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We find no real satisfaction or happiness in life 
without obstacles to conquer and goals to achieve. 

 
Maxwell Maltz (2004) 
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Samenvatting 

 
Deze thesis beschrijft het onderzoek naar de medewerkertevredenheid binnen 
Menzis op de afdeling ICT ontwikkeling. De hoofdvraag van het onderzoek 
luidde: Op welke wijze waarderen de medewerkers van de afdeling ICT 
ontwikkeling van Menzis hun werk, waarom gebeurd dat op deze wijze en hoe 
zou deze waardering verbeterd kunnen worden?  
 
Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd, uit de data kwamen de volgende 
thema’s, structuur, identiteit en (on)zekerheid. Tevredenheid wordt gevormd aan 
de hand van drie methoden. Ten eerste voldoet deze baan aan mijn 
verwachtingen, ten tweede hoe is de balans input ten opzichte van de output en 
tot slot een vergelijking, wat verdient de buurman. Voor het maken van deze 
afwegingen zijn de eigen identiteit en de identiteit van de organisatie erg 
belangrijk. De identiteit van de organisatie wordt deels gevormd door de 
informele en formele structuur.  
 
De verbetering van de waardering is te behalen op het menselijke vlak. Uit 
onderzoek blijkt dat mensen meer tevreden over hun baan zijn wanneer zij 
waardering en vertrouwen krijgen van hun werkgever. Hierbij moet opgemerkt 
worden dat wanneer de basisaspecten van het werk niet voldoen, er nooit 
tevredenheid behaald zal worden.  
 
Op basis van de interviews en de literatuur kan er gesteld worden dat de 
medewerkers van ICT ontwikkeling ook op bovenstaande wijzen hun baan 
waarderen. Het is deels een onbewust proces, deels bewust. Mensen willen hun 
identiteit behouden en houden daarbij vast aan sociale status en zekerheid. 
 
Binnen de afdeling ICT ontwikkeling voldoet men niet aan de basisvoorwaarden 
voor tevredenheid. Er is totaal geen zekerheid of toekomst bekend voor de 
medewerkers en dat werkt negatief op de tevredenheid. Het besproken model 
geeft aan dat in dit geval de medewerker wel ‘tevreden’ zou kunnen worden, 
maar niets méér en dat heeft effect op het functioneren van de medewerker.  
 
Waarom mensen hun werk op deze wijze waarderen is in deze scriptie vrij 
irrelevant gebleken. Deze vraag behelst voornamelijk een psychologische 
discussie over het bewuste en onbewuste vermogen van de menselijke psyche.  
 
Zoals al blijkt uit de manier waarop werknemers hun werk waarderen zullen de 
medewerkers van Menzis nooit méér dan tevreden worden, zij zullen geen staat 
van verrukking bereiken. In hoeverre zij gewoon tevreden worden verschild van 
persoon tot persoon omdat niet alle mensen van nature evenveel behoefte 
hebben aan zekerheid en structuur. Elke Menz is er één en die mens kan zelf het 
beste aangeven waar hij of zij behoefte aan heeft in deze tijd. De mensen die 
graag zekerheid willen zullen besluiten te vertrekken bij deze afdeling van Menzis 
of hebben dat in de loop van de onderzoeksperiode al gedaan. Sommige zullen 
het langer volhouden en andere zal het niet veel uitmaken om tot het einde te 
wachten. Voor deze groep mensen is het wel van belang dat aan de overige 
aspecten van tevredenheid, zoals deze worden besproken in het literatuurkader, 
wel worden voldaan, want zij zullen meer waarde hechten aan deze aspecten.  
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Hoofdstuk 1 Een inleiding op de organisatie en het onderzoek 

§1.1 Inleiding 

Deze thesis is het eindproduct van de leerkring Dynamiek van organiseren en 
managen, deze leerkring wordt in de master Organisaties, verandering en 
management van de studie Bestuurs- en Organisatiewetenschap gegeven. In 
deze leerkring wordt kwalitatief onderzoek naar veranderingen gedaan. In dit 
onderzoek is zowel aandacht besteed aan literatuur als empirisch onderzoek. Het 
centrale thema voor dit onderzoek is het managen van cultuur ten tijde van 
veranderingen. Het onderzoek is uitgevoerd bij Menzis, ICT en ontwikkeling, een 
onderdeel van Menzis. De centrale onderzoeksvraag luidt:  
 
Op welke wijze waarderen de medewerkers van de afdeling ICT ontwikkeling van 
Menzis hun werk, waarom gebeurd dat op deze wijze en hoe zou deze 
waardering verbeterd kunnen worden?  
 
Het doel van het onderzoek is dan ook inzicht verkrijgen in de manier waarop 
medewerkers van de afdeling ICT Ontwikkeling hun baan waarderen. Daarnaast 
is het een doel om aanbevelingen te doen over mogelijke verbeterpunten voor de 
medewerkertevredenheid.  
 
Voor dat het onderzoek inhoudelijk wordt beschreven, zal ik in dit hoofdstuk een 
introductie gegeven van het onderzoek en de organisatie waar het onderzoek 
heeft plaatsgevonden. In paragraaf 1.2 zal aandacht worden besteed aan de 
context van het onderzoek. Daarna zal in paragraaf 1.3 het organogram worden 
weergegeven. Vanaf paragraaf 1.4 wordt een inleiding op het onderzoek zelf 
gegeven, in paragraaf 1.4 wordt de focus van het onderzoek toegelicht. In 
paragraaf 1.5 wordt de vraagstelling van het onderzoek verder toegelicht. 
Waarna in paragraaf 1.6 de doelstellingen worden uitgelegd. Het hoofdstuk wordt 
kort afgesloten met paragraaf 1.7. 

§1.2 Situatieschets bij Menzis 

In april 2008 ben ik begonnen met mijn baan bij Menzis. Menzis is een grote 
zorgverzekeraar met ongeveer 2 miljoen verzekerden. In 2009 voert de Menzis 
de merknamen Menzis, Anderzorg en Azivo. Ik had gesolliciteerd bij Menzis 
omdat ik mijn bachelor reeds had afgerond en pas in september 2008 weer kon 
starten met mijn master, ik was op zoek was naar een besteding van mijn tijd. 
Menzis is een organisatie die mij ontzettend aanspreekt omdat ze werkzaam is 
op het maatschappelijke speelveld. Er is ruimte voor de mens, elk menz is er één 
en dat sprak mij ontzettend aan. Na mijn sollicitatie werd ik aangenomen op de 
afdeling Ziekenhuizen in Wageningen. Deze afdeling verzorgt de afhandeling van 
ziekenhuis declaraties en beantwoord alle binnengekomen correspondentie over 
deze declaraties. Er werken in heel Nederland ongeveer 2500 mensen bij Menzis 
op 5 verschillende locaties, te weten Wageningen, Enschede, Groningen, Zwolle 
en Den Haag.  
 
Voor mijn afstuderen ging ik in begin augustus 2008 op zoek naar een 
organisatie waar een mooie opdracht lag om mee af te studeren. Na enig zoeken 
werd ik door collega`s gewezen op het feit dat er bij Menzis onder andere op de 
afdeling ICT ontwikkeling een grote verschuiving gaande is. Het huidige ICT 
systeem voldoet niet meer aan de eisen van Menzis en wordt in de toekomst 
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vervangen. Het huidige systeem is in de loop der jaren erg traag geworden en is 
door alle bijbehorende applicaties erg moeilijk beïnvloedbaar geworden. De 
afdeling ICT ontwikkeling heeft 68 medewerkers. Deze medewerkers hebben 
geen toekomst perspectief (meer) binnen Menzis. Al met al was er een 
interessante situatie gaande in de organisatie waarbinnen ik al bekend was, ik 
besloot deze opdracht als mijn afstudeeropdracht te gebruiken. Het is daarbij 
natuurlijk ook belangrijk om te bekijken of de slagzin die mij zo aansprak, elk 
menz is er één, ook geld voor het eigen personeel en niet alleen voor de klant. 
Nadat ik had besloten om te gaan afstuderen binnen Menzis heb ik eerst wat 
informatie opgezocht over Menzis, de holding en de betreffende afdeling, ICT 
ontwikkeling waarin ik onderzoek ging doen. Deze informatie wordt verder in dit 
hoofdstuk beschreven.  
 
Uit verschillende archieven en interviews komt naar voren dat Menzis al enige 
tijd aan het reorganiseren is. Menzis ontstaat in de loop van 2002 als gevolg van 
een naamsverandering uit een fusie tussen Amicon en Geové, daarvoor Amicon 
Groep. Amicon was toentertijd het resultaat van fusie tussen ziekenfonds Oost-
Nederland en ziekenfonds RZR. Geové was het resultaat van een fusie tussen 
ziekenfonds RZG zorggroep en Geové verzekeringsgroep. In 2004 word de 
holding Menzis verder uitgebreid met de overnames van NVS verzekeringen, 
Verzekeringsmaatschappij Rijmond en Nederzorg. Pas in 2005 wordt de naam 
Menzis in de markt gezet. (www.menzis.nl, 16-02-2009) Onlangs is ook de 
Haagse verzekeringsmaatschappij Azivo opgenomen in de holding. In 2006 zijn 
de ziekenfondsen verleden tijd en wordt er landelijk overgegaan op de nieuwe 
zorgverzekeringswet. De inkomstenverzekering is afgestoten en Menzis (de 
holding) richt zich alleen nog maar op zorgverzekeringen.  
 
Hierbij komt dat de aankomende sluiting van één van de vestigingen, de 
vestiging in Zwolle, en de verbouwingen in Wageningen en in Groningen in het 
kader van een grote reorganisatie voor onrust gezorgd hebben in de organisatie.  
 
Op dinsdag 3 februari 2009 was er een grootschalige bijeenkomst in alle vijf de 
Menzis vestigingen over de komende ontwikkelingen betreffende het ICT 
systeem. Het huidige systeem van Menzis is een aantal jaren oud. Dit systeem is 
in de loop van de tijd ontzettend uitgebreid en daardoor steeds complexer 
geworden. Dit heeft er voor gezorgd dat de Kern, dit is de naam van het huidige 
systeem, moeilijk te onderhouden is en dat er veel tijd en aandacht besteed 
wordt aan alleen het draaiende houden. Het huidige systeem gaat op slot. Dat 
wil zeggen dat alleen de hoognodige (wettelijke) veranderingen nog worden 
doorgevoerd in dit systeem. Eind 2010/ begin 2011 zal er gestart gaan worden 
met een nieuw systeem.  
 
Door deze ontwikkelingen zit de afdeling ICT ontwikkeling in een heel dubbele 
positie. Enerzijds moeten de medewerkers momenteel hard werken om het 
huidige systeem ‘draaiende’ te houden. Daarnaast weten de medewerkers dat er 
in hun huidige positie geen toekomst perspectief is. Hierdoor is er veel 
ontevredenheid binnen deze afdeling. Dit komt naar voren uit het 
medewerkertevredenheid onderzoek van Menzis gehouden in november 2008. De 
afdeling ICT ontwikkeling geeft gemiddeld een 6,3 als tevredenheidcijfer. Echter 
de verschillen tussen de afdelingen zijn groot, de tevredenheids score verschilt 
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Raad van Commissarissen 

Raad van Bestuur 

Commercie Klantservice Zorgmanagement 

Beheer Staf en ondersteuning 

van een 4,1 tot een 7,7. De betrokkenheid is wordt gemiddeld gewaardeerd met 
een 4,9 ook hier zijn de verschillen groot, een 2,5 en 7,0 zijn de uitersten.  
 
Na aanleiding van de bovenstaande situatieschets stelde het management de 
vraag of er een mogelijkheid is om de medewerkers meer tevreden te maken. 
Het management gaat uit van de aanname dat tevreden medewerkers meer 
productief zijn. Daarbij zouden tevreden medewerkers ook meer loyaal aan het 
bedrijf zijn en zichzelf minder geneigd voelen om een andere baan te gaan 
zoeken. Of dit een juiste aanname is wordt verder toegelicht in hoofdstuk 3. Om 
deze vraag en de onderzoeksvraag te beantwoorden ben ik met dit onderzoek 
eerst nagegaan op welke wijze de medewerkers van de afdeling ICT ontwikkeling 
hun werk waarderen en welke aannames daaraan ten grondslag liggen. Ik heb 
dit onderzoek gedaan doormiddel van verschillende methodes van 
dataverzameling die verder worden toegelicht in hoofdstuk 2. Wanneer deze 
vraag beantwoord is kan er gekeken worden waar er vanuit de literatuur en 
aanbevelingen van de respondenten mogelijkheden liggen om de 
medewerkertevredenheid te verbeteren.  

§1.3 Organisatiestructuur van Menzis 

Menzis is een zogenaamde coöperatie. Dat wil zeggen dat de winsten indirect ten 
goede komen aan haar leden, deze zijn echter niet persoonlijk aansprakelijk voor 
de verliezen. Deze holding wordt dagelijks bestuurd door de Raad van bestuur. 
De voorzitter van de Raad van bestuur is Roger van Boxtel, voormalig minster 
zonder portefeuille in het tweede kabinet van minister president Kok. De Raad 
van bestuur legt verantwoording af aan de Raad van commissarissen, zij zijn 
verantwoordelijk voor de strategische visie van de Menzis Holding. Hierna wordt 
het organogram van de holding Menzis afgebeeld op het bestuursniveau.  

Onder de groep Beheer vallen onder andere ICT en Financiën. De sector ICT is 
weer verder onderverdeeld in 3 partijen. Deze zijn ICT beheer, ICT ontwikkeling 
en het ICT Bedrijfsbureau. Op de volgende pagina staat een klein overzicht van 
de situatie. De afdeling waar dit onderzoek plaats vindt is ICT ontwikkeling.  
 
ICT ontwikkeling is onderverdeeld in twee divisies. Eén van de kerntaken van de 
afdeling ICT ontwikkeling is het ontwikkelen van de software voor Menzis. Dit 
betekent dat de medewerkers de Kern moeten ontwikkelen op basis van nieuwe 
regelingen zowel op Europees als Nederlands niveau. Dit is de taak van de divisie 
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software ontwikkeling. Zij schrijven de aanpassingen op de Kern, het systeem 
binnen Menzis, en de koppelingen met overige programma`s. Ook worden er 
aanpassingen geschreven op verzoek van de business.  
 
De andere divisie is klant en functionaliteit. Zij testen de opgeleverde 
omgevingen samen met de klanten (afdelingen binnen Menzis) en geven aan wat 
anders zou moeten of kunnen in het ontwikkeltraject van de software. De 
afdeling is verspreid over verschillende vestigingen. Er zijn zowel in Wageningen, 
Groningen en Enschede afdelingen die de software ontwikkelen. Daarnaast zijn 
er twee afdelingen Klant en Functionaliteit. De ene afdeling is gericht op de 
Klantenservice en Commercie. De andere afdeling is gericht op Zorgmanagement 
en Staf.  
 

§1.4 Focus van het onderzoek 

De focus van dit onderzoek ligt bij de medewerkertevredenheid ten tijde van 
verandering. Bij Menzis zijn er grote veranderingen gaande, zoals aangegeven in 
het eerste gedeelte van het hoofdstuk, en dit zorgt voor veel gevoelens bij de 
medewerkers. De medewerkers kunnen dit bij Menzis aangeven in het 
medewerkertevredenheid onderzoek dat organisatie breed eens per jaar wordt 
uitgevoerd. Dit jaar was de score van de medewerkers laag terwijl de noodzaak 
om hen tevreden te houden hoog is. Er is momenteel nog veel werk en met de 
komende transitie zal dat werk opstapelen.  
 
Het is voor Menzis belangrijk om de redenen achter de score van het 
medewerkertevredenheid onderzoek te kennen. Hierdoor zouden ze kunnen 
anticiperen op deze redenen waardoor iedereen meer tevreden zou kunnen zijn 
aan het einde van de dag.  
 
Voor andere organisaties is dit onderwerp van belang omdat juist ten tijde van 
een recessie, veel organisaties kampen met dezelfde problemen als Menzis. Het 
moeten inkrimpen van het personeelsbestand en de kosten moeten laten dalen 
zijn zaken die ook de reorganisatie binnen Menzis hebben voortgestuwd. Daar er 
in het onderzoek algemene trends van tevredenheid worden besproken in 
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samenhang met de veranderingen die spelen zijn deze trends ook van belang 
voor andere organisaties. 
 
Ik heb deze opdracht dan ook gekozen omdat ik zelf graag inzicht wil verkrijgen 
in de manier waarop mensen hun baan waarderen, om hier zelf in de toekomst, 
misschien later wel als manager, mijn voordeel mee te kunnen behalen.  

§1.5 Vraagstelling van het onderzoek 

In deze paragraaf worden de vragen van dit onderzoek weergegeven. De 
centrale vraag van het onderzoek luidt:  
 
Op welke wijze waarderen de medewerkers van de afdeling ICT ontwikkeling van 
Menzis hun werk, waarom gebeurd dat op deze wijze en hoe zou deze 
waardering verbeterd kunnen worden?  
 
Door antwoord te geven op deze vraag wil men inzicht verkrijgen in de 
medewerkertevredenheid en de onderliggende aannames die de medewerkers 
van de afdeling ICT ontwikkeling hebben. Hiermee kan men in de toekomst 
misschien voordeel behalen. Het is voor het management van ICT ontwikkeling 
belangrijk om de redenen achter de score van het medewerkertevredenheid 
onderzoek te kennen. Hierdoor zou men in de toekomst kunnen anticiperen op 
deze redenen waardoor iedereen meer tevreden zou kunnen zijn aan het einde 
van de dag. Daarnaast is het een doel om aanbevelingen te doen over mogelijke 
verbeterpunten voor de medewerkertevredenheid.  
 
Het onderzoek zal verricht worden vanuit een culturele visie. Dat wil zeggen dat 
er gelet wordt op de betekenissen en gevoelens die mensen geven aan bepaalde 
onderwerpen. Het houden van interviews en observaties en hiermee het vragen 
naar gevoelens en gedachten zijn methoden die in dit onderzoek zijn toegepast.  
 
Een kwalitatief onderzoek met een culturele bril maakt vaak gebruik van drie 
methoden, een zogenaamde methodische triangulatie. Dit doet men om de 
bevindingen van een methode te kunnen testen aan de andere bevindingen en zo 
de validiteit van het onderzoek te kunnen waarborgen. De gebruikte methoden 
zijn in dit geval het houden van interviews, het observeren van momenten en 
ruimtes en het analyseren van documenten, zowel literatuur als de website en 
interne stukken. In het methoden hoofdstuk zullen de verschillende methoden 
verder worden toegelicht.  

§1.6 Doelstellingen van het onderzoek 

Doelstellingen zijn er in 3 soorten wanneer men onderzoek verricht. Allereerst is 
er een intellectueel doel van de onderzoeker. Ten tweede is er een praktisch doel 
vanuit de organisatie. Ten derde is er het individuele doel van de onderzoeker 
(Maxwell, 2005). 
 
