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In dit artikel wordt de self-determination theory van Deci & Ryan (2000) toegepast in een 

studie over de invloed van salaristevredenheid, werkdruk en baanonzekerheid op de 

motivatie van medewerkers. Allereerst wordt een theoretisch kader ontwikkeld waarin 

alle relevante concepten besproken worden. De resultaten geven aan dat 

salaristevredenheid, werkdruk en baanonzekerheid voornamelijk geen of negatieve 

invloed hebben op de motivatie van medewerkers. Tot slot worden de implicaties van 

deze bevindingen en voorstellen voor nader onderzoek besproken. 

 

This article applies Deci & Ryan’s self-determination theory in an analysis regarding the 

influence of salary satisfaction, workload and job insecurity on the motivation of 

employees. The article starts with a review of relevant theory on the concepts.  

The results show that salary satisfaction, workload and job insecurity mostly have a 

negative influence or no influence at all on the motivation of employees. The implications 

of these findings and propositions for further research are reviewed at the end of the 

article. 

 

Het artikel bevat 8899 woorden. 
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Introductie 

In deze paragraaf zal de doel- en vraagstelling van het onderzoek beschreven worden en 

zal de relevantie van het onderzoek toegelicht worden. 

 

Doelstelling van deze studie 

Dit onderzoek sluit aan bij een medewerkertevredenheidsonderzoek, gehouden bij een 

accountants- en adviesbureau in 2009. Hierin is de tevredenheid van medewerkers over 

een breed aantal organisatiegerelateerde onderwerpen onderzocht. In dit rapport vielen de 

resultaten van de onderwerpen salaristevredenheid, werkdruk en baanonzekerheid op. De 

ondernemingsraad van het accountants- en adviesbureau wil hier nader onderzoek naar 

laten verrichten. De doelstelling van dit onderzoek is dan ook nader inzicht te verkrijgen 

in welke mate de medewerkers van deze organisatie ‘werkdruk’ en ‘baanonzekerheid’ 

ervaren, hoe tevreden de medewerkers zijn over hun ‘salaris’ en welke invloed werkdruk, 

baanonzekerheid en salaristevredenheid hebben op de motivatie van de medewerkers. 

 

Theoretische en praktische relevantie 

De theoretische relevantie van dit onderzoek is dat het een verder onderzoek biedt naar 

motivatie en de invloed van beloning, werkdruk en baanonzekerheid hierop, toegepast op 

een praktijksituatie.  

 

De praktische relevantie van dit onderzoek is dat het kennis verschaft over de motivatie 

van medewerkers. Dit is relevant voor organisaties, omdat motivatie een belangrijk 

concept is voor prestaties. Doordat er sprake is van een toenemende krapte op de 

arbeidsmarkt en omdat er onvoldoende verantwoordingssystemen bestaan, neemt het 

belang van motivatie toe. Motivatie is een garantie voor de inzet van de medewerkers 

(Bohner, Rank, Reinhard, Einwiller & Erb, 1998). 

 

Centrale onderzoeksvraag en deelvragen 

De onderzoeksvraag die centraal staat in het onderzoek is: ‘in hoeverre wordt de mate 

van motivatie van medewerkers in een organisatie beïnvloed door de tevredenheid over 

het salaris en de ervaring van baanonzekerheid en werkdruk?’ Het onderzoek zal 
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uitgevoerd worden binnen ACAM, het accountants- en adviesbureau, dat onderdeel is 

van de gemeente Amsterdam.  

 

Om tot de beantwoording van de centrale onderzoeksvraag te komen, zullen er 

deelvragen beantwoord worden. Vanuit de theorie zal er een antwoord gegeven worden 

op de vragen: Wat is motivatie? Wat bepaalt de tevredenheid over het salaris? Wat 

bepaalt de werkdrukervaring? Wat bepaalt de baanonzekerheid? Wat is het verband 

tussen tevredenheid over het salaris, werkdruk, baanonzekerheid en motivatie?  

