

organisatiecommitment. Deze factor is opgebouwd uit een vijftal subfactoren: de 

communicatie van informatie, de beoordeling van de participatie mogelijkheden, begrip van 

het nut en de noodzaak van de verandering, dankzij de leidinggevende, de beoordeling van de 

eerlijkheid van het proces en vertrouwen in het topmanagement.  

De tweede factor is de invloed van de beoordeling van de consequenties van de verandering. 

De derde factor is de invloed van de sociale context. Deze factor bestaat uit twee subfactoren: 

de invloed van ervaring met een eerdere organisatieverandering(en) en de invloed van de 

houding van collega’s op een individuele werknemer. 

Tot slot is de invloed van de sector op het organisatiecommitment van individu, die een 

organisatieverandering heeft meegemaakt, onderzocht.  

 

Op pagina 39 tot met 42 zijn de hypothesen voor de te onderzoeken samengevat.  

 

2.1.1 Toelichting op begrippen 

Commitment Onder commitment wordt in dit onderzoek verstaan: een motiverende kracht 

die een werknemer aan een organisatie bindt en richting geeft aan gedrag. Deze kracht 

beïnvloedt enerzijds de mind-set van de werknemer en daarmee de beslissing om te blijven 

werken bij de organisatie. Anderzijds beïnvloedt het, het daadwerkelijke gedrag; het handelen 

waaruit blijkt dat de werknemer zich conformeert aan een situatie en/of aan de doelen van de  
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organisatie. Hierbij geldt dat de werknemer niet per definitie positief hoeft te zijn over de 

situatie en dat de situatie ook niet per definitie positief is.  

Transitie Van Dale omschrijft een transitie als een overgang (www.vandale.nl). In dit 

onderzoek wordt onder transitie verstaan de overgang van de ene organisatievorm naar een 

andere organisatievorm. Van dit soort typen transities zijn er vele voorbeelden te noemen: 

reorganisaties, fusies en overnames. In dit onderzoek gaat het om een transitie naar een ssc.  

Shared service center Zoals eerder aangegeven wordt voor de definitie van een ssc de 

definitie van Strikwerda (2004) gebruikt. Hij omschrijft een ssc als “een resultaat 

verantwoordelijke eenheid (RVE) in de interne organisatie van een onderneming, 

overheidsinstelling of non-profit instelling, die tot taak heeft het leveren van diensten op een 

specifieke specialisatie (zoals administratie, personeelszaken, informatietechnologie, inkoop, 

e.d.), aan de operationele eenheden van die onderneming (zoals business units, divisies of 

werkmaatschappijen), op basis van een overeenkomst tegen een verrekenprijs” (p.) 

 

2.2 Onderzoeksorganisaties 

Het onderzoek richt zich op organisaties, zowel in de publieke als de private sector, die bij 

voorkeur niet langer dan vier jaar geleden een ssc hebben geïmplementeerd. Het gaat hierbij 

om ssc’s die onderdeel zijn gebleven van de moederorganisatie die de andere organisatie 

onderdelen intern bedienen. Daarvoor is willekeurig gezocht naar organisaties die een intern 

ssc hebben. Aan het onderzoek hebben twee organisaties meegedaan.  

Één van de deelnemende organisaties heeft aangegeven anoniem te willen deelnemen. 

Daarom is gekozen om geen van de deelnemers bij name te noemen.  

 

2.2.1 Een logistieke dienstverlener (private sector) 

De eerste deelnemer is een logistieke dienstverlener. De onderdelen van deze organisatie zijn 

wereldwijd verspreidt. Vanwege de grote van het bedrijf zijn er onderdelen die een eigen ssc 

hebben. Voor het onderzoek is een financieel ssc benaderd, die een van de takken van de 

organisatie in Nederland ondersteunt.  

Voor de komst van het ssc, in 2006, werden facturen binnen de tak van de onderneming op de 

verschillende vestigingen lokaal georganiseerd. Nu wordt de grootboek administratie en de 

verwerking en afhandeling van facturen, voor de verschillende vestigingen, in het ssc 

georganiseerd.  In totaal zijn 31 mensen werkzaam in het ssc. Daarvan hebben 16 

medewerkers de transitie naar het ssc meegemaakt. Deze 16 mensen zijn allemaal benaderd 

voor deelname aan het onderzoek.  

De logistieke dienstverlener is een organisatie in de private sector. De organisatie is niet in  
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handen van de overheid en heeft een winstoogkenmerk.  

 

2.2.2 Een gemeente (publieke sector)  

De tweede deelnemende is een gemeente van een stad met ruim 170.000 inwoners. Voor een  

reorganisatie van de dienstenstructuur is een ssc opgezet, die sinds 1 maart 2006 

operationeel is. Het ssc dient als ondersteuning van de ambtelijke organisatie van de 

gemeente. Het ssc bestaat uit acht staf- en middelenfuncties: afdeling Communicatie, afdeling 

Documentmanagement en Archief, afdeling Financiën, afdeling Informatievoorziening, afdeling 

Inkoop en aanbesteding, afdeling Interne Dienstverlening, afdeling Juridische Zaken en 

afdeling Personeel en Organisatie.  

Tijdens de overgang naar het ssc heeft een derde van de medewerkers, waarop de 

organisatieverandering betrekking had, belangstelling getoond in een andere functie. Dit 

kwam mede doordat 18% van de functies kwamen te vervallen en 3% van de medewerkers 

overtallig werd. In totaal werken er nu 385 mensen voor het ssc van de gemeente. Ongeveer 

60% van deze groep heeft de transitie naar het ssc meegemaakt. Voor het onderzoek zijn 234 

mensen, van de verschillende onderdelen van het ssc, benaderd om te deel nemen aan het 

onderzoek.  

De deelnemende gemeente is een publieke organisatie. Zij valt direct onder het toezicht van 

de overheid.   

 

2.3 De onderzoeksmethoden 

 

2.3.1 Meetinstrumenten 

Om de invloed van de factoren op het organisatiecommitment te meten is een kwantitatieve 

onderzoeksmethode toegepast. Door gebruik te maken van een kwantitatieve 

onderzoeksmethode werd het mogelijk om een groot aantal mensen te vragen naar hun 

ervaring met de transitie naar een ssc. Met een groot aantal respondenten is de kans op 

significante en generaliseerbare resultaten, groter.  

Door middel van een online applicatie (Netquestionnairs) is een vragenlijst opgesteld. De 

vragenlijst is opgenomen in Bijlage 1.  

Om de betrouwbaarheid en validiteit nog verder te vergroten is de vragenlijst vooraf getest. 

Omdat in het onderzoek een redelijk groot aantal items (de invloedsfactoren) zijn opgenomen, 

zijn de meeste items gemeten door enkele schalen. Dit om te voorkomen dat de vragenlijst te 

lang zou worden. Het feit dat niet alle items zijn gemeten door meerdere schalen, kan 

mogelijk ten koste gaan van de validiteit en de betrouwbaarheid van de vragen.   

Voor items waarbij meerdere schalen zijn gemeten is de Cronbach’s Alpha (α) gebruikt om de  
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samenhang tussen de vragen te controleren. Bij een betrouwbare schaal is de Alpha waarde 

minimaal 0,6. 

2.3.2 Operationalisering 

Commitment is gemeten aan de hand van drie componenten: affectief, continue en normatief 

commitment (Allen & Meyer, 1997). Iedere component staat voor de redenen waarom iemand 

gecommitteerd is aan een organisatie. Voor het meten van commitment is gebruik gemaakt 

van een gerenommeerde vragenlijst van Meyer & Allen (1997). Voor dit onderzoek is de 

Nederlandse vertaling gebruikt (De Gilder et al., 1997). Affectief commitment is gemeten door 

vraag 36, 41, 43, 45 en 50, α = 0,79. Continue commitment is gemeten door vraag 37, 39, 

44, 47 en 49, α = 0, 86. Normatief commitment is gemeten door vraag 38, 40, 42, 46 en 48, 

α = 0,66.  

Om na te gaan door wie en op welke wijze medewerkers zijn geïnformeerd over en ten tijde 

van de transitie naar het ssc zijn twee vragen gesteld (vraag 12 en 13). Vervolgens is de 

beoordeling van de communicatie van informatie over en ten tijde van de transitie naar 

het ssc, gemeten aan de hand van de vragen 14, 15, 16, 17, 18, 19 en 20, α = 0,86. De 

vragen zijn door de onderzoeker opgesteld.  

Om de invloed van de beoordeling van de factor participatie te meten is eerst een 

controlevraag gesteld (vraag 29), om daarmee de mensen te selecteren die naar eigen mening 

hebben kunnen participeren in het veranderingsproces. Vervolgens is de beoordeling van de 

participatie gemeten aan de hand van vraag 30. Daarna is nog een controlevraag gesteld 

(vraag 31), om hiermee na te gaan welke respondenten het ook daadwerkelijk noodzakelijk 

vinden om te kunnen particperen. De vragen zijn gericht op consultive participation (Reichers 

et al., 1997); een vorm van participatie waarbij de werknemers worden geconsulteerd en 

daarbij hun mening kunnen geven. Ze hebben hierbij geen recht op het nemen van 

beslissingen. De vragen zijn door de onderzoeker opgesteld.  

De factor begrip van het nut en de noodzaak dankzij de leidinggevende is gemeten aan 

de hand van twee items. Eerst is een controlevraag gesteld (vraag 27) om na te gaan of 

mensen het nut en de noodzaak van de komst van het ssc begrepen. Vervolgens is de vraag 

gesteld of dit begrip is ontstaan door toedoen van de leidinggevende (vraag 28). De vragen 

zijn door de onderzoeker opgesteld.  

Eerlijkheid van het veranderingproces, ofwel eerlijkheid van procedures en beslissingen in 

het veranderingproces is gemeten door te vragen naar de perceptie van medewerkers op de 

eerlijkheid van het veranderingsproces (interactional justice). Het item is gemeten door vraag 

24, 25 en 26. Bij het bereken van de alpha bleek echter geen correlatie te bestaan tussen de  
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drie vragen. De alpha had een waarde van - 0,74. Bij controle is gebleken dat vraag 26 geen 

vraag is over eerlijkheid van het veranderingsproces. Om deze reden is het item niet in het 

onderzoek opgenomen. Interactional justice is gemeten door middel van vraag 24 en 25, α 

=0,75.  De vragen zijn door de onderzoeker opgesteld en gebaseerd op de theorie over 

interactional justice (Barling & Philips, 1993; Paterson, 2002). 

Vertrouwen in het management is gemeten door vraag 21, 22, 23, α = 0,77. De vragen 

zijn gericht op vertrouwen in het topmanagement. Er is voor deze focus gekozen om te 

voorkomen dat een werknemer specifiek een persoon (manager) in gedachte neemt. Zo wordt 

de betrouwbaarheid van de antwoorden gewaarborgd, omdat mensen het management als 

geheel beoordelen De vragen, die door de onderzoeker zijn opgesteld, zijn gebaseerd op Perry 

et al. (2007:4).  

Om de beoordeling van de consequenties van de organisatieverandering te meten is 

onderscheid gemaakt in drie algemene consequenties: wijziging(en) in de structuur, 

wijziging(en) in taken en wijziging(en) in de afhankelijkheidsrelaties. Om beeld te krijgen met 

welke consequenties mensen te maken hebben gekregen is een eerst een controlevraag 

gesteld (vraag 32). De antwoordmogelijkheden van de vragen vormen concrete veranderingen 

van de drie bovengenoemde wijzigingen.  

De beoordeling van de consequenties is gemeten door vraag 33 en 34. Vraag 35 is een 

controlevraag voor de beoordeling van de consequenties. De vragen, die door de onderzoeker 

zijn opgesteld, zijn gebaseerd op de theorie van Strikwerda (2004).  

Om na te gaan of werknemers eerder te maken hebben gehad met  

organisatieverandering(en) is eerste een controlevraag gesteld (vraag 8). Vervolgens is de 

beoordeling van de ervaring met eerdere organisatieverandering(en) is gemeten door 

vraag 9. De vragen zijn door de onderzoeker opgesteld.  

De invloed van de beoordeling van de reactie van collega’s is gemeten door een vraag 

te stellen over de reactie van de collega’s op de komst van het ssc (vraag 11). Daarnaast is 

een controlevraag opgesteld over de eigen reactie op de komst van het ssc (vraag 10). De 

vragen zijn door de onderzoeker opgesteld.  

Om te meten of het type sector invloed heeft op het organisatiecommitment van een 

medewerker die een transitie naar een ssc heeft ondergaan, is aan de medewerkers gevraagd 

in welke sector zij werkzaam zijn (vraag 5).  

Overige vragen in de enquête zijn om verschillende redenen aan de lijst toegevoegd. De 

vragen 1 tot en met 7 zijn demografische variabelen. Deze vragen zijn gesteld om een beeld 

te krijgen van de onderzoekspopulatie.   
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Vraag 51 gaf de respondenten de mogelijkheid om een vraag te stellen of een opmerking te 

maken na aanleiding van de vragenlijst.  

 

2.3.3 Onderzoekspopulatie 

Van de organisaties met een intern ssc is door de contactpersonen een steekproef genomen. 

De contactpersonen hebben binnen de deelnemende organisaties medewerkers van het ssc 

benaderd, de populatie van dit onderzoek. De selectie van de populatie is in principe 

gebaseerd op de volgende criteria: 

• De medewerker heeft de transitie naar het ssc meegemaakt. Hierbij gaat het niet om 

veranderingen of verbeteringen in bestaande ssc’, maar om de opzet van een nieuw 

ssc.  

• De medewerker is, na de transitie, (nu) nog werkzaam bij het ssc.  

De respondenten zijn per mail benaderd met daarin een link naar de vragenlijst. Op deze 

manier is geprobeerd om zoveel mogelijk medewerkers te benaderen en deel te laten nemen. 

Op deze manier is geprobeerd om een zo betrouwbaar mogelijkheid resultaat te genereren, 

die bovendien generaliseerbaar is.   

 

2.3.4 Respons 

De enquête heeft vier weken online gestaan. Van de 250 benaderde respondenten zijn er 199 

aan de vragenlijst begonnen. Dit komt neer op 80%. Hoewel 157 respondenten alle vragen tot 

en met de laatste inhoudelijke vraag hebben ingevuld, zijn er bij de laatste vraag nog 3 

respondenten afgevallen. Het betreft een vraag waarbij men nog een vraag kon stellen of een 

opmerking kon maken na aanleiding van de vragenlijst. Dit betekent dat 154 respondenten de 

gehele vragenlijst hebben afgerond, wat neerkomt op een respons van 61,6% van de 

benaderde respondenten. Van deze groep hebben 129 respondenten aangegeven de 

verandering naar het ssc te hebben meegemaakt. Om betrouwbare en valide metingen te 

kunnen doen, heeft de onderzoeker besloten om de respondenten die hebben aan gegeven de 

verandering niet te hebben meegemaakt, uit te sluiten van het onderzoek. Dit betekent een 

bruikbare respons van 51,6% van het totaal benaderde respondenten.  

Van de 129 respondenten is 55,8% man en 44,2% vrouw. 2,3% van deze groep is tussen de 

20 en 30 jaar oud, 27,1% is tussen de 31 en 40 jaar oud, 35,7% is tussen de 41 en 50 jaar 

oud en 34,9%, tot slot, is tussen de 51 en 60 jaar oud. De gemiddelde leeftijd van populatie is 

46 jaar.  

17,1% van de 129 respondenten heeft alleen een diploma voor middelbaar onderwijs, 20,9% 

heeft een MBO opleiding afgerond, 44,2% heeft een HBO opleiding genoten en 16,3% heeft  
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een opleiding op WO niveau. 1,6% heeft anders geantwoord.  

Van de 129 respondenten zijn 10 respondenten (7,8%) werkzaam in de private sector en 119 

respondenten (92,2%) in de publieke sector.  

2.3.3.1 Verklaring voor non-respons 

51,6% van de respons was bruikbaar voor de data-analyse van dit onderzoek. De overige 

respondenten die aan de vragenlijst zijn begonnen, 199 respondenten, zijn om verschillende 

redenen uit gesloten van het onderzoek. 25 respondenten, die wel de gehele vragenlijst 

hebben ingevuld, zijn uitgesloten vanwege het feit dat zij hebben aangegeven de verandering 

naar het ssc niet te hebben meegemaakt. Hoewel de respondenten zijn geselecteerd op hun 

ervaring met de transitie naar het ssc, hebben toch een aantal mensen de link van de enquête 

ontvangen.  

3 respondenten hebben de laatste vraag van de enquête, waarbij zij de mogelijkheid kregen 

om een vraag te stellen of een opmerking te maken, niet ingevuld. Om technische konden 

deze vragenlijsten niet worden betrokken in het onderzoek.  

42 respondenten zijn begonnen aan de vragenlijst, maar hebben deze niet afgerond. Er is in 

de vragenlijst geen duidelijk punt aan te wijzen waarop de meeste respondenten het invullen 

van de vragenlijst hebben gestaakt. Mensen zijn, om voor de onderzoeker onduidelijke 

redenen, gestopt. Wel is duidelijk dat het aantal respondenten omlaag ging naarmate de 

vragenlijst zijn einde naderde.  

51 respondenten zijn niet aan de enquête begonnen. De redenen hiervoor zijn bij de 

onderzoeker onbekend.  

Ondanks de non-respons heeft de onderzoeker vooraf een aantal stappen ondernomen om de 

respons te vergroten. Ten eerste hebben de leidinggevenden een aanbeveling geschreven in 

de mail naar de respondenten. Daarnaast hebben de respondenten een herinnering ontvangen 

via de mail. Na de herinnering nam de respons toe. Ten derde is in de begeleidende mail het 

emailadres van de onderzoeker vermeld, zodat de respondent vragen kon stellen of 

opmerkingen konden doorgeven. Dit leverde enkele vragen op die vooral van technische aard 

waren. Ook hebben een aantal respondenten een reden gegeven waarom zij de vragenlijst 

niet konden invullen. Tot slot hebben de respondenten in de vragenlijst zelf ook de 

mogelijkheid gekregen om vragen te stellen en/of opmerkingen te maken.  