Het eerste doel, het intellectuele doel is om zelfstandig onderzoek te verrichten. 
In het kader van de master opleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap, 
Organisaties, verandering en management is het belangrijk om zelfstandig een 
wetenschappelijk onderzoek te kunnen verrichten. Vanuit praktisch oogpunt laat 
Menzis elk jaar over de gehele organisatie een tevredenheids onderzoek 
uitvoeren. Dit jaar waren de uitkomsten op de afdeling ICT ontwikkeling erg 
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laag. Het doel van dit onderzoek is dan ook inzicht verkrijgen in de 
medewerkertevredenheid de onderliggende aannames van de medewerkers.  
 
Daarnaast is het een doel om aanbevelingen te doen over mogelijke 
verbeterpunten voor de medewerkertevredenheid. In de toekomst van Menzis 
zullen meer grootschalige verbetertrajecten gaan lopen en het is voor Menzis 
belangrijk om inzicht te verkrijgen in de medewerkertevredenheid en hoe ze daar 
in kunnen verbeteren. Het laatste doel, mijn individuele doel is het vanuit 
cultureel oogpunt een onderzoek te verrichten binnen de zorgsector. Dit doel 
toetst mijn kennis en kunde van dit moment en toets ook mijn verwachtingen 
voor de toekomst.  
 
Van groot belang bij deze doelen is waarde aan deze doelen te hechten en te 
zorgen dat ze elkaar niet beïnvloeden. In dit onderzoek zijn de drie verschillende 
doelen juist erg goed verenigbaar geweest. Ik heb dan ook het onderzoek zonder 
problemen met de doelstellingen kunnen uitvoeren.  

§1.7 Conclusie 

In het eerste gedeelte van het hoofdstuk is er een schets gegeven van de huidige 
situatie bij Menzis. Er is een grootschalige reorganisatie gaande en samen met 
de aankoop van een nieuw ICT systeem zorgen deze ontwikkelingen voor grote 
onrust binnen de organisatie. De medewerkertevredenheid score is laag en erg 
wisselvallig over de gehele ICT sector. De afdeling ICT ontwikkeling staat midden 
in deze veranderingen. Vanuit het management van deze afdeling de vraag of er 
een mogelijkheid is dat de medewerkers meer tevreden zijn ten tijde van zo`n 
grootschalige verandering. Om deze vraag te kunnen beantwoorden moet eerst 
de hoofdvraag beantwoordt worden. Het tweede deel van het onderzoek geeft 
kort de focus, vraagstelling en doelstelling van het onderzoek weer. Het gaat in 
deze thesis om een kwalitatief onderzoek dat door middel van een methodische 
triangulatie inzicht probeert te verkrijgen in de manier waarop mensen hun baan 
waarderen.  
 
In hoofdstuk twee zal ik verdergaan met de gebruikte methoden van onderzoek. 
Waarna in hoofdstuk drie de gebruikte literatuur rondom de verschillende 
thema`s verder wordt toegelicht. 
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Hoofdstuk 2 De methoden van onderzoek 

§2.1  Inleiding 

In dit hoofdstuk zullen de gebruikte methoden van data verzameling en analyse 
worden toegelicht. Boeije noemt drie redenen om het onderzoeksproces te 
beschrijven en de gebruikte onderzoeksmethoden te verantwoorden. De eerste 
reden is de wetenschappelijke verantwoording, de navolgbaarheid van het 
onderzoek. De tweede reden is het leerproces van de onderzoeker zelf. Door de 
keuzes in het onderzoek te expliciteren is de onderzoeker beter in staat om te 
leren van zijn onderzoek. De derde reden is dat de gebruikte methoden en de 
beschrijving daarvan bij kunnen dragen aan de verdere ontwikkeling van 
kwalitatief onderzoek (Boeije, 2005: 127). In dit hoofdstuk komen de 
vraagstelling, de verschillende onderzoeksmethoden en uitvoering daarvan en de 
analyse, validiteit en navolgbaarheid achtereenvolgens aan bod.  

§2.2  Vraagstelling  

De centrale vraagstelling in dit onderzoek luidt: 
 
Op welke wijze waarderen de medewerkers van de afdeling ICT ontwikkeling van 
Menzis hun werk, waarom gebeurd dat op deze wijze en hoe zou deze 
waardering verbeterd kunnen worden? 
 
Deze vraag is beantwoord aan de hand van de volgende drie deelvragen: 
 
1. Op welke wijze waarderen medewerkers van de afdeling ICT ontwikkeling van 

Menzis hun werk? 
Deze vraag is van belang omdat hier de medewerkers zelf aangeven 
hoe zij hun werk waarderen. Dit geeft inzicht in de manier waarop zij 
dit doen en welke factoren hierbij meespelen. Dit zal voornamelijk 
gebeuren aan de hand van literatuur onderzoek en materiaal uit de 
interviews en het medewerkertevredenheid onderzoek. 

 
2. Waarom waarderen de medewerkers van de afdeling ICT ontwikkeling van 

Menzis hun werk op deze wijze? 
Deze vraag is van belang omdat de onderliggende aannames 
betreffende de waardering van hun baan hier worden geëxpliceerd. 
Beantwoording van deze vraag geeft inzicht in het waarderingsproces 
van de medewerkers en geeft mogelijk aanknopingspunten voor 
verbeteringen. Deze vraag kan beantwoord worden aan de hand van 
materiaal verzameld uit interviews en de literatuur. 

 
3. Wat betekent het om te werken op de afdeling ICT ontwikkeling van Menzis 

en hoe zou het werken op de afdeling verbeterd kunnen worden? 
Deze vraag is van belang omdat het aanknopingspunten brengt voor 
Menzis, andere organisaties en het management om de 
medewerkertevredenheid te kunnen verbeteren. Waar zitten er 
mogelijkheden om de medewerkers tevreden te maken of te houden? 
En zijn er ten tijde van verandering wel mogelijkheden en of middelen 
voor deze aanbevelingen? 
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Deze beschrijvende deelvragen hebben betrekking op de informatie die is 
verzameld. Ze hebben richting gegeven aan het onderzoek doordat ik specifiek 
naar deze kwesties/topics kon vragen in de interviews. Ook hebben de 
deelvragen er voor gezorgd dat ik niet te breed ging onderzoeken. De vragen zijn 
soms ook direct aan de respondent gesteld daags voorafgaand aan een interview 
om de medewerker na te laten denken over zijn of haar tevredenheid. De 
interviews waarbij ik deze methode heb gehanteerd verliepen soepeler en de 
respondenten waren beter in staat om aan te geven waarom zij bepaalde dingen 
op een bepaalde wijze waarderen.  

§2.3  Onderzoeksmethoden en uitvoering 

Er zijn twee soorten wetenschappelijke onderzoeken, namelijk een kwalitatief of 
een kwantitatief onderzoek. Dit onderzoek is een kwalitatief onderzoek omdat 
het doen van kwalitatief onderzoek vooral gericht is op het verkrijgen van data 
over wát er leeft onder een specifieke groep en waarom. Kwalitatieve 
onderzoeken geven veel en brede informatie door in te gaan op achterliggende 
motivaties, meningen, wensen en behoeften van de doelgroep. Het gaat in op 
het waarom van heersende meningen en bepaalde gedragingen. Daarbij worden 
bewuste motivaties van de doelgroep besproken, maar ook onbewuste motivaties 
kunnen worden achterhaald. Ook kan kwalitatief onderzoek goed worden ingezet 
om de doelgroep zelf te laten meedenken (Baarda en de Goede, 1996). 
Subjectiviteit speelt hierbij een belangrijke rol. Als onderzoeker interpreteer je 
namelijk het verhaal van een persoon die de gebeurtenis ook weer op zijn of 
haar manier heeft geïnterpreteerd (Martin, 2002, p. 33). Een nadeel van 
kwalitatief onderzoek is dat, omdat het kostbaar is, er geen representatief beeld 
gegeven kan worden, maar slecht een indicatie gegeven kan worden van wat er 
speelt in de onderzoeksgroep. Doordat de validiteit en betrouwbaarheid van het 
onderzoek zijn gewaarborgd is dit onderzoek echter voldoende representatief.  
 
Dit onderzoek is een interpretatieve studie geworden. Een reden voor deze 
positionering is dat dit onderzoek de organisatie een breed overzicht zal geven, 
ondanks dat het gericht is op één afdeling. Omdat het onderzoek zich heeft 
gericht op de gehele afdeling en de gedeelde waarden zullen de overeenkomsten 
tussen de medewerkers op de afdeling belangrijk zijn. De holistische visie van 
Hollis (1994) en begrijpende visie van Alvesson en Deetz (2000) komen hierin 
naar boven. Ten eerste zal dit onderzoek zicht richten op de mensen en de 
betekenissen die ze geven. Het wil de mensen begrijpen. Ten tweede richt het 
onderzoek zich op de afdeling en groep als geheel omdat zij een cultuur delen.  
 
Een kwalitatief onderzoek met een culturele bril, zoals dit onderzoek, maakt 
meestal gebruik van 3 methoden, een zogenaamde methodische triangulatie. Dit 
om de bevindingen van een methode te kunnen testen aan de andere 
bevindingen en zo de validiteit van het onderzoek te kunnen waarborgen. Deze 
methoden zijn het houden van interviews, het observeren van momenten en het 
analyseren van documenten.  
 
In paragraaf 2.3.1 tot en met paragraaf 2.3.3 worden de verschillende methoden 
van data verzameling toegelicht. In paragraaf 2.4 wordt de manier van 
analyseren op dezelfde wijze toegelicht. In paragraaf 2.5 en 2.6 worden de 
navolgbaarheid en validiteit van het onderzoek beschreven, zowel voor de 
verschillende methoden als voor het gehele onderzoek.  
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§2.3.1  Interviewen 

In de opzet staat dat ik open en half open interviews zou gaan houden. In eerste 
instantie de meer open interviews, waarna ik een topic lijst zou opstellen voor de 
verdere interviews om deze meer gestructureerd te laten verlopen. In 
werkelijkheid is het heel moeilijk om een open interview te houden. Daarom heb 
ik er voor gekozen om de eerste interviews toch ook met een thema lijst in te 
gaan. Achteraf gezien leek de thema lijst niet echt nodig. Slechts bij één 
interview heb ik deze gebruikt. Toch heeft de lijst er onbewust wel voor gezorgd 
dat ik naar bepaalde aspecten van de cultuur op de afdeling heb gekeken en 
gevraagd omdat ik voor mezelf al een soort van selectie had gedaan. Deze 
thema lijst is te vinden in de bijlagen. Na de eerste drie interviews heb ik een 
topiclijst opgesteld en deze gebruikt voor de verdere interviews. Deze topic lijst 
is ook te vinden in de bijlagen.  
 
In het totaal zou ik twintig interviews houden. Echter de samenstelling van de 
groep respondenten is in de loop van het onderzoek veranderd. Na twaalf 
interviews bleek dat er veel overlap zat in de verschillende antwoorden van de 
respondenten. Ik heb op dat moment besloten om deze interviews samen met 
het gevonden materiaal dat ik verkregen heb via observaties en document 
analyse eerst verder te analyseren. Als er dan nog onduidelijkheden naar boven 
kwamen, kon ik meer interviews houden. Deze keuze was misschien wat snel 
genomen, maar door mijn thuissituatie werd het hele onderzoek houden mij 
even te veel. Later heb ik toch nog drie interviews ingepland omdat bleek dat ik 
voldoende tijd had. Ik heb hen laten reageren op de uitkomsten van de eerste 
twaalf interviews en de overige gevonden data.  
 
Later is er één interview aan het einde van de onderzoeksperiode, één van de 
drie later ingeplande interviews, niet gehouden daar de interviews al een heel 
compleet beeld gaven van de afdeling. Voor mijzelf heb ik toen besloten om het 
laatste interview te laten voor wat het is. Een interview houden, uitwerken en 
analyseren kost ontzettend veel tijd en gezien de planning leek het verstandiger 
op dat moment om eerst alle andere interviews te gaan verwerken tot een 
verslag.  
 
De interviews verliepen heel infomeel. In alle gevallen heb ik mijzelf en het 
onderzoek eerst geïntroduceerd. Ook ben ik door het afdelingshoofd van te voren 
al geïntroduceerd op de afdeling wat zeker voor mij veel voordeel heeft 
opgeleverd. Dit met name omdat mijn naam en gezicht al even bekend was 
gemaakt. Door de open en half open interviews heb ik geprobeerd niet te veel te 
sturen in de interviews, maar soms heb ik toch ook wel directe vragen gesteld 
als dat bij me op kwam. Ik heb geprobeerd om de mensen op hun gemak te 
laten voelen en het interview op een gesprek te laten lijken.  
 
Daarnaast heb ik er bij een aantal interviews voor gekozen om een aantal dagen 
voorafgaand aan het interview een van de deelvragen te lanceren bij de 
respondent. Op deze manier kon de respondent vast nadenken over zijn eigen 
tevredenheid en hoe deze tot stand was gekomen. Deze respondenten konden 
vaak beter een beeld geven van hun eigen tevredenheid en waarop deze 
gebaseerd was, de overige respondenten hadden hier duidelijk iets meer moeite 
mee.  
 



Een tevreden Menz  Menzis 
 

   
Eline Stomphorst 10 2009 
 

Voor de analyse heb ik alle interviews letterlijk getranscribeerd. Ik heb euhhs en 
ahhs, achterwege gelaten daar in mijn interviews de nadruk lag op de informatie 
zoals de respondent deze vertelde. Ik heb in mijn observaties wel de 
gezichtsuitdrukkingen en uitroepen meegenomen. Zodat deze informatie toch 
wordt gebruikt.  

 §2.3.2  Observeren 

In het onderzoeksplan heb ik het over vele verschillende 
observatiemogelijkheden. Echter doordat een aantal zaken niet voorkwamen in 
de onderzoeksperiode en andere onderdelen juist wel zijn de verschillende 
locaties wel gewijzigd. Deze verandering heeft geen gevolgen gehad voor mijn 
onderzoek omdat er voldoende geobserveerd kon worden op andere momenten. 
De aandachtspunten voor de observaties zijn beschreven in de bijlage.  
 
Ik ben meestal twee à drie dagen in de week in de organisatie aanwezig 
geweest. De meeste ervaringen heb ik bijgehouden in een logboek. Daarom heb 
ik er uiteindelijk voor gekozen om al deze momenten, zoals ik deze beschreven 
heb in mijn logboek, te gebruiken als observatie materiaal. Ik heb tijdens de 
observaties op heel veel verschillende elementen gelet. Soms waren het 
complete gesprekken die ik heb genoteerd, soms alleen een beschrijving van de 
stemming of de ruimte. Juist door het veelvuldig observeren en noteren zijn er 
veel rituelen en andere zaken aan het licht gekomen die anders als onopvallend 
of normaal zouden worden aangeduid.  
 
Ook het bijwonen van allerlei soorten sessies, werkoverleg, vergaderingen, BarcC 
sessies etc. hebben geleid tot een enorme hoeveelheid datamateriaal. In het 
begin was het wel lastig om deze bijeenkomsten bij te wonen, maar toen ik 
eenmaal een vaste werkplek had op één van de afdelingen werd het observeren 
van allerlei gebeurtenissen veel gemakkelijker. Van sommige medewerkers kreeg 
ik de bijnaam het meisje met het dagboek. Ook zij waren aan mijn notities 
gewend geraakt.  
 
Uiteindelijk heb ik vanuit mijn logboek verschillende passages overgenomen in 
de Excel worksheet voor de analyse. Later heb ik passages die perfect bij een 
stuk resultaat beschrijving passen direct overgenomen uit mijn logboek om de 
data zoveel mogelijk intact en in zijn context te laten. Dit zorgt ervoor dat ik 
geen gebeurtenissen uit het verband haal waarin ze zijn voorgekomen.  

§2.3.3  Documenten analyseren 

In dit onderzoek heb ik naast interviews en observaties ook gebruik gemaakt van 
documentanalyse. Ik heb hiervoor onder andere volgende documenten 
geanalyseerd: 

o de website van Menzis 
o Menzis breed medewerkertevredenheid onderzoek editie september 2008 
o Menzis breed medewerkertevredenheid onderzoek editie april 2009 
o Project documenten, PID etc. 
o Informatie over de komende transitie (ZEBRA documenten),  
o De documenten van het Menzis Mobiliteitscentrum en  
o Een interne nieuwsbrief voor de medewerkers van de afdeling ICT 

ontwikkeling  
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Codeboom Analyseren 

Identiteit 

Structuur 

(on)Zekerheid 

Ervaring 

Persoonsgegevens 

Identiteit van de persoon 

Identiteit van de organisatie 

Fysieke Ruimte 

Locatie 

Organisatie structuur 

Informele structuur 

Veranderingen Intern 

WMO Support 

Persoonlijke situatie 

Deze documenten heb ik geanalyseerd met in mijn achterhoofd de thema`s van 
de interviews en de aandachtspunten van de observaties (zie bijlagen).  
 
De opvallende stukken tekst of afbeeldingen heb ik in mijn Excel worksheet voor 
analyse overgenomen. Later heb ik eventuele tekstfragmenten die passend 
waren bij een stukje over resultaat of analyse direct vanuit de bron opnieuw in 
het verslag geplaatst. Dit om het fragment zoveel mogelijk intact en in de 
context te laten. Zo kan worden voorkomen dat bepaalde fragmenten uit de 
context worden gehaald om een bepaald punt te maken dat niet duidelijk naar 
voren komt als men de gehele context kent.  

§2.4  Analyse 

De analyse van de interviews, 
observaties en documenten 
heb ik gedaan aan de hand 
van axiale codering. Dat is het 
“begrippen omschrijven en 
afbakenen, relevantie bepalen 
van begrippen en deze 
abstraheren” (Boeije, 2006: 
104). Hieronder ziet u aan de 
rechterkant de originele codes 
zoals deze uit de data naar 
voren komen. Links ziet u de 
overlappende thema`s die in 
de resultaten sectie zullen 
worden behandeld. Er zijn 
verschillende codes 
uiteindelijk weggevallen of 
onder andere thema`s 
geplaatsts dan ik in eerste 
instantie gedacht had. Een 
reden daarvan is dat ik niet 
overal evenveel data over 
kreeg of er geen duidelijke 
overlap naar voren kwam in 
dat thema.  
 