 

Met behulp van de data uit de interviews zal antwoord gegeven worden op de vragen: 

Wat is de autonome motivatie van de medewerkers? Hoe tevreden zijn de medewerkers 

over het salaris? In hoeverre ervaren de medewerkers werkdruk? In hoeverre ervaren 

medewerkers baanonzekerheid? Wat is de invloed van tevredenheid over het salaris, 

werkdruk en baanonzekerheid op de motivatie?
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Theoretisch Kader  

In deze paragraaf zullen van de verschillende concepten uit de onderzoeksvraag de 

verwachtingen gepresenteerd worden. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op theorieën 

uit de wetenschappelijke literatuur, die behandeld zullen worden. Achtereenvolgens 

zullen de concepten motivatie, bevrediging basisnoden, tevredenheid over het salaris, 

baanonzekerheid en werkdruk geoperationaliseerd worden aan de hand van de theorieën. 

 

De verscheidenheid in motivatie 

Naar het verschijnsel motivatie is veel onderzoek gedaan en er zijn verschillende 

theorieën voor opgesteld, onder andere door Herzberg (2003) en Marchand & Skinner 

(2007). De leidende theorie van de afgelopen jaren is de self-determination theory van 

Deci en Ryan (2000). Van deze theorie, die stamt uit 1985, wordt in dit onderzoek 

uitgegaan, omdat er een groot draagvlak voor deze theorie bestaat en omdat het een 

uitgebreidere benadering van motivatie verschaft dan de andere motivatietheorieën. 

Deze theorie biedt voor een organisatie inzichten in de motivatie van medewerkers, die 

leiden tot effectiviteit van die organisatie. Om een duidelijk beeld te krijgen van de 

gehanteerde definitie van motivatie zal de theorie hieronder uiteengezet worden. 

 

De self-determination theory 

Centraal binnen de self-determiniation theory is het onderscheid tussen autonome en 

gecontroleerde motivatie. Autonome motivatie komt voort uit het persoonlijk 

onderschrijven van een actie of de uitvoering van een taak. Gecontroleerde motivatie 

komt voort uit een gevoel van druk, het moeten deelnemen aan bepaalde acties.  

Binnen de verdeling tussen autonome en gecontroleerde motivatie wordt de verdeling 

tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie gemaakt (zie onderstaand schema). Van 

intrinsieke motivatie is sprake wanneer men de motivatie puur uit de interesse in de taak 

haalt. Dit valt onder autonome motivatie. Extrinsieke motivatie kan zowel gecontroleerde 

als autonome motivatie zijn. Dit hangt af van de mate van internalisering die heeft 

plaatsgevonden bij het individu. Internalisering vindt plaats als men waarden, houdingen 

en structuren overneemt uit de gebruiken van de organisatie, zodat de externe regulering 

van gedrag overgaat op interne regulering. Dit zal niet leiden tot intrinsieke motivatie, 
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want de persoon wordt niet gedreven door pure interesse, maar door het feit dat de 

uitvoering van de taak instrumenteel belangrijk is voor het behalen van persoonlijke 

doelen (Deci & Gagne, 2005). 

 

 De mate van motivatie van een persoon voor een taak kan worden ingedeeld op 

onderstaand internaliseringcontinuüm. (Vandenabeele, 2005): 

 

 

 

Als ze extern gereguleerd zijn, handelen mensen met de intentie om gewenste 

consequenties te bereiken, of ongewenste te vermijden. Ze worden zo enkel gemotiveerd 

tot actie als de actie instrumenteel in die zin is. 

Er is sprake van introjectie wanneer bepaalde handelingen verricht worden om de 

eigenwaarde te verhogen. Men vindt het goed om te doen, maar de taak voelt niet als iets 

van het individu zelf. 

Om extrinsiek autonoom gemotiveerd te zijn is het nodig dat men zich identificeert met 

de waarden die achter het gedrag zitten. Dit is het geval met identificatie, men stemt in 

met de doelen en waarden die bij de taak horen. 

Bij integratie zijn de achterliggende doelen en waarden, dezelfde doelen en waarden die 

het individu heeft. Doordat het niet om de taak op zich gaat, maar om de achterliggende 

doelen en waarden, valt integratie onder extrinsieke motivatie (Deci & Gagne, 2005).  

 

De self-determination theory stelt dat onder bepaalde condities bepaald gedrag 

geïnternaliseerd kan worden, waardoor men in hogere mate autonoom gemotiveerd voor 
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de taak wordt. Autonome motivatie leidt volgens onderzoek tot effectieve prestaties, 

baantevredenheid, een positieve werkhouding, commitment en welzijn van medewerkers. 