 

2.3.5 Analyse  

De vragenlijst bestond voor het grootste gedeelte uit stellingen. Hierbij konden de 

respondenten aangeven in hoeverre zij het eens waren met de stelling. De antwoordschalen  
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waren vorm gegeven op basis van de Likert scale. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de 

5-puntschaal:  

1. Helemaal mee eens 

2. Mee eens 

3. Neutraal 

4. Oneens 

5. Helemaal oneens 

Daarnaast waren er enkele vragen waarbij de respondenten, op dezelfde wijze, konden 

aangegeven in hoeverre ze positief waren over een bepaald item. Ook waren er enkele 

keuzevragen waarbij de respondenten één, of wanneer aangegeven meerdere, van de 

antwoordmogelijkheden konden kiezen. Tot slot waren een klein aantal open vragen, waarbij 

de respondent zelf zijn antwoord kon formuleren.  

Op basis van de negen hypothesen zijn met het statistische programma SPSS, versie 11.5.0, 

verbanden (hypothese 1 t/m 8)  en een verschil (hypothese 9) berekend. Voorafgaande aan 

het berekenen van de hypothesen is eerst berekend hoe mensen op de verschillende 

componenten van organisatiecommitment gescoord hebben. Hiervoor is een 

frequentieverdeling gemaakt. Ook voor het beschrijven van een item of voor het selecteren 

van respondenten is de frequentieverdeling gebruikt.  

De hypothese 1 tot en met 8 zijn gemeten op intervalschaal. Aan de hand van een 

spreidingsdiagram is eerst gekeken of er een verband bestaat tussen een bepaalde factor en 

de componenten van organisatiecommitment. Bij een verband is de sterkte van dit verband 

gemeten door middel van de Pearson’s productmoment-correlatiecoëfficiënt. Deze coëfficiënt 

heeft een waarde, aangegeven met het symbool r, van -1 tot en met +1 (zie ook tabel 2.1) 

Pearson’s productmoment-correlatie geeft ook weer in hoeverre het resultaat significant is. 

Deze waarde wordt aangegeven met het symbool p. Het verband tussen een bepaalde factor 

en commitment is significant wanneer p < 0,05.  

Voor de hypothese 2, 3 en 8 is tevens de partiële correlatie berekend.  

Tabel 2.1 Effect van r-waarden 

 Waarde r 

Effectgrootte:  

Groot  ≥ 0,37 

Gemiddeld  ≥ 0,24 t/m 0,33 

Klein ≥ 0,10 t/m 0,20 

Geen ≥ 0,00 t/m 0,05 

(Bron: Baarda et al., 2003: 137) 
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Hypothese negen is gemeten op nominaal en intervalschaal. Om de invloed van de sector 

(nominaal) op het organisatiecommitment (interval) te berekenen is gebruik gemaakt van de 

t-toest. De t-waarde is afhankelijk van het aantal vrijheidsgraden en tweezijdige toetsing. 

Binnen dit onderzoek moet de t-waarde minimaal 2 zijn om significant te zijn. Het verschil is 

significant wanneer p < 0,05. Vanwege de verhouding tussen het aantal respondenten uit de 

private sector (7,8%) en het aantal respondenten uit de publieke sector (92,2%) is het 

resultaat mogelijk onbetrouwbaar. Echter kan het resultaat wel een indicatie zijn voor de 

invloed van de sector op het organisatiecommitment, bij een transitie naar een ssc.  

Een deel van hypothese 6 bestaat uit nominale variabelen. Om de correlatie met (de 

componenten van) organisatiecommitment te berekenen is ook gebruik gemaakt van een t-

toets. De waarde van de t-toets is omgerekend naar een correlatie (r).  
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Resultaten 

Hoofdstuk 3 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. Als eerste wordt een 

beschrijving gegeven van de uitkomsten van het commitment aan de organisatie. Vervolgens 

wordt per hypothese het resultaat gepresenteerd.  

Alle waarden zijn afgerond op een of twee cijfers achter de komma. 

3.1 Commitment  

Binnen een range van een minimale score van 1 en een maximale score van 5, zijn de score’s 

op de drie componenten van organisatiecommitment letterlijk gemiddeld (zie tabel 3.1). 

Absoluut scoren de respondenten het hoogst op normatief commitment. Deze score verschilt 

echter op tienden van affectief en continue commitment.  

Het commitment aan de organisatie is, op basis van deze scores, niet hoog en niet laag te 

noemen.  

 

Tabel 3.1 Gemiddelde scores op componenten van commitment (n=129) 

 Gemiddelde Standaardafwijking (std) 

Affectief commitment  2,88 0,65 

Continue commitment 2,99 0,89 

Normatief commitment  3,17 0,54 

 

3.2 De invloed van het veranderingsproces 

3.2.1 Hypothese 1  

De beoordeling van een medewerker van de communicatie over de plannen en de 

voortgang van de implementatie van het ssc, beïnvloed het organisatiecommitment 

van een medewerker. 

Om de invloed op de drie componenten van commitment te kunnen meten, is hypothese 1 

gespecificeerd en uitgesplitst. Wanneer informatie over de plannen en de voortgang van de 

implementatie van het ssc volgens een medewerker voldoende is gecommuniceerd, heeft dit: 

a) een positieve invloed op het affectief commitment van een medewerker.  

b) een negatieve invloed op het continue commitment van een medewerker. 

c) een negatieve invloed op het normatief commitment van een medewerker. 
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Veel respondenten, 50,4%, zijn via de directie of het bestuur van de organisatie op de hoogte 

gesteld van de komst van het ssc (zie ook tabel 3.2). Deze informatie werd voor de meeste 

respondenten, 82,2%, gecommuniceerd tijdens centrale bijeenkomsten (zie ook tabel 3.3).  

De gemiddelde score op de beoordeling van de communicatie van informatie over en tijdens 

de transitie naar het ssc is 2,76 (std=0,66; n=129). Hierbij was de minimale score 1 (heel 

positief) en de maximale score 5 (heel negatief). 58,1% van de respondenten had een score 1 

tot 3, 7% had een score van 3 en 34,9% had een score van 3,1 tot en 4,14.  

 

Tabel 3.2 Informatie verkregen via  

(personen)8 (n=129) 

 Antwoorden in % 

Informatie via:  

Directie/ bestuur  50,4 

Leidinggevende 44,2  

Collega’s  1,3 

Anders 1,3 

Totaal 100 

Tabel 3.3 Informatie verkregen via (middelen)9 (n=129) 

 Antwoorden in % 

Informatie via:  

Centrale bijeenkomsten  82,2 

Één op één gesprekken met leidinggevende 35,7  

Intranet  54,3 

E-mail  21 

Anders 6,2 

Totaal 100 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Bij de vraag door wie men geïnformeerd is konden de respondenten meerdere antwoordmogelijkheden  
  kiezen.  
9 Bij de vraag hoe men geïnformeerd is konden de respondenten meerdere antwoordmogelijkheden  
  kiezen.  
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Door middel van hypothese 1 is de samenhang gemeten tussen de beoordeling van de 

communicatie van informatie over en tijdens de overgang naar het ssc en de verschillende 

componenten van organisatiecommitment.  Zie voor de bijhorende tabellen Bijlage 2: tabel 1  

tot en met 3. 

De correlatie tussen de beoordeling van de communicatie van informatie en affectief 

commitment is gemiddeld (r=0,31; p<0,05; n=129). Het resultaat is significant. Hypothese 1a 

kan worden aangenomen.  

Tussen de beoordeling communicatie van informatie en continue commitment bestaat een 

gemiddeld, negatief verband (r=-0,26; p<0,05; n=129). Dit resultaat is significant. Hypothese 

1b kan ook worden aangenomen. 

Tot slot  bestaat tussen de beoordeling van de communicatie van informatie en normatief 

commitment geen verband (r=-0,02; n.s.; n=129). Hypothese 1c kan niet worden 

aangenomen.  

3.2.2 Hypothese 2 

De beoordeling van de participatiemogelijkheden en de mening over de noodzaak 

van participatie, beïnvloeden het organisatiecommitment van een medewerker. 

Om de invloed op de drie componenten van commitment te kunnen meten, is hypothese 2 

gespecificeerd en uitgesplitst. Wanneer een medewerker de mogelijkheden om te participeren 

voldoende vindt en participatie tevens noodzakelijk vindt, heeft dit: 

a) een positieve invloed op het affectief commitment van een medewerker. 

b) een negatieve invloed op het continue commitment van een medewerker.  

c) een negatieve invloed op het normatief commitment van een medewerker.  

57,4% van de respondenten heeft aangegeven, dat zij hun mening hebben kunnen geven over 

de veranderplannen. Van deze groep mensen is 64,9 % het (helemaal) eens met de stelling 

dat er voldoende mogelijkheden waren om een mening te geven over de verandering (zie ook 

tabel 3.4). De gemiddelde score op de beoordeling van de participatiemogelijkheden 10 is 2,35 

(std= 0,67; n=74). Hierbij is de minimale score 1 (heel positief) en de maximale score 5 (heel 

negatief).   

Van alle respondenten heeft 78,3% aangegeven het noodzakelijk te vinden om een mening te 

kunnen geven (zie ook tabel 3.5). De gemiddelde score op de noodzaak om te kunnen 

participeren is 2,05 (std=0,79; n=129). Hierbij is de minimale score 1 (heel noodzakelijk) en 

de maximale score 5 (helemaal niet noodzakelijk).  

 

                                                 
10 Hierbij gaat het binnen dit onderzoek alleen om consultatieve participatie. De mogelijkheid voor  
   respondenten om een mening te kunnen geven over de verandering.  
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Tabel 3.4 Voldoende beoordeling (consultatieve) participatie (n=74) 

 Aantal respondenten 
(frequentie) 

Antwoorden in % Geldige percentages  
 

Beoordeling    

Helemaal voldoende  4 3,1 5,1 

Voldoende   44 34,1 59,5 

Neutraal  22 17,1  29,7 

Niet voldoende  4 3,1 5,4 

Helemaal onvoldoende   0 0 0 

Totaal  74 57,4 100 

Tabel 3.5 Noodzaak (consultatieve) participatie (n=129) 

 Aantal 
respondenten 
(Frequentie) 

Antwoorden in % 

Beoordeling   

Helemaal mee eens 29 22,5 

Mee eens   72 55,8 

Neutraal  22 17,1  

Oneens  5 3,9 

Helemaal oneens   1 0,8 

Totaal  129 100 

Voor het verband tussen de beoordeling van participatie en de beoordeling van de noodzaak 

van participatie op de drie componenten van organisatiecommitment is een partiële correlatie 

gemeten. Zie voor de bijhorende tabellen Bijlage 2: tabel 4 tot en met 6.  

Affectief commitment (r=0,11; n.s.; n=72) vertoont een kleine, niet significante samenhang 

met de beoordeling van de noodzaak van participatie. Ook het verband tussen affectief 

commitment en de beoordeling van de participatiemogelijkheden is klein en niet significant 

(r=0,12; n.s.; n=72).  

Tussen de invloed van de beoordeling van de participatiemogelijkheden en de beoordeling van 

de noodzaak bestaat een hoge significante correlatie (r=0,41; p<0,05; n=72). Een deel van 

het verband tussen de beoordeling van de participatiemogelijkheden wordt bepaald door de  

 - 55 - 55



Commitment in shared service centers 

 

beoordeling van de noodzaak van participatie. Met een correctie zakt de correlatie tussen de 

beoordeling van participatie en affectief commitment (r12.3=0,08; n.s.; n=71).  

Hypothese 2a kan niet worden aangenomen.  

 

Tussen continue commitment en de beoordeling van de noodzaak van participatie bestaat 

geen verband (r=0.01, n.s.; n=72). Ook bestaat er geen verband tussen continue 

commitment en de beoordeling van de participatie mogelijkheden (r=-0,06; n.s.; n=72). 

Ondanks de invloed van de beoordeling van de noodzaak van participatie op de beoordeling 

van de participatiemogelijkheden, levert de correctie een iets hogere partiële correlatie (r12.3 

=-0,07; n.s.; n=71) op tussen continue commitment en de beoordeling van de participatie. 

Echter, de waarde van de correlatie is te laag om te kunnen spreken van een invloedrelatie. 

Hypothese 2b kan niet worden aangenomen.  

 

Ook bestaat er tussen normatief commitment en de beoordeling van de noodzaak van 

participatie ook geen verband (r=0.02; n.s.; n=72). Tot slot bestaat er geen correlatie  tussen 

de beoordeling van de participatiemogelijkheden en normatief commitment (r=-0,08; n.s.; 

n=72).  

Ondanks de invloed van de beoordeling van de noodzaak van participatie op de beoordeling 

van de participatiemogelijkheden, levert de correctie een iets hogere partiële correlatie (r12.3 

=-0,10; n.s.; n=71) tussen normatief commitment en de beoordeling van de participatie. Dit 

resultaat is echter niet significant. Hypothese 2c kan niet worden aangenomen.  

 

3.2.3 Hypothese 3 

Wanneer een medewerker dankzij de leidinggevende begrijpt wat het nut en de 

noodzaak is van de transitie naar het ssc, heeft dit invloed op het 

organisatiecommitment van een medewerker. 

Om de invloed op de drie componenten van commitment te kunnen meten, is hypothese 3 

gespecificeerd en uitgesplitst. Wanneer een medewerker dankzij de leidinggevende begrijpt 

van het nut en de noodzaak is van de transitie naar het ssc, heeft dit: 

a) een positieve invloed op het affectief commitment van een medewerker. 

b) een negatieve invloed op het continue commitment van een medewerker. 

c) een negatieve invloed op het normatief commitment van een medewerker.  

 

Binnen een range van een minimale score van 1 (helemaal begrepen) en maximale score van 

5 (helemaal niet begrepen) is de gemiddelde score op het begrip van het nut en de noodzaak 

van de komst het ssc, 2,44 (std=0,87; n=129). Daarbij is de verandering door de meeste 

respondenten begrepen. 49,6% heeft de verandering begrepen en 10,9% heeft aan gegeven 

de verandering helemaal te begrijpen (totaal 59,7%).  
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Bij begrip van het nut en de noodzaak van de komst van het ssc dankzij de leidinggevende, is 

de gemiddelde score 2,91 (std=0,80; n=129). Daarbij hebben de meeste mensen, 48,1%, een 

neutraal antwoord gegeven (zie ook tabel 3.6).  

Tabel 3.6 Begrip van het nut en de noodzaak (n=129) 

 Verandering begrepen 
(antwoorden in %) 

Verandering begrepen dankzij leidinggevende  
(antwoorden in %) 

Reactie op de stelling:    

Helemaal mee eens 10,1 1,6 

Mee eens   49,6 29,5 

Neutraal  27,9  48,1 

Oneens  10,9 18,6 

Helemaal oneens   1,6 2,3 

Totaal  100 100 

 

Doormiddel van hypothese 3 is de samenhang tussen de overtuigingskracht van de 

leidinggevende om de werknemer het nut en de noodzaak van de transitie naar het ssc te 

doen inzien en commitment aan de organisatie gemeten. Hiervoor is eerst nagegaan in 

hoeverre mensen het nut en de noodzaak van de transitie naar het ssc begrepen. Er is daarom 

een partiële correlatie berekend tussen het begrip van de verandering, het begrip van de 

verandering dankzij de leidinggevende en de drie componenten van organisatiecommitment. 

Zie voor de bijhorende tabellen Bijlage 2: tabel 7 tot en met 9.  

Affectief commitment vertoont een gemiddelde en significante samenhang met het begrip van 

het nut en de noodzaak van de verandering dankzij de leidinggevende (r=0,34; p<0,05; 

n=127) en daarmee kan hypothese 3a worden aangenomen.  

Tussen affectief commitment en het begrip van de verandering bestaat geen verband (r=0,06; 

n.s.; n=127). Het verband tussen beide variabelen wordt wel beïnvloed door het begrip van 

het nut en de noodzaak dankzij de leidinggevende. De correctie met deze variabele levert een 

lagere, negatieve partiële correlatie (r12.3 =-0,03; n.s.; n=126) op tussen affectief 

commitment en het begrip van de verandering. Dit is te verklaren door de gemiddelde 

correlatie tussen begrip dankzij de leidinggevende en begrip van de verandering (r=0,25; 

p<0,05; n=127). 
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Tussen continue commitment en het begrip van het nut en de noodzaak van de verandering 

dankzij de leidinggevende bestaat een klein, significant verband (r=-0,19; p<0,05; n=127). 

Hypothese 3b wordt daarmee bevestigd.  

Tussen begrip van het nut en de noodzaak en continue commitment bestaat geen verband 

(r=-0,07; n.s.; n=127). Met de correctie begrip dankzij de leidinggevende, zakt de correlatie 

tussen het begrip van het nut en de noodzaak en continue commitment (r12.3=-0,02; n.s.; 

n=126) 

Tussen begrip van het nut en de noodzaak dankzij de leidinggevende en normatief 

commitment van een medewerker bestaat geen verband (r=0,03, n.s.; n=127). Hypothese 3c 

kan niet worden aangenomen.  

Tussen het begrip van de verandering en normatief commitment bestaat een niet significant, 

klein verband (r=-0,11, n.s.). Met een correctie van het begrip dankzij de leidinggevende is 

het verband iets groter, maar ook niet significant (r12.3=-0,12, n.s.; n= 126).  

  

3.2.4 Hypothese 4 

Hoe een medewerker zich tijdens het veranderingsproces behandeld voelt heeft 

invloed op het organisatiecommitment van een medewerker.  

Om de invloed op de drie componenten van commitment te kunnen meten, is hypothese 4 

gespecificeerd en uitgesplitst. Wanneer een medewerker zich tijdens het veranderingsproces 

eerlijk behandeld voelt, heeft dit: 

a) een positieve invloed op het affectief commitment van een medewerker.  

b) een negatieve invloed op het continue commitment van een medewerker.  

c) een negatieve invloed op het normatief commitment van een medewerker. 