Ook het thema verandering 
heb ik weggelaten in de 
uiteindelijke analyse boom. 
Dit omdat het thema eigenlijk in alles doorspeelt. Zowel de identiteit als de 
structuur en (on)zekerheid zijn allemaal onderhevig (geweest) aan de 
veranderingen die hebben gespeeld en deels nog spelen. Al snel bleek dat 
verandering geen splitsbaar thema is maar juist een belangrijke zaak is waar de 
cultuur aan onderhevig is. Ook bleek het moeilijk om een verandering te 
definiëren, want de verhuizing naar een andere locatie is een verandering, maar 
er komen ook steeds nieuwe medewerkers bij. Verandering bleek een te groot, 
te ruim en ongrijpbaar begrip dat voor mij niet als thema kon functioneren daar 
alle resultaten bijna onder dat thema zouden kunnen vallen.  
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Axiaal coderen gaat juist om het kiezen van de belangrijke en minder belangrijke 
elementen van het onderzoek. Hier kiest de onderzoeker zijn 
onderzoeksonderwerp dat hij of zij belangrijk vindt om te bestuderen (Boeije, 
2006:99). Ik heb mijn focus gelegd op de interne afdeling. De dingen die daar 
spelen en de teams die daar werken. Omdat ik vanuit een interpretatieve visie 
mijn onderzoek verricht ga ik uit van de verhalen van de respondenten. Ik vind 
het heel belangrijk om dicht bij dat verhaal te blijven en dus de afdeling zelf, met 
de focus naar binnen toe, te onderzoeken.  
 
In hoofdstuk 4 zullen de resultaten aan de hand van de bovenstaande thema`s 
worden weergegeven. Ook zullen verschillende opmerkelijke uitspraken, teksten, 
observaties en of plaatjes worden weergegeven bij de thema`s.  

§2.5  Betrouwbaarheid 

Wanneer men de betrouwbaarheid van een onderzoek gaat onderzoeken heeft 
men te maken met de stabiliteit van het onderzoeksresultaat. Wanneer het 
onderzoek zou worden herhaald, komen dan dezelfde resultaten naar voren? 
 
Om de betrouwbaarheid van het onderzoek te waarborgen heb ik er allereerst 
voor gezorgd dat het onderzoek navolgbaar is. Een navolgbaar onderzoek is 
betrouwbaar omdat het onderzoek dan door een andere onderzoeker min of 
meer hetzelfde kan worden uitgevoerd. De onderzoeker zou dan tot dezelfde 
resultaten moeten komen. Bij een kwalitatief onderzoek is het altijd belangrijk 
om op te merken dat interviews en observaties altijd moment- en 
persoonsgebonden zijn. Wanneer het onderzoek zou worden nagevolgd op een 
ander moment of met een andere persoon dan is het altijd mogelijk dat er 
andere uitkomsten zijn omdat er verschillende factoren zijn gewijzigd.  
 
Omdat het onderzoek niet precies navolgbaar is vanwege bovenstaande reden 
heb ik op andere manieren voorzien in de navolgbaarheid van mijn onderzoek. 
Allereerst heb ik een compleet logboek van dag tot dag gemaakt met mijn 
beschrijvingen, observaties en gedachten. Daarnaast heb ik een duidelijk 
document gemaakt met welke interviews ik met welke personen op welke dagen 
heb gehad. Deze is niet in dit onderzoek gepubliceerd om de anonimiteit van de 
respondenten te kunnen waarborgen. Ook heb ik alle interviews letterlijk 
uitgewerkt. De verschillende bronnen voor de documentanalyse worden duidelijk 
weergegeven daarbij zijn deze documenten ook allemaal in mijn bezit.  
 
Een andere onderzoeker kan misschien niet mijn data verzameling nabootsen 
omdat er sprake is van een kwalitatief onderzoek, maar op deze wijze is mijn 
onderzoek wel navolgbaar op basis van mijn data en mijn analyse. De 
betrouwbaarheid van het onderzoek is dan ook niet veranderd ten aanzien van 
de opzet, daar ik de ingebouwde zekerheden allen op de juiste wijze heb 
getracht uit te voeren.  

§2.6 Validiteit 

Wanneer men de validiteit van een onderzoek gaat onderzoeken gaat men 
uitzoeken of er gemeten is, wat er gemeten zou worden. Er wordt onderscheid 
gemaakt worden tussen interne validiteit (de mate waarin de conclusies van het 
onderzoek geldig zijn voor de onderzoeksgroep) en externe validiteit (de mate 
waarin de uitkomsten ook van toepassing zijn op de hele populatie).  
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Om de interne validiteit te waarborgen heb ik een methodische triangulatie 
uitgevoerd. Dat wil zeggen dat ik door het houden van interviews, observaties en 
documentanalyse de verschillende uitkomsten bij een van de methoden tegen 
het licht van de andere uikomsten bij andere methoden kon houden. Dit 
waarborgt de uitkomsten van het onderzoek. De organisatie, in dit geval Menzis, 
moet zich ook terug kunnen vinden in mijn beeld van die organisatie. Door de 
hierboven beschreven triangulatie te gebruiken en de interviews letterlijk uit te 
werken probeer ik de interne validiteit te waarborgen.  
 
Om de externe validiteit te waarborgen heb ik veel verschillende theorieën 
gebruikt om mijn onderzoek mee te onderbouwen. Zij geven aan dat de 
uitkomsten binnen Menzis afdeling ICT ontwikkeling geen unieke situatie is, maar 
vaker voorkomt in soortgelijke, dienstverlenende, bedrijven/instellingen. Ook 
heb ik de scores van het medewerkertevredenheid onderzoek binnen Menzis 
gebruikt om de scores van ICT ontwikkeling te vergelijken met Menzis in totaal 
en ook met het Nederlandse gemiddelde. Op deze wijze zien wij ook dat de 
uitkomsten bij Menzis breder toepasbaar zijn en voor veel bedrijven/instelling, 
zeker ten tijde van deze veranderingen door de economische recessie, gelden. 

§2.7 Conclusie 

In dit hoofdstuk is beschreven op welke wijze dit onderzoek is vormgegeven. 
Welke keuzes zijn gemaakt in de loop van het proces en welke gevolgen dit heeft 
gehad voor het onderzoek en de uitkomsten. In het volgende hoofdstuk wordt 
weergegeven welke literatuur het onderzoek gevormd heeft.  
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Hoofdstuk 3 Een literatuurkader over tevredenheid en verandering 

§3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de literatuur die dit onderzoek 
aangaat. In dit hoofdstuk wordt alléén de literatuur over de verschillende 
onderwerpen meegenomen, de meningen en bevindingen van de respondenten 
komen naar voren in hoofdstuk 4. In paragraaf 3.2 wordt een visie op 
medewerkertevredenheid geformuleerd aan de hand van verschillende bronnen. 
In deze paragraaf worden de vragen wat is medewerkertevredenheid, wat 
beïnvloedt medewerkertevredenheid en hoe ontstaat medewerkertevredenheid 
vanuit de literatuur beantwoordt. In paragraaf 3.3 wordt de aanname dat 
medewerkertevredenheid iets goed is verder toegelicht en uitgewerkt. In deze 
paragraaf komt ook een paradoxale uitkomst naar voren betreffende deze 
aanname.  
 
Verder beschrijft paragraaf 3.4 de verschillende veranderingen die optreden bij 
een dienstverlenende instelling die meer klantgericht gaat werken, zoals Menzis 
dat doet. In paragraaf 3.5 wordt ingegaan op de literatuur over medewerkers ten 
tijde van veranderingen. Vragen die hierbij centraal staan zijn hoe reageren 
mensen op veranderingen en waar zitten er volgens de literatuur mogelijkheden 
om deze veranderingen soepel te laten verlopen. In paragraaf 3.6 wordt een 
korte conclusie van dit hoofdstuk weergegeven. Waarna in hoofdstuk 4 de 
verschillende resultaten van onderzoek worden toegelicht.  

§3.2  Medewerkertevredenheid 

Alvorens onderzoek te kunnen doen naar medewerkertevredenheid is het 
belangrijk dit begrip af te bakenen. Anders loopt dit onderzoek de kans om een 
te groot en te breed onderzoeksveld te toetsen en dat zou kunnen leiden tot 
nietszeggende resultaten.  
 
Wat is medewerkertevredenheid? 
De Hawthorne experimenten in 1924 zijn de eerste onderzoeken die zich richtten 
op medewerkertevredenheid. Sindsdien zijn er veel onderzoeken en studies 
gedaan naar dit onderwerp. Door vele verschillende onderzoekers zijn er 
verscheidene definities gevormd over de tevredenheid van werknemers. In de 
kern houden deze definities allemaal ongeveer hetzelfde in. 
Medewerkertevredenheid kan worden beschreven als een goed gevoel dat een 
persoon door zijn functie en werkzaamheden ervaart. Dit gevoel is een positief 
emotionele staat. Hoe een medewerker zijn of haar gevoel interpreteerd is 
afhankelijk van verschillende factoren, deze zullen in de volgende alinea worden 
besproken.  
 
Wat beïnvloedt medewerkertevredenheid? 
Medewerkertevredenheid kan worden beïnvloed door verschillende 
omgevingsfactoren. Hoe belangrijk de betreffende persoon, de medewerker van 
het bedrijf, deze factoren vindt, hangt af van hoe tevreden de medewerker over 
de betreffende factor(en) is. Onderzoek onder de verschillende medewerkers van 
een farmaceutisch bedrijf bevestigt de indeling in drie categorieën factoren.  Te 
weten basisaspecten, lineaire aspecten en delightaspecten. 
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Deze drie categorieën komen voort 
uit een onderzoek naar 
verschillende factoren die 
klanttevredenheid beïnvloeden, het 
zogenaamde Kano model. Het 
onderzoek van Kurtz Matzler, 
Matthias Fuchs en Astrid Schubers 
uit december 2004 toont aan dat 
deze drie categorieën ook van 
toepassing zijn op 
medewerkertevredenheid. Zij 
tonen aan dat klanttevredenheid 
op dezelfde wijze tot stand komt 
als medewerkertevredenheid. Het 
onderzoek is gebaseerd op het 
‘Kano model’. Op de volgende 
pagina wordt het ‘Kano Model’ 
zoals Matzler, Fuchs en Schubers 
deze gebruiken in hun onderzoek verder toegelicht. 
 
Het Kano model laat op een duidelijke wijze zien op welke wijze de verschillende 
groepen factoren invloed hebben op de klant en medewerker tevredenheid. Het 
model is op deze wijze te lezen. Van onder naar boven wordt de mate van 
tevredenheid weergegeven. Van links naar rechts de mate waarin een bepaald 
aspect goed is doorgevoerd. Hieronder volgt een uitleg van de verschillende 
aspecten. 
 

o Basis aspecten:  
Dit zijn de aspecten die volgens de medewerker gewoon er moeten zijn of 
gewoon goed vervuld moeten zijn. Het zijn de minimale voorwaarden voor 
tevredenheid. Deze aspecten zijn vergelijkbaar met de zgn. hygiëne factoren van 
de twee factoren theorie van Herzberg (1968). In zijn beroemde artikel 'One 
More Time: How Do You Motivate Employees?' in de Harvard Business Review 
van 1968 schrijft Herzberg over zijn onderzoek. Aan de respondenten/ 
werknemers stelde hij de vraag welke gebeurtenissen in hun werk hadden geleid 
tot voldoening en welke tot ontevredenheid. Herberg deelde deze in in twee 
categorieën: intrinsieke motivatoren en hygiëne factoren. Hygiëne factoren 
zullen, net als basisaspecten, bij afwezigheid ongenoegen oproepen, maar zullen 
bij aanwezigheid niet extra motiveren.  
 

o Lineaire aspecten:  
Deze aspecten zorgen ervoor dat bij afwezigheid van deze aspecten de 
medewerker ontevrden wordt, maar bij aanwezigheid van deze aspecten wordt 
de medewerker er tevrden van. Een voorbeeld van een lineair aspect is het 
leiderschap van de directe leidinggevende van de medewerker. Wanneer dit niet 
voldoet aan de eisen en verwachtingen van de medewerker dan zal de 
medewerker ontevreden zijn, voldoet deze leidinggevende wel aan de 
verwachtingen en eisen van de medewerker dan zal de medeweker tevreden 
zijn.  
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o Delight aspecten:  
Deze aspecten veroorzaken verruking bij de medewerker als de organisatie ze 
goed heeft ingevuld. Indien deze aspecten niet als waardevol worden beschouwd 
door de medewerker of deze aspecten niet ziet, dan creëert dit geen 
ontevredenheid. Delight aspecten zijn een zogenaamd extraatje dat de 
medewerker niet verwacht en zijn aldus die dingen waar een bedrijf of instelling 
zich mee kan duiden, het maakt deze specifieke organisatie uniek. Herzberg 
noemt deze aspecten intrinsieke motivatoren, zij roepen bij aanwezigheid 
voldoening op en motiveren de werknemers tot het leveren van grotere 
inspanningen. Bij afwezigheid van deze factoren treedt er niet meteen 
ongenoegen op, omdat de medewerker niet direct behoefte heeft aan deze 
aspecten.  
 
Uit het onderzoek van Matzler, Fuchs en Schubers (2004) komen vijf 
verschillende factoren naar voren die medewerkertevredenheid bepalen: de 
functie inhoud, de leidinggevende, arbeidsvoorwaarden, verantwoordelijkheid en 
erkenning. Gekoppeld aan de aspecten van het Kanomodel kunnen deze factoren 
als volgt worden ingedeeld: 
• Basis aspecten: de arbeidsvoorwaarden en de functie inhoud 
• Delight aspecten: de verantwoordelijkheden en erkenning 
• Lineaire factor: de leidinggevende 
 
Het onderzoeksinstituut TNS NIPO analyseerde in 2005 de uitkomsten van de 
medewerkertevredenheid onderzoeken, die via de InternetSpiegel zijn 
verkregen. Dit onderzoek heeft een aantal uitkomsten die het ‘Kano model’ van 
Matzler, Fuchs en Schubers (2004) onderbouwen of verder duiden: 
 
Uit het onderzoek van TNS NIPO blijkt dat de inhoudelijke aspecten van het werk 
het allerbelangrijkste zijn voor de meeste personen. Een werknemer die positief 
is over de inhoud van zijn of haar baan, zal eerder geneigd zijn ook een positief 
beeld te hebben van de organisatie waarin hij of zij werkzaam is. Dit lijkt heel 
logisch.Want, wanneer men solliciteert naar een bepaalde functie in een specifiek 
bedrijf dan is deze keuze vooral gebaseerd op de werkzaamheden die iemand 
moet verrichten. Als de medewerkers hun baan leuk en uitdagend vinden, dan 
zullen zij meer tevreden zijn. Ook moet de baan voldoende afwisseling brengen 
aan de werknemer en moet de baan enige uitdaging brengen. De inhoud van de 
functie is volgens het model van Kano een van de basis aspecten van 
medewerkertevredenheid. Wanneer deze aspecten ontbreken, zullen de 
medewerkers nooit meer dan tevreden worden. TNS NIPO geeft aan dat werk 
vooral leuk, afwisselend en uitdagend moet zijn. Op dit punt ondersteunt het 
onderzoek van TNS NIPO het Kano model van Matzler, Fuchs en Schubert (2004) 
volledig. Het volgende basis aspect dat het Kano model noemt zijn de 
arbeidsvoorwaarden.  
 
Volgens het onderzoek van TNS NIPO blijkt dat de primaire en secundaire 
arbeidsvoorwaarden het minste invloed hebben op de medewerkertevredenheid. 
Dit betekend niet dat deze aspecten niet belangrijk zijn, bij het aannemen van 
een baan zijn deze factoren vaak juist wel belangrijk. Wanneer de medewerker 
tevreden is, volgens het Kano model, zouden dan inderdaad de andere aspecten 
zwaarder wegen omdat juist die aspecten het werk leuker, meer uitdagender etc. 
maken. Maar stel dat iemand erg ontevreden is over zijn of haar werktijden. Het 
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werk kan dan ontzettend leuk, uitdagend etc. zijn. Toch zal de medewerker in de 
basis ontevreden blijven. Arbeidsvoorwaarden zijn een zogenaamd basisaspect, 
het moet voldoende zijn om tevreden te kunnen zijn, maar uitzinnig wordt de 
werknemer er niet van.  
 
De relatie die de medewerker met collega’s heeft veel invloed op de 
medewerkertevrdenheid. Als de collega`s goed met elkaar overweg kunnen 
beiden zij elkaar een steuntje in de rug in moeilijke tijden en een lach in mooie 
tijden. Het is voor medewerkers belangrijk dat er in de organisatie mensen zijn 
die persoonlijke belangstelling in hen hebben. Het ‘Kano Model’ en de theorie van 
Herzberg (1968) stellen dat erkenning één van de aspecten is die kan leiden tot 
verrukking. Het is een aspect dat vooral positief meetelt omdat wanneer het 
aspect afwezig zou zijn, de medewerker nog steeds tevreden kan zijn. Delight 
aspecten vormen een extraatje dat de medewerker niet verwacht, en dat dus, 
wanneer goed uitgevoerd, kan leiden tot positieve effecten op de tevredenheid. 
Voorbeelden van een Delight aspect is bijvoorbeeld een compliment over je werk 
van je leidinggevende, maar ook het krijgen aangeboden van een functie met 
meer verantwoordelijkheid. Op deze manier laat het bedrijf zien vertrouwen te 
hebben in de medewerker en dat werkt positief.  
 
Als laatste de fysieke omstandigheden. Deze aspecten hebben maar een 
beperkte invloed op de medewerkertevredenheid. Fysieke omstandigheden 
vormen de hygiënefactoren van Herzberg (1968): ze moeten gewoon goed zijn. 
Het is een van de basis aspecten zoals het Kano model ze noemt. Wanneer de 
airco het nooit goed doet, er geen werkplek met PC of telefoon beschikbaar is of 
de ruimte structureel te klein zal dit negatief gewaardeerd worden. Maar 
wanneer deze zaken wel aanwezig zijn zal men dit als normaal beoordelen en 
wordt het dus niet extra positief gewaardeerd.  
 
Een punt van aandacht bij het Kano model, en de andere gebruikte theorieën is 
het feit dat werknemers steeds opnieuw een nieuwe ‘standaard’ creëren aan de 
hand van de huidige situatie en de geschiedenis. Voor werkgevers is het dus van 
groot belang om steeds opnieuw bewust te worden van de huidige ‘standaard’ 
die de medewerker voor zichzelf stelt. Op deze manier kan de instelling zich 
differentiëren in de arbeidsmarkt door in te spelen op de verrukkingaspecten die 
de werknemers op dit moment kennen.  
 
Een tweede punt van aandacht is het feit dat de medewerker bepaalt wat een 
basis, lineair of Delight aspect is. Het is voor ondernemingen belangrijk om door 
de ogen van de medewerker een kritische blik te werpen op de organisatie 
(bijvoorbeeld zoals Menzis dat doet door middel van een organisatie breed 
medewerkertevredenheid onderzoek). 
 