Deze internalisering verloopt door de bevrediging van de basisnoden autonomie, 

competentie en verbondenheid. De bevrediging van de nood autonomie bepaalt of 

identificatie of integratie plaatsvindt, in plaats van enkel introjectie (Deci & Gagne, 2005). 

 

Hoe raakt men gemotiveerd? 

In dit onderzoek wordt er vanuit gegaan dat het inspelen op basisnoden internalisatie 

bevordert, en het niet bevredigen van basisnoden de internalisatie dwarsboomt. Daarom 

zullen hieronder de basisnoden nader beschreven worden. 

 

Noden zijn niet aangeleerd en ze zijn te onderscheiden van verlangens. Verlangens zijn 

wensen van het individu die niet essentieel zijn voor groei en overleving. Dit onderscheid 

is belangrijk, want het inspelen op verlangens leidt niet altijd tot positieve uitkomsten 

voor de organisatie, het inspelen op basisnoden wel.  

 

De drie basisnoden zijn autonomie, competentie en verbondenheid. Wanneer de nood 

naar autonomie bevredigd wordt, heeft het individu het gevoel de initiator van eigen 

acties te zijn en wordt er vrije keuze ervaren. Wanneer de nood naar competentie 

bevredigd wordt, is het individu in staat optimaal uitdagende taken en eigen gewenste 

uitkomsten te behalen. Bij de bevrediging van de nood naar verbondenheid is er een 

gevoel van wederzijds respect en kan men elkaar vertrouwen en op elkaar steunen (Deci 

& Ryan, 2000). 

De basis voor de bevrediging van de basisnoden ligt zowel in de omgeving als in het 

individu (Ryan, Baard & Deci, 2004). 

 

Wanneer mensen bevrediging van de nood naar verbondenheid en erkenning van hun 

competentie ervaren, dan leidt dit bij hen tot internalisatie van de waarden van de 

organisatie. Bevrediging van de nood naar autonomie leidt tot identificatie of integratie 

(Gagne, 2009).  
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Autonome en gecontroleerde motivatie kunnen elkaar vervangen. Dit wordt het 

crowding-out en crowding-in proces genoemd. Als zaken als controlerend ervaren 

worden, leidt dit tot een crowding-out proces, waarbij autonome motivatie door 

gecontroleerde motivatie vervangen wordt. Dit komt doordat de persoon zich meer richt 

op externe controle, dan op eigen initiatief, omdat het gevoel is ontstaan dat de intrinsieke 

motivatie van de persoon niet erkend wordt. Dit heeft als gevolg dat het gevoel van 

competentie daalt (Frey & Regen, 2001).  

 

Hieruit is de verwachting opgesteld:  

1 de mate van motivatie wordt bepaald door de bevrediging van de nood naar 

a.  autonomie 

b.  competentie 

c.  verbondenheid 

 

Voor dit onderzoek betekent dit, dat het mogelijke verband tussen salaris, werkdruk, 

baanonzekerheid met motivatie onderzocht wordt, door te onderzoeken in welke mate 

deze verschijnselen invloed hebben op de bevrediging van de basisnoden.  

 

De verschillende effecten van salaris 

Er zijn meerdere onderzoeken geweest naar de gevolgen van salaris, onder andere (Gagne 

& Forest, 2008), (Deci, Ryan & Koestner, 1999). Eerder gevonden effecten van salaris 

dienen als basis voor dit onderzoek en zullen hieronder beschreven worden. 

 

Er is eerder onderzoek geweest naar de effecten van salaris op motivatie, bekeken vanuit 

de self-determination theory (Deci, et al., 1999). Deze studie is in een laboratorium 

uitgevoerd en niet in de praktijk. Uit dat onderzoek blijkt dat salaris een belangrijke 

factor is, die inspeelt op de bevrediging van basisnoden in het werk. Salaris kan door 

middel van de bevrediging van de basisnoden een belangrijke rol spelen in het 

internaliseringproces. Dit is een basis om in de praktijk te onderzoeken welke rol de 

tevredenheid van het salaris speelt op de motivatie.  
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Medewerkers door middel van salaris dwingen tot bepaalde acties berust geheel op 