Binnen een range van een minimale score van 1 (helemaal eerlijk) en een maximale score van 

5 (helemaal niet eerlijk), is de gemiddelde score op de beoordeling van de eerlijkheid van het 

proces 2,64 (std=0,84; n=129). Meer dan de helft van de respondenten heeft de eerlijkheid 

van het proces positief beoordeeld. 62,1% hadden een score van 1 tot 2,50, 17,1% had een 

score van 3 en 20,8% had een score van 3,50 tot en met 5.  

Doormiddel van hypothese 4 is gemeten of de beoordeling van een eerlijk veranderingsproces 

invloed heeft op het commitment aan de organisatie. Zie voor de bijhorende tabellen Bijlage 

2: tabel 10 tot en met 12. 

Tussen de beoordeling van de eerlijkheid van het veranderingsproces en affectief commitment 

bestaat een gemiddeld verband (r=0,25; p<0,05; n=129). Dit resultaat is significant. 

Hypothese 4a kan worden aangenomen.  

Tussen continue commitment  en de beoordeling van de eerlijkheid van het veranderings- 
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proces is sprake van een gemiddelde, negatieve samenhang (r=-0,25; p<0,05; n=129). Ook 

dit resultaat is significant. Hiermee wordt hypothese 4b bevestigd.  

Tot slot bestaat er tussen de beoordeling van de eerlijkheid van het veranderingsproces en 

normatief commitment geen verband (r=0,002; n.s.; n=129). Dit resultaat is niet significant. 

Hypothese 4c kan niet worden aan genomen.  

3.2.5 Hypothese 5 

Vertrouwen in het topmanagement heeft invloed op het organisatiecommitment van 

een medewerker.  

Om de invloed op de drie componenten van commitment te kunnen meten, is hypothese 5 

gespecificeerd en uitgesplitst. Wanneer een medewerker vertrouwen heeft in het 

topmanagement, heeft dit: 

a) een positieve invloed op het affectief commitment van een medewerker. 

b) een negatieve invloed op het continue commitment van een medewerker.  

c) een negatieve invloed op het normatief commitment van een medewerker. 

De gemiddelde score op vertrouwen in het topmanagement was 2,83 (std=0,71; n=129), 

binnen een range met een minimale score van 1(heel veel vertrouwen) en een maximale score 

van 5 (heel weinig vertrouwen). Daarbij had 49,6% van de respondenten een score van 1 tot 

3, 21,7% had score 3 en 28,7% had een score van 3,10 tot en met 4,67.  

Doormiddel van hypothese 5 is gemeten, of het vertrouwen van een medewerker in het 

management tijdens een transitie naar een ssc, het organisatiecommitment van een 

medewerker beïnvloedt. Zie voor de bijhorende tabellen Bijlage 2: tabel 13 tot en met 15.  

Het verband tussen het vertrouwen in het management tijdens een transitie naar een ssc en 

affectief commitment aan de organisatie is gemiddeld (r=0,30; p<0,05; n=129). Het resultaat 

is significant. Hypothese 5a kan worden aangenomen.  

Tussen continue commitment is sprake van een kleine, negatieve samenhang (r=-0,15; n.s.; 

n=129). Dit resultaat is niet significant, waardoor hypothese 5b niet kan worden aangenomen. 

Bij normatief commitment, tot slot, is geen sprake van een verband (r=0,03; n.s.; n=129). 

Dit resultaat is niet significant. Hypothese 5c kan niet worden aangenomen.  

3.3 De invloed van de beoordeling van de consequenties van de komst van het ssc   

3.3.1 Hypothese 6 

De beoordeling van de consequenties van de komst van een ssc door een 

medewerker, heeft invloed op het organisatiecommitment van een medewerker 

(Hypothese 6).  
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Om de invloed op de drie componenten van commitment te kunnen meten, is hypothese 6 

gespecificeerd en uitgesplitst. Daarvoor zijn per verandering en per type commitment 

hypothesen op gesteld.  

a) Wanneer een medewerker positief staat ten opzichte van de consequenties van de 

wijzigingen in de structuur, heeft dit: 

a-1) een positieve invloed op het affectief commitment van een medewerker. 

a-2) een negatieve invloed op het continue commitment van een medewerker. 

a-3) een negatieve invloed op het normatief commitment van een medewerker.  

b) Wanneer een medewerker positief staat ten opzichte van de consequenties van de 

wijzigingen in het taken, heeft dit: 

b-1) een positieve invloed op het affectief commitment van een medewerker. 

b-2) een negatieve invloed op het continue commitment van een medewerker. 

b-3) een negatieve invloed op het normatief commitment van een medewerker. 

c) Wanneer een medewerker positief staat ten opzichte van de consequenties van de 

wijzigingen in de afhankelijkheidsrelaties, heeft dit: 

c-1) een positieve invloed op het affectief commitment van een medewerker. 

c-2) een negatieve invloed op het continue commitment van een medewerker. 

c-3) een negatieve invloed op het normatief commitment van een medewerker. 

 

Alle respondenten hebben aangegeven wat er voor hen veranderd is sinds de komst van het 

ssc. Daarbij hebben ze aangegeven wat ze positief vonden en wat ze minder positief vonden 

(zie tabel 3.7). Een aantal respondenten gaf aan dat er voor hen niets of heel weinig is 

veranderd. Andere veranderingen, die zijn genoemd zijn onder andere het sneller en 

doelmatiger werken, nieuwe functies (die al dan niet aansluiten op de werkelijkheid) en het 

werken op een ander niveau.  Van de andere veranderingen die genoemd zijn vonden een 

aantal respondenten een duidelijke manier van handelen en een snelle en eenduidige manier 

van besluiten nemen, positieve veranderingen. Minder positieve veranderingen die genoemd 

werden, waren onder andere de grootte van de afdeling (wat voor rumoer kan zorgen), 

bureaucratie, minder transparantie en een uitholling van de functie.  

Met een range van een minimale score van 1 (heel positief) en maximale score van 5 (heel 

negatief) was de gemiddelde score op de algemene beoordeling van de consequenties van de 

transitie naar het ssc 2,89 (std=0,99; n=129). 38% van de respondenten hadden score van 1 

of 2, 38% had score 3 en 24% van de respondenten hadden score 4 en 5.  

 

Tussen de algemene beoordeling van de consequenties van de verandering en affectief 

commitment bestaat een gemiddeld verband (r=0,29; p<0,05; n=129). Dit resultaat is  
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significant.  

Tussen de algemene beoordeling van de consequenties en continue commitment bestaat ook 

een gemiddeld verband (r=-0,26; p<0,05; n=129). Het resultaat is significant.  

Tot slot bestaat tussen de algemene beoordeling van de consequenties en normatief 

commitment geen verband (r=0,03; n.s.; n=129). Het resultaat is niet significant. Zie voor de 

bijhorende tabellen Bijlage 2: tabel 16 tot en met 18.  

 

Tabel 3.7 Wijzigingen en beoordeling van de wijzigingen (n=129) 

 Te maken gekregen met de 
wijziging 

(respondenten in %) 

Wijziging positief  
(respondenten in 

%) 

Wijziging minder 
positief  

(respondenten in 
%) 

Wijziging:     

Werken op een andere locatie 54,3 12,4 24,8 

Andere taken gekregen    43,4 33,3 10,1 

Taken erbij gekregen  41,1  24 10,9 

Andere en/of nieuwe collega’s  68,2 43,4 7,8 

Nieuwe leidinggevende    66,7 20,9 13,2 

Werken voor andere afdelingen in 
de organisatie  

48,1 34,9 7 

Beoordeling anders en/of andere 
eisen  

51,9 16,3 22,5 

Andere  19,4 - - 

  

Door middel van hypothese 6 is gemeten of er samenhang bestaat tussen een positieve 

beoordeling van de verschillende consequenties van de verandering en het commitment aan 

de organisatie. Hiervoor is gebruik gemaakt van de t-toets, waarna de correlatie (r) is 

uitgerekend. 11 

Als eerste is gekeken naar de invloed van de beoordeling van de structurele wijzigingen, het 

werken op een andere locatie en het werken voor andere afdelingen/klanten, op de drie  

                                                 
11  De wijziging andere beoordeling en/of beoordeling op andere wijze, is een wijziging de in coördinatie en  

    is daarom niet in de meting van de beoordeling van de afzonderlijke consequenties meegenomen.  

    Daarbij zijn alleen de wijziging in de structuur, taken en afhankelijkheidsrelaties meegenomen.  
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componenten van commitment. Zie voor bijbehorende tabellen Bijlage 2: tabel 19 tot en met 

22.   

Tussen een positieve beoordeling van het werken op een andere locatie en affectief 

commitment bestaat geen correlatie (r=0,07; n.s.; n=16). Tussen zowel continue 

commitment (r=-0,15; n.s.; n=16) als normatief commitment (r=-0,12; n.s.; n=16) bestaat 

een niet significante, kleine correlatie met een positieve beoordeling van het werken op een  

andere locatie.  

Voor het werken voor andere afdelingen is ook de positieve beoordeling gecorreleerd met de 

drie componenten van commitment. Tussen affectief commitment en een positieve 

beoordeling van het werken voor andere afdelingen bestaat een niet significant, klein negatief 

verband (r=-0,13; n.s.; n=45). Tussen een negatieve beoordeling van het werken voor 

andere afdelingen en affectief commitment bestaat echter wel een significante, kleine 

correlatie (r=0,22; p<0,05; n=9). Tussen continue commitment en een positieve beoordeling 

van het werken voor andere afdelingen bestaat geen verband (r=0,05, n.s.; n=45). Tussen 

een positieve beoordeling van het werken voor andere afdelingen en normatief commitment 

bestaat een niet significant, klein positief verband (r=0,10, n.s.; n=45).  

Tussen geen van de structurele wijzigingen en de drie componenten bestaat een significante 

correlatie. De correlatie tussen een negatieve beoordeling van andere en extra taken en de 

drie componenten van commitment zijn ook gemeten. Daarbij blijkt alleen een negatieve 

beoordeling van andere taken een positieve invloed te hebben op affectief commitment. 

Hypothese 6a-1, 6a-2 en 6a-3 kunnen niet worden aangenomen.  

Als tweede is gekeken naar de invloed van de beoordeling van de wijzigingen in taken, het 

krijgen van andere of extra taken op de drie componenten van commitment. Zie voor 

bijbehorende tabellen Bijlage 2: tabel 23 tot en met 26. 

Tussen een positieve beoordeling van het krijgen van andere taken en affectief commitment 

bestaat een kleine, niet significante correlatie (r=0,16; n.s.; n=43). Tussen zowel continue 

commitment (r=0.06; n.s.; n=43) als normatief commitment (r=0,06; n.s.; n=43) bestaat 

geen correlatie met een positieve beoordeling van het werken op een andere locatie.  

Voor het krijgen van extra taken is ook de positieve beoordeling gecorreleerd met de drie 

componenten van commitment. Tussen affectief commitment en een positieve beoordeling van 

het krijgen van extra taken bestaat een significant, gemiddeld negatief verband (r=-0,20; 

n.s.; n=31). Tussen zowel continue commitment (r=0,10; n.s.; n=31) als normatief 

commitment (r=-0,09; n.s.; n=31) en een positieve beoordeling van krijgen van extra taken 

bestaat een klein, niet significant verband.  

Tussen de wijzigingen in taken en de drie componenten bestaat in principe geen positieve 

correlatie. Alleen tussen affectief commitment en een positieve beoordeling van extra taken 

bestaat een significante correlatie. De correlatie is echter negatief.  

Er is ook gekeken naar de negatieve beoordeling op andere en extra taken. Geen van deze  

 - 62 - 62



Commitment in shared service centers 

 

resultaten vertoont een significante correlatie met de drie componenten van commitment.  

Hypothese 6b-1, 6b-2 en 6b-3 kunnen niet worden aangenomen.  

Tot slot is gekeken naar de invloed van de beoordeling van de wijzigingen in 

afhankelijkheidsrelaties, het werken met andere en/of nieuwe collega’s en het werken met een 

nieuwe leidinggevende, op de drie componenten van commitment. Zie voor bijbehorende  

tabellen Bijlage 2: tabel 27 tot en met 30. 

Voor geen van de componenten van commitment bestaat een siginificante correlatie met een 

positieve beoordeling van het het werken met andere en/of nieuwe collega’s (affectief 

commitment [r=-0,06; n.s.; n=56]; continue commitment [r=-0,02; n.s.; n=56]; normatief 

commitment [r=-0,01; n.s.; n=56]).   

 

Voor het krijgen van extra taken is ook de positieve beoordeling gecorreleerd met de drie 

componenten van commitment. Tussen affectief commitment en een positieve beoordeling van 

het werken met een nieuwe leidinggevende bestaat een klein, niet significant verband (r=-

0,11; n.s.; n=27). Tussen affectief commitment en een negatieve beoordeling van het werken 

met een nieuwe leidinggevende bestaat echter een significant, klein, positief verband (r=0,21; 

p<0,05; n=17). Tussen een positieve boordeling van het werken met een nieuwe 

leidinggevende en continue commitment (r=-0.03; n.s; n=27) en normatief commitment (r=-

0.03; n.s; n=27) bestaat geen verband.  

Tussen geen van de wijzigingen in afhankelijkheidsrelaties en de drie componenten bestaat 

een positieve correlatie. De correlatie tussen een negatieve beoordeling van andere en extra 

taken en de drie componenten van commitment zijn ook gemeten. Daarbij blijkt een negatieve 

beoordeling van het werken met een nieuwe leidinggevende een kleine positieve invloed te 

hebben op affectief commitment. 

Hypothese 6c-1, 6c-2 en 6c-3 kunnen niet worden aangenomen. 

3.4 De invloed van de sociale context  

3.4.1 Hypothese 7 

Ervaringen met eerdere organisatieverandering(en) beïnvloeden op het 

organisatiecommitment van een medewerker.  

Om de invloed op de drie componenten van commitment te kunnen meten, is hypothese 7 

gespecificeerd en uitgesplitst. Positieve ervaringen met eerdere organisatieverandering(en), 

hebben:  

a) een positieve invloed op het affectief commitment van een medewerker. 

b) een negatieve invloed op het continue commitment van een medewerker. 

c) een negatieve invloed op het normatief commitment van een medewerker. 
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90,7% van de respondenten had voor de transitie naar het ssc al eerder te maken gehad met 

een organisatieverandering. Binnen een range met een minimale score van 1 (heel positief) en 

een maximale score van 5 (heel negatief), was de gemiddelde score op de beoordeling van 

eerdere ervaring met veranderingen 2,97 (std=0,81; n=117). 30,8% van de respondenten die 

eerder te maken hebben gehad met organisatieverandering(en), hadden positieve ervaringen 

(zie ook tabel 3.8).  

Door middel van hypothese 7 wordt gemeten of er een positief verband bestaat tussen de 

beoordeling van ervaring met eerdere organisatieverandering(en) en commitment aan de 

organisatie. Zie voor bijbehorende tabellen Bijlage 2: tabel 31 tot en met 33. 

Het verband tussen een ervaring met eerdere organisatieverandering(en) en affectief 

commitment is klein (r=0,11; p=0,24; n=117). Dit resultaat is echter niet significant.  

Hypothese 7a kan niet worden aangenomen.  

Tussen de ervaring met eerdere organisatieverandering(en) en continue commitment bestaat 

een significant, klein, negatief verband (r=-0,18; p<0,05; n=117). Hypothese 7b kan worden 

aangenomen.  

Tot slot is het verband tussen de ervaring met eerdere organisatieverandering(en) en 

normatief commitment negatief en klein (r=-0,10; n.s.; n=117). Dit resultaat is niet 

significant. Hypothese 7c kan niet worden aangenomen.  

Tabel 3.8 Beoordeling eerdere ervaring (n=117) 

 Aantal respondenten 
(frequentie) 

Antwoorden in % Geldige percentages  
in % 

Beoordeling    

Heel positief 0 0 0 

Positief    36 27,9 30,8 

Neutraal  53 41,1  45,3 

Negatief   24 18,6 20,5 

Heel negatief   4 3,1 3,4 

Totaal  117 90,7 100 

 

3.4.2 Hypothese 8 

De reactie van collega’s op de komst van het ssc, heeft invloed op het 

organisatiecommitment van een medewerker. 

Om de invloed op de drie componenten van commitment te kunnen meten, is hypothese 8  
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gespecificeerd en uitgesplitst. Een positieve reactie van collega’s over de komst van het ssc, 

heeft:  

a) een positieve invloed op het affectief commitment van een medewerker. 

b) een negatieve invloed op het continue commitment van een medewerker. 

c) een negatieve invloed op het normatief commitment van een medewerker. 

 

Aan de respondenten is gevraagd hoe zij tegenover het plan stonden dat er een ssc zou 

worden opgezet. Binnen een range met een minimale score van 1 (heel positief) en een 

maximale score van 5 (heel negatief), was de gemiddelde score 2,6 (std=0,80). Het grootste 

gedeelte van de respondenten stond, ondanks de relatief lage gemiddelde score, positief 

tegenover de komst van het scc (zie tabel 3.9).  

Van de beoordeling van de reactie van collega’s ten opzichte van de komst van het ssc was 

21,7% van mening dat hun collega’s positief waren (zie ook tabel 3.9). De score is, binnen 

een range van een minimale score van 1 (heel positief) en een maximale score van 5 9heel 

negatief), gemiddeld 3,1 (std=0,73).  

Tabel 3.9 Reactie op de komst van het ssc (n=129) 

 Reactie op de komst van het ssc 
(antwoorden in %) 

Beoordeling van de reactie van collega’s op de 
komst van het ssc 
(antwoorden in % 

Reactie    

Heel 
positief 

6,2 0 

Positief    42,6 21,7 

Neutraal  39,5  48,8 

Negatief   10,9 28,7 

Heel 
negatief    

0,8 0,8 

Totaal  100 100 

 

Om hypothese 8 te kunnen meten is de partiële correlatie tussen de eigen reactie op de komst 

het ssc, de beoordeling van de reactie van collega’s op de komst van het ssc en 

organisatiecommitment gemeten. Zie voor bijbehorende tabellen Bijlage 2: tabel 34 tot en 

met 36. 