Een derde punt van aandacht: Eerst dient de organisatie op voldoende wijze de 
basis en lineaire aspecten in te vullen, dit om ontevreden werknemers te 
voorkomen. Vervolgens diezelfde organisatie de aandacht te centreren op de 
Delight en lineaire aspecten om het gevoel van verrukking te kunnen gaan 
proberen te creëren. Het is hierbij belangrijk op oog te hebben voor het individu 
in de organisatie, iedereen heeft eigen wensen, verwachtingen en eisen, het 
individu bepaald waar hij of zij verrukt van is.  
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Hoe ontstaat medewerkertevredenheid? 
Op welke manieren geven mensen dan waardering aan hun baan? In voorgaande 
alinea’s is al besproken wat medewerkertevredenheid is en hoe men deze wordt 
beïnvloed, maar nu is de vraag op welke wijze de medewerker zij tevredenheid 
over zijn of haar baan vormgeeft.  
 

o Als eerste ontstaat medewerkertevredenheid door de mate waarin de 
functie voorziet in de behoeftes en verwachtingen die medewerker heeft 
voor deze specifieke functie binnen het bedrijf.  

De baan zelf zorgt voor medewerkertevredenheid als het voldoende 
tegemoetkomt aan wat de medewerker wenst. Deze theorie wordt verder 
uitgewerkt in de ‘Value theory’ van Edwin Locke (1990). In zijn boek beschrijft 
Locke hoe de tevredenheid verwant is aan de mate waarin de medewerker het 
werk ziet als vervulling van zijn of haar wensen. Essentieel in zijn theorie is de 
hoeveelheid waarde die een medewerker hecht aan de verschillende aspecten 
van zijn of haar baan. Wanneer een medewerker veel waarde hecht aan een 
specifiek aspect van zijn of haar baan, dan zal deze medewerker dit aspect ook 
zwaarder meewegen in zijn of haar oordeel.  
 

o Als tweede maakt de medewerker een soort balns op tussen de inbreng en 
de output, opbrengsten van het werk.   

Onder de output of opbrengsten verstaat de medewerker dan niet alleen de 
materiële opbrengsten, maar ook de immateriële opbrengsten, zoals waardering. 
John Stacey Adams heeft dit beschreven in zijn ‘Equity theory’ (1965). Volgens 
deze theorie streeft de medewerker altijd naar een balans tussen de investering 
in een baan en datgene wat hij of zij ervoor terugkrijgt. Als de medewerker het 
idee heeft dat hij of zij voldoende krijgt voor de inspanningen die hij of zij levert, 
zal de medewerkertevredenheid toenemen. Tevens zal deze medewerker 
gemotiveerder zijn om diezelfde input te blijven geven.  
 

o Als laatste kijk de medewerker voor het bepalen van zijn eigen 
medewerkertevredenheid naar de andere mensen in zijn om haar 
omgeving.  

De medewerker gaat een vergelijking uitvoeren. De omstandigheden waaronder 
de andere mensen werken in de eigen of juist in een andere organisatie wordt 
vergeleken met de eigen situatie. Dit komt naar voren in de ‘Social information 
processing theory’ van Gerald Salancik en Jeffrey Pfeffer (1978). Deze theorie 
stelt dat mensen in situaties waarin er geen vaste maatstaf is om de situatie te 
meten. Mensen de eigen situatie vergelijken met de situatie van anderen om zo 
tot een maatstaf te komen waaraan de eigen situatie gemeten kan worden. 
 
Waarom ontstaat medewerker tevredenheid op deze manier? 
De verschillende literatuur is hierover niet eenduidig. De manier waarop de 
menselijke psyche werkt is hierbij één van de hoofdpunten voor de discussie. Er 
zijn verschillende wetenschappers die er van overtuigd zijn dat deze 
tevredenheid op een onbewuste wijze tot stand komt. Wij kunnen wel denken 
dat we dit op een bewuste manier doen, maar deze aanname is niet juist. Hoe 
gevoel tot stand komt is volgens deze wetenschappers nog steeds niet 
onomstotelijk bewezen.  
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Andere wetenschappers geven aan dat het een bewust proces moet zijn. Zij 
geven als reden dat er mensen zijn die op basis van redenen en feiten een 
gevoel vormen. Zij geven aan dat zij dit soort empirische studies voldoende 
sluitend vinden om aan te geven dat gevoel ook door het bewuste, de ratio, kan 
worden opgeroepen.  
 
Uiteindelijk is de wijze waarop medewerker tevredenheid ontstaat in deze scriptie 
vrij irrelevant gebleken. Deze vraag behelst voornamelijk een psychologische 
discussie, die hierboven heel kort en bondig wordt weergegeven, over het 
bewuste en onbewuste vermogen van de menselijke psyche. In deze thesis zijn 
de andere deelvragen van dit hoofdstuk veel belangrijker gebleken. Want 
ondanks dat we misschien niet precies weten hoe tevredenheid in de psyche tot 
stand komt, is er wel bewezen op welke wijze en met welke factoren we de 
tevredenheid kunnen beïnvloeden. 

§3.3  Aanname medewerkertevredenheid is goed 

In het begin van het onderzoek werd vanuit het management heel duidelijk de 
vraag gesteld op welke wijze men de medewerkertevredenheid kan verbeteren, 
zelfs ten tijde van deze veranderingen. In de vraag van het management zit 
impliciet de aanname dat medewerkertevredenheid iets goeds is, en dus 
ontevredenheid iets slechts. In deze paragraaf wordt aan de hand van de 
literatuur besproken of deze aanname een juiste aanname is.  
 
Medewerkers bepalen volgens de aanname van het management voor een groot 
deel het succes van een bedrijf. Volgens de managers is een tevreden 
medewerker meer productief, heeft hij of zij een positieve uitstraling naar de 
klanten en zorgt deze medewerker voor sfeer binnen het bedrijf. Tevreden 
medewerkers zijn een voorwaarde voor klantentevredenheid. Met ontevreden 
medewerkers kan een organisatie namelijk geen kwaliteit leveren (Davenport, 
2000). Wanneer men uitgaat van deze aanname is het dus van belang om 
gemotiveerd personeel te krijgen of te behouden. Om dit te kunnen bereiken is 
het nodig om een goed overzicht te hebben in de wensen, verwachtingen en 
ervaringen van de medewerkers. Dan kan 
men op deze wensen en verachtingen 
inspelen en zo de tevredenheid vergroten.  
 
In het figuur zoals hier is de curve van 
medewerkertevredenheid weergegeven 
zoals Davenport (2000) deze beschrijft. 
Ontevreden medewerkers leveren relatief 
lage kwaliteit werk en hebben dus een 
negatieve bijdrage aan het bedrijf. 
Wanneer de tevredenheid toeneemt, neemt de kwaliteit van het werk ook toe. 
Wanneer de personeelsleden te tevreden zijn heeft dit echter weer een negatieve 
invloed op de geleverde kwaliteit. Dit is te verklaren doordat mensen geen drang 
of druk meer voelen om te presteren. Hierdoor neemt de kwaliteit van het werk 
weer af. Een Oudhollands gezegde ondersteunt deze ommekeer in de curve, er 
moet volgens dit gezegde namelijk altijd iets te wensen blijven. Dat stimuleert 
de mens om kwaliteit te leveren en te blijven leveren. Ook de quote op pagina 3 
geeft deze visie weer, we moeten altijd wat te overwinnen houden om tevreden 
te kunnen zijn.  
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§3.4 De dienstverlenende sector in verandering 

De verandering die Menzis aan het doormaken is, is een verandering die we op 
veel plaatsen in de dienstverlenende sector zien plaatsvinden. De publieke 
diensten stonden een aantal jaren geleden onder enorme sociale en politieke 
druk door enorme bureaucratische gelederen en de ontevredenheid van de 
klanten. Door deze druk zijn veel publieke dienstverleners anders gaan 
functioneren. Er zijn een aantal veranderingen te noemen volgens Gastelaars 
(2006) die onder de noemer klantgericht werken vallen. Daar de veranderingen 
binnen Menzis zijn ontstaan uit de drang om meer klantgericht te gaan werken 
zijn deze veranderingen die Gastelaars noemt op de werkvloer typerend voor de 
veranderingen die Menzis heeft doorgemaakt en nog door zal maken de komende 
tijd. 
 
De eerste verandering die Gastelaars noemt is de ruimte voor verschillen. Zowel 
naar buiten toe als intern zijn mensen meer bewust van hun verschillen en wordt 
juist interne en externe flexibiliteit op dit gebied verwacht (Gastelaars, 2006: 
14). Dat de medewerkers op de afdeling ICT ontwikkeling bewust zijn van de 
verschillen word in de resultaten sectie erg duidelijk. Het verschil tussen mensen, 
het verschil in taken, het verschil tussen de verschillende teams binnen ICT 
ontwikkeling en het verschil in leeftijd, ervaring en sekse word duidelijk 
aangehaald door de respondenten.  
 
Diversiteit gaat vooral om individuele betekenisconstructies betreffende de eigen 
identiteit en de relaties met anderen en de organisaties als geheel (Siebers, 
Verweel en de Ruijter, 2002: 50) De verschillen die de respondenten aangeven 
zijn onderhevig aan individuele beeldvorming, waardoor er gesteld zou kunnen 
worden dat de verschillen die benoemd zijn lang niet altijd aanwezig hoeven zijn 
of betekenisvol worden ervaren (ze doen er niet toe), maar gebaseerd zijn op 
individuele betekenisgeving. Een voorbeeld hiervan is het verschil tussen 
mannen en vrouwen op de afdeling en de wenselijkheid daarvan. Bijna alle 
respondenten geven aan dat een betere man /vrouw verdeling met name bij 
ontwikkeling wenselijk zou zijn. Toch geeft iedereen daarvoor een andere, 
persoonlijke redenen.  
 
De volgende verandering is het ontwerp en de stroomlijning van het primaire 
proces. In veel gevallen is het proces compleet op de schop gegaan waarbij er 
veel aandacht is voor het front-Office van het proces (Gastelaars, 2006: 14). Dit 
is één van de grote veranderingen die er voor de afdeling ICT ontwikkeling aan 
zit te komen. Het gehele ICT systeem wordt vervangen door een nieuw, 
gemakkelijker, beter onderhoudbaar systeem. Het huidige systeem dat de klant 
van ICT ontwikkeling (het bedrijf) gebruikt is traag, onwerkbaar en erg 
onderhoudsgevoelig. Het nieuwe systeem moet hierin verandering gaan brengen. 
Dit betekend wel dat met name bij ICT de hele boel op de kop gaat. ICT 
ontwikkeling verdwijnt in zijn geheel en het is zelfs de vraag of de helpdesk in 
eigen beheer blijft. Ook wordt het gehele proces op de werkvloer aangepast aan 
het nieuwe systeem.  
 
De klant staat in het nieuwe systeem centraal. Zowel de verzekerde 
persoon/collectiviteit als de instellingen die de zorg leveren. Alles moet beter, 
sneller, effectiever en vooral klantvriendelijker. Er worden overal in het bedrijf 
trainingen gegeven om de klant centraal te stellen. Zo kent ICT ontwikkeling de 
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zogenaamde BarcC trainingen, terwijl de declaratieverwerking de zogenaamde 
Lean trainingen kent. Beide trainingen stellen het proces rondom de klant 
centraal.  
 
De herijking van de uitvoerende repertoires is verandering nummer drie. Het 
werk van de uitvoerende mensen verandert mee met de voorgaande 
veranderingen (Gastelaars, 2006: 14). Op de afdeling zien we dat het 
takenpakket van de mensen op de afdeling ICT ontwikkeling dagelijks 
verschillend is. Omdat de Kern, het huidige systeem, op slot zit zijn er steeds 
minder werkzaamheden voor de verschillende medewerkers. Hierdoor is er meer 
tijd en ruimte om andere zaken te testen en te onderzoeken. In principe werken 
de mensen voorlopig, tot eind 2010 nog aan dezelfde taken als voorheen. 
Hieraan heeft men ook behoefte. Dit vasthouden aan de eigen professie is ten 
tijden van een verandering heel normaal.  
 
De opmars van het operationele management is de volgende verandering. Het 
management moet ondanks alle veranderingen zicht houden op de dagelijkse 
gang van zaken en tegelijk blijven rekening houden met alle oud en nieuwe 
vereisten veranderingen (Gastelaars, 2006: 14). Daar het afdelingshoofd voor de 
komende veranderingen al aan de afdeling leiding gaf is er in eerste instantie 
niet veel veranderd voor haar. Echter door de vele veranderingen op de afdeling, 
de samenstelling van de teams en de komende veranderingen en wisselingen in 
middel management was het voor haar wel noodzakelijk om op de een andere 
manier op te treden. Er is vanuit het midden management meer behoefte aan 
inbreng van de eigen medewerker. Ze geven aan het belangrijk te vinden naar 
de medewerkers te luisteren en eigen inbreng te stimuleren. Hierbij sluiten ze 
aan bij Gillert en Noort (2006) en Bennebroek Gravenhorst (2002) die inbreng en 
participatie als belangrijke factoren zien voor een succesvolle verandering.  
 
De laatste verandering die Gastelaars noemt is de klant relatie en niet de klant 
die centraal staat. Er wordt meer van de klanten verwacht (Gastelaars, 2006: 
15). Wat betreft de focus op de klant zelf of op de klantrelatie moet er 
onderscheid gemaakt worden tussen ontwikkelaars en functioneel beheerders.  
 
Ontwikkelaars houden zich bezig met de klant, en de bijbehorende FO, alles 
wordt voor de klant ontwikkeld. De klant, de werkvloer, hoeft alleen maar een 
juist formulier in te vullen en daarmee te voldoen aan de basis eisen voor een 
verandering/ontwikkeling in de kern.  
 
Functioneel beheerders houden zich bezig met de relatie met de klant. Zij steken 
veel tijd in de klant en de bijbehorende wensen en proberen deze zo goed als het 
kan tot dienst te zijn. We zien deze trend, de klant relatie die centraal staat, dus 
wel bij de beroepen die ook daadwerkelijk in aanraking komen met de klant. 
Voor de beroepen die niet in aanraking komen met de klant is het heel moeilijk 
de relatie met de klant voorop te stellen. De klant centraal stellen lijkt dan in dit 
geval voor de ontwikkelaars veel logischer.  
 
Deze vijf veranderingen uit het boek van Gastelaars geven aan wat een gevolgen 
een fusie of verandering in een dienstverlenende organisatie kan hebben. Het 
werken op de afdeling wordt in enorme mate door deze veranderingen bepaald. 
Enerzijds geven de verschillende studies aan dat participeren in het 
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veranderingsproces van groot belang is voor een succesvolle verandering. We 
zien dit ook plaatsvinden op de afdeling ICT ontwikkeling, het zei nog in kleine 
stapjes. Maar steeds meer denken de medewerkers mee over de veranderingen 
in de organisatie. Anderzijds grijpen mensen ten tijde van veranderingen juist 
terug naar het vertrouwde. De mensen en taken die ze al kende van voor de 
fusie (Zaltman en Duncan, Nadler). Ook dit zien we nog sterk terug op de 
afdeling ICT ontwikkeling. De mensen houden vast aan hun eigen taken, hun 
eigen werkdagen en hun oude collega`s. Wanneer de functie te erg in het 
gedrang komt wordt er zelfs overwogen om naar een andere baan te gaan 
zoeken.  

§3.5  Medewerkers ten tijde van veranderingen 

Enerzijds grijpen mensen ten tijde van veranderingen juist terug naar het ‘oude’ 
vertrouwde. Zaltman en Duncan (1977) en Nadler (1981) halen een aantal 
belangrijke redenen voor deze weerstand tegen de verandering aan: mensen 
doen dit uit gewoonte, veiligheidsgevoel, economische factoren, angst voor het 
onbekende, gebrek aan bewustheid en andere sociale factoren. Volgens Thuis 
(1996) kan men afhankelijk van de reden voor de gerezen weerstand een aantal 
weerstandsverminderende maatregelen treffen om de infrastructuur meer 
veranderingscompatibel te maken. Hierbij denkt hij vooral aan communicatie, 
participatie en betrokkenheid, faciliteiten en ondersteuning, onderhandeling en 
instemming. 
 
In overeenstemming met Thuis (1996) geven verschillende andere studies aan 
dat samenwerken en participeren in het veranderingsproces van groot belang is 
voor een succesvolle verandering. Dit is dan ook de andere mogelijkheid voor de 
medewerkers, meegaan met de verandering. Ten tijden van veranderingen zijn 
de medewerkers in de organisatie cruciaal. Medewerkers vormen de organisatie. 
Dus zullen de medewerkers uiteindelijk de verandering moeten uitvoeren stellen 
Gillert en Noort (2006) in het artikel, veranderen de kunst van het verbinden, 
juist hierom zou er meer aandacht moet zijn voor de medewerkers in het proces 
van het veranderen. Gillert en Noort geven een model voor 
organisatieverandering dat er van uit gaat dat er altijd twee uitkomsten moeten 
worden bereikt.  
 
De eerste uitkomst is acceptatie van het feit dat er veranderd wordt, en het liefst 
ook participatie daarin. Ten tweede uiteindelijk anders denken en doen. Ook 
Cozijnsen en Vrakking (1999) geven aan dat participatie van enorm belang is, 
wanneer zij Werther en Davis aanhalen. Zij zeggen namelijk dat medewerkers bij 
participatie minder reden hebben om weerstand tegen de verandering te 
vertonen. Doordat hun behoeften en verlangens serieus worden genomen, 
voelen ze zich veilig in een veranderende situatie. Participatie voldoet aan de 
vraag naar veiligheid, samenwerken en het gevoel gewaardeerd te worden door 
de organisatie (Cozijnsen, A.J. & Vrakking, W.J., 1999, 150).  
 
De managers ICT geven aan dat ze willen luisteren naar de medewerkers en hen 
wil laten participeren in het proces van verandering en verbetering. Er zijn 
verschillende workshops gegeven waarin de wensen van de medewerkers 
centraal stonden. Hierbij sluiten zij ook aan bij Gillert en Noort (2006) en 
Bennebroek Gravenhorst (2002) die de eigen inbreng en participatie van de 
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medewerkers ten tijde van de verandering als een van de voorwaarden voor een 
succesvolle verandering zien.  

§3.6 Conclusie 

In dit hoofdstuk zijn de verschillende visies van wetenschappers op 
medewerkertevredenheid, veranderingen en deze combinatie uiteengezet. 
Medewerkertevredenheid is een variabele die onderhevig is aan een flink aantal 
factoren. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen basis factoren, lineaire 
factoren en Delight factoren. Deze factoren kunnen op verschillende manieren 
inwerken op de medewerkertevredenheid.  
 
Medewerkertevredenheid ontstaat op drie manieren. Allereerst kijkt de 
medewerker naar zijn eigen wensen en verwachtingen en vergelijkt deze met 
zijn baan. Daarna wordt er gekeken wat de baten en lasten zijn van het werk. En 
vervolgens wordt het totale plaatje vergeleken met de mensen en hun banen in 
de directe omgeving van de medewerker. Op basis van deze afwegingen ontstaat 
medewerkertevredenheid.  
 
Veel dienstverlenende instellingen gaan in deze tijd meer klant gericht werken. 
Marja Gastelaars legt uit welke veranderingen in een organisatie onder deze 
noemer plaatsvinden. Ten tijde van een verandering hebben mensen behoefte 
om deze verandering te controleren. Dit kan op verschillende manieren, namelijk 
vasthouden aan het verleden of meedenken en doen in de verandering.  
 