gecontroleerde motivatie. Op deze wijze treedt het crowding-out effect op, waarbij het 

gevoel ontstaat dat de intrinsieke motivatie van de persoon niet erkend wordt, wat 

schadelijk is voor het gevoel van competentie en autonomie. Als het salaris dus 

geïnterpreteerd wordt als een controle op gedrag, dan tast dit de autonomie aan. Als het 

salaris gepaard gaat met positieve informatie, dan kan het de nood tot competentie 

bevredigen. Volgens de self-determination theory werkt salaris goed in het prikkelen van 

medewerkers voor simpele taken, voor complexe taken werkt deze prikkel niet meer 

(Deci, et al., 1999). 

 

Volgens Gagne en Forest (2008) zijn de omstandigheden waaronder het salaris wordt 

gegeven belangrijk. Salaris dat verstrekt wordt op basis van het uitvoeren of afronden van 

een bepaalde taak hebben een schadelijker effect, dan beloningen die verstrekt worden op 

basis van het bereiken van een bepaald prestatieniveau. In het eerste geval kan salaris de 

autonomie negatief beïnvloeden, doordat het salaris als een controlemiddel opgevat kan 

worden, waardoor men enkel nog de taak uitvoert waarvoor betaald wordt. Salaris dat 

verdiend wordt op basis van het bereiken van een bepaald prestatieniveau, kan een 

positief effect hebben, doordat er impliciet of expliciet informatie verschaft wordt over de 

eigen werkzaamheden, welke dus de gevoelens van competentie kunnen verhogen. Zodra 

de basisnoden bevredigd worden heeft het verhogen van het salaris weinig invloed meer 

op het welzijn van de medewerker. 

 

Volgens Gagne en Forest (2008) moet het salaris passen binnen de organisatiecultuur, 

maar zal het deze cultuur ook versterken. Prestatiegerichte beloningen bevorderen juist de 

competitie en het individualisme, winstdeling bevordert coöperatie en bevordert de 

bevrediging van de behoefte naar verbondenheid. 

 

Volgens Gagne en Forest (2008) speelt de perceptie van de rechtvaardigheid van het 

salaris ook een belangrijke rol in hoeverre het salaris leidt tot bevrediging van de 

basisnoden. Het gaat hierbij zowel om de perceptie over de eerlijkheid van de verdeling, 

als om vorm en vaststelling van het salaris. 
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Hieruit zijn de volgende verwachtingen opgesteld:  

2A. De perceptie van de rechtvaardigheid van het salaris beïnvloedt de gevolgen van het 

salaris op de motivatie van medewerkers. 

2B. In hoeverre het salaris gepaard gaat met informatie over de kwaliteiten van de 

medewerker beïnvloedt de gevolgen van het salaris op de motivatie van medewerkers. 

2C. Salaris dat verstrekt wordt op basis van het uitvoeren van een taak heeft een negatief 

effect op de motivatie van de medewerkers. 

2D. Salaris oefent invloed uit op de motivatie door middel van de bevrediging naar de 

behoefte van  

a. autonomie 

b. competentie 

c. verbondenheid 

 

Wat is baanonzekerheid en wat zijn de determinanten ervan? 

De onderzoekstraditie van baanonzekerheid is gestart in de jaren ’80. Baanonzekerheid is 

de laatste decennia een bekend sociaal fenomeen, door de toename in tijdelijke contracten, 

reorganisaties en sluiten van organisaties. Net zoals bij de andere concepten uit dit 

onderzoek zal het begrip baanonzekerheid geoperationaliseerd worden aan de hand van 

de theorie.  

 

In eerdere onderzoeken wordt van vergelijkbare definities uitgegaan. Baanonzekerheid is 

de perceptie op baanverlies en de zorgen gerelateerd aan die dreiging. Baanonzekerheid 

is dus subjectief (De Witte, 2005). Baanonzekerheid hangt samen met psychologische 

nood en ontevredenheid van mensen (Silla, De Cuyper, Gracia, Peiro & De Witte, 2008). 