Daarbij is gebleken, dat er sprake is van een groot verband tussen de reactie ten opzichte van 

de komst van het ssc en de beoordeling van de reactie van collega’s (r=0,60; p<0,05; 

n=129). Dit resultaat is significant.  
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De beoordeling van de reactie van collega’s op de komst van het ssc vertoont een klein 

verband met affectief commitment (r=0,11; n.s.; n=127). Dit verband is echter niet 

significant. Hypothese 8a kan niet worden bevestigd.  

De eigen reactie op de komst van het ssc vertoont ook een klein verband met affectief 

commitment (r=0,21; p<0,05; n=127). Dit resultaat is wel significant. Met een correctie op de 

variabele beoordeling van de reactie van collega’s wordt het verband tussen de eigen reactie 

op de komst van het ssc en affectief commitment kleiner (r=0,18; p<0,05; n=126). 

Continue commitment vertoont een klein, negatief verband met de eigen reactie op de komst 

van het ssc (r=-0,12; n.s.; n=127). Dit resultaat is niet significant. Met een correctie op de 

beoordeling van de reactie van collega’s wordt de negatieve invloed op continue commitment 

groter (r=-0,19; p<0,05; n=126). Dit resultaat is wel significant.  

Tussen de beoordeling van de reactie van collega’s en continue commitment is geen sprake 

van een verband (r=0,05; n.s; n=127). Hypothese 8b kan niet worden aangenomen.  

Ook tussen de beoordeling van de reactie van collega’s en normatief commitment bestaat 

geen verband (r=0,05; n.s.; n=127). Daarmee kan ook hypothese 8c niet worden 

aangenomen.  

Tot slot bestaat er tussen de eigen reactie en normatief commitment ook geen verband 

(r=0,001; n.s.; n=127). Ook met een correctie op de beoordeling van de reactie van collega’s, 

is geen samenhang tussen de eigen reactie en normatief commitment (r=-0,03; n.s.; n=126).  

3.5 De invloed van de sector  

3.5.1 Hypothese 9 

De sector, publiek of privaat, is bij een (bedrijfsmatige) organisatieverandering als 

de implementatie van een ssc, van invloed op het organisatiecommitment van een 

medewerker (Hypothese 9). 

Om de invloed op de drie componenten van commitment te kunnen meten, is hypothese 9 

gespecificeerd en uitgesplitst.  

a) De transitie naar het ssc heeft op het affectief organisatiecommitment van medewerkers in 

de publieke sector een negatievere invloed dan op het affectief organisatiecommitment van 

medewerkers in de private sector. 

b) De transitie naar het ssc heeft op het continue organisatiecommitment van medewerkers in 

de publieke sector een positievere invloed dan op het continue organisatiecommitment van 

medewerkers in de private sector. 

c) De transitie naar het ssc heeft op het normatief organisatiecommitment van medewerkers 

in de publieke sector een positievere invloed dan op het affectief organisatiecommitment van 

medewerkers in de private sector. 
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Van de 129 respondenten zijn 10 mensen werkzaam in de deelnemende private organisatie, 

wat neer komt op 7,8%. De overige 92,2% (119) van de respondenten is werkzaam bij de 

deelnemende publieke organisatie. Deze verdeling tussen respondenten uit de private en 

publieke sector vertoont in principe te weinig variatie om een betrouwbaar resultaat te kunnen 

meten. Het resultaat kan echter wel een indicatie zijn voor mogelijke verschillen in 

organisatiecommitment van medewerkers die een transitie naar een ssc hebben meegemaakt.  

Zie voor bijbehorende tabellen Bijlage 2: tabel 37 tot en met 39.  

Gemiddeld genomen is het affectief commitment van de medewerkers van het ssc uit de 

publieke sector (gemiddelde score 2,8; std=0,66; n=10) niet hoger of lager dan het affectief 

commitment van de medewerkers van het ssc uit de private sector (gemiddelde score 2,9; 

std=0,65; n=119). Dit resultaat is niet significant (t=-0,5; df=127; n.s. bij tweezijdige 

toetsing).  

Tussen de sector en affectief commitment bestaat geen correlatie (d=-0.09; r=-0,05). Dit 

resultaat is niet significant. Hypothese 9a kan niet worden aangenomen.  

 

Gemiddeld genomen zijn de medewerkers van het ssc uit de publieke sector (gemiddelde 

score 2,9; std=0,88; n=10) minder continue gecommitteerd dan medewerkers van het ssc uit 

de private sector (gemiddelde score 3,6; std=0,87; n=119). Dit resultaat is significant (t= 

2,3; df=127, p < 0,05 bij tweezijdige toetsing ). Het verschil in continue commitment kan 

voor 4% worden verklaard door de sector (d=0,41, r=0,20).  

Tussen de sector en continue commitment bestaat een kleine, significante correlatie. 

Hypothese 9b kan worden aangenomen.  

Gemiddeld genomen is het normatief commitment van de medewerkers van het ssc uit de 

publieke sector (gemiddelde score 3,2; std=0,54; n=10) niet hoger of lager dan het normatief  

commitment van de medewerkers van het ssc uit de private sector (gemiddelde score 3,1; 

std=0,64; n=119). Dit resultaat is niet significant (t=-0,44; df=127; n.s. bij tweezijdige 

toetsing). Hypothese 9c kan niet worden aangenomen.  

Tussen de sector en normatief commitment bestaat geen correlatie (d=-0.08; r=-0,04). Dit 

resultaat is niet significant. Hypothese 9a kan niet worden aangenomen. 
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Conclusie en discussie  

Hoofdstuk 4 

 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek besproken en wordt een antwoord 

gegeven op de hoofdvraag van het onderzoek: Welke factoren beïnvloeden het commitment 

aan de organisatie van een medewerker die een transitie naar een ssc heeft meegemaakt?   

Als eerste wordt in gegaan op de bevestigde hypothesen; de hypothesen die het 

organisatiecommitment van een medewerker, die een transitie naar een ssc heeft 

meegemaakt, beïnvloed. Vervolgens wordt bij enkele factoren een toelichting gegeven op de 

spreiding in de resultaten. Daarna wordt ingegaan op de factoren die niet zijn bevestigd. Tot 

slot wordt er ingegaan op de algehele validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek.  

4.1  Bevestigde hypothesen 

Er is onderzoek gedaan naar de invloedsfactoren op drie componenten van 

organisatiecommitment: affectief commitment, continue commitment en normatief 

commitment. Hier onder is beschreven welke factoren de componenten van 

organisatiecommitment hebben beïnvloed.  

 

4.1.1  Invloed van procesfactoren 

Uit de resultaten is gebleken dat een aantal (sub)factoren van de invloedsfactor 

veranderingsproces significante invloed hebben op (componenten van) het 

organisatiecommitment: het gaat hierbij om de invloed van communicatie, het begrip van het 

nut en de noodzaak van de verandering, de eerlijkheid van het veranderingsproces en 

vertrouwen in het topmanagement.  

 

4.1.1.1 Communicatie  

Vele onderzoekers bewezen al dat het van belang is om werknemers tijdens 

organisatieverandering(en) te voorzien van informatie (Ford & ford, 1955, George & Jones, 

2000; De Kok en Maan, 2004; en Kotter, 1995 [in Devos et al, 2002). Met dit onderzoek is 

aangetoond dat communicatie bij een specifieke organisatieverandering, de transitie naar een 

ssc, ook van belang is. Een belangrijkere conclusie echter is, dat met dit onderzoek is 

aangetoond, dat de beoordeling van de communicatie het organisatiecommitment van een 

medewerker beïnvloedt. Deze correlatie geldt voor twee componenten van 

organisatiecommitment: affectief en continue commitment (hypothese 1a en 1b). Uit het 

onderzoek is gebleken dat een positieve beoordeling van de communicatie van informatie over 

en tijdens de transitie naar een ssc, een positieve invloed heeft op de wil om voor de  
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organisatie te (blijven) werken en een negatieve invloed heeft op het gevoel van de 

medewerker om te willen vertrekken bij de organisatie.  

Voor de relatie tussen communicatie en organisatiecommitment heeft de onderzoeker in de 

literatuur geen aantoonbare bewijzen kunnen vinden. Het resultaat levert hiermee nieuwe 

kennis op. Vervolgonderzoek naar de invloed van communicatie op het 

organisatiecommitment bij andere typen organisatieveranderingen is nodig. Dit om na te gaan 

of er ook bij andere typen organisatieveranderingen een relatie is tussen de beoordeling van 

de communicatie en (componenten van) organisatiecommitment.  

In de praktijk doen organisaties, die in de toekomst willen veranderen, er goed aan om de 

werknemers te informeren. Daarbij is het belangrijk, dat werknemers het idee hebben dat, er 

voldoende informatie wordt gegeven over de veranderplannen, de reden voor de verandering, 

de manier waarop de verandering wordt opgezet en wat de gevolgen van de verandering zijn. 

Daarnaast is het van belang, dat werknemers ook ten tijde van de verandering informatie 

krijgen en dat de informatie ook volledig en betrouwbaar is.  

 

4.1.1.2 Begrip van het nut en de noodzaak  

In wetenschappelijke onderzoeken is de aandacht voor cognitieve processen in 

organisatieveranderingen groeiende. Ook bij de transitie naar een ssc spelen deze cognitieve 

processen een rol. Matthijse et al. (2005) en Strikwerda (2004) stipten in hun onderzoeken 

naar ssc’s het belang van begrip van het nut en de noodzaak van de verandering al aan. 

Belangrijk bij het creëren van begrip is de rol van de leidinggevende. Managers en 

leidinggevenden hebben de taak om medewerkers te doen laten inzien waarom de invoering 

van het ssc noodzakelijk is (Strikwerda, 2004: 122).  

Voorafgaande aan het empirisch onderzoek heeft de onderzoeker geen aantoonbare bewijzen 

kunnen vinden van een correlatie tussen het begrip van het nut en de noodzaak van een 

organisatieverandering, al dan niet dankzij een leidinggevende, en het commitment aan de 

organisatie. Uit de resultaten van dit onderzoek is gebleken dat het begrip van het nut en de 

noodzaak van de komst van het ssc, al dan niet dankzij de leidinggevende, het 

organisatiecommitment positief beïnvloedt. Wanneer een medewerker dankzij de 

leidinggevende begrijpt waarom er een ssc is geïmplementeerd, beïnvloedt dit het begrip van 

de verandering en heeft het een positieve invloed op de wil om te werken voor de organisatie 

(affectief commitment, hypothese 3a). Daarnaast kan de leidinggevende, door ervoor te 

zorgen, dat het duidelijk is waarom er een ssc wordt geïmplementeerd, het gevoel van 

werknemer om te (willen) vetrekken of uit te kijken naar alternatieven verminderen (continue 

commitment, hypothese 3b). Het resultaat levert hiermee nieuwe kennis. 

Interessant bij dit resultaat is, dat de invloed van begrip dankzij de leidinggevende groter is 

op het affectief en continue commitment dan de invloed van begrip van de verandering zelf. 

Dit resultaat zou een indicatie kunnen zijn, dat het vertrouwen in een leidinggevende ook van  
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invloed is op organisatiecommitment. Omdat dit buiten de scope van dit onderzoek valt, 

kunnen hierover geen conclusies worden getrokken. Wel kan geconcludeerd worden, dat 

leidinggevenden een belangrijke invloed hebben op medewerkers. Wellicht zal uit toekomstig 

onderzoek tevens blijken, dat dit resultaat niet alleen significant is bij een transitie naar een 

ssc, maar ook bij andere organisatieveranderingen.  

 

4.1.1.3 Eerlijkheid van het veranderingsproces 

De beoordeling van de eerlijkheid van het veranderingsproces heeft een positieve invloed op 

het affectief commitment (hypothese 4a) en een negatieve invloed op het continue 

commitment (hypothese 4b). In de theorie werd al aangegeven dat verschillende 

onderzoekers het belang van procedural justice als instrument voor bestuurders van 

organisaties en ook voor leidinggevenden al hebben aangetoond (Cropanzano & Greenberg, 

1997; Folger & Cropanzano, 1998 (in: Paterson et al., 2002), Folger & Konovsky, 1989, 

Konovosky et al. 1987, McFarlin & Sweetney, 1992 (in: Barling & Phillips, 1993). Dit 

onderzoek heeft aangetoond dat het instrument ook tijdens organisatieveranderingen van 

belang en dit is voor veranderaars belangrijke kennis. 

Barling and Phillips (1993) en Witt et al. (2001) toonden aan dat er een invloedsrelatie bestaat 

tussen de eerlijkheid van procedures (tijdens het proces) en het commitment aan de 

organisatie. Tyler en De Cremer (2005) toonden aan, dat een bijdrage wordt geleverd aan de 

acceptatie van de visie van de leiding, wanneer mensen procedures en beslissingen als eerlijk 

ervaren. Dit onderzoek heeft het belang van een combinatie van deze theorie aangetoond. Het 

gevoel van een werknemer dat hij eerlijk is behandeld tijdens het veranderingsproces, heeft 

een positieve invloed op de wil om voor de organisatie te werken. Tevens zal het gevoel om te 

(willen) vetrekken en het uitkijken naar alternatieven minder worden. Vervolgonderzoek zal 

moeten aantonen of deze invloedsrelatie ook van belang is bij andere typen 

organisatieveranderingen. 

 

4.1.1.4 Vertrouwen in het topmanagement 

Buchanan, 1974 en Hrebiniak, 1974 (beide in Steers, 1977) onderzochten de invloed van 

vertrouwen op het commitment aan de organisatie en toonden het bestaan van een positief 

verband aan. Ook tijdens organisatieveranderingen is vertrouwen van belang, onder andere 

voor de acceptatie van de verandering (Stanley et al., 2005). Dit onderzoek ondersteunt deels 

de al bestaande theorie. Het vertrouwen van een medewerker in het topmanagement 

beinvloedt het gevoel van een werknemer om te (blijven) werken voor de organisatie (affectief 

commitment, hypothese 5a).  Echter, er is geen correlatie aangetoond met de andere twee 

componenten: continue en normatief commitment. In vervolgonderzoek zou het interessant 

zijn, te onderzoeken waarom het vertrouwen in het topmanagement alleen invloed heeft op  
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het affectief commitment. Dit, omdat nu geen conclusies kunnen worden getrokken of mensen 

die vertrouwen in het topmanagement hebbenook helemaal geen gevoel hebben weg te willen 

of uit een verplichtinggevoel voor de organisatie te blijven werken.  

4.1.2  Invloed van de beoordeling van de consequenties van de komst van het ssc  

 

Bij de beoordeling van de consequenties is gebleken dat het niet zo zeer van belang is dat 

mensen de verschillende wijzigingen positief beoordelen. Bij de beoordeling per wijziging is 

gebleken dat er geen significante correlaties bestaan met affectief, continue of normatief 

commitment (Hypothese 6a-1,2,3; 6b-1,2,3 en 6c-1,2,3). Alleen tussen de positieve 

beoordeling van extra taken en affectief commitment bleek een correlatie te bestaan. Tegen 

de verwachting was deze correlatie negatief, wat betekent dat een werknemer minder graag 

wil (blijven) werken bij de organisatie, wanneer hij het positief vindt om extra taken te 

krijgen. 

Een belangrijke uitkomst is, dat mensen meer affectief en minder continue gecommitteerd 

zijn, wanneer werknemers bij het totaal aan wijzigingen door de komst van het ssc de meeste 

wijzigingen positief vinden (hypothese 6). Wanneer werknemers de meeste wijzigingen als 

gevolg van de komst het ssc positief vinden, heeft dit een positieve invloed op hun gevoel om 

voor de organisatie te (blijven) werken. Tevens zullen mensen minder het gevoel hebben, dat 

zij weg willen.  

 

4.1.3 Invloed van de sociale context 

 

4.1.3.1 Ervaring met eerdere organisatieverandering(en)  

Van de twee subfactoren binnen de sociale context, de ervaringen met eerdere 

organisatieverandering(en) (hypothese 7) en de beoordeling van de reactie van collega’s op 

de komst van het ssc (hypothese 8), blijkt alleen ervaring met organisatieverandering 

significante invloed te hebben op organisatiecommitment. Hier gaat het om een kleine 

negatieve invloed op het continue commitment. Het blijkt, dat als een werknemer eerdere 

verandering(en) als positief heeft ervaren, dat hij minder het gevoel heeft te willen vertrekken 

bij de organisatie. Echter, er kan niet worden geconcludeerd, dat de werknemer dankzij 

positieve ervaringen ook graag voor de organisatie wil (blijven) werken. Ook heeft het geen 

invloed op het verplichtinggevoel of loyaliteit om voor de organisatie te (blijven) werken.  

De theorie wordt deels bevestigd. Onder andere Reichers et al. (1997) concludeerden dat er 

een invloedsrelatie was tussen ervaringen met eerdere organisatieveranderingen en 

organisatiecommitment. Echter, er is in dit onderzoek alleen sprake van een invloedsrelatie 

met continue commitment. Interessant zou zijn, om in de toekomst te onderzoeken waarom  
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ervaringen met eerdere veranderingen geen invloed hebben op affectief en normatief 

commitment.  

 

4.1.3.2 De reactie van collega’s en de eigen reactie op de komst van het ssc 

De beoordeling van de reactie van collega’s blijkt geen invloed te hebben op organisatie-

commitment. Hoewel onder andere Buchanan (1974¹) en Patchen (1970) (beide in Steers, 

1997) concludeerden dat een groepshouding het organisatiecommitment beinvloedt, wordt dit 

in dit onderzoek niet bevestigd. Echter de beoordeling van de reactie van collega’s heeft wel 

een grote significante invloed op de eigen reactie van een werknemer op de komst van het 

ssc. Dit bevestigt wel de theorie over de invloed van collega’s en groepen op het individu 

(Armenakis et al., 1993, Kets de Vries & Balazs, 1998, in: Devos et al., 2002: 11; Salanick & 

Pfeffer, 1978). Wanneer men de reactie van collega’s op de komst van het ssc als positief 

beoordeelt, is de kans groot dat zij zelf ook positief of positiever gaan staan tegenover de 

komst van het ssc. De invloed van de beoordeling van de reactie van collega’s kan wel een 

indicatie zijn voor het bestaan van indirecte invloed op (componenten van) 

organisatiecommitment.  