Dit hoofdstuk bevat veel aanknopingspunten voor de data die gevonden is in het 
onderzoek. In het volgende hoofdstuk worden de gevonden resultaten gekoppeld 
aan de literatuur besproken in dit hoofdstuk. 
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Hoofdstuk 4 De resultaten 

§4.1  Inleiding 

In dit hoofdstuk zullen de gevonden resultaten worden besproken aan de hand 
van de thema`s zoals besproken in paragraaf 2.4 te weten structuur, identiteit 
en (on)zekerheid. Deze drie thema’s beïnvloeden de medewerkertevredenheid bij 
Menzis, de structuur bepaalt de verwachtingen van de medewerkers, zo ook de 
identiteit omdat deze twee factoren de baan vormen. Vervolgens is zekerheid en 
onzekerheid een belangrijke factor die de medewerkertevredenheid beïnvloedt.  
 
In de resultaten zullen letterlijke uitspraken van respondenten worden verwerkt, 
maar ook stukken uit mijn observatielogboek en andere fragmenten die voor het 
geheel van dit onderzoek van belang zijn. Ook zal in dit hoofdstuk een analyse 
worden verbonden aan deze thema’s. Als laatste inhoudelijke paragraaf worden 
de mogelijke verbeteringen voor de medewerkertevredenheid besproken. Het 
hoofdstuk wordt afgesloten met paragraaf 4.4. 

§4.2  Resultaten 

In eerste instantie zou het logisch zijn de resultaten te behandelen aan de hand 
van de verschillende deelvragen. Echter in de loop van het onderzoek is gebleken 
dat deze deelvragen een goede richting gaven tijdens de dataverzameling, maar 
dat de uitkomsten beter kunnen worden geduid aan de hand van de 
verschillende thema’s zoals deze uit de data bleken. Een ander voordeel van 
deze manier van datapresentatie is dat de resultaten zo dicht mogelijk bij de 
originele vormen en thema’s blijven. Achtereenvolgens zullen in de volgende 
deelparagrafen structuur, identiteit en (on)zekerheid worden behandeld. 

§4.2.1  Structuur 

Menzis bestaat uit verschillende vestigingen. Dit is het gevolg van vele fusies uit 
het verleden. De cultuur is volgens de respondenten op de verschillende 
vestigingen heel anders.  
 
“In Groningen zijn allemaal van die stugge noorderlingen, ze werken ook heel 
anders dan wij.”(int 12) 
 
Ook de afdeling ICT ontwikkeling is verdeeld over verschillende locaties. Dat 
levert verschillende problemen op. Ten eerste zorgt dit ervoor dat er weinig 
persoonlijk contact is tussen de afdelingen maar er veel met video conferenties, 
email en telefoon wordt gewerkt. Er is weinig samenhang tussen de afdeling in 
zijn geheel.  
 
De band tussen de medewerkers op één locatie is veel sterker dan die met 
collega`s op een andere vestiging. Dit wordt nog eens extra versterkt door het 
feit dat wanneer men dan een keer naar een andere vestiging reist dit vaak 
gecombineerd wordt met de reis van een collega. Ofwel, als er naar Groningen 
wordt gereden, dan wel graag in een groepje van 3. Enerzijds is dit natuurlijk 
heel economisch verantwoord en milieu bewust, anderzijds zorgt dit ervoor dat 
de verschillen gehandhaafd blijven. Ook de werkwijze op de verschillende 
locaties verschilt. Het proces wordt niet op alle vestigingen op de zelfde wijze 
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uitgevoerd, daarover bestaat ook geen duidelijkheid waarom dat zo is. Maar dat 
het lastig is wordt door verschillende respondenten betaamd.  
 
De afdeling ICT ontwikkeling zit in Wageningen in de B vleugel van het gebouw. 
In dit gedeelte van het gebouw zitten veelal de ondersteunende diensten. De 
declaratieverwerking zit in de A vleugel. Onlangs is in Wageningen de hele 
vestiging op stelten gezet en zijn alle medewerkers verhuisd naar andere 
verdiepingen. Ook ICT ontwikkeling is verhuisd. De afdeling zit wel op 1 vloer ( 
de derde verdieping) maar is onderverdeeld in vele kleine ruimtes. De 
verschillende medewerkers zitten met 4 à 6 personen op een kamer. De 
teamleiders met 2 personen en het hogere management heeft een eigen kamer. 
Het hogere management is vaak maar één of twee dagen in de week in 
Wageningen aanwezig omdat zij reizen tussen de verschillende vestigingen, zij 
hebben dan ook geen vaste werkplek in Wageningen, maar delen flex plekken.  
 
Deze, de flex werkplekken, de verschillende locaties en de vele parttime 
collega`s leiden tot veelvoudig email en bel gedrag binnen Menzis omdat niet 
iedereen altijd aanwezig is en de verschillende (afgesloten) ruimtes niet 
uitnodigen tot mondelinge communicatie. Daarnaast is het ook gemakkelijk, per 
telefoon of email is de persoon in kwestie altijd bereikbaar. Het aantal CC mails 
op een dag loopt bij de verschillende collega`s op van 5 tot 65, dit zijn mails die 
niet direct aan de persoon gericht zijn, maar waar deze persoon wel van op de 
hoogte moet zijn volgens de lezer. Er zijn managers bekend die de CC mails niet 
eens meer lezen en deze zo weggooien.  
 
Als het belangrijk genoeg is, dan was de email ook wel aan mij gericht. (int.7) 
 
Een ander opvallend punt in Wageningen is het feit dat praktisch alle deuren van 
de verschillende kamers gesloten zijn. Enerzijds leidt dit tot prettige stille 
ruimtesom te werken. Anderzijds lijkt het soms alsof er achter deuren zaken 
worden besproken die niet voor ieders oren bestemd zijn. Dit wordt versterkt 
door het feit dat er soms op kamers besprekingen zijn, ook met het hogere 
management waarbij de deur expliciet gesloten wordt. Dit versterkt alleen maar 
meer het gesloten karakter van de afdeling. Het verklaart ook het veelvuldige e-
mailen.  
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De formele structuur van de afdeling ICT ontwikkeling is heel duidelijk. Er is een 
manager ICT ontwikkeling. ICT ontwikkeling bestaat uit twee delen. Klant en 
Functionaliteit en Ontwikkeling. Op de vorige pagina is het organogram 
weergegeven.  
 
Dit is de structuur zoals deze op de website van Menzis wordt weergegeven. Elk 
team wordt aangestuurd door een teammanager. De indeling is uiterst 
functioneel. Er zijn zowel in Wageningen, Groningen en Enschede afdelingen die 
de software ontwikkelen. Daarnaast zijn er twee afdelingen Klant en 
Functionaliteit. De ene afdeling is gericht op de Klantenservice en Commercie. De 
andere afdeling is gericht op Zorgmanagement en Staf. Elke team heeft een 
eigen manager op locatie. Dit werkt handig en beperkt de reistijd voor de 
verschillende managers.  
 
Een ander iets dat mij in het begin heel veel moeite heeft gekost is het feit dat 
ontwikkelaars, testers en gebruikers samen projecten draaien. Op zo`n project 
zit weer een projectmanager die is aangewezen door het management van de 
afdeling ICT ontwikkeling. De afdeling ICT ontwikkeling lijkt gebruik te maken 
van een zogenaamde matrixstructuur. Waarbij enerzijds verantwoording wordt 
afgelegd aan de projectleider, anderzijds aan het afdelingsmanagement. In het 
begin was dit voor mij erg verwarrend. Later in het traject is het ook begrijpelijk. 
Het zijn allemaal specialistische aanpassingen die verwerkt worden en een 
projectmatige aanpak is voor zo`n traject heel handig. Wat hierbij opvalt, is dat 
men daarnaast toch vasthoudt aan de scheiding, ontwikkeling en functioneel 
beheer.  
 
De informele structuur lijkt niet veel af te wijken van de formele structuur zoals 
hierboven besproken. Dingen die wel opvallen hierbij zijn de groepjes vrienden. 
Bijvoorbeeld het lunchen gebeurd niet alleen met mensen van de eigen afdeling, 
maar veelal met mensen van afdelingen waar de respondenten voorheen hebben 
gewerkt. Ook bij het afscheid van één van de collega`s waren er niet alleen 
mensen van de afdeling ICT ontwikkeling, maar juist veel mensen van de gehele 
organisatie. Dat is een absoluut pluspunt voor de organisatie. Er is sprake van 
veel horizontale integratie tussen de medewerkers op de verschillende 
afdelingen. Zij kunnen op deze wijze gemakkelijk samenwerken en er ontstaan 
korte lijntjes. Opvallend is wel dat dit geen verdienste is van de organisatie, 
maar van de persoonlijke netwerken van de medewerkers.  
 
Wanneer we kijken naar de afdeling ICT ontwikkeling in Wageningen, zowel 
ontwikkeling als functioneel beheer dan zijn er een aantal zaken die erg in het 
oog springen. In de maanden dat ik aanwezig ben geweest op de afdeling was er 
bijna elke week wel een feestje. De ene keer werd er een verjaardag gevierd met 
gebak voor de gehele afdeling (niet alleen één kamer!) de volgende keer werd er 
met project budget een borrel georganiseerd. Ook tijdens het werkoverleg was er 
vaak gebak of koek. Beide het liefst zelfgebakken.  
 
De afdeling houdt wel van een feestje, maar ook wel van een aanleiding om 
gezellig even bij te kletsen. Dit is een prachtig gebeuren in mijn ogen. In het 
kader van IKM 3000 werden er strandballen uitgedeeld op de afdeling. Op de 
kamer naast de kamer die ik die dag in gebruik had werd er een complete 
wedstrijd indoor strandvoetbal georganiseerd dat resulteerde in veel gelach en 
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lawaai. De mensen kennen elkaar al jaren, hebben lief en leed met elkaar 
gedeeld nu en in het verleden en zitten samen in het zelfde schuitje. Ik vond dit 
erg mooi om te zien. Samen staan de medewerkers van deze afdeling in zijn 
geheel sterk.  
 
De verschillende structuren in de organisatie maken Menzis tot Menzis. De 
informele en formele structuur bepalen een groot gedeelte van de cultuur van 
een bedrijf. Er is een soort van eilandencultuur aanwezig binnen Menzis. De 
verschillende vestigingen kennen een heel sterk wij – zij gevoel en er wordt 
meer opgetrokken met de eigen locatie. Zeker door de fysieke afstand tussen de 
vestigingen in het bedrijf is dit een heel logisch gevolg. De eilandjes structuur zet 
zich verder door binnen Menzis tussen de afdelingen. Eén afdelingen zit als een 
groep bij elkaar, deuren dicht en e-mailen naar een ander is gemakkelijker dan 
er even heen lopen.  
 
De medewerkers zelf hebben daardoor een hechte band met de collega’s op de 
afdeling waar zij werken. Zij zijn aan elkaar gehecht geraakt en delen lief en 
leed. Zij zitten al jaren binnen Menzis en komen vaak van andere afdelingen 
waar zij een zelfde soort band hadden. Deze band is nu een brug tussen het ene 
eiland en het andere eiland.  
 
Door het aannemen en zoeken van bepaalde medewerkers, door het houden van 
bepaalde bijeenkomsten en door het splitsen van afdelingen over de vestigingen 
is er dan ook een uniek bedrijf ontstaan met haar eigen structuur en cultuur.  

§4.2.2 Identiteit 

Mensen en organisaties hebben ieder een eigen identiteit die van persoon tot 
persoon en van bedrijf tot bedrijf kan verschillen. Ondanks deze verschillende 
identiteiten moeten personen samen met andere personen in één organisatie 
samenwerken. Dit kan alleen als er een soort gedeelde identiteit geldt. Een soort 
van overlap tussen de identiteiten van de verschillende actoren. In deze 
paragraaf zal ik de identiteit van Menzis, de verschillende locaties, afdelingen en 
mensen achtereenvolgens behandelen. Daarnaast zullen de verschillende wijzen 
waarop mensen hun baan waarderen worden weergegeven. Deze beide aspecten 
hangen heel nauw samen, waarom dat wordt in deze paragraaf ook verder 
geduid.  
 
Identiteit van de organisatie 
Als ik kijk naar de identiteit van de organisatie valt mij als eerste op dat deze 
organisatie door het personeel wordt afgeschilderd als een log, groot bedrijf dat 
goed voor zijn mensen zorgt. Er wordt goed betaald en daarbij zijn er prima 
secundaire arbeidsvoorwaarden zoals de medewerkers zelf aangeven. Zij geven 
aan dat Menzis een degelijke werkgever is waar de volledige werkweek maar 34 
uur is. Dit is een absoluut pluspunt voor de respondenten.  
 
“Het is een organisatie die veel weg heeft van een overheidsinstelling. De 
primaire taak is dienstverlening maar net als bij de overheid bestaat onze 
dienstverlening uit veel formulieren, protocollen en lijntjes naar andere 
personen. Daarnaast wordt er goed betaald en zijn ook de overige zaken hier 
prima geregeld.” (Int. 14).  
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Ter illustratie bij deze quote. Het bellen van en naar andere vestigingen was tot 
maart jongstleden een hele opgave. Elke vestiging had een ander 
telefoonnummer, maar op intranet stonden vaak alleen de laatste, interne, 
nummers weergegeven. Daarnaast moest men naar een andere vestiging 
gewoon via een buitenlijn bellen, net als naar een klant en andere instellingen. 
Onlangs is deze regeling wel aangepast, maar puur vanuit een financieel motief. 
Toch lijkt Menzis nu op dit kleine gebied al veel meer één bedrijf omdat er één 
telefoonnummer is waarbij iedereen met een kleine aanpassing goed te bereiken 
is. Ook op intranet is dit verbeterd omdat duidelijker wordt aangegeven waar de 
mensen te bereiken zijn. 
 
Voor de rest lijkt Menzis soms meer op een overkoepelende naam voor vier 
verschillende bedrijven dan één bedrijf. (Int. 12) 
 
Ook op andere gebieden zien we deze uitwassen van de verschillen tussen de 
vier locaties. Bijvoorbeeld in waardering van Menzis algemeen zit een ontzettend 
groot verschil zit tussen de verschillende locaties van Menzis. Groningen scoort 
heel anders dan Wageningen op dit gebied. Dit accentueert de verschillen tussen 
de locaties heel duidelijk.  
 
Binnen de afdeling ICT Ontwikkeling is er sprake van hoge mate van 
specialistische werkzaamheden. De medewerkers van software ontwikkeling zijn 
experts op hun taakgebied en kennen daardoor een zgn. expertidentiteit. De 
medewerkers van Klant en functionaliteit echter kennen ook hun eigen identiteit. 
Zij kunnen goed testen en hebben meer contact met de werkvloer (de klant). 
Deze verschillende personen hebben gemeen dat ze werken aan één product 
voor de klant. Deze scheiding binnen de afdeling ICT ontwikkeling is een 
scheiding die binnen heel Menzis aantoonbaar is. Er zijn de mensen met 
klantcontact en de mensen zonder klantcontact. Vaak is het voor deze mensen 
lastig om samen te werken omdat ze vanuit totaal verschillende visies 
beredeneren. Er is een werkvloer en een ondersteunende tak, opvallend is dat 
veel mensen bij klant en functionaliteit vanaf de werkvloer komen. Zelfs het 
gebouw in Wageningen lijkt op deze wijze ingericht, op de A vleugel is de kern 
activiteit van Menzis, de declaratieverwerking (BackOffice) de B vleugel is staf en 
ondersteuning.  
 
De identiteit van de organisatie zoals de medewerkers deze zien brengt ook 
verwachtingen met zich mee. Een organisatie, die verwant lijkt te zijn aan 
overheids organisaties en zich daar ook naar lijkt te gedragen. Dat komt onder 
andere naar voren door het goede loon, de vierendertig uur durende werkweek, 
de goede CAO en de lange periode dat medewerkers werkzaam zijn binnen 
Menzis. Van een dergelijk stabiele organisatie verwachten de medewerkers 
zekerheid, zowel baan zekerheid als andere zekerheden in de vorm van dat alles 
goed geregeld is en daar ook ruimte voor is. Dit is ook een verwachting die 
Menzis lange tijd waar kon maken en dus verwachten de medewerkers dit ook in 
de toekomst.  
 
In het literatuur hoofdstuk is al besproken wat medewerkertevredenheid is en 
hoe men deze kan beïnvloeden. In de literatuur kwamen drie manieren naar 
voren over hoe medewerker tevredenheid wordt vormgegeven.  
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o Als eerste ontstaat medewerkertevredenheid door de mate waarin de 
functie voorziet in de behoeftes en verwachtingen die medewerker heeft 
ten aanzien van deze specifieke functie binnen het betreffende bedrijf.  

 
De verschillende respondenten binnen Menzis hebben vrij hoge verwachtingen 
van het bedrijf. In veel gevallen zijn de medewerkers al lang in dienst van Menzis 
of een voormalige fusiepartner en er is altijd goed voor hen ‘gezorgd’. Er zijn 
veel zaken vastgelegd in de CAO zorgverzekeraars. Ook voor mensen die nog 
niet zo lang bij Menzis in dienst zijn speelt dit. Ten tijde van de sollicitatie voor 
deze baan bij Menzis zijn er verwachtingen en eisen gesteld aan de functie en 
daar zal de functie binnen Menzis aan moeten voldoen om de medewerker 
tevreden te houden. 
 
Hoewel de medewerker tevredenheid erg laag is op de gehele afdeling ICT 
ontwikkeling is opmerkelijk dat dit volgens geen van de respondenten aan de 
functie ligt. De baan zelf zorgt, in de meeste gevallen, voor tevredenheid omdat 
ze in voldoende mate tegemoetkomt aan wat de medewerker wil, waardeert of 
verlangt. Het zijn uitdagende functies, met veel verantwoordelijkheid. 
 
Ook geven de medewerkers aan dat Menzis een goede werkgever is. “Het is een 
organisatie die veel weg heeft van een overheidsinstelling. (..) Daarnaast wordt 
er goed betaald en zijn ook de overige zaken hier prima geregeld.” (Int. 14). De 
volledige werkweek van vierendertig uur is voor vele van de respondenten een 
verademing. Ook worden veel cursussen en studies voor verdere ontwikkeling 
betaald door Menzis, dit ook om de medewerkers een betere kans te geven op 
doorstroom op de markt en dat wordt over het algemeen wel positief 
gewaardeerd. 
 
De identiteit van de organisatie zorgt ervoor dat er hoge eisen en verwachtingen 
worden gesteld aan de baan bij Menzis, hoewel aan veel van deze eisen wordt 
voldaan, zeker ten aanzien van de functie zelf, blijft de zekerheid die Menzis 
altijd heeft geboden in de onderzoeksperiode ontbreken voor de medewerkers. 
Ze geven dit ook duidelijk aan in de verschillende interviews.  
 