In ditzelfde artikel wordt gesteld dat baanonzekerheid verwijst naar de percepties en 

zorgen van werknemers over potentieel onvrijwillig baanverlies. In dit onderzoek wordt 

uitgegaan van deze laatste definitie, omdat deze benadrukt dat het om onvrijwillig 

baanverlies gaat. 
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Baanonzekerheid is te onderscheiden in cognitieve baanonzekerheid en affectieve 

baanonzekerheid. Cognitieve baanonzekerheid is de verwachting van een individu van de 

waarschijnlijkheid van baanverlies in de nabije toekomst. Affectieve baanonzekerheid 

zijn de zorgen over eventueel baanverlies. Cognitieve baanonzekerheid is een 

determinant van affectieve baanonzekerheid. Een andere determinant is de perceptie van 

een individu op de consequenties van baanverlies (Anderson & Pontusson, 2007). Men 

ervaart meer baanonzekerheid als men pessimistisch ingesteld is. Ook de nationale 

economische omstandigheden en de persoonlijke positie op de markt, bepalen de 

baanonzekerheid. De persoonlijke positie op de markt kan verhoogd worden door een 

verhoogde employability van de medewerker. Om baanonzekerheid tegen te gaan is het 

belangrijk de onvoorspelbaarheid en oncontroleerbaarheid voor medewerkers te 

verkleinen (De Witte, 2005).  

 

Naast cognitieve en affectieve baanonzekerheid is er ook een onderscheid tussen 

kwantitatieve en kwalitatieve baanonzekerheid. Kwantitatieve baanonzekerheid gaat over 

de onzekerheid over het verlies van de baan. Kwalitatieve baanonzekerheid gaat over 

onzekerheid over het voortbestaan van belangrijke aspecten van de baan, zoals het salaris, 

de werkuren, collega’s en baaninhoud.  

 

De gevolgen van baanonzekerheid 

De gevolgen van baanonzekerheid zijn te begrijpen vanuit de theorie van het 

psychologisch contract, de psychologische relatie tussen werkgever en werknemer. De 

werknemer heeft bepaalde verwachtingen over wat de organisatie van hem of haar 

verwacht en wat hier tegenover staat (Suazo, Martinez & Sandoval, 2009). Als er minder 

zekerheid wordt geboden, kan de werknemer dit opvatten als een breuk van het 

psychologisch contract en kan het proberen de balans te herstellen door minder betrokken 

te raken, minder gemotiveerd te worden of een lagere performance af te leveren. Doordat 

men zich psychologisch terugtrekt uit de organisatie, wordt het effect van eventueel 

baanverlies voor henzelf alvast verkleind. De organisatie kan deze balans herstellen door 

er een hogere beloning tegenover te stellen (Suazo, et al., 2009).  
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Daarbij leidt baanonzekerheid tot ontevredenheid en ontevreden medewerkers hebben de 

neiging de sociale sfeer te verslechteren (De Witte, 2005). 

 

Baanonzekerheid hangt samen met machteloosheid (Silla, et al., 2008), wat samenhangt 

met een gebrek aan autonomie. Veranderingen in het werk kunnen leiden tot het verplicht 

aangaan van nieuwe relaties en aanleren van andere vaardigheden (Kiefer, 2005), wat 

invloed kan hebben op de bevrediging van verbondenheid en competentie. In dit 

onderzoek zal ook de onzekerheid over verandering van de baan meegenomen worden.  

 

Hieruit zijn de volgende verwachtingen opgesteld:  

3A. Baanonzekerheid wordt beïnvloed door de economische omstandigheden 

3B. Baanonzekerheid wordt beïnvloed door de employability van medewerkers.  

3C. Baanonzekerheid leidt tot een breuk in het psychologisch contract, wat er toe leidt 

dat medewerkers de balans op een andere manier proberen te herstellen. 

3D. Baanonzekerheid oefent invloed uit op de motivatie door de bevrediging van de 

behoefte naar  

a. autonomie 

b. competentie 

c. verbondenheid.  

 

Wat is werkdruk en hoe ontstaat het? 

Het verschijnsel werkdruk heeft de laatste decennia veel aandacht gekregen. Toch is er in 

onderzoeken weinig conceptuele overeenstemming. Als theoretische basis voor de 

dataverzameling zal het concept werkdruk uiteengezet worden op basis van eerdere 

onderzoeken. 