Tussen de eigen reactie en affectief commitment bestaat een gemiddelde significante invloed. 

Dat wil zeggen dat als de reactie op de komst van het ssc positief is, dit ten goede komt aan 

de wil om voor de organisatie te willen (blijven) werken. Dit verband wordt echter deels 

verklaard door de beoordeling van de reactie van collega’s op de komst van het ssc. Met een 

correctie blijkt de correlatie tussen de eigen reactie en affectief commitment lager te zijn. Dit 

kan een indictie zijn, dat de beoordeling van de reactie indirecte invloed heeft op affectief 

commitment.  

Bij continue commitment blijkt geen sprake te zijn van indirecte invloed van de beoordeling 

van de reactie van collega’s. Zonder de invloed van de beoordeling van de reactie van 

collega’s blijkt de correlatie tussen de eigen reactie en continue commitment groter te worden 

en ook significant te zijn. Dit is een tegenstrijdige uitkomst in vergelijking met de hoge 

correlatie tussen de eigen reactie en de beoordeling van de reactie van collega’s.  

Tussen de eigen reactie en normatief commitment bestaat, tot slot, geen verband.  

 

4.1.4 Invloed van de sector 

Tegen de verwachting in blijkt er wel sprake te zijn van een significant verband tussen de 

invloed van de sector op een van de componenten van organisatiecommitment, het continue 

commitment. De verwachting was, dat de komst van het ssc in de publieke sector een 

positievere invloed heeft op het continue commitment, dan in de private sector. De komst van 

het ssc beïnvloedt het gevoel van de medewerkers in het ssc in de publieke sector om te 

willen vetrekken (maar dit om verschillende reden niet te kunnen of daadwerkelijk te doen).  
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De sector heeft geen invloed op het affectief en normatief commitment. Dat wil zeggen, dat er 

ondanks of misschien wel dankzij de komst van het ssc, geen verschil is in het affectief of 

normatief commitment van de medewerkers uit beide sectoren.  

Dat er toch een significante uitkomst is gekomen uit het onderzoek naar de invloed van de 

sector op medewerkers die een transitie naar een ssc hebben meegemaakt, is verrassend. 

Tussen de medewerkers uit beide sectoren bestaat binnen dit onderzoek namelijk een scheve 

verhouding. Slechts 10 van de 129 respondenten zijn werkzaam in een ssc in de private 

sector. 119 respondenten werken in de publieke sector.  

Deze uitkomst is met name voor publieke organisaties interessant. Zij leren hiermee dat een 

bedrijfsmatige verandering, zoals de implementatie van een ssc, bij werknemers kan leiden tot 

een gevoel te willen vertrekken. Interessant vervolgonderzoek zou zijn in welke mate een 

bedrijfsmatige verandering, het implementeren van een ssc of een andersoortige verandering 

in de publieke sector, kan leiden tot daadwerkelijk vertrek. Bovendien zou het interessant zijn 

te onderzoeken, of en in welke mate een bedrijfsmatige verandering in de publieke sector de 

public service motivation beïnvloedt.  

4.1.5  Beantwoording van de hoofdvraag  

Welke factoren beïnvloeden het commitment aan de organisatie van een medewerker die een 

transitie naar een ssc heeft meegemaakt? In de beantwoording van de hoofdvraag moet 

rekening worden gehouden met de drie componenten van commitment. Uit het onderzoek is 

gebleken, dat een positieve beoordeling van de communicatie van informatie, het begrip van 

het nut en noodzaak van de komst van het ssc dankzij de leidinggevende, een positieve 

beoordeling van de eerlijkheid van het veranderingsproces en een positieve beoordeling van 

de consequenties in het algemeen, het affectief commitment positief en continue commitment 

negatief beïnvloeden. Geconcludeerd kan worden dat mensen graag voor de organisatie willen 

(blijven) werken en minder het gevoel hebben te willen vertrekken, wanneer medewerkers het 

idee hebben over en tijdens een verandering voldoende informatie te hebben gekregen, de 

leidinggevende begrip van het nut en de noodzaak van een verandering heeft gecreëerd, 

medewerkers het gevoel hebben eerlijk behandeld te zijn tijdens het veranderingsproces en 

wanneer medewerkers in het algemeen positief zijn over de consequenties van de komst van 

het ssc.  

De (sub)factor vertrouwen van een medewerker in het topmanagement heeft een positieve 

invloed het affectief commitment, de wil om voor de organisatie te (blijven) werken.  

Positieve ervaringen met eerdere verandering en de sector beïnvloeden alleen het continue 

commitment. Daarbij zorgen positieve ervaringen ervoor, dat werknemers minder het gevoel 

hebben, te willen vertrekken. Bij een bedrijfsmatige verandering als de implementatie van een 

ssc hebben mensen in de publieke sector meer de behoefte om te vertrekken uit de 

organisatie. Tot slot kan geconcludeerd worden, dat de eigen reactie op de komst van het ssc  
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ook invloed heeft op het affectief en continue commitment. De verwachting was, dat de 

beoordeling van de reactie van collega’s (componenten van) het organisatiecommitment zou 

beïnvloeden. Dit bleek in principe niet zo te zijn. Bij affectief commitment zou echter  

gesproken kunnen worden van een indirecte invloed, omdat een deel van het verband tussen 

de eigen reactie en affectief commitment wordt bepaald door de beoordeling van de reactie 

van collega’s.  

 

Verschillende factoren blijken significante invloed te hebben op affectief en/of continue 

commitment. Echter geen van deze factoren en ook de overige factoren beïnvloeden het 

normatief commitment. Tevens is onduidelijk welke van de bevestigde factoren bij een 

transitie naar een ssc de belangrijkste invloed heeft op (de verschillende componenten van) 

het organisatiecommitment van een medewerker. In vervolgonderzoek zou het interessant 

zijn om te onderzoeken, welke factoren wel van invloed zijn op normatief commitment. 

Daarnaast zou het interessant zijn voor de factoren, waarbij in dit onderzoek significante 

invloed is bewezen, door middel van een multiple regressie analyse te onderzoeken, welke 

factoren het belangrijkste zijn bij de implementatie van een ssc.  

 

4.2 Spreiding in de resultaten 

De gemiddelde scores van een aantal factoren kunnen soms een ietwat vertekend beeld 

geven. Vaak blijkt, wanneer wordt gekeken naar de spreiding van de scores dat de meeste 

respondenten positiever waren dan de gemiddelde score doet vermoeden.  

Ten eerste blijkt, gekeken naar de factor communicatie, dat 58,1% van de respondenten de 

communicatie van informatie met een voldoende beoordeelde (score 1 en 2). Hier staat 

tegenover dat, 34,9% de communicatie van informatie negatief beoordeelde. De scores liepen 

daarbij van een 3,1 tot een met 4,14. Geen van de respondenten is heel negatief over de 

communicatie van informatie. Voor organisaties waar mensen minder positief zijn over de 

communicatie van informatie, zouden toekomstige veranderaars er goed aan doen, om bewust 

om te gaan met communicatie. Zeker gezien de invloed van communicatie op het affectief en 

continue commitment van medewerkers. 

Het zelfde geldt voor de groep mensen die de participatiemogelijkheden hebben beoordeeld. 

Van de 74 respondenten was 64,9% positief over de participatiemogelijkheden (score 1 en 2). 

Slecht 3,1% vond de participatiemogelijkheden onvoldoende (score 4). Geen van de 

respondenten vond de participatiemogelijkheden helemaal onvoldoende.  

Ook hebben de meeste mensen begrepen waarom er een ssc werd geïmplementeerd. 59,7 % 

begreep het nut en de noodzaak van de verandering (score 1 en 2). 12,5% heeft het nut en 

de noodzaak van het ssc niet begrepen (score 4 en 5). Bij het creëren van begrip voor het nut 

en noodzaak van een verandering als de implementatie van een ssc, is uit dit onderzoek 

duidelijk geworden dat bij de invloed van het begrip, de leidinggevenden een belangrijke rol  
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spelen. Bij toekomstige veranderingen kan het nuttig zijn voor de organisatie om 

leidinggevenden ‘in te zetten’ om de medewerkers te overtuigen van het nut en de noodzaak 

van de verandering. Daarbij is het verstandig, om eerst onderzoek te doen naar de correlatie 

tussen het begrip van het nut en de noodzaak dankzij de leidinggevende en 

organisatiecommitment bij andere typen organisatieveranderingen.  

Ten vierde waren de meeste respondenten positief over de eerlijkheid van het 

veranderingsproces. 62,1% voelde zich eerlijk behandeld. 20,8% voelde zich niet eerlijk 

behandeld. Hoewel de meeste mensen zich eerlijk behandeld voelen, blijkt een vijfde deel zich 

niet eerlijk behandeld te voelen. Door de invloed van de beoordeling van een eerlijke 

behandeling op het affectief en continue commitment, zou het voor veranderaars in de 

toekomst goed zijn, om zich nog bewuster te zijn van het effect van procedural justice. 

Ook hadden de meeste respondenten vertrouwen in het topmanagement. 49,6% hadden score 

1 en 2. Echter bijna een derde (28,7 %) had geen vertrouwen in het topmanagement. Gezien 

de invloed van vertrouwen in het topmanagement op het affectief commitment, kunnen 

topmanagers of veranderaars hun voordeel doen met deze kennis bij toekomstige 

veranderingen. Ook hier is het verstandig om eerst te onderzoeken wat de correlatie tussen 

het vertrouwen in het (top)management en organisatiecommitment bij andere typen 

organisatieveranderingen is.  

Tot slot, bij de beoordeling van de consequenties van de komst van het ssc was de spreiding 

iets minder groot. Ruim een derde vond de consequenties positief (38%), ruim een derde 

(38%) was neutraal en ongeveer een kwart (24%) vond de consequenties niet positief. 

Organisaties dienen rekening te houden, dat bij een transitie naar een ssc een algemeen 

positieve beoordeling van de verandering invloed heeft op het affectief en continue 

commitment. In vervolgonderzoek zou onderzocht moeten worden, of dit bij andere typen 

organisatieveranderingen ook het geval is.  

 

4.3 Niet bevestigde hypothesen  

 

4.3.1 Procesfactoren 

Van de procesfactoren blijkt tussen de (sub)factor vertrouwen in het management en 

organisatiecommitment alleen een correlatie te bestaan met affectief commitment. Er is geen 

significante correlatie gemeten met continue en normatief commitment (hypothese 5b en 5c). 

Voor de overige procesfactoren is ook geen correlatie gemeten met normatief commitment 

(hypothese 1c, 2c, 3c, en 4c).   

 

Van de procesfactoren blijkt alleen participatie helemaal geen invloed te hebben op het 

organisatiecommitment (2a, 2b en 2c). In de theorie zijn bewijzen, dat er een correlatie 

bestaat tussen commitment en participatie. Bij een transitie lijkt deze correlatie echter niet te  
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bestaan. Een mogelijke verklaring voor het ontbreken van een invloedsrelatie binnen dit 

onderzoek, zou kunnen liggen in het feit, dat er voor het item beoordeling van de 

participatiemogelijkheden, slechts één vraag gesteld is. In wetenschappelijk onderzoek is 

gebleken, dat resultaten meer valide en betrouwbaar zijn, wanneer voor items meerdere 

vragen worden gesteld. Voorwaarde daarbij is wel, dat er een betrouwbare samenhang is 

tussen deze vragen (te meten door middel van de Crohnbach’s alpha).  

 

4.3.2  Beoordeling van afzonderlijke consequenties van de komst van het ssc 

De beoordeling van de afzonderlijke consequenties blijkt ook geen invloed te hebben op het 

organisatiecommitment (Hypothese 6a-1,2,3; 6b-1,2,3 en 6c-1,2,3). Daartegenover is wel 

bewezen dat een algemene beoordeling van de consequenties bij de transitie naar een ssc 

significante invloed heeft op het affectief en continue commitment.  

Een mogelijke verklaring voor het ontbreken van een invloedsrelatie binnen de manier van 

onderzoeken, is wellicht gelegen in de manier waarop de vragen over de beoordeling van de 

afzonderlijke resultaten waren geformuleerd. Er is gevraagd naar concrete wijzigingen, waarbij 

afzonderlijk is gevraagd naar met welke concrete wijzigingen men te maken heeft gehad, 

welke wijzigingen men positief vond en welke wijzigingen men minder positief vond. Echter 

was de vraag met welke veranderingen men te maken heeft gehad geen filter voor de 

daaropvolgende vragen. Het gevolg is, dat mensen over bepaalde wijzigingen wellicht geen 

mening hebben gegeven. Zo hebben bijvoorbeeld 70 respondenten aangegeven, dat ze door 

de komst van het ssc op een andere locatie moesten gaan werken. 16 respondenten hebben 

aangegeven dit positieve verandering te vinden en 32 mensen hebben aangeven dit geen een 

positieve verandering te vinden. De overige respondenten van deze groep hebben dus geen 

antwoord gegeven. Bovendien is mogelijk, dat mensen die niet op een andere locatie moesten 

gaan, wel een mening hebben gegeven over deze verandering. Het was beter geweest om de 

beoordeling per type wijziging (structuur, taken en afhankelijksrelaties) of per concrete 

wijziging door middel van een stelling met een daaraan gekoppelde 5-puntchaal, te meten.  

 

4.3.3 Sociale contextfactoren 

 

Van de sociale contextfactoren blijkt een positieve ervaring met eerdere 

organisatieverandering(en) niet van invloed te zijn op het affectief en normatief commitment 

(hypothese 7a en 7b). De beoordeling van de reactie van collega’s blijkt helemaal geen 

invloed te hebben op (de componenten van) organisatiecommitment (hypothese 8a, 8b en 

8c). Voor beide items is een mogelijke verklaring voor het ontbreken van correlaties wellicht 

te vinden in de manier van onderzoeken. Ook bij deze items is één vraag gesteld. Wellicht 

wanneer er meerdere vragen waren gesteld, dat de resultaten iets anders waren geweest.  
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4.3.4 De sector  

Tot slot blijkt de sector alleen een significante rol te spelen bij continue commitment. Tussen 

affectief commitment en normatief commitment is geen correlatie gemeten 9hypothese 9a en 

9c). Het ontbreken van deze correlatie is mogelijk te wijten aan de scheve verhouding van de 

medewerkers uit beide sectoren. Wanneer de verhouding tussen beide sectoren meer in 

balans zouden zijn geweest, is het mogelijk, dat de resultaten wel een invloedsrelatie hadden 

uitgewezen.  

 

4.3.5 Normatief commitment 

Wat opvalt is dat geen van de factoren invloed heeft op het normatief commitment. Dit is op 

zichzelf een bijzondere uitkomst. In vervolgonderzoek is het interessant om te onderzoeken 

wat de rol is van normatief commitment bij organisatieverandering. Bovendien is het 

interessant, om te onderzoeken welke factoren het normatief commitment wel beïnvloeden.  

 

4.4 Betrouwbaarheid, generaliseerbaarheid en validiteit  

Verschillende hypothesen zijn niet bevestigd. In de vorige paragraaf zijn al mogelijke 

verklaringen gegeven waarom verschillende hypothesen niet worden bevestigd. Deze zijn 

vooral gelegen in de manier waarop en welke vragen zijn gesteld. De manier waarop en welke 

vragen zijn gesteld hebben de validiteit van de resultaten wellicht beïnvloedt.  

De voornaamste reden waarom voor verschillende factoren slechts een vraag is gesteld, is 

gelegen in het feit, dat de vragenlijst anders te lang zou worden. De vragenlijst bestond uit 50 

inhoudelijke vragen. Wanneer nog meer vragen zouden zijn gesteld, was het risico dat 

respondenten de vragenlijst niet zouden afronden. Dit zou de omvang van de populatie en 

daarmee de omvang van de data negatief beïnvloed kunnen hebben.   

Met dit onderzoek is één type overgang naar een ssc onderzocht. Daarnaast is er onderzoek 

gedaan in een bepaalde vorm van ssc. Er zijn meerdere vormen denkbaar en wellicht dat de 

invloedsrelaties tussen de factoren en organisatiecommitment anders zouden zijn geweest als 

ook bij ander typen overgangen en andere typen vormen van shared services bij het 

onderzoek waren betrokken. Het feit, dat binnen dit onderzoek, onderzoek is gedaan naar een 

type overgang en vorm, kan van invloed zijn geweest op de betrouwbaarheid en 

generaliseerbaarheid van de resultaten. Tevens is vervolgonderzoek nodig, om de invloed van 

de bevestigde en mogelijk ook van de niet bevestigde factoren te meten bij andere typen 

organisatieveranderingen.  
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Bijlage 1 

De vragenlijst12

Persoonlijke gegevens 

 
1. Wat is uw geslacht? 

 
a) Man        
b) vrouw 

 
2. Wat is uw leeftijd? 

.. jaar  
 

3. Wat is uw hoogst genoten opleiding? 
 

a) Vmbo/Mavo 
b) Havo  
c) Vwo 
d) MBO 
e) HBO 
f) WO 
g) Anders, nl.:  

 
4. Hoe lang werkt u bij dit bedrijf?  

.. jaar  
 
5. In welke sector bent u werkzaam?  

 
a) Private sector 
b) (Semi) Publieke sector 

 
6. Sinds welk jaar werkt u in het ssc?  

200.  
 