Identiteit van de medewerkers 
Veel van de medewerkers bij ICT ontwikkeling hebben al een hele ‘loopbaan’ bij 
Menzis (of eerdere maatschappijen) achter de rug. Ze zijn op grond van hun 
kennis over het verleden en de organisatie een stabiele factor binnen de afdeling.  
 
Uitspraken hierbij zijn oa. “Vraag maar aan die.., die weet alles” (Ob. 3) 
 “Ik weet niet alles, maar wel veel” (Int. 2). 
 
De verschillende respondenten werken gemiddeld al minimaal 10 jaar binnen 
Menzis. Het zijn mensen die een band hebben met het bedrijf. Zij zijn loyaal aan 
het bedrijf, ondanks de huidige situatie. De meeste respondenten geven ook aan 
eerst intern te solliciteren alvorens ‘buiten’ te gaan zoeken. Zij kennen het reilen 
en zeilen van de afdelingen en de organisatie en kennen doordat ze vaak 
doorgegroeid zijn vanaf de werkvloer ook de verwachtingen van de werkvloer 
goed. Vaak hebben de respondenten nog oude collega`s op de vloer zitten. Dit 
vergemakkelijkt het contact.  
 



Een tevreden Menz  Menzis 
 

   
Eline Stomphorst 30 2009 
 

Deze jarenlange samenwerking heeft vaak nog een ander gevolg. Als 
medewerkers uiteindelijk besluiten te vertrekken bij Menzis. Dan heeft dit voor 
de teams grote gevolgen. Omdat de FTE’s vaak niet worden opgevuld ontstaat er 
een lege kamer die duidelijk maakt dat er een collega weg is. Op de kamer waar 
ik mijn bureau heb gevestigd zijn per 1 augustus nog maar drie bureaus bezet 
van de zes, tenminste als zij allemaal aanwezig zijn. Doordat de meeste maar 4 
dagen of minder werken zullen er meestal maar twee collega`s zitten. De 
respondenten geven aan dat dit ontzettend demotiverend werkt.  
 
Medewerkers hebben vaak een groot gedeelte van hun leven bij Menzis 
doorgebracht. Er is veel geïnvesteerd in relaties met het bedrijf en de collega’s. 
In de literatuur noemt men een tweede wijze waarop men tevredenheid vormt. 
 

o Als tweede kijkt een medewerker in de organisatie voor het bepalen van 
zijn of haar tevredenheid naar de investeringen die hij of zij zelf in het 
werk (moet) doen, de tijd die hij of zij in zijn of haar werk steekt en de 
daaruit verkregen opbrengsten.  

 
In dit hoofdstuk is al genoemd dat de respondenten zelf aangeven goed of prima 
betaald te worden. Maar onder opbrengsten verstaat men niet alleen de 
materiële opbrengsten, maar ook de immateriële opbrengsten, zoals waardering. 
Het uitgangspunt is dat men streeft naar een balans tussen de investeringen in 
hun baan en datgene wat ze ervoor terugkrijgen.  
 
Allereerst levert een baan bij Menzis een hele hoop collega’s en sociale relaties 
op. De meeste medewerkers zitten al jaren bij Menzis en hebben een heel sterk 
netwerk opgebouwd.  
 
Dit was ook zichtbaar bij een afscheidsbijeenkomst voor één van de collega`s. Er 
kwamen heel veel mensen afscheid nemen. Van allerlei verschillende afdelingen. 
Maar er heerste duidelijk een dubbel gevoel. Veel collega`s gaven ook aan: doe 
je even een belletje als er meer functies vrijkomen bij jullie? (Ob. 5) Enerzijds 
was men blij voor de collega dat hij een nieuwe, betere baan had weten te 
bemachtigen. Anderzijds werd men wel weer even op de feiten gedrukt dat er 
echt een einde komt aan het werk bij Menzis en dat zij nog geen andere baan 
hebben. “het is moeilijk, dubbel en lastig… zeker in deze tijden” (int. 14) 
 
Daarbij blijkt uit verschillende documenten dat de medewerkers op ICT 
ontwikkeling vanuit de rest van het bedrijf met een zekere minderwaardigheid 
worden behandeld. Omdat de kern, het huidige systeem, draait of valt met ICT is 
de afdeling ICT ontwikkeling de laatste jaren het zwarte schaap van de 
organisatie geworden. Terecht of niet, dit heeft veel gevolgen voor de 
medewerkers.  
 
Ook onlangs nog zijn er aanwijsbare situaties voorgevallen die behoren bij dit 
punt. Vrij recentelijk is een van de teammanagers bezweken onder alle kritiek en 
is hij in de ziektewet terecht gekomen. “Natuurlijk is de teammanager 
uiteindelijk verantwoordelijk. Maar een teruggang in kwaliteit lijkt een logisch 
gevolg van de ontevredenheid die er heerst op die afdeling.” (int 14) Volgens de 
literatuur geldt dat als de medewerker het gevoel heeft dat hij of zij goed 
beloond wordt voor de inspanningen die hij of zij levert, zal de 
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medewerkertevredenheid toenemen. Tevens zullen ze gemotiveerder zijn om 
dezelfde inspanningen te blijven leveren. De uiting van de respondent van 
interview veertien, lijkt een gegronde, de medewerkers zijn ontevreden en de 
onderwaardering voor hun werk versterkt dit gevoel. Hierdoor loopt de kwaliteit 
van het werk steeds verder terug en lijkt de afdeling zich in een negatieve spiraal 
te bewegen.  
 
Een extra punt betreffende het zebra project hier is dat het gebrek aan 
informatie voor de medewerkers door sommige respondenten ook als een gebrek 
aan waardering/respect wordt gezien. Zij vinden dat zij altijd hebben gezorgd 
voor de organisatie en de kern en ze zijn bang dat ze nu overbodig zijn 
geworden. Deze angst is gegrond zoals elders in deze thesis blijkt, maar als in de 
toekomst meer medewerkers vertrekken en er geen functies worden opgevuld en 
de waardering voor het werk niet verder toeneemt, maar de werkdruk wel dan 
zal deze neerwaartse spiraal blijven bestaan. Het is voor Menzis dan ook zaak 
deze spiraal ergens te verbreken.  
 
Ter informatie, wil ik ook hier vermelden wat de laatste manier is waarop 
mensen hun baan waarderen. Deze wijze heeft niet alleen betrekking op de 
identiteit van de organisatie en de bijbehorende verwachtingen, maar ook op het 
thema zekerheid dat aan het einde van dit hoofdstuk uitgebreider zal worden 
behandeld. Echter voor het overzicht is besloten deze paragraaf ook in deze 
sectie op te nemen.  
 

o Als laatste kijk de medewerker voor het bepalen van zijn eigen 
medewerkertevredenheid naar de andere mensen in zijn om haar 
omgeving.  

 
De medewerkers in kwestie gaan vergelijkingen uitvoeren. De omstandigheden 
waaronder de andere mensen werken in de eigen of juist in een andere 
organisatie wordt vergeleken met de eigen situatie. Eerder gebeurde dit vooral 
door te kijken naar familie, vrienden en collega`s tegenwoordig, zo wijzen de 
respondenten mij hierop, kun je jezelf inschalen via verschillende websites. Aan 
de hand van verschillende kenmerken wordt bepaald of de huidige baas genoeg 
betaald en of er bazen zijn die betere voorwaarden hebben. Bij sommige van 
deze sites worden de passende vacatures aan het einde ook weergegeven. Op 
deze wijze komen de respondenten tot een maatstaf waaraan de eigen situatie 
gemeten kan worden. 
 
Een van de factoren die in deze weging heel erg meespeelt volgens de 
respondenten is de onzekerheid die heerst bij Menzis. Het management gaf op 
18 mei jl. wel aan dat er niemand voor eind 2010 boventallig wordt verklaard. 
Maar daarna houdt alle zekerheid voor de mensen op ICT ontwikkeling echt op. 
Er is een goed sociaalplan bij Menzis, maar ook dat sociale plan is deels 
afhankelijk van de huidige economie. Alles heeft twee zijden: 
 
“Wanneer de situatie buiten, (de crisis), beter was geweest had Menzis een 
probleem gehad.. want wie gaat hier nu op het einde wachten terwijl er veel 
leuke, misschien wel beter betaalde banen bij de concurrent zijn. Nee, nu zijn er 
een hoop mensen die het einde afwachten omdat ze zo de hypotheek kunnen 
betalen en dat is voor Menzis maar goed ook.”(int 12) 
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In de wereld buiten Menzis zijn er steeds minder vacatures, op de vacatures die 
er zijn wordt veelvuldig gereageerd door veel werkzoekenden. De medewerkers 
kennen hun situatie bij Menzis, maar weten dat buiten zoeken naar een leukere 
functie ook erg lastig is. En om dan een baan te vinden met dezelfde materiële 
beloning, terwijl er veel mensen voor minder willen werken puur om hun 
hypotheek te kunnen betalen.  
 
Gezien deze factor is de vergelijking met andere mensen buiten Menzis nu heel 
lastig. Enerzijds krijgt men buiten Menzis misschien wel een vaste baan met 
meer garantie, maar ook binnen veel andere sectoren heerst er veel onzekerheid 
over banen.  
 
Voor Menzis is deze situatie ideaal, ondanks dat de situatie intern onzeker is, is 
de situatie in heel Nederland ook onzeker. Samen zorgen deze factoren ervoor 
dat veel respondenten ook aangeven voorlopig nog maar even bij Menzis te 
blijven.  
 
De identiteit van het bedrijf en de medewerkers, de verwachtingen die steeds 
mee veranderen met de huidige standaard en de combinatie met zekerheid en 
onzekerheid zijn heel duidelijk aanwijsbare thema’s binnen ICT ontwikkeling. Ze 
sluiten naadloos bij elkaar aan en maken zien dat het waarderen van een baan of 
organisatie geen eenduidig proces is dat men doorloopt. Het is onderhevig aan 
gevoelens, emoties en vele andere factoren.  
 
Tevredenheid is volgens de literatuur een positief emotionele staat waarin een 
persoon kan verkeren. Waarom medewerkers op deze bovenstaande wijze hun 
tevredenheid inschalen is dan ook lastig aan te geven. Onderstaande 
respondenten hebben een poging gewaagd antwoord te geven op de directe 
vraag.  
 
“Ik vind dit wel lastig om aan te geven, maar ik denk dat het deels gewoon zo 
gaat omdat wij, mensen, zo in elkaar zitten. Het vergelijkende gedeelte is erop 
gebaseerd dat we in een klassieke kapitalistische maatschappij leven en we bang 
zijn voor een ander onder te doen.”(int 7) 
 
“Waarom ik een zes opschrijf bij tevredenheid? Tja.. Dat is gewoon een gevoel 
dat je hebt, je bent niet heel erg tevreden, je weet dat het beter kan.. Maar je 
bent ook weer niet heel ontevreden, tenslotte, je hebt nog een baan..”(int. 3) 
 
“Ik geef een score op basis van verschillende gegevens en waarom ik dat zo 
doe.. Tja, dat doe ik zo omdat ik dat gewend ben, ik dat normaal vindt, ik zo 
mijn baan kan inschalen in een soort van database. Denk ik hoor” (int. 2) 
 
Respondent zeven geeft de theorie over dit onderwerp het beste weer. Omdat we 
niet onder willen doen voor een ander en minstens net zoveel willen verdienen 
als de andere persoon gaan we vergelijken. Sociale status is hierbij een heel 
belangrijk punt. Veel personen hangen hun eigen status op aan hun 
werkzaamheden, meer dan aan het leven thuis of aan andere materialistische 
zaken.  
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De sociale status is het aanzien dat iemand verwerft en / of met zich meedraagt 
in de maatschappij. Inkomen en vermogen zijn erg belangrijke elementen voor 
het bepalen van iemands sociale status. Ondanks dat er niet openlijk wordt 
gesproken over salarissen worden wel salarissen vergeleken. Ook iemands 
beroep is een belangrijke statusindicator. In het verleden genoten onder andere 
advocaten en artsen veel respect zij verkregen hierdoor een hogere status. 
Uiteraard speelt ook iemands functie een rol. Ook de werkgever speelt een rol: 
sommige werkgevers, zoals grote multinationals staan immers beter bekend dan 
andere werkgevers.  
 
Respondent drie vult dit heel mooi aan. Er is heel veel in de psyche dat mensen 
nog niet begrijpen. Er wordt in deze quote ook vergeleken, maar niet op basis 
van loon of status, maar op basis van een gevoel. Vragen die respondenten zich 
hierbij stellen zijn kan ik hiermee leven? Ben ik gelukkig met deze baan etc. etc. 
Op welke wijze de psyche deze gegevens verwerkt tot een cijfer zal ik in deze 
scriptie niet weergeven, omdat het niet relevant is voor de uitkomsten van dit 
onderzoek.  
 
De derde quote van respondent twee geeft het totale beeld. Ik doe dit zo, omdat 
ik het altijd zo doe en andere doen dit ook zo want zo heb ik dat geleerd van … 
Onbewust en bewust zijn er heel veel zaken die we op deze wijze afhandelen. We 
maken een soort van lijst waaraan dingen moeten voldoen voor een uitmuntend, 
goed, en matig. Dit gaat heel snel en vaak onbewust. 
 
Een deel van de structuur en cultuur van Menzis vormen samen de identiteit van 
de organisatie. Deze identitiet samen met de wensen, eisen en verwachtingen 
van de medewerkers zorgt voor tevredenheid of ontevredenheid. Hoewel dit 
verschilt per medewerker omdat iedereen verschillend is, zijn er drie manieren 
waarop medewerkertevredenheid tot stand komt. Te weten vergelijkingen, 
verwachtingen en balans. De verschillende redenen hiervoor linken één voor één 
terug aan de identiteit en het ook aan het volgende thema dat ik ga bespreken; 
(on) zekerheid.  

§4.2.3  (on)Zekerheid 

Binnen de afdeling ICT ontwikkeling is er veel sprake van verloop. Zowel onder 
de collega`s als onder het management geven de verschillende respondenten 
aan (Int. 4, 11, 12 en Obs. 5). Er zijn al meerdere collega`s vertrokken naar 
concurrenten, andere afdelingen en externe bureaus. Dit houdt in dat er soms 
FTE`s verdwijnen, omdat het werk minder wordt is dat opzicht geen ramp, dat is 
natuurlijk verloop zoals het management dat noemt (Int. 3). Dit betekend dat er 
in de toekomst voor minder mensen een passende baan hoeft te worden 
gezocht. Dit is voor de achterblijvende mensen ook (alleen maar) positief omdat 
zij op deze wijze meer kans hebben een baan te behouden of binnen Menzis te 
krijgen aan het einde van de rit. Soms worden de leeggelopen functies ook 
opgevuld door interim-krachten. Dit is voor iedereen ideaal. Deze mensen 
hebben geen vast contract en kunnen als zij niet meer nodig zijn voor het 
huidige systeem gemakkelijk worden verplaatst naar een andere klus. Hierover 
zij één van de respondenten het volgende.  
 
“Ze zijn meestal goed en daadkrachtig, maar er is één maar, zo meteen als de 
donder hier losbarst, zijn zij weg en zitten wij met de gebakken peren.” 
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Het feit dat er veel verloop is op de afdeling is volgens meerdere van de 
respondenten te wijten aan het feit dat er zo weinig bekend is over de toekomst. 
De respondenten uit interview 1 en 2 zijn allebei gaan solliciteren omdat zij meer 
behoefte hadden aan zekerheid dan deze op ICT ontwikkeling bij Menzis wordt 
geboden. De respondenten geven aan dat dit ook afhankelijk is van de 
bestaande thuissituatie. Zo heeft de ene twee huizen, die betaald moeten 
worden, de andere is alleen kostwinnaar en heeft twee kinderen en een vrouw 
thuis. Beiden voelen zich verantwoordelijk voor de thuis situatie en kiezen voor 
meer zekerheid in hun baan.  
 
Hierbij speelt nog eens extra mee dat mensen voorzichtiger zijn geworden omdat 
er een economische recessie momenteel plaatsvindt. Respondenten geven aan 
nu niet zelf vrijwillig hun baan op te geven zonder een andere baan te hebben. 
Normaliter zou men dit zeker overwegen geven de respondenten aan. Een paar 
weken thuis zitten om te solliciteren was een aantal jaren geleden geen enkel 
probleem. Maar nu hoef je de problemen niet op te zoeken zegt respondent 
zeven. Maar zeker wanneer het thuis ook allemaal een beetje spannend is, is 
men wel sneller geneigd om op zoek te gaan naar een functie waarin men meer 
houvast vindt. 
 
De veranderdingen zoals ik deze hier beschrijf, zijn dan vooral de komende 
veranderingen op ICT ontwikkeling met het nieuwe systeem en de 
implementatiepartners. Het project Zebra zorgt voor veel onrust en er wordt niet 
of nauwelijks gecommuniceerd over de gevolgen omdat Menzis daarin eerst 
zeker wil zijn van zijn zaak. (int. 14)  
 
“Menzis communiceert pas naar haar medewerkers wanneer de zaak al lang in 
kannen en kruiken is. Op dit moment doen ze geen harde uitspraken over het 
personeelsbestand. Omdat ze simpelweg niet weten hoe de toekomst er uit zal 
zien. Enerzijds geven ze wel aan dat er een verandering komt en dat lang niet 
alle banen blijven bestaan. Maar de toekomst is nog duister, de invulling volgt op 
een later moment.” (int. 11) 
 
Omdat het allemaal nog zo globaal is, is het erg lastig om er conclusies aan te 
verbinden. Zowel voor het bedrijf als voor de medewerkers. Zeker ook omdat het 
huidige systeem wel moet blijven draaien terwijl er een nieuw systeem wordt 
gezocht. Een van de managers van de afdeling dat “Tijdens de verbouwing de 
verkoop gewoon doorgaat. Die verbouwing mag niets uitmaken voor de klanten, 
zij zijn de kern van de zaak. Dit wordt gedaan voor de klant dus die moeten we 
niet ondertussen kwijtraken.”  
 
Dat is erg lastig op deze wijze. Het management gaf op 18 mei jl. wel aan dat er 
niemand voor eind 2010 boventallig wordt verklaard. Maar daarna houdt alle 
zekerheid voor de mensen op. Er is een goed sociaalplan bij Menzis, maar ook 
dat sociale plan is deels afhankelijk van de huidige economie. En het huidige 
sociale plan houdt in 2010 op, daarna wordt er een nieuw sociaal plan opgesteld. 
Maar gezien de huidige stand van zaken in de wereld om ons heen zou het 
kunnen dat dit plan niet aansluit bij het huidige sociale plan. Alles heeft twee 
zijden: 
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“Wanneer de situatie buiten, (de crisis), beter was geweest had Menzis een 
probleem gehad.. want wie gaat hier nu op het einde wachten terwijl er veel 
leuke, misschien wel beter betaalde banen bij de concurrent zijn. Nee, nu zijn er 
een hoop mensen die het einde afwachten omdat ze zo de hypotheek kunnen 
betalen en dat is voor Menzis maar goed ook.”(int 12) 
 
Een opvallende noot hierbij is dat het verloop tijdens mijn onderzoek vooral 
plaatsvond op functioneel beheer. Dit terwijl juist de ontwikkelaars meer 
onzekerheid kennen. Een reden hiervoor zou kunnen zijn dat er bij functioneel 
beheer al daadwerkelijk minder werk te doen is terwijl de ontwikkelaars nog 
steeds erg druk zijn. Een andere reden zou kunnen zijn dat er voor de 
ontwikkelaars in een krimpende economie gewoonweg minder vacatures zijn.  
 