7. Heeft u de verandering naar het ssc meegemaakt?  
 

a) Ja 
b) Nee   

                                                 
12 De lay-out van de vragenlijst wijkt af van de webversie die de respondenten hebben ontvangen.  
   Vanwege technische redenen kon de webversie niet in dit document worden gekopieerd.  
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Nu volgt een aantal vragen over uw ervaring met organisatieverandering(en) en 
de verandering naar het ssc. Wilt u bij de vragen één van de keuzemogelijkheden 
aanklikken.  
 
8. Heeft u voor de overgang naar het ssc eerder te maken gehad met 

organisatieverandering(en)?  
 

a) Ja     
b) Nee   U mag doorgaan naar vraag 10 

 
9. Hoe heeft u deze verandering(en) in het algemeen ervaren? 

a) Heel positief  
b) Positief 
c) Neutraal 
d) Negatief 
e) Heel negatief 
 

10. Hoe stond voor u tegenover het plan dat er in uw organisatie een ssc zou 
worden opgezet? 
 

a) Heel positief  
b) Positief 
c) Neutraal 
d) Negatief 
e) Heel negatief 

 
11. Hoe stonden uw collega’s tegenover het plan dat er in uw organisatie een ssc 

zou worden opgezet?  
 

a) Heel positief  
b) Positief 
c) Neutraal 
d) Negatief 
e) Heel negatief 

Nu volgt er een aantal vragen en stellingen over het veranderingsproces naar het 
ssc. Wilt u bij de vragen één (of wanneer aangegeven meerdere) van de 
antwoordmogelijkheden kiezen en bij de stellingen aangeven in hoeverre u het eens 
bent met de stelling.  
 

12. Van wie hoorde u dat er een ssc zou worden opgezet?  
 

a) Van de directie/ het bestuur 
b) Van mijn leidinggevende 
c) Van collega’s  
d) Anders, nl.:  

 
13. Op welke manier heeft u informatie gekregen? 

(Meerdere antwoorden zijn mogelijk)  
 

a) Via centrale bijeenkomst(en) 
b) Via één op één gesprekken met mijn leidinggevende 
c) Via Intranet 
d) Via e-mail 
e) Anders, nl.:  
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14. Ik ben tijdig geïnformeerd over de plannen voor het opzetten van het ssc. 
 

a) Helemaal mee eens  
b) Mee eens  
c) Neutraal 
d) Oneens  
e) Helemaal oneens  

 
15. Ik heb genoeg informatie gekregen over de reden voor het opzetten van het 

ssc. 
 

a) Helemaal mee eens  
b) Mee eens  
c) Neutraal 
d) Oneens  
e) Helemaal oneens 

 
16. Ik heb genoeg informatie gekregen over hoe het ssc zou worden opgezet.  

 
a) Helemaal mee eens  
b) Mee eens  
c) Neutraal 
d) Oneens  
e) Helemaal oneens  

 
17. Ik heb genoeg informatie gekregen over de gevolgen van het opzetten van 

het ssc.  
 

a) Helemaal mee eens  
b) Mee eens  
c) Neutraal 
d) Oneens  
e) Helemaal oneens  

 
18. De informatie over de verandering naar het ssc was betrouwbaar. 

 
a) Helemaal mee eens  
b) Mee eens  
c) Neutraal 
d) Oneens  
e) Helemaal oneens  

 
19. De informatie over de verandering naar het ssc was volledig.  

 
a) Helemaal mee eens  
b) Mee eens  
c) Neutraal 
d) Oneens  
e) Helemaal oneens  
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20. Ik heb tijdens het gehele veranderingsproces naar het ssc informatie 
gekregen. 
 

a) Helemaal mee eens  
b) Mee eens  
c) Neutraal 
d) Oneens  
e) Helemaal oneens  

 
21. Ik was er zeker van dat het management goede redenen had om een ssc op 

te zetten.  
 

a) Helemaal mee eens  
b) Mee eens  
c) Neutraal 
d) Oneens  
e) Helemaal oneens  

 
22. Ik had er vertrouwen in dat het management de juiste en eerlijke 

beslissingen zou nemen wat betreft de organisatieverandering. 
 

a) Helemaal mee eens  
b) Mee eens  
c) Neutraal 
d) Oneens  
e) Helemaal oneens  

 
23. Ik was er zeker van dat het management het beste met mij voor had, en 

mogelijke negatieve gevolgen van de verandering, zoveel mogelijk zou 
beperken.  
 

a) Helemaal mee eens  
b) Mee eens  
c) Neutraal 
d) Oneens  
e) Helemaal oneens  

 
24. Ik vind dat ik tijdens de verandering naar het ssc eerlijk ben behandeld.  

a) Helemaal mee eens  
b) Mee eens  
c) Neutraal 
d) Oneens  
e) Helemaal oneens  

 
25. Ik vind dat ik tijdens de verandering naar het ssc niet anders ben behandeld 

dan mijn collega’s. 
 

a) Helemaal mee eens  
b) Mee eens  
c) Neutraal 
d) Oneens  
e) Helemaal oneens  
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26. Ik moest tijdens de verandering naar het ssc vechten voor mijn rechten.  
 

a) Helemaal mee eens  
b) Mee eens  
c) Neutraal 
d) Oneens  
e) Helemaal oneens  

 
27. Ik begreep waarom het nodig was dat het ssc er kwam.  

 
a) Helemaal mee eens  
b) Mee eens  
c) Neutraal 
d) Oneens  
e) Helemaal oneens  

 
28. Mijn leidinggevende heeft er voor gezorgd dat ik de komst van het ssc 

begreep. 
 

a) Helemaal mee eens  
b) Mee eens  
c) Neutraal 
d) Oneens  
e) Helemaal oneens  

 
29. Heeft u de mogelijkheid gehad om uw mening te geven over de 

veranderplannen naar het ssc?  
 

a) Ja 
b) Nee    U mag doorgaan naar vraag 31 

 
30. Ik vind dat ik voldoende mogelijkheden heb gekregen om mijn mening te 

geven over de verandering naar het ssc.  
 

a) Helemaal mee eens  
b) Mee eens  
c) Neutraal 
d) Oneens  
e) Helemaal oneens  

 
31. Ik vind het noodzakelijk dat ik mijn mening kan geven over een 

organisatieverandering.  
 

a) Helemaal mee eens  
b) Mee eens  
c) Neutraal 
d) Oneens  
e) Helemaal oneens  

Nu volgt er een aantal vragen en stellingen over de gevolgen van de komst van het 
ssc. Wilt u bij de vragen één (of wanneer aangegeven meerdere) van de 
antwoordmogelijkheden kiezen en bij de stellingen aangeven in hoeverre u het eens 
bent met de stelling.  
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32. Wat is er voor u veranderd sinds u in het ssc werkt?  
(Meerdere antwoorden zijn mogelijk)  
 

a) Ik werk op een andere locatie 
b) Ik heb andere taken gekregen 
c) Ik heb er taken bij gekregen 
d) Ik werk met andere (nieuwe) collega’s  
e) Ik heb een nieuwe leidinggevende gekregen 
f) Ik werk voor andere afdelingen / klanten in de organisatie 
g) Ik word nu op een andere manier en/of op andere eisen word beoordeeld  
h) Anders, nl:  

 
33. Welke veranderingen vindt u positief?  

(Meerdere antwoorden zijn mogelijk) 
 

a) Het werken op een andere locatie  
b) Het feit dat ik andere taken heb gekregen  
c) Het feit dat er taken bij heb gekregen  
d) Het werken andere (nieuwe) collega’s  
e) Het feit dat ik een nieuwe leidinggevende heb gekregen  
f) Het feit dat ik werk voor andere afdelingen / klanten in de organisatie 
g) Het feit dat ik op een andere manier en/of op andere eisen word beoordeeld  
h) Anders, nl:  

 
34. Welke veranderingen vindt u minder positief?  

(Meerdere antwoorden zijn mogelijk) 
 

a) Het werken op een andere locatie  
b) Het feit dat ik andere taken heb gekregen  
c) Het feit dat er taken bij heb gekregen  
d) Het werken andere (nieuwe) collega’s  
e) Het feit dat ik een nieuwe leidinggevende heb gekregen  
f) Het feit dat ik werk voor andere afdelingen / klanten in de organisatie 
g) Het feit dat ik op een andere manier en/of op andere eisen word beoordeeld  
h) Anders, nl:  

  
35. Ik vind de meeste veranderingen positief.  

 
a) Helemaal mee eens  
b) Mee eens  
c) Neutraal 
d) Oneens  
e) Helemaal oneens  

Nu volgt een aantal stellingen over uw relatie met de organisatie waar u werkt. Wilt 
u aangeven in hoeverre u het eens bent met de stellingen. 
 

36. Ik ervaar problemen van deze organisatie als mijn eigen problemen. 
 

a) Helemaal mee eens  
b) Mee eens  
c) Neutraal 
d) Oneens  
e) Helemaal oneens  
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37. Het zou voor mij op dit moment moeilijk zijn om weg te gaan bij deze 

organisatie, ook al zou ik dit willen.  
 

a) Helemaal mee eens  
b) Mee eens  
c) Neutraal 
d) Oneens  
e) Helemaal oneens  

 
38. Ik ben opgegroeid met de gedachte dat het waardevol is om loyaal te blijven 

aan een organisatie. 
 

a) Helemaal mee eens  
b) Mee eens  
c) Neutraal 
d) Oneens  
e) Helemaal oneens  

 
39. Ik heb het gevoel dat ik te weinig alternatieven heb om nu ontslag te nemen.  

 
a) Helemaal mee eens  
b) Mee eens  
c) Neutraal 
d) Oneens  
e) Helemaal oneens  

 
40. Het is onbehoorlijk om van de ene organisatie naar de andere over te 

stappen.  
 

a) Helemaal mee eens  
b) Mee eens  
c) Neutraal 
d) Oneens  
e) Helemaal oneens  

 
41. Ik voel me emotioneel gehecht aan deze organisatie.  

 
a) Helemaal mee eens  
b) Mee eens  
c) Neutraal 
d) Oneens  
e) Helemaal oneens  

 
42. Het zou een goede zaak zijn als werknemers het grootste deel van hun 

loopbaan bij een organisatie zouden blijven. 
  

a) Helemaal mee eens  
b) Mee eens  
c) Neutraal 
d) Oneens  
e) Helemaal oneens  
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43. Deze organisatie betekent veel voor mij.  
 

a) Helemaal mee eens  
b) Mee eens  
c) Neutraal 
d) Oneens  
e) Helemaal oneens  

 
44. Als ik ontslag neem wordt het moeilijk om een andere baan te vinden.  

 
a) Helemaal mee eens  
b) Mee eens  
c) Neutraal 
d) Oneens  
e) Helemaal oneens  

 
45. Ik voel me thuis in deze organisatie.  

 
a) Helemaal mee eens  
b) Mee eens  
c) Neutraal 
d) Oneens  
e) Helemaal oneens  

 
46. Ik vind dat iemand loyaal zou moeten zijn ten opzichte van zijn of haar 

organisatie. 
 

a) Helemaal mee eens  
b) Mee eens  
c) Neutraal 
d) Oneens  
e) Helemaal oneens  

 
47. Er zou teveel in mijn leven verstoord worden als ik nu ontslag zou nemen.  

 
a) Helemaal mee eens  
b) Mee eens  
c) Neutraal 
d) Oneens  
e) Helemaal oneens  

 
48. Een van de belangrijkste redenen waarom ik bij deze organisatie blijf, is dat 

ik loyaliteit belangrijk vind.  
 

a) Helemaal mee eens  
b) Mee eens  
c) Neutraal 
d) Oneens  
e) Helemaal oneens  

 
 
 
 
 
 
 

 - 97 - 97



Commitment in shared service centers 

 
 

49. Ik ben bang voor wat er zou kunnen gebeuren als ik mijn baan opzeg.  
 

a) Helemaal mee eens  
b) Mee eens  
c) Neutraal 
d) Oneens  
e) Helemaal oneens  

 
50. Ik voel me als een deel van de ‘ familie’ in deze organisatie. 

 
a) Helemaal mee eens  
b) Mee eens  
c) Neutraal 
d) Oneens  
e) Helemaal oneens  

Dit is het einde van de vragenlijst.   

 
Wanneer u nog vragen en/of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze 
vragenlijst, kunt u dit hieronder vermelden. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Hartelijk dank voor uw medewerking.  
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Bijlage 2  
Tabellen 

De tabellen in deze bijlage zijn afkomstig van programma SPSS, versie 11.5.0.  

Toelichting op de tabellen 

Variabele  Samenvoeging vragen 

Affectief commitment 36, 41, 43, 45 en 50 

Continue commitment 37, 39, 44, 47 en 49 

Normatief commitment 38, 40, 42, 46 en 48 

Vertrouwen (totaal)  21, 22 en 23 

Eerlijk proces (totaal) 24 en 25  

Beoordeling informatievoorziening (totaal) 14 tot en met 20 

Leeswijzer 

Tabellen bij hypothese 1     p. 100 

Tabellen bij hypothese 2     p. 101 

Tabellen bij hypothese 3     p. 104 

Tabellen bij hypothese 4     p. 107 

Tabellen bij hypothese 5     p. 108 

Tabellen bij hypothese 6     p. 109 

Tabellen bij hypothese 7     p. 114 

Tabellen bij hypothese 8     p. 115 

Tabellen bij hypothese 9     p. 118 
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Bijlage 2 
Tabellen 

1 Tabellen bij hypothese 1 

Tabel 1 Correlatie beoordeling informatievoorziening en
affectief commitment

1 .305**

. .000

129 129
.305** 1
.000 .
129 129

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Beoordeling
informatie
voorziening
(totaal)

Affectief
commitment

Beoordeling
informatie

voorziening
(totaal)

Affectief
commitment

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

Tabel 2 Correlatie beoordeling informatievoorziening en
continue commitment

1 -.256**

. .003

129 129
-.256** 1
.003 .
129 129

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Beoordeling
informatie
voorziening
(totaal)

Continue
commitment

Beoordeling
informatie

voorziening
(totaal)

Continue
commitment

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

Tabel 3 Correlatie beoordeling informatievoorziening en
normatief commitment

1 -.021

. .814

129 129
-.021 1
.814 .
129 129

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Beoordeling
informatie
voorziening
(totaal)

Normatief
commitment

Beoordeling
informatie

voorziening
(totaal)

Normatief
commitment
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2 Tabellen bij hypothese 2 

 
Tabel 4 Partiële correlatie affectief commitment, beoordeling van de (consultatieve) 

participatie, mening over de noodzaak van (consultatieve) participatie 
 

a) Zero Order Partials 

 Affectief commitment   Beoordeling 
(consultatieve) 
participatie    

Noodzaak  

(consultatieve) 
participatie    

Affectief commitment   1,0000 
(       0) 
p= .  

0,1206 

(     72) 
p= 0,306 

0,1142 

(     72) 
p= 0,332 

Beoordeling 
(consultatieve) 
participatie    

0,1206 

(     72) 
p= 0,306 

1,0000 
(       0) 
p= . 

0,4125 

(     72) 
p=0,000 

Noodzaak  

(consultatieve) 
participatie    

0,1142 

(     72) 
p= 0,332 

0,4125 

(     72) 
p=0,000 

1,0000 
(       0) 
p= . 

 

(Coefficient / (D.F.) / 2-tailed Significance) 
" . " is printed if a coefficient cannot be computed 

 

b) Controlling for: noodzaak (consultatieve) participatie    

 

 

 

 

 

 

             

 
(Coefficient / (D.F.) / 2-tailed Significance) 
" . " is printed if a coefficient cannot be computed 

 Affectief commitment   Beoordeling 
(consultatieve) 
participatie    

Affectief commitment   1,0000 
(       0) 
p= .  

0,0812 

(     71) 
p= 0,495 

Beoordeling 
(consultatieve) 
participatie    

0,0812 

(     71) 
p= 0,495 

1,0000 
(       0) 
p= . 
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Tabel 5 Partiële correlatie continue commitment, beoordeling van de (consultatieve) 

participatie, mening over de noodzaak van (consultatieve) participatie 
 

a) Zero Order Partials 

 Continue  
commitment        

Beoordeling 
(consultatieve) 
participatie    

Noodzaak  

(consultatieve) 
participatie    

Continue  
commitment        

1,0000 
(       0) 
p= .  

- 0,0622 

(     72) 
p= 0,599 

0,0135 

(     72) 
p= 0,909 

Beoordeling 
(consultatieve) 
participatie    

- 0,0622 

(     72) 
p= 0,599 

1,0000 
(       0) 
p= . 

0,4125 

(     72) 
p=0,000 

Noodzaak  

(consultatieve) 
participatie    

0,0135 

(     72) 
p= 0,909 

0,4125 

(     72) 
p=0,000 

1,0000 
(       0) 
p= . 

 

Coefficient / (D.F.) / 2-tailed Significance) 
" . " is printed if a coefficient cannot be computed 
 
b) Controlling for: noodzaak (consultatieve) participatie  

 

 Continue  
commitment        

Beoordeling 
(consultatieve) 
participatie    

Continue  
commitment        

1,0000 
(       0) 
p= .  

-0,0744 

(     71) 
p= 0,532 

Beoordeling 
(consultatieve) 
participatie    

-0,0744 

(     71) 
p= 0,532 

1,0000 
(       0) 
p= . 

 

 

 

 

 

 

 
Coefficient / (D.F.) / 2-tailed Significance) 
" . " is printed if a coefficient cannot be computed 
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Tabel 6 Partiële correlatie normatief commitment, beoordeling van de (consultatieve) 

participatie, mening over de noodzaak van (consultatieve) participatie 
 

a) Zero Order Partials 

  Normatief  
commitment        

Beoordeling 
(consultatieve) 
participatie    

Noodzaak  

(consultatieve) 
participatie    

Normatief  
commitment        

1,0000 
(       0) 
p= .  

- 0,0843 

(     72) 
p= 0,475 

0,0201 

(     72) 
p= 0,865 

Beoordeling 
(consultatieve) 
participatie    

- 0,0843 

(     72) 
p= 0,475 

1,0000 
(       0) 
p= . 