De onzekerheid heeft niet alleen gevolgen voor de uitvoerende werknemers, ook 
de managers ondervinden hinder van de spanningen op de werkvloer. Ten eerste 
zijn ook zij niet zeker van een toekomst binnen Menzis. Ten tweede zitten zij met 
een enorm dilemma: 
 
“Enerzijds wil je het beste voor het bedrijf, continuïteit van werk en kwalitatief 
goed werk, dit betekend dat de medewerkers die er nu zijn zo lang mogelijk 
moeten blijven om dit te kunnen garanderen. Anderzijds wil je als teammanager 
ook het beste voor het team en is het begrijpelijk als mensen op zoek gaan naar 
betere opties. Meestal zij de twee doelen goed verenigbaar, maar nu baart het 
mij wel eens zorgen.” (int 9) 
 
In de onderzoeksperiode is één van de teammanagers in de ziektewet geraakt. 
Het gerucht gaat dat dit te wijten is aan de vele kritieken die de teammanager in 
zijn functie had gekregen. Het zou gaan om kritiek van bovenaf, betreffende de 
opgeleverde kwaliteit van het werk van zijn team. Een andere teammanager 
heeft de functie tijdelijk overgenomen, maar dit kan niet permanent. Door de 
continue tweestrijd in het werk van de teammanager zijn juist zij extra gevoelig 
voor de veranderingen. Gelukkig voor de teammanagers in kwestie heeft de ene 
teammanager na een paar weken flink rusten weer voldoende energie om terug 
te keren op de werkvloer. 
 
Zekerheid en onzekerheid zijn belangrijke factoren in ons leven. De ene persoon 
kan beter omgaan met onzekerheid dan de andere, maar de toekomst bij Menzis 
is voor de medewerkers van ICT ontwikkeling onzeker, dat is volgens de 
respondenten wel zeker. Ook buiten Menzis is de situatie onzeker, er is sprake 
van een economische recessie en veel mensen zijn onzeker over hun baan en de 
toekomst. Voor sommige van de respondenten is deze onzekerheid een reden 
om bij Menzis te blijven. Anderen vinden de onzekerheid bij Menzis te groot en 
zoeken een andere baan.  

§4.3 Mogelijke verbeteringen 

Door middel van het stellen van de directe vraag: Op welke wijze kan Menzis de 
medewerkertevredenheid verbeteren kreeg ik verscheidene antwoorden. In deze 
paragraaf wil ik laten zien op welke data mijn aanbevelingen zijn gefundeerd en 
op welke wijze deze samenhangen met de verschillende besproken thema’s. 
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Voor veel respondenten betekent het werken op de afdeling op dit moment hun 
tijd uitzitten. Kijken wanneer het ophoudt, de dagelijkse routine afdraaien en de 
verschillende projecten opleveren. Dit zijn normaal gesproken zinnen met een 
negatieve ondertoon. Als werkgever wil men mensen die willen uitblinken, die blij 
zijn met hun werk en die van hun werk houden. Stuk voor stuk geven de 
respondenten aan van hun werk te houden, maar dat de situatie binnen Menzis 
dat onmogelijk maakt.  
 
De situatie is onzeker, er kan geen toekomst worden gegarandeerd voor de 
medewerkers binnen Menzis en dat werkt mensen tegen de organisatie in het 
harnas. De mensen die jarenlang bij Menzis hebben gewerkt, die Menzis hebben 
zien groeien en deel zijn geworden van het grote geheel Menzis en daar hun 
identiteit ook deels aan ontlenen zien ineens hun toekomst niet meer helder. 
Voor vele is dit een enorme tegenslag en ondanks dat dit nog niet zo ver is zijn 
verschillende medewerkers al vertrokken naar groener gras bij de concurrent of 
elders binnen Menzis. Anderen hullen zich nog in stil zwijgen over de toekomst 
terwijl sommige openhartig toegeven te wachten op de ‘oprotpremie’ “die zal na 
15 jaar wel aardig zijn opgelopen..” ( int.4) 
 
Toch geven veel respondenten aan dat juist bij Menzis werken erg leuk is. Er zijn 
veel leuke collega`s er is een actieve personeelsvereniging en er zijn altijd veel 
activiteiten. Er is ruimte voor diversiteit op de afdelingen en de goede 
vriendschappen zijn al lang niet meer afdelingsgebonden. Er wordt ook met de 
teammanagers op een collegiale wijze omgegaan en een werkoverleg gaat 
gepaard met gebak of koek. Dit zullen vele in de toekomst ontzettend gaan 
missen blijkt uit de interviews. Dit is het Menzis waar elke Menz telt. Binnen ICT 
ontwikkeling is deze saamhorigheid misschien juist wel gesterkt door alle kritiek 
die de afdeling in de loop der jaren heet te verduren gehad van de rest van het 
bedrijf. Wij tegen zij om het maar zo te zeggen.  
 
Onderstaand een bericht dat één van de collega`s op zijn laatste werkdag op het 
prikbord achterliet. 
 
Vandaag is het dan echt zover. Iets wat ik nooit voor mogelijk achtte. Na ruim 
dertien jaar ga ik Menzis verlaten en ga ik een nieuwe uitdaging aan bij Univé. Ik 
heb hiertoe besloten door de combinatie van persoonlijke ontwikkeling, promotie 
en de aankomende ontmanteling van ICT Ontwikkeling. 
 
Ik kijk terug op een fantastische tijd bij RZR, Amicon en Menzis, die zo nu en dan 
werd afgewisseld met mindere momenten. Ik heb veel gelachen en soms zelfs 
gehuild omdat wij een paar keer werden geconfronteerd met het overlijden van 
een directe collega. Op de afdelingen waar ik heb gewerkt, deelden wij lief en 
leed en had iedereen aandacht/interesse voor elkaar. Dat waardeerde ik enorm. 
 
Ik wil graag iedereen bedanken voor de afgelopen dertien jaar. Ik zal er nog lang 
en met veel plezier aan terugdenken. Ik wens iedereen bij ICT Ontwikkeling 
extra sterkte toe. 
 
Het gevoel van deze boodschap is heel duidelijk. Deze persoon gaat Menzis in 
zijn geheel missen. Het is niet zomaar een baan die deze persoon achterlaat, 
maar een stukje van zichzelf, met veel herinneringen aan verschillende 
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gebeurtenissen. Een andere uitspraak die typeert wat het betekend om voor 
Menzis op dit moment te werken: 
 
“Menzis is voor vele een soort van huwelijk een samenlevingscontract. Er zijn 
vele jaren hard werken en liefhebben overheen gegaan. Gelukkige jaren wel te 
staan, uiteraard wel met ups en downs.. Maar nu, na zoveel jaar blijkt dat je 
uiteindelijk toch vervangbaar bent door een nieuwe en jongere vent, nou ja, in 
dit geval een nieuw systeem..”(Int. 14) 
 
Om deze uitspraak heb ik in eerste instantie ontzettend gelachen, terwijl ik nu ik 
terug kijk op deze periode van onderzoek doen mij heel bewust ben van het feit 
dat veel medewerkers dit inderdaad zo voelen. Zij hebben Menzis en dan in het 
bijzonder het declaratieverwerkingsysteem de Kern gemaakt tot wat het nu is, 
en dat is een hele verdienste. En nu heerst er een soort van ontsteltenis, gevolgd 
door een soort van afgewezen gevoel omdat Menzis zonder deze medewerkers 
ook door kan gaan. Ze zijn niet meer onmisbaar, sterker nog, “in de nabije 
toekomst is Menzis ons allemaal liever kwijt dan rijk..” (int. 5) 
 
Wanneer ik in de interviews aan de respondenten vroeg op welke wijze Menzis 
binnen ICT ontwikkeling de medewerkertevredenheid kon laten stijgen kreeg ik 
heel diverse antwoorden: 
 
“Ik zou wel het dubbele betaald willen krijgen, of in ieder geval een extra 
vergoeding voor de maanden die ik nu nog in dienst ben terwijl ik al een andere 
baan had kunnen gaan zoeken” 
 
“Ze zouden beter naar ons moeten luisteren, maar daarvoor is het nu eigenlijk al 
te laat want de kogel is al door de kerk” 
 
“Geef mij mijn oprotpremie maar vast, kan ik lekker rentenieren. Hier is vanaf 
oktober toch bijna geen werk meer, dan kan ik me in ieder geval thuis gaan 
vervelen in plaats van op kantoor” 
 
“Ik zou graag willen dat er meer zekerheid komt in de toekomst, dat ze meer 
met ons overleggen over wat er komen gaat. Maar ook een stukje begeleiding nu 
al, in plaats van pas straks als je in het MCM zit. Bijvoorbeeld een cursus CV 
schrijven en solliciteren, ik zit hier al 16 jaar” 
 
“Te denken valt bijvoorbeeld aan voltijd opleidingen, cursussen, meer geld, een 
auto” 
 
Typerend van deze antwoorden is eigenlijk dat de meeste medewerkers al vinden 
dat het te laat is. Dat de strijd al gestreden is voor wat betreft het voortbestaan 
van ICT ontwikkeling. Maar ergens klinkt ook de ondertoon dat ze daar helemaal 
niet in betrokken zijn. Ze zijn niet geraadpleegd en er komt pas informatie als de 
spreekwoordelijke kogel al door de kerk is, of in ieder geval al de loop van het 
pistool uit is zodat zijn baan niet meer gewijzigd kan worden.  
 
Dit gevoel had misschien in enkele eerdere stadia kunnen worden voorkomen 
door de medewerkers van deze afdeling meer te betrekken in het gehele proces. 
Maar ergens is de keuze die het management heeft gemaakt ook logisch. Bij het 
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maken van deze keuze stond het voortbestaan, de toekomst visie van Menzis als 
geheel op de agenda, en niet alleen van de afdeling ICT ontwikkeling. En als 
Menzis verder wil in de toekomst dan zal er een nieuw systeem moeten komen. 
En zelf een systeem ontwikkelen is in deze tijd gewoonweg geen optie meer.  
 
Een andere vraag die ook het beantwoorden waard is in de trant van deze 
deelvraag is of het wel mogelijk is deze medewerkers een tevreden gevoel te 
laten beleven in deze situatie. In het literatuur kader is onderstaand model 
toegelicht. Het model van Kano. 
 

Het Kano model zegt dat er 
verschillende aspecten zijn die de 

medewerkertevredenheid 
beïnvloeden. De huidige onzekerheid 
binnen Menzis ICT ontwikkeling is 
een zogenaamd basisaspect. Dat wil 
zeggen dat dit aspect, een 
basisvoorwaarde is om tevreden te 
zijn. De ene mens zal hier zwaarder 
aan wegen dan de andere mens. 
Maar in beginsel zal bij afwezigheid 
van zekerheid de medewerker nooit 
gewoon tevreden worden. Nu is voor 
een werkgever gewoon tevreden ook 
nooit genoeg. Hij zal altijd willen dat 
zijn medewerkers zijn bedrijf 
waarderen ergens tussen tevreden en 
Delight. Wanneer de score van de 

medewerker op dat niveau zit is hij meer loyaal naar zijn werkgever. Hij zal dan 
ook langer bereid zijn zijn baan aan te houden.  
 
Omdat bij Menzis voor veel medewerkers niet volledig wordt voldaan aan de 
basisvoorwaarden zal de werknemer nooit meer tevreden worden. Ze kunnen nu 
een ontzettend goede leidinggevende treffen of heel veel betaald krijgen. Dit 
maakt niet goed dat er niet wordt voldaan aan de basisvoorwaarden. De 
medewerker blijft in beginsel ontevreden.  
 
Ook de respondenten geven dit min of meer aan. Zij geven aan dat ze het werk 
en de collega`s allemaal super vinden, maar dat in de basis er gewoon weg geen 
toekomst perspectief meer is waardoor zij de scores van het 
medewerkertevredenheid onderzoek laag invullen.  
 
Zoals ook al blijkt uit de manier waarop werknemers hun werk waarderen zullen 
de medewerkers van Menzis nooit meer dan gewoon tevreden worden. In 
hoeverre zij gewoon tevreden worden verschild van persoon tot persoon omdat 
niet alle mensen van nature evenveel behoefte hebben aan zekerheid en 
structuur. Elke Menz is er één en die mens kan zelf het beste aangeven waar hij 
of zij behoefte aan heeft in deze tijd. De mensen die graag zekerheid willen 
zullen besluiten te vetrekken bij deze afdeling van Menzis of hebben dat in de 
loop van de onderzoeksperiode al gedaan. Sommige zullen het langer volhouden 
en andere zal het niet veel uitmaken om tot het einde te wachten. Voor deze 
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groep mensen is het wel van belang dat aan de overige aspecten van 
tevredenheid. Zoals deze worden besproken in het literatuurkader wel worden 
voldaan, want zij zullen zwaarder wegen aan deze aspecten.  

§4.4 Conclusie 

In dit hoofdstuk is samengevat weergegeven welke thema`s uit het onderzoek 
naar voren zijn gekomen. In dit hoofdstuk is onder andere naar voren gekomen 
dat de naar voren gekomen thema`s op verschillende gebieden overlappen. Zo 
bepalen de formele en informele structuur een gedeelte van de bedrijfscultuur. 
De identiteit van het bedrijf is onderhevig aan deze thema’s en diezelfde 
identiteit schept verwachtingen en wensen bij de medewerkers. Ook ontleent het 
bedrijf identiteit en status aan de medewerkers. Echter doordat de 
verwachtingen en wensen van de medewerkers niet altijd overeenkomen 
ontstaat er ontevredenheid. Momenteel gebeurt dat vooral op het gebied van 
(on)zekerheid. Er is per thema weergegeven welke data stukken toonaangevend 
zijn en op welke wijze de analyse invloed heeft gehad. Als laatste is 
weergegeven op welke wijze Menzis de medewerkertevredenheid kan verbeteren 
in de toekomst.  
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 Hoofdstuk 5 De conclusie 

 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek weergegeven. Eerst zal 
de vraag nogmaals worden toegelicht waarna, aan de hand van de analyse van 
de thema’s in het vorige hoofdstuk de hoofdvraag beantwoordt zal worden.  
 
Het doel van het onderzoek is inzicht verkrijgen in de manier waarop 
medewerkers van de afdeling ICT Ontwikkeling hun baan waarderen. Daarnaast 
is het een doel om aanbevelingen te doen over mogelijke verbeterpunten voor de 
medewerkertevredenheid. Om dit doel te bereiken is de volgende hoofdvraag 
geformuleerd.  
 
Op welke wijze waarderen de medewerkers van de afdeling ICT ontwikkeling van 
Menzis hun werk, waarom gebeurd dat op deze wijze en hoe zou deze 
waardering verbeterd kunnen worden?  
 
In deze thesis is beschreven op welke wijze er een kwalitatief onderzoek is 
uitgevoerd binnen Menzis, welke data er naar voren is gekomen in de 
verschillende interviews en de observaties en tot welke analyses dit heeft geleid.  
 
Voor deze thesis zijn uiteindelijk veertien respondenten geïnterviewd. Er zijn 
twee en zeventig observatie momenten vastgelegd in het logboek, waarbij 
onderscheid gemaakt wordt tussen directe observaties en observaties door 
participatie. En er zijn verschillende documenten geanalyseerd. Uit deze data 
komen de volgende resultaten naar voren.  
 
Soort verandering 
De verandering die ik tijdens de onderzoeksperiode bij Menzis heb gezien, is een 
verandering die we op veel plaatsen in de dienstverlenende sector zien 
plaatsvinden. De publieke diensten stonden een aantal jaren geleden onder 
enorme sociale en politieke druk om meer klantgericht te gaan werken. Er zijn 
een aantal veranderingen te noemen volgens Gastelaars (2006) die onder de 
noemer klantgericht werken vallen. Eén van de vijf veranderingen die Gastelaars 
noemt is het ontwerp en de stroomlijning van het primaire proces. In veel 
gevallen is het proces compleet op de schop gegaan waarbij er veel aandacht is 
voor het front-Office van het proces (Gastelaars, 2006: 14). Dit is één van de 
grote veranderingen voor de afdeling ICT ontwikkeling. Het gehele ICT systeem 
wordt vervangen door een nieuw, gemakkelijker, beter onderhoudbaar systeem. 
ICT ontwikkeling verdwijnt hierdoor in zijn geheel en het is zelfs de vraag of de 
helpdesk in eigen beheer blijft. Dit heeft voor de afdeling vele gevolgen, niet 
alleen in de toekomst, maar ook vandaag de dag.  
 
Gevolgen van de verandering - aanleiding thesis 
Eén van de gevolgen van deze verandering die Menzis doorvoert is de lage 
medewerkertevredenheid score. Jaarlijks wordt er een Menzis breed 
medewerkertevredenheidsonderzoek gehouden. De medewerkers van de afdeling 
ICT ontwikkeling zijn ontevreden over hun baan en werkgever. Deze lage scores 
zijn dan ook de aanleiding geweest voor deze thesis.  
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Hoe ontstaat tevredenheid? 
De wensen, eisen en verwachtingen van de medewerkers zorgen voor 
medewerker tevredenheid of ontevredenheid. Hoewel deze wensen, eisen en 
verwachtingen verschillen per medewerker omdat iedereen verschillend is, zijn er 
volgens de literatuur wel drie manieren waarop medewerkertevredenheid tot 
stand komt. Bij de eerste methode stelt de medewerker zichzelf de vraag of deze 
baan aan zijn of haar verwachtingen voldoet. Bij de tweede methode is de vraag: 
Hoe is de balans tussen de input en de output. De laatste methode is een 
vergelijking, wat verdient de buurman en de rest van Nederland.  
 
De verschillende redenen voor deze manier van waarderen hiervoor linken één 
voor één terug aan de identiteit en de (on) zekerheid. Status, gevoel en 
gewoonte zijn de meest genoemde redenen. Zij zijn de basis voor de eigen 
identiteit van de medewerkers en worden beïnvloedt door onzekerheid.  
 