0,4125 

(     72) 
p=0,000 

Noodzaak  

(consultatieve) 
participatie    

0,0201 

(     72) 
p= 0,865 

0,4125 

(     72) 
p=0,000 

1,0000 
(       0) 
p= . 

 

Coefficient / (D.F.) / 2-tailed Significance) 
" . " is printed if a coefficient cannot be computed 

 

b) Controlling for: noodzaak (consultatieve) participatie   

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Coefficient / (D.F.) / 2-tailed Significance) 
" . " is printed if a coefficient cannot be computed 

 Normatief  
commitment        

Beoordeling 
(consultatieve) 
participatie    

Normatief  
commitment        

1,0000 
(       0) 
p= .  

-0,1017 

(     71) 
p= 0,392 

Beoordeling 
(consultatieve) 
participatie    

-0,1017 

(     71) 
p= 0,392 

1,0000 
(       0) 
p= . 
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3 Tabellen bij hypothese 3 

Tabel 7 Partiële correlatie affectief commitment, het begrip van het nut en de noodzaak van de 
transitie naar het ssc en het ontstaan van begrip van het nut en de noodzaak van de transitie 

naar het ssc dankzij de leidinggevende.  

a) Zero Order Partials 

  Affectief commitment   Begrip van het nut en 
de noodzaak van de 
transitie naar het ssc 

Begrip van het nut en 
de noodzaak van de 
transitie naar het ssc 
dankzij de 
leidinggevende 

Affectief commitment   1,0000 
(       0) 
p= .  

0,0615 

(    127) 
p= 0,488 

0,3396 

(    127) 
p= 0,000 

Begrip van het nut en 
de noodzaak van de 
transitie naar het ssc 

0,0615 

(    127) 
p= 0,488 

1,0000 
(       0) 
p= . 

0,2507 

(     127) 
p=0,004 

Begrip van het nut en 
de noodzaak van de 
transitie naar het ssc 
dankzij de 
leidinggevende 

0,3396 

(    127) 
p= 0,000 

0,2507 

(     127) 
p=0,004 

1,0000 
(       0) 
p= . 

 

Coefficient / (D.F.) / 2-tailed Significance) 
" . " is printed if a coefficient cannot be computed 
 

b) Controlling for: begrip van het nut en de noodzaak van de komst van het ssc dankzij de  
                          leidinggevende   

 Affectief  
commitment        

Begrip van het nut en 
de noodzaak van de 
transitie naar het ssc 

Affectief commitment   1,0000 
(       0) 
p= .  

-0,0259 

(    126) 
p= 0,771 

Begrip van het nut en 
de noodzaak van de 
transitie naar het ssc 

-0,0259 

(    126) 
p= 0,771 

1,0000 
(       0) 
p= . 

 

 

 

 

 

 

 

Coefficient / (D.F.) / 2-tailed Significance) 
" . " is printed if a coefficient cannot be computed 
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Tabel 8 Partiële correlatie continue commitment, het begrip van het nut en de noodzaak van de 
transitie naar het ssc en het ontstaan van begrip van het nut en de noodzaak van de transitie 

naar het ssc dankzij de leidinggevende.  

a) Zero Order Partials 

  Continue commitment   Begrip van het nut en 
de noodzaak van de 
transitie naar het ssc 

Begrip van het nut en 
de noodzaak van de 
transitie naar het ssc 
dankzij de 
leidinggevende 

Continue commitment   1,0000 
(       0) 
p= .  

- 0,0681 

(    127) 
p= 0,443 

- 0,1913 

(    127) 
p= 0,030 

Begrip van het nut en 
de noodzaak van de 
transitie naar het ssc 

- 0,0681 

(    127) 
p= 0,443 

1,0000 
(       0) 
p= . 

0,2507 

(     127) 
p=0,004 

Begrip van het nut en 
de noodzaak van de 
transitie naar het ssc 
dankzij de 
leidinggevende 

- 0,1913 

(    127) 
p= 0,030 

0,2507 

(     127) 
p=0,004 

1,0000 
(       0) 
p= . 

 

Coefficient / (D.F.) / 2-tailed Significance) 
" . " is printed if a coefficient cannot be computed 
 
 
b) Controlling for: begrip van het nut en de noodzaak van de komst van het ssc dankzij de  
                          leidinggevende   

 

 

 

 

 

 

 
 

Coefficient / (D.F.) / 2-tailed Significance) 
" . " is printed if a coefficient cannot be computed 

 Continue commitment   Begrip van het nut en 
de noodzaak van de 
transitie naar het ssc 

Continue commitment   1,0000 
(       0) 
p= .  

-0,0259 

(    126) 
p= 0,771 

Begrip van het nut en 
de noodzaak van de 
transitie naar het ssc 

-0,0212 

(    126) 
p= 0,812 

1,0000 
(       0) 
p= . 
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Tabel 9 Partiële correlatie normatief commitment, het begrip van het nut en de noodzaak van 

de transitie naar het ssc en het ontstaan van begrip van het nut en de noodzaak van de 
transitie naar het ssc dankzij de leidinggevende.  

a) Zero Order Partials 

  Normatief 
commitment        

Begrip van het nut en 
de noodzaak van de 
transitie naar het ssc 

Begrip van het nut en 
de noodzaak van de 
transitie naar het ssc 
dankzij de 
leidinggevende 

Normatief 
commitment        

1,0000 
(       0) 
p= .  

- 0,1055 

(    127) 
p= 0,234 

0,0338 

(    127) 
p= 0,704 

Begrip van het nut en 
de noodzaak van de 
transitie naar het ssc 

- 0,1055 

(    127) 
p= 0,234 

1,0000 
(       0) 
p= . 

0,2507 

(     127) 
p=0,004 

Begrip van het nut en 
de noodzaak van de 
transitie naar het ssc 
dankzij de 
leidinggevende 

0,0338 

(    127) 
p= 0,704 

0,2507 

(     127) 
p=0,004 

1,0000 
(       0) 
p= . 

 

Coefficient / (D.F.) / 2-tailed Significance) 
" . " is printed if a coefficient cannot be computed 

b) Controlling for: begrip van het nut en de noodzaak van de komst van het ssc dankzij de  
                          leidinggevende   

 

 Normatief  
commitment        

Begrip van het nut en 
de noodzaak van de 
transitie naar het ssc 

Normatief 
commitment        

1,0000 
(       0) 
p= .  

-0,1178 

(    126) 
p= 0,185 

Begrip van het nut en 
de noodzaak van de 
transitie naar het ssc 

-0,1178 

(    126) 
p= 0,185 

1,0000 
(       0) 
p= . 

 

 

 

 

 

 

 
Coefficient / (D.F.) / 2-tailed Significance) 
" . " is printed if a coefficient cannot be computed 
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4 Tabellen bij hypothese 4 

Tabel 10 Correlatie ervaren eerlijkheid proces en affectief
commitment

1 .249**
. .004

129 129
.249** 1
.004 .
129 129

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Eerlijk proces
(totaal)

Affectief
commitment

Eerlijk
proces
(totaal)

Affectief
commitment

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

Tabel 11 Correlatie ervaren eerlijkheid proces en continue
commitment

1 -.252**
. .004

129 129
-.252** 1
.004 .
129 129

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Eerlijk proces
(totaal)

Continue
commitment

Eerlijk
proces
(totaal)

Continue
commitment

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

Tabel 12 Correlatie ervaren eerlijkheid proces en normatief
commitment

1 .002
. .984

129 129
.002 1
.984 .
129 129

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Eerlijk proces
(totaal)

Normatief
commitment

Eerlijk
proces
(totaal)

Normatief
commitment
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5 Tabellen bij hypothese 5 

Tabel 13 Correlatie vertrouwen in het management en affectief
commitment

1 .303**
. .000

129 129
.303** 1
.000 .
129 129

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Vertrouwen
(totaal)

Affectief
commitment

Vertrouwen
(totaal)

Affectief
commitment

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

Tabel 14 Correlatie vetrouwen in het management en continue
commitment

1 -.147
. .096

129 129
-.147 1
.096 .
129 129

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Vertrouwen
(totaal)

Continue
commitment

Vertrouwen
(totaal)

Continue
commitment

 

Tabel 15 Correlatie vertrouwen in het management en normatief
commitment

1 .028
. .749

129 129
.028 1
.749 .
129 129

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Vetrouwen
(totaal)

Normatief
commitment

Vertrouwen
(totaal)

Normatief
commitment
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6 Tabellen bij hypothese 6 

 
6.1 Tabellen algemene beoordeling consequenties 

Tabel 16 Correlatie beoordeling consequenties van de komst van het ssc en
affectief commitment

1 .293**

. .001

129 129
.293** 1
.001 .
129 129

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Beoordeling
consequenties van de
komst van het ssc (vraag
35)

Affectief commitment

Beoordeling
conse-    

quenties van
de komst van

het ssc
(vraag 35)

Affectief
commitment

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

Tabel 17 Correlatie beoordeling consequenties van de komst van het ssc en
continue commitment

1 -.264**
. .002

129 129
-.264** 1
.002 .
129 129

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Beoordeling conse-  
quenties van de komst
van het ssc (vraag 35)

Continue commitment

Beoordeling
conse-  

quenties van
de komst van

het ssc
(vraag 35)

Continue
commitment

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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Tabel 18 Correlatie beoordeling consequenties van de komst van het ssc en
continue commitment

1 .032

. .719

129 129
.032 1
.719 .
129 129

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Beoordeling
consequenties van de
komst van het ssc (vraag
35)

Normatief commitment

Beoordeling
conse-  

quenties van
de komst van

het ssc
(vraag 35)

Normatief
commitment

 
 
6.2 Tabellen beoordeling wijzigingen in structuur  

Tabel 19 Positieve beoordeling werken op een andere locatie  
 

 n Mean Std.  t df Sig13 d14 r 

Affectief commitment  16 3,01 0,67 0,87 127 0,39 0,15 0,07 

Continue commitment  16 2,64 0,81 -1,68 127 0,10 -0,30 -0,15 

Normatief commitment 16 3,00 0,57 -1,36 127 0,18 -0,24 -0,12 

 

 

 

 
 

 
Tabel 20 Negatieve beoordeling werken op een andere locatie 

 

 

 

 

 
 

 

 n Mean Std.  t df Sig d r 

Affectief commitment  32 2,96 0,71 0,77 127 0,44 0,14 0,06 

Continue commitment  32 3,06 0,95 0,51 127 0,61 0,09 0,04 

Normatief commitment 32 3,30 0,52 1,32 127 0,19 0,23 0,11 

                                                 
13  Voor tabel 19 tot en met 30 geldt significantie bij tweezijdige toetsing 
14  Voor tabel 19 tot en met 30 is Cohen’s d berekend om de correlatie (r) te kunnen bereken. 
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Tabel 21 Positieve beoordeling werken voor andere afdelingen (klanten) 
 

 n Mean Std.  t df Sig d r 

Affectief commitment  45 2,77 0,57 -1,41 127 0,16 -0,25 -0,13 

Continue commitment  45 3,05 0,95 0,58 127 0,10 0,10 0,05 

Normatief commitment 45 3,25 0,54 1,18 127 0,24 0,21 0,10 

 

 

 

 

 

Tabel 22 Negatieve beoordeling werken voor andere afdelingen (klanten) 
 

 n Mean Std.  t df Sig d r 

Affectief commitment  9 3,40 0,64 2,54 127 0,01 0,45 0,22 

Continue commitment  9 2,60 0,85 -1,35 127 0,18 -0,24 -0,12 

Normatief commitment 9 2,93 0,40 -1,37 127 0,17 -0,24 -0,12 

 

 

 

 

 
6.3 Tabellen beoordeling wijzigingen in taken  

Tabel 23 Positieve beoordeling andere taken 
 

 

 

 

 

 n Mean Std.  t df Sig d r 

Affectief commitment  43 2,73 0,47 -1,79 127 0,07 0,32 0,16 

Continue commitment  43 3,06 0,97 0,67 127 0,50 0,12 0,06 

Normatief commitment 43 3,12 0,54 -0,76 127 0,45 0,13 0,06 

 

Tabel 24 Negatieve beoordeling andere taken 
 

 n Mean Std.  t df Sig d r 

Affectief commitment  13 3,12 0,83 1,43 127 0,16 0,25 0,12 

Continue commitment  13 2,42 0,77 -2,48 127 0,01 -0,44 -0,23 

Normatief commitment 13 3,05 0,55 -0,88 127 0,38 0,16 0,08 
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Tabel 25 Positieve beoordeling taken erbij 

 

 n Mean Std.  t df Sig d r 

Affectief commitment  31 2,66 0,52 -2,20 127 0,03 -0,40 -0,20 

Continue commitment  31 3,15 0,87 1,16 127 0,25 0,21 0,10 

Normatief commitment 31 3,08 0,44 -1,04 127 0,30 -0,18 -0,09 

 

 

 

 

 

Tabel 26 Negatieve beoordeling taken erbij 
 

 n Mean Std.  t df Sig d r 

Affectief commitment  14 3,14 0,67 1,61 127 0,11 0,29 0,14 

Continue commitment  14 2,69 0,82 -1,34 127 0,18 -0.24 -0,12 

Normatief commitment 14 3,17 0,46 -0,01 127 0,10 -0,002 -0,001 

 

 

 

 

 
 
6.4 Tabellen beoordeling wijzigingen in afhankelijkheidsrelaties 

Tabel 27 Positieve beoordeling werken met andere/nieuwe collega’s  
 

 n Mean Std.  t df Sig d r 

Affectief commitment  56 2,83 0,67 -0,71 127 0,47 -0,13 -0,06 

Continue commitment  56 2,96 0,93 -0,28 127 0,78 -0,04 -0,02 

Normatief commitment 56 3,16 0,55 -0,14 127 0,89 -0,02 -0,01 

 

 
 

 

 

 
Tabel 28 Negatieve beoordeling werken met andere/nieuwe collega’s  

 

 n Mean Std.  t df Sig d r 

Affectief commitment  10 3,02 0,60 0,71 127 0,48 0,13 0,06 

Continue commitment  10 2,70 0,67 -1,06 127 0,30 -0,19 -0,10 

Normatief commitment 10 3,18 0,65 0.48 127 0.96 0,09 0,05 
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Tabel 29 Positieve beoordeling nieuwe leidinggevende  

 

 n Mean Std.  t df Sig d r 

Affectief commitment  27 2,74 0,68 -1,24 127 0,22 -0,22 -0,11 

Continue commitment  27 2,93 0,95 -0,34 127 0,73 -0,06 -0,03 

Normatief commitment 27 3,14 0,56 -0,34 127 0,74 -0,06 -0,03 

 

 

 

 

 

Tabel 30 Negatieve beoordeling nieuwe leidinggevende  
  

 n Mean Std.  t df Sig d r 

Affectief commitment  17 3,25 0,69 2,55 127 0,01 0,45 0,21 

Continue commitment  17 2,75 0,71 -1,16 127 0,25 -0,21 -0,11 

Normatief commitment 17 3,18 0,48 0,13 127 0,90 0,02 0,01 
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7 Tabellen bij hypothese 7 

Tabel 31 Correlatie beoordeling ervaring eerdere
organisatieverandering(en) en affectief commitment

1 .110

. .236

117 117
.110 1
.236 .
117 129

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Beoordeling ervaring met
eerdere organisatie
verandering(en) (vraag
9)

Affectief commitment

Beoordeling
ervaring met

eerdere
organisatie
verandering
(en) (vraag

9)
Affectief

commitment

Tabel 32 Correlatie beoordeling eerdere ervaring met
organisatieverandering(en) en continue commitment

1 -.179

. .054

117 117
-.179 1
.054 .
117 129

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Beoordeling ervaring met
eerdere organisatie
verandering(en) (vraag
9)

Continue commitment

Beoordeling
ervaring met

eerdere
organisatie
verandering
(en) (vraag

9)
Continue

commitment

 
Tabel 33 Correlatie beoordeling eerdere ervaring met
organisatieverandering(en) en normatief commitment

1 -.099

. .290

117 117
-.099 1
.290 .
117 129

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Beoordeling ervaring met
eerdere organisatie
verandering(en) (vraag
9)

Normatief commitment

Beoordeling
ervaring met

eerdere
organisatie
verandering
(en) (vraag

9)
Normatief

commitment

 

 - 114 - 114



Commitment in shared service centers 

 
8 Tabellen bij hypothese 8  

Tabel 34 Partiële correlatie affectief commitment, de reactie op de komst van het ssc en de 
beoordeling van de reactie van collega’s op de komst van het ssc 

 

a) Zero Order Partials 

  Affectief commitment   Reactie op de komst 
van het ssc    

Beoordeling reactie 
collega’s op de komst 
van het ssc    

Affectief commitment   1,0000 
(       0) 
p= .  

0,2152 

(   127) 
p= 0,014 

0,1138 

(   127) 
p= 0,199 

Reactie op de komst 
van het ssc    

0,2152 

(   127) 
p= 0,014 

1,0000 
(       0) 
p= . 

0,5999 

(   127) 
p=0,000 

Beoordeling reactie 
collega’s op de komst 
van het ssc    

0,1138 

(   127) 
p= 0,199 

0,5999 

(   127) 
p=0,000 

1,0000 
(       0) 
p= . 

 

Coefficient / (D.F.) / 2-tailed Significance) 
" . " is printed if a coefficient cannot be computed 

b) Controlling for: beoordeling van de reactie van collega’s op de komst van het ssc 

 

 

 

 

 

 

 
 

Coefficient / (D.F.) / 2-tailed Significance) 
" . " is printed if a coefficient cannot be computed 

 Affectief commitment   Reactie op de komst 
van het ssc    

Affectief commitment   1,0000 
(       0) 
p= .  

0,1849 

(   126) 
p= 0,037 

Reactie op de komst 
van het ssc    

0,1849 

(   126) 
p= 0,037 

1,0000 
(       0) 
p= . 
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Tabel 35 Partiële correlatie continue commitment, de reactie op de komst van het ssc en de 
beoordeling van de reactie van collega’s op de komst van het ssc 

 

a) Zero Order Partials 

  Continue commitment   Reactie op de komst 
van het ssc    

Beoordeling reactie 
collega’s op de komst 
van het ssc    

Continue commitment   1,0000 
(       0) 
p= .  