Omgaan met Zekerheid  
Zekerheid en onzekerheid zijn belangrijke factoren in ons leven. De ene persoon 
kan beter omgaan met onzekerheid dan de andere, maar de toekomst bij Menzis 
is voor de medewerkers van ICT ontwikkeling onzeker, dat is volgens de 
respondenten wel zeker. Ook buiten Menzis is de situatie onzeker, er is sprake 
van een economische recessie en veel mensen zijn onzeker over hun baan en de 
toekomst. Voor sommige van de respondenten is deze onzekerheid een reden 
om bij Menzis te blijven. Anderen vinden de onzekerheid bij Menzis te groot en 
zoeken een andere baan. Typerend voor deze hele thesis is de volgende 
boodschap die een collega bij zijn vertrek achterliet op het prikbord.  
 
Vandaag is het dan echt zover. Iets wat ik nooit voor mogelijk achtte. Na ruim 
dertien jaar ga ik Menzis verlaten en ga ik een nieuwe uitdaging aan bij Univé. Ik 
heb hiertoe besloten door de combinatie van persoonlijke ontwikkeling, promotie 
en de aankomende ontmanteling van ICT Ontwikkeling. 
 
Ik kijk terug op een fantastische tijd bij RZR, Amicon en Menzis, die zo nu en dan 
werd afgewisseld met mindere momenten. Ik heb veel gelachen en soms zelfs 
gehuild omdat wij een paar keer werden geconfronteerd met het overlijden van 
een directe collega. Op de afdelingen waar ik heb gewerkt, deelden wij lief en 
leed en had iedereen aandacht/interesse voor elkaar. Dat waardeerde ik enorm. 
 
Ik wil graag iedereen bedanken voor de afgelopen dertien jaar. Ik zal er nog lang 
en met veel plezier aan terugdenken. Ik wens iedereen bij ICT Ontwikkeling 
extra sterkte toe. 
 
De band met de mensen op de afdeling, de gezamenlijke geschiedenis en het 
bedrijf zelf zijn aspecten die deze medewerker gaat missen. Het zijn vrienden 
geworden in de loop der jaren en het afscheid valt dan ook zwaar voor velen. 
Ook voor deze respondent was het geen gemakkelijke keuze om uiteindelijk weg 
te gaan bij Menzis. “je laat meer achter dan je lief is..” 
 
Identiteit 
De identiteit van de organisatie bepaald voor een groot gedeelte de 
verwachtingen van de medewerkers. Een organisatie als Menzis, waar mensen al 
vele jaren werken en waar veel overeenkomsten te vinden zijn met een 
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overheidsinstelling, staat volgens de respondenten onder andere voor stabiliteit 
en zekerheid. De structuur van de organisatie versterkt in het geval van Menzis 
de eilandencultuur van Menzis, omdat er niet alleen sprake is van een 
psychologische afstand, maar vooral ook een fysieke afstand tussen de 
medewerkers van dezelfde afdeling. 
 
De uitkomst van de afweging en vergelijking tussen wensen, eisen, 
verwachtingen en de realiteit van onszelf en anderen bepalen de 
medewerkertevredenheid. Duidelijk is geworden dat zekerheid en onzekerheid 
hier een hele grote rol in spelen. Zekerheid en onzekerheid hebben invloed op 
vele factoren.  
 
De identiteit van Menzis zorgt voor bepaalde verwachtingen, ook de instelling 
van de organisatie deelt deze mening. “Elke Menz is er één” Dit laat 
doorschemeren dat er aandacht is voor de mensen in het bedrijf, dat schept 
verwachtingen. En zoals het Kano model ook aangeeft, er is jarenlang voldaan 
aan deze verwachtingen waardoor de verachtingen elk jaar weer naar boven toe 
zijn bijgesteld. Als er dan een tegenslag komt, dan komt deze ook extra hard 
aan.  
 
Gevolgen van een verandering 
De vijf veranderingen uit het boek van Gastelaars geven aan wat een gevolgen 
een fusie of verandering in een dienstverlenende organisatie kan hebben. Het 
werken op de afdeling wordt in enorme mate door deze veranderingen bepaald. 
Enerzijds geven de verschillende studies aan dat participeren in het 
veranderingsproces van groot belang is voor een succesvolle verandering. We 
zien dit ook plaatsvinden op de afdeling ICT ontwikkeling, het zei nog in kleine 
stapjes. Maar steeds meer denken de medewerkers mee over de veranderingen 
in de organisatie. Anderzijds grijpen mensen ten tijde van veranderingen juist 
terug naar het vertrouwde. De mensen en taken die ze al kende van voor de 
fusie (Zaltman en Duncan, Nadler). Ook dit zien we nog sterk terug op de 
afdeling ICT ontwikkeling. De mensen houden vast aan hun eigen taken, hun 
eigen werkdagen en hun oude collega`s. Wanneer de functie te erg in het 
gedrang komt wordt er serieus overwogen om naar een andere baan te gaan 
zoeken.  
 
De verbetering van de medewerkertevredenheid is volgens de literatuur te 
behalen op het menselijke vlak. Uit onderzoek blijkt dat mensen meer tevreden 
over hun baan zijn wanneer zij waardering en vertrouwen krijgen van hun 
werkgever. Omdat iedereen andere basisbehoeften heeft is de verbetering te 
halen op persoonlijk niveau. Elke medewerker is verschillend en heeft andere 
aspecten die voor hem of haar waardevol zijn. Hierbij moet opgemerkt worden 
dat wanneer de basisaspecten, of volgens Herzberg hygiëne factoren, van het 
werk niet voldoen, er nooit tevredenheid behaald zal worden.  
 
Conclusie  
De verandering die Menzis doorvoert is een logische, weldoordachte verandering 
die noodzakelijk is voor de toekomst van het bedrijf. Het is niet meer dan logisch 
dat deze veranderingen gevolgen heeft voor het personeel van het bedrijf. In dit 
geval wordt de baanzekerheid op het spel gezet en is de 
medewerkertevredenheid slecht. Toch blijft de medewerkertevredenheid score 
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van de afdeling ICT ontwikkeling een dilemma. Enerzijds zullen tevreden 
medewerkers langer blijven werken bij Menzis en ook in de toekomst 
productiever zijn. Anderzijds als de medewerkers die ontevreden zijn vroegtijdig, 
dat wil zeggen voor december 2010, vertrekken betekend dit alleen maar meer 
baankansen voor de andere medewerkers, die wel blijven, en minder kosten in 
december 2010 voor Menzis.  
Door de belichting van de verschillende thema’s is de hoofdvraag beantwoord. Er 
is uit de data gebleken dat de medewerkers vooral moeite hebben met de 
thema`s onzekerheid en waardering zoals deze momenteel spelen op de afdeling 
ICT ontwikkeling. 
 
De medewerkers hebben een band met Menzis, zij zijn Menzis, zij voelen zich 
Menzis, zij hebben een geschiedenis met Menzis en haar andere medewerkers. 
De medewerkers voelen zich verbonden met het bedrijf, en hoewel dit soms 
lastig is, zeker als een afdeling ophoudt te bestaan, zijn loyale medewerkers wel 
de kracht van een bedrijf. Zij maken Menzis tot wat het is....en voor hen, voor 
hen is elk Menz er één, één vriend, één collega, een Menz. 
 
In hoofdstuk zes geef ik een reflectie op het onderzoek, het proces en het 
resultaat en op het hele master jaar van de opleiding Organisaties, verandering 
en management. In hoofdstuk zeven geef ik een aantal handvatten uit de 
literatuur die mogelijk kunnen leiden tot verbetering van de 
medewerkertevredenheid op de afdeling ICT ontwikkeling binnen Menzis.  
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Hoofdstuk 6 Reflectie 

 
Persoonlijke reflectie 
Allereerst wil ik aangeven dat ik zelf gedurende deze onderzoeksperiode veel te 
verwerken heb gekregen. Niet alleen het uitvoeren en het schrijven van een 
onderzoek van deze grote was een ongelofelijke uitdaging. Vooral het schrijven 
van de thesis heft mij veel tijd en energie gekost. Sommige dagen kwam er niet 
meer uit mijn vingers dan een stukje lay-out. Maar uiteindelijk ligt hier toch mijn 
complete thesis.  
 
Ook mijn persoonlijke situatie bleek een hele opgave. In september 2008 kreeg 
mijn moeder het bericht dat zij kanker heeft. Vanaf dat moment is er heel veel 
gebeurd. Er zijn 3 grote operaties, met complicaties geweest, 6 chemotherapie 
kuren en daarbij kregen wij het bericht dat mijn moeder nooit meer genezen kan 
worden, maar ook nooit vijftig zal worden. Wanneer tot slot ook blijkt dat het om 
een erfelijke aandoening kan gaan en ik zelf ook allerlei onderzoek moet 
ondergaan, kijk je toch wel even anders naar de wereld aan. Ik ben dan ook 
ongelofelijk trots op mijzelf en mijn begeleiders. Het feit dat hier toch binnen de 
afgesproken periode mijn scriptie ligt doet mij ontzettend goed. Precies zoals ik 
graag wou.  
 
De keuze om bij Menzis mijn onderzoek uit te gaan voeren leek dan ook heel 
logisch. Ik was bekend met de organisatie en de mensen in de organisatie. Ook 
waren zij bekend met mij en mijn situatie. Daarnaast was er bij Menzis een grote 
reorganisatie binnen ICT ontwikkeling gaande waardoor er een unieke kans 
ontstond om onderzoek te gaan doen. Op de afdeling ICT ontwikkeling heb ik 
een ontzettend leuke tijd gehad. De collega`s op de kamer waar mijn werkplek 
zich bevond waren erg gezellig en dat heeft mij enorm gestimuleerd om mijn 
verslag tijdig af te krijgen. Het was, zoals beloofd, ook echt een unieke situatie.  
 
Reflectie onderzoeksproces 
Het onderzoeksproces is over het algemeen vrij gemakkelijk verlopen. Wat ik 
anders zou doen als ik het hele onderzoek opnieuw zou doen? Dat is maar één 
ding. Ik zou meer interviews willen houden. Ik heb mij nu, voornamelijk uit 
gemaksoverwegingen, veelal gefocust op de afdelingen in Wageningen. Dat was 
voor mij de enige mogelijkheid om alles in goede banen te leiden en het 
onderzoek af te ronden. Ik heb wel verschillende keren gesproken met 
medewerkers uit Enschede en Groningen, maar toch zou ik een volgende keer 
ook intensieve observaties willen houden op de andere locaties. De verschillende 
BarcC sessies waren altijd in het Mercure hotel in Zwolle en daar heb ik ook 
andere medewerkers gesproken. 
 
Reflectie onderzoeksproduct 
Bij het evalueren van het onderzoeksproduct is het vooral belangrijk om te kijken 
naar de mate waarin het onderzoek geslaagd is in het halen van de 
doelstellingen en het beantwoorden van de vraagstelling van het onderzoek. Het 
doel van het onderzoek is inzicht verkrijgen in de manier waarop medewerkers 
van de afdeling ICT Ontwikkeling hun baan waarderen. Daarnaast is het een doel 
om aanbevelingen te doen over mogelijke verbeterpunten voor de 
medewerkertevredenheid. Om dit doel te bereiken is de volgende hoofdvraag 
geformuleerd. Op welke wijze waarderen de medewerkers van de afdeling ICT 
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ontwikkeling van Menzis hun werk, waarom gebeurd dat op deze wijze en hoe 
zou deze waardering verbeterd kunnen worden? In denk dat het onderzoek er 
uiteindelijk in geslaagd is om de problemen bij de organisatie vertalen in een 
relevante vraagstelling doe vervolgens is onderbouwd en beantwoord. Daarnaast 
worden in hoofdstuk 9 concrete vervolgstappen aangedragen die helpen de 
problemen rondom de medewerkertevredenheid aan te pakken. Misschien liggen 
de meeste uitkomsten voor de hand. Toch denk ik dat dit onderzoek 
toegevoegde waarde heeft, zeker omdat het is uitgevoerd ten tijde van een 
economische recessie. 
 
Voor een vervolg onderzoek zou er een mogelijkheid zijn om zo`n zelfde 
reorganisatie, of zelfs dezelfde organisatie te bekijken wanneer er geen 
economische recessie plaatsvindt. Veel respondenten gaven aan dat deze 
recessie hun keuzes beïnvloedt. Mijn vraag voor een volgend onderzoek zou zijn 
of dat ook daadwerkelijk zo is, of dat men dit alleen voelt. Zoals ook uit de quote 
blijkt is het voor de mensen belangrijk dat er altijd iets te verbeteren valt, dus ik 
wens Menzis, en in het bijzonder de medewerkers van ICT ontwikkeling, hierbij 
veel succes voor de toekomst.  
 

We find no real satisfaction or happiness in life 
without obstacles to conquer and goals to achieve. 
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Hoofdstuk 7 Aanbevelingen  
 
In dit hoofdstuk zal ik kort een aantal aanbevelingen doen voor wat betreft het 
verbeteren van de medewerkertevredenheid zoals deze ook in de derde 
deelvraag is behandeld.  
 
Tevreden medewerkers zijn tot op bepaalde hoogte meer loyaal aan het bedrijf 
en leveren betere kwaliteit in hun werk. Het is dus voor de afdeling ICT 
ontwikkeling van belang om tevreden medewerkers te hebben, zeker in deze 
tijden. In de literatuur die in deze scriptie naar voren is gekomen is uitvoerig het 
Kano model besproken. Het Kano model onderschei drie verschillende aspecten 
van medewerkertevredenheid. Dit zijn de basisaspecten, de lineaire aspecten en 
Delight = verrukking aspecten. Eén van de aandachtspunten van dit model geeft 
aan dat altijd eerst de basisaspecten van de tevredenheid in orde moeten zijn 
voordat met kan beginnen aan de Delight of lineaire aspecten. In diezelfde 
literatuur wordt ook uitgelegd dat de medewerkers zelf deze aspecten invullen 
naar gelang wat zij het meest belangrijk vinden en waar de persoon in kwestie 
blij van wordt.  
 
Voor veel van de respondenten binnen Menzis blijkt de onzekerheid over de 
toekomst een probleem. Zij zien dit als een basisaspect van een baan met een 
vast contract, zeker in deze tijd van recessie. Voor hen voldoet Menzis niet aan 
de basisaspecten voor tevredenheid. Wanneer we kijken naar oplossingen voor 
dit punt zien we eigenlijk dat de literatuur aangeeft dat de basisaspecten gewoon 
goed moeten zijn en dat lineaire of Delight aspecten deze basisaspecten niet 
kunnen vervangen. Dus door middel van beter communiceren of beter 
leiderschap wordt dit niet opgelost. Het enige dat bij dit aspect zou kunnen 
helpen is de medewerkers meer duidelijkheid verschaffen over de toekomst en 
zo de (on)zekerheid weg te nemen.  
 
Andere respondenten zien de onzekere toekomst niet zozeer als een basisaspect. 
Zij geven onder andere aan dat het bij veel bedrijven slecht gaat en dat dit 
allang aangekondigd was. Voor deze medewerkers kan het wel belangrijk zijn om 
de lineaire en Delight aspecten van het werk te verbeteren. Op deze wijze zullen 
deze medewerkers meer geneigd zijn om loyaal te blijven aan het bedrijf en 
inderdaad de onzekerheid als een bij zaak te zien. Wanneer echter ook op deze 
fronten onvoldoende aandacht wordt besteed zal, per medewerker verschillend, 
ergens een basisaspect van het werk onvoldoende worden belicht waardoor een 
ontevreden medewerker ontstaat.  
 
Voor Menzis is het van belang om de slogan elke Menz is er één ook binnen de 
organisatie uit te gaan voeren. Elk mens heeft verschillende wensen en 
behoeften ten aanzien van zijn of haar baan en het is belangrijk om daar als 
werkgever rekening mee te houden. Mogelijkheden zijn hierbij om de 
medewerker meer inspraak te geven in zijn of haar situatie. Bijvoorbeeld door 
evaluatieformulieren in te laten vullen over verschillende aspecten zoals 
leiderschap, ruimtes en andere zaken die spelen. Het is belangrijk om 
daadwerkelijk iets met deze formulieren te doen. Bij het ontwikkelen van deze 
trajecten is het belangrijk om te luisteren naar de individuele medewerker en 
niet naar de hardste of meeste stemmen.  
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De bijlagen 
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# 1.  Thema lijst voor eerste interviews 

 
 

o Persoonsgegevens 
 

o Dagelijks werk 
 

o Ervaring 
 

o Tevreden 
 

o Verandering 
 

o Zekerheid 
 

o Solliciteren 
 

o Andere werkgever, welke? 
 

o Menzis als werkgever 
 

o Collega`s 
 

o Positieve punten deze baan 
 

o Negatieve punten deze baan 
 

o Economische recessie 
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# 2.  Topic lijst voor rest van de interviews  

 
Persoonsgegevens 
Kunt u iets over u zelf vertellen? 
Hoe bent u bij Menzis terecht gekomen? 
Welke opleidingen heeft u gevolgd? 
 
Dagelijks werk 
Kunt u vertellen wat uw functie inhoudt? 
Hoe ziet een gewone dag eruit? 
Door wie wordt bepaald hoe uw dag eruit ziet? 
 
Samenwerken 
Met wie moet u samenwerken in uw dagelijkse werk? 
Hoe werkt u samen? Wat vindt u daarvan? 
 
Beeld 
Hoe ziet u de afdeling ICT ontwikkeling? 
Wat zou verbeterd kunnen worden in het geheel aan de afdeling ICT 
ontwikkeling? 
 
Zekerheid 
Hoe ziet u de toekomst? 
Ziet u uw toekomst binnen Menzis of daarbuiten? 
Wat verwacht u van Menzis? 
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# 3.  Aandachtspunten voor observaties 

 

Dvora Yanow geeft in haar boek “How does a policy mean?” aan dat er 3 
aspecten van cultuur zijn waar we op kunnen letten bij een cultureel onderzoek. 
Namelijk de taal, de objecten en de handelingen. (Yanow, 1996, p. 10) Dit zijn 
de zichtbare uitwassingen van de waarden, geloven en gevoelens van de leden 
van de cultuur. Cultuur observeren kan dus heel goed aan de hand van deze 
aspecten. Waar ga ik dan op letten? 
 
Taal  

- Hoe spreekt men elkaar aan? 
- Wat is de sfeer van het gesprek? 
- Is er verschil met wie er wordt gepraat? 
- Waar praat men over? 
- Is er non verbale communicatie tijdens de gesprekken? 
- Hoe ziet dat er uit? 
- Zijn er andere aspecten van non-verbale communicatie te zien? 
- Etc.  

 
Objecten 

- Hoe ziet de ruimte eruit? 
- Wat staat er in de ruimte? 
- Is er verschil tussen de afdelingen en het ziekenhuis? 
- Is er verschil tussen multizorg a en b 
- Wat staat er op de bureaus? 
- Etc.  

 
Handelingen 

- Wat doet men de hele dag? 
- Wie doet wat? 
- Zijn er opvallende handelingen? 
- Etc. 
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# 4. Uitwerking interviews en observaties 

 
Eventueel op te vragen.  
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