-0,1225 

(   127) 
p= 0,167 

0,0499 

(   127) 
p= 0,575 

Reactie op de komst 
van het ssc    

-0,1225 

(   127) 
p= 0,167 

1,0000 
(       0) 
p= . 

0,5999 

(   127) 
p=0,000 

Beoordeling reactie 
collega’s op de komst 
van het ssc    

0,0499 

(   127) 
p= 0,575 

0,5999 

(   127) 
p=0,000 

1,0000 
(       0) 
p= . 

 

Coefficient / (D.F.) / 2-tailed Significance) 
" . " is printed if a coefficient cannot be computed 

b) Controlling for: beoordeling van de reactie van collega’s op de komst van het ssc  

 

 

 

 

 

 

 
 

Coefficient / (D.F.) / 2-tailed Significance) 
" . " is printed if a coefficient cannot be computed 

 Continue commitment   Reactie op de komst 
van het ssc    

Continue commitment   1,0000 
(       0) 
p= .  

-0,1907 

(   126) 
p= 0,031 

Reactie op de komst 
van het ssc    

-0,1907 

(   126) 
p= 0,031 

1,0000 
(       0) 
p= . 
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Tabel 36 Partiële correlatie normatief commitment, de reactie op de komst van het ssc en de 
beoordeling van de reactie van collega’s op de komst van het ssc 

 

a) Zero Order Partials 

  Normatief 
commitment        

Reactie op de komst 
van het ssc    

Beoordeling reactie 
collega’s op de komst 
van het ssc    

Normatief 
commitment        

1,0000 
(       0) 
p= .  

0,0012 

(   127) 
p= 0,989 

0,0495 

(   127) 
p= 0,578 

Reactie op de komst 
van het ssc    

0,0012 

(   127) 
p= 0,989 

1,0000 
(       0) 
p= . 

0,5999 

(   127) 
p=0,000 

Beoordeling reactie 
collega’s op de komst 
van het ssc    

0,0495 

(   127) 
p= 0,578 

0,5999 

(   127) 
p=0,000 

1,0000 
(       0) 
p= . 

 

Coefficient / (D.F.) / 2-tailed Significance) 
" . " is printed if a coefficient cannot be computed 

b) Controlling for: beoordeling van de reactie van collega’s op de komst van het ssc  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Coefficient / (D.F.) / 2-tailed Significance) 
" . " is printed if a coefficient cannot be computed 

 Normatief 
commitment        

Reactie op de komst 
van het ssc    

Normatief 
commitment        

1,0000 
(       0) 
p= .  

-0,0357 

(   126) 
p= 0,689 

Reactie op de komst 
van het ssc    

-0,0357 

(   126) 

p= 0,689 

1,0000 
(       0) 
p= . 
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9  Tabellen bij hypothese 9  

Tabel 37 Groepsstatistiek voor het verschil in affectief commitment van medewerkers in de
private en de publieke sector

10 2.7800 .65625 .20753

119 2.8874 .65439 .05999

In welke sector bent u
werkzaam?  (voor een
Private sector

(Semi) Publieke sector

Affectief
commitment

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 

Independent Samples Test 

 

    
Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

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

                

Affectief 
commitment 

Equal 
variances 
assumed 

.020 .887 -.498 127 .619

  Equal 
variances not 
assumed 

  -.497 10.561 .629
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Tabel 38 Groepsstatistiek van continue commitment van medewerkers in de private en de
publieke sector

10 3.6000 .86923 .27487
119 2.9345 .87841 .08052

In welke sector bent u
werkzaam?  (voor een
Private sector
(Semi) Publieke sector

Continue
commitment

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 

Independent Samples Test 

 

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

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

Difference 
Std. Er
Differen

Equal 
variances 
assumed 

.037 .849 2.303 127 .023 .6655 .28

Continue 
commitment 

Equal 
variances not 
assumed 

  2.324 10.605 .041 .6655 .28
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Tabel 39 Groepsstatistiek normatief commitment van medewerker in de private en publieke
sector

10 3.1000 .64118 .20276
119 3.1782 .53665 .04919

In welke sector bent u
werkzaam?  (voor een
Private sector
(Semi) Publieke sector

Normatief
commitment

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 

Independent Samples Test 

 

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

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

Difference 
Std. Er
Differen

Equal 
variances 
assumed 

.056 .813 -.436 127 .664 -.0782 .17

Normatief 
commitment 

Equal 
variances not 
assumed 

  -.375 10.088 .716 -.0782 .20
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Bijlage 3 
Paper Publieke Dimensie  

De publieke dimensie van Deloitte en shared service centers 

Dat overheids-, non-profit en profit- organisaties van elkaar kunnen leren blijkt wel uit 

ontwikkelingen die zich de laatste decennia hebben voorgedaan. Overheids- en non-profit 

organisaties richten zich de laatste jaren meer en meer op de effectiviteit en efficiëntie van 

hun organisatie. In de non-profit sector, en dan met name bij overheidsinstellingen, is de 

“collectieve aanpak van maatschappelijke vraagstukken zelf een issue geworden” 

(Noordegraaf, 2004: 26)  Steeds vaker wordt in overheidsorganisaties een 

bedrijfseconomische oriëntatie toegepast. In de wetenschap spreekt men van new public 

management.  

Waar de overheid een steeds bedrijfsmatigere aanpak toepast, houden steeds meer profit 

organisaties zich bezig met maatschappelijke issues. Profit organisaties houden zich bezig met 

de gevolgen van hun ondernemerschap voor de maatschappij. Boxall en Purcell (2003) 

spreken van de zogenaamde tripple bottom line, die staat voor de maatschappelijke 

legitimiteit (social legitimacy) van private instellingen. Door het hanteren van de tripple 

bottom line richten private organisaties zich niet alleen op het maken van winst (profit), maar 

ook op de mens in de organisatie (people) en op het milieu (planet).  

In dit paper wordt aandacht geschonken aan de publieke dimensie van de 

onderzoeksorganisatie, het HR beleid van de organisatie en van het centrale 

(beleids)vraagstuk van het onderzoek. Het paper biedt een visie op vier vragen:  

1.  Wat is er publiek aan Deloitte? 

2.  In hoeverre is social legitimacy een doelstelling van het HR-beleid van Deloitte? 

3.  In hoeverre is social legitimacy een doelstelling van het (beleids)vraagstuk dat centraal  

    staat in het onderzoek? 

4. Wat is mijn persoonlijke oordeel over de publieke dimensie van het (beleids)vraagstuk dat  

    wordt onderzocht? (en van het beleid dat de organisatie voert dan wel zou kunnen voeren?) 

 1. Wat is er publiek aan Deloitte?  

Doordat de non-profit sector zich op het terrein van de profit sector begeeft en vice versa 

lijken grote verschillen tussen publiek en privaat  te vervagen. Publieke organisaties kunnen 

een private bedrijfsvoering hebben en private organisatie kunnen publieke waarden na 

streven. Noordegraaf en Teeuw (2003) beargumenteren deze visie doormiddel van een 

identiteitsperspectief. Ze onderscheiden vier typen posities die organisatie kunnen innemen 

(zie ook figuur 1). Type 1 is de bestuurlijke positie. Bij dit type organisatie staan bestuurlijk 

management en bestuurlijke afwegingen centraal. Het gaat hier om een publieke organisatie 

met een publieke identiteit. 
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Er zijn ook publieke organisaties met een private identiteit. Dit tweede type organisatie heeft  

een bedrijfsmatige positie, waarin prestaties en presteren belangrijk zijn.  

Het derde type organisatie heeft een maatschappelijke positie. Het gaat om een private 

organisatie met een publieke identiteit. De organisatie streeft duurzaamheid na door 

duurzaam ondernemen en verantwoord management.  

Het vierde type, tot slot, zijn de organisaties met een bedrijfspositie. In dit type organisatie 

zijn productie en omzet belangrijk. Het gaat hierbij op private organisaties met een private 

identiteit (p. 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1 Vier Organisatorische posities (Noordegraaf & Teeuw, 2003: 9) (Figuur deels bewerkt) 

    Publieke organisatie 

                

      

      Bestuurlijke positie              Bedrijfsmatige positie 

Publieke                   Private 
identiteit                  identiteit 

 
      Maatschappelijke positie                Bedrijfspositie 
          
                                        

 
     Private organisatie 

Deloitte 

Als een van de grootste financiële dienstverleners, heeft Deloitte in  september 2006 haar 

eerste maatschappelijke jaarverslag uitgebracht. Hiermee wil Deloitte laten zien dat zij in haar 

core business een positieve impact wil hebben op de maatschappij. Corporate responsibility, 

de term die Deloitte gebruikt voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, houdt voor 

Deloitte in: “het creëren van waarde voor onze cliënten, onze mensen en andere stakeholders 

door de inzet van menselijk en intellectueel kapitaal waarbij we actief een positieve bijdrage 

leveren aan de maatschappij en waarbij we onze invloed op het milieu op bedrijfseconomisch 

verantwoorde wijze reduceren” (Maatschappelijk Jaarverslag 2005-2006: 6). Met het 

maatschappelijk jaarverslag wil Deloitte corporate responsibility onder te aandacht brengen bij 

de interne en externe stakeholders.   

In zes punten wordt de huidige stand van zaken op het gebied van corporate responsibility 

samengevat. Een voorbeeld hierbij is actieve betrokkenheid bij maatschappelijke initiatieven  
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op gebied van onderwijs, innovatie en startend ondernemerschap. Een ander voorbeeld is het 

nemen van initiatieven voor persoonlijke ontwikkeling, diversiteit en positionering op de 

arbeidsmarkt voor de medewerkers van Deloitte (p. 8).  

Op basis van vijf strategische thema’s zijn de resultaten van de periode 2005-2006 

uitgewerkt. Voor de periode 2006-2008 zijn nieuwe doelstellingen opgesteld. De thema’s zijn: 

- Integriteit: de basis van vertrouwen  

(hierbij gaat het om het handelen op basis van ethische principes en waarden) 

- Medewerkers: de kern van Deloitte  

(hierbij gaat het onder andere om diversiteit in het personeelsbestand)  

- Uitstekende waarden voor cliënten  

(hierbij gaat om handelen op basis van integriteit) 

- Midden in de maatschappij   

(hierbij gaat het om vrijwillige werkprojecten) 

- Ecologische voetafdruk en de keten  

(hierbij gaat het om het reduceren van negatieve effecten op het milieu en het 

klimaat) 

Vanuit het identiteitsperspectief van Noordegraaf en Teeuw, valt te beargumenteren dat 

Deloitte een private organisatie is met een groeiende publieke identiteit. De organisatie laat 

door middel van het jaarverslag zien dat ze binnen hun core business maatschappelijke 

verantwoordelijkheid nemen. In die zin neemt Deloitte een maatschappelijke positie in. Deze 

positie is groeiende. Het jaarverslag is gebaseerd op de periode 2005-2006. Daaruit kan 

worden op gemaakt dat zij sinds ongeveer twee jaar duurzaamheid daadwerkelijk opneemt in 

de strategie en in het beleid van de organisatie.  

 

2. In hoeverre is social legitimacy een doelstelling van het HR-beleid van 

Deloitte? 

De social legitimacy is een belangrijke doelstelling binnen het HR-beleid van Deloitte. Hierbij 

gaat het met name om het people aspect. Een van de strategische thema’s binnen de 

corporate responsibility, zijn de medewerkers. De medewerkers vormen de kern van Deloitte. 

In de periode 2005-2006 heeft Deloitte verschillende resultaten behaald op het people aspect. 

Voorbeelden hiervan zijn het systematisch geven van feedback aan de medewerkers, aandacht 

voor de positie van vrouwen en allochtonen en aandacht voor work-life-balance. 

Voor de periode 2006-2008 zijn verschillende doelstellingen opgesteld voor wat betreft het 

people aspect. Voorbeelden zijn het aannemen van allochtoon talent, diversiteit laten 

aansluiten op de diversiteit in het klantenbestand en het verbeteren van (open) communicatie. 

(Maatschappelijk Jaarverslag 2005-2006: 18-27). 

 - 123 - 123



Commitment in shared service centers 

 

3. In hoeverre is social legitimacy een doelstelling van het (beleids)vraagstuk 

dat centraal staat in het onderzoek? 

Het onderzoek, dat uitgevoerd wordt voor Deloitte, richt zich op medewerkers die vanuit een 

bepaalde afdeling in een organisatie worden overgeplaatst naar een shared service center 

(ssc). Een shared service center is “een resultaat verantwoordelijke eenheid (RVE) in de 

interne organisatie van een onderneming, overheidsinstelling of non-profit instelling, die tot  

taak heeft het leveren van diensten op een specifieke specialisatie (zoals administratie, 

personeelszaken, informatietechnologie, inkoop, e.d.), aan de operationele eenheden van die 

onderneming (zoals business units, divisies of werkmaatschappijen), op basis van een 

overeenkomst tegen een verrekenprijs” (Strikwerda, 2004:1).  

Onderzocht wordt welke factoren de acceptatie van de overplaatsing naar een ssc, door 

medewerkers, beïnvloeden. Het onderzoek wordt uitgevoerd bij verschillende organisaties die 

in de afgelopen drie jaar een ssc hebben opgezet. Het onderzoek wordt onder andere 

uitgevoerd bij het ssc van Deloitte en bij het ssc van ABN Amro.  

Ten aanzien van dit vraagstuk wordt het people aspect benadrukt. Het onderzoek richt op de 

mensen die werkzaam zijn in een ssc . Het onderzoek gaat in op hun ervaringen met het 

verandertraject en de consequenties van de verandering.   

Hoewel in het onderzoek de mens centraal staat is social legitimacy geen doelstelling van het 

centrale vraagstuk.  

4. Wat is mijn persoonlijke oordeel over de publieke dimensie van het  

beleids)vraagstuk dat wordt onderzocht? (en van het beleid dat de 

organisatie voert dan wel zou kunnen voeren?) 

Het implementeren van een ssc is op zichzelf geen publieke aangelegenheid. De implementatie 

van een ssc is een bedrijfsmatige aanpak van organisaties om efficiëntie en effectiviteit te 

bewerkstelligen. In de afgelopen decennia werden ssc’s met name in de private sector 

geïntroduceerd. Het implementeren van ssc’s in publieke organisaties is een redelijk nieuwe 

aangelegenheid. Het past echter wel binnen de ontwikkeling van het New Public Management 

(NPM). Onder NPM wordt verstaan het bedrijfsmatig runnen van organisaties binnen het 

publieke domein 15. Dat wil zeggen dat publieke organisaties gericht zijn op en output en 

prestatie en dat zij ondernemend en kostbewust opereren. Anders gezegd is het doel van NPM 

om “publieke organisaties resultaatgerichter, gecoördineerder en efficiënter te laten werken”  

                                                 
15 Noordegraaf (2004) omschrijft het publieke domein als “de verzameling van overheids-, semi-
overheids- en verstatelijkte organisaties en instellingen, die grotendeels uit publieke middelen bekostigd 
worden, publiekrechtelijk en/of bestuursrechtelijk aansprakelijk zijn, en/of opzijn minst deels onder 
politieke verantwoordelijkheid opereren “ (p. 93-94).  
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(Noordegraaf, 2004: 5, 86, 375). NPM is een verzameling van verschillende inzichten en 

modellen, die in het besturen en managen van publieke organisatie steeds meer aandacht  

krijgt. Noordegraaf gebruikt de omschrijving van Hood ( zie tabel ), om aan te geven wat NPM 

kenmerkt. De kenmerken vertonen grote overeenkomsten met de kenmerken van een shared 

service center. Zo werken ssc’s op basis van zogenaamde Service Level Agreements (SLA’s). 

Daarin wordt vastgelegd welke diensten het ssc biedt en tegen welke verrekenprijs. Een 

andere overeenkomst is het beoordelen van werknemers op basis van hun prestaties 

(Strikwerda, 2004).  

 

New Public Management doctrine  Toelichting  

• ‘Hands on’ professional management 

• Standards en performance measures 

• Output control  

• Disaggregation of units 

• Competition  

• Private sector style management 

• Discipline and pesimony  

• Dicretionaire ruimte  

• Kwantitatieve doelbepaling  

• Koppeling tussen middelen en 

prestaties 

• Eenheden met eigen budgetten 

• Contracten en aanbesteding 

• Flexibel en zakelijk ethos 

• Bezuinigingen en productiviteitsgroei 

Bron: Hood (1991) A public management for all seasons? Public Administration, 1:3-19, in: Noordegraaf: 

2004, 87.  

Hoewel het vraagstuk past binnen de ontwikkeling van NPM, is het vraagstuk niet per definitie 

publiek. Deloitte kan als consultant, organisatie die een ssc  wil implementeren, wel adviseren 

en begeleiden vanuit hun eigen visie op corporate responsibility. Dat wil zeggen dat zij de 

maatschappelijke verantwoordelijkheid, die zij heeft vertaald in doelstellingen, als basiswaarde 

kan aannemen. Vanuit deze waarden kan zij organisaties adviseren. In het geval van de 

implementatie van een ssc, kan zij haar eigen waarden vanuit het HR-beleid toepassen.  

Uit onderzoek van Strikwerda (2004) blijkt dat organisaties bij het implementeren van een 

ssc, te maken krijgen met een relatief hoog verloop. Zo’n 20 tot 25% vloeit op ‘natuurlijke’ 

wijze af (p. 115). Voor de juiste de personele bezetting van het ssc moeten daarom ook 

nieuwe mensen worden aangenomen. In het wervings- en selectiebeleid kan Deloitte in haar 

advies aan andere organisatie haar diversiteitbeleid als basiswaarde gebruiken. In advies kan 

een deel gaan over de werving en selectie van nieuwe mensen, waarbij de organisatie 

waaraan advies wordt gegeven rekening kan houden met drie groepen mensen; allochtonen, 

vrouwen en ouderen.  
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