 

In de Arbowet wordt werkdruk beschouwd als psychosociale arbeidsbelasting. De wet 

geeft daarbij in de toelichting de volgende definitie van werkdruk: ‘er is sprake van 

werkdruk als een werknemer niet kan voldoen aan de gestelde kwalitatieve en 

kwantitatieve taakeisen. Met taakeisen worden de eisen die aan het werk gesteld worden 

bedoeld. Deze kunnen variëren in hoeveelheid, kwaliteit en werktempo’ (toelichting art. 1, 
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derde lid, onder e,f, Arbo). Hierbij bestaat er een onderscheid in de mate waarin aan de 

taakeisen voldaan kan worden. Deze definitie wordt gebruikt in dit onderzoek voor de 

praktische relevantie hiervan voor organisaties.  

 

Roe en Zijlstra (2000) maken een onderscheid tussen werkeisen, werklast, werkdruk en 

werkstress. Werkeisen zijn de objectieve eisen die aan het werk gesteld worden. Werklast 

is de hoeveelheid moeite en tijd die het een individu kost aan deze eisen te voldoen. 

Werklast komt voort uit werkhoeveelheid, werkmoeilijkheid, werkintensiteit en het 

gebrek aan sociale steun. Werkdruk is de psychologische staat van het individu bij het 

uitvoeren van de taken. De ervaring van werkdruk is dus afhankelijk van de 

persoonlijkheid. Werkstress is een voortdurend ervaren van stress, wat nauwelijks nog 

specifiek met de taak te maken heeft. Deze vier begrippen staan in dynamische 

verhouding met elkaar, het een kan tot het ander leiden. 

 

Daarnaast stellen Roe en Zijlstra dat beloningen een bufferfunctie kunnen vervullen, want 

hogere beloningen kunnen leiden tot een lagere werkdruk. Meer werkeisen hoeven dus 

niet per se tot hogere werkdruk te leiden als het gecompenseerd wordt door beloningen 

die mensen ervaren uit het werk. 

 

De invloed van werkdruk op de motivatie van medewerkers 

Werkdruk hangt dus samen met emotionele belasting. Dit treedt sneller op door een 

gebrek aan sociale ondersteuning van collega’s. Door sterke emotionele belasting wordt 

de zelfverwezenlijking verminderd, wat kan wijzen op een verminderd gevoel van 

competentie. De tijdsdruk, die samenhangt met werkdruk, kan leiden tot een verminderde 

autonomie van de werknemer (Janssen, De Jonge, Bakker, 1999). 

 

In dit onderzoek wordt uitgegaan van bovenstaande determinanten van werkdruk.  

 

Hieruit zijn de volgende verwachtingen opgesteld: 

4A. Een hoge werkhoeveelheid leidt tot werkdruk. 

4B. Het karakter van personen heeft invloed op de werkdrukervaring. 
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4C. Ondersteuning van collega’s kan de werkdruk doen verminderen. 

4D. Werkdruk oefent invloed uit op motivatie door middel van de bevrediging van de 

behoefte naar 

a. autonomie 

b. competentie 

c. verbondenheid 

 

Het onderzoeksmodel 

De operationalisatie van de concepten dienen als basis voor het uitvoeren van dit 

onderzoek. De samenhang van de concepten uit het onderzoek zijn weer te geven in het 

onderstaande grafische model: 
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Methode 

In deze paragraaf wordt beschreven hoe het onderzoek uitgevoerd is. Eerst zullen de 

organisatie en respondenten beschreven worden. Vervolgens zal het gebruikte 

meetinstrument toegelicht worden. Tot slot zal de onderzoeksprocedure uiteengezet 

worden. 

 

De onderzoekspopulatie 

ACAM is een auditdienst en is onderdeel van de gemeente Amsterdam. De core business 

van ACAM is het controleren van de jaarrekeningen van Amsterdamse organisaties in 

opdracht van het gemeentebestuur. Daarnaast heeft ACAM een adviestak, waarbij ICT-

organisaties, ICT-systemen en de bedrijfsvoering beoordeeld worden. ACAM telt 112 

medewerkers: 61 medewerkers op de afdeling accountancy, twintig medewerkers op de 

afdeling advies, vijftien medewerkers op de afdeling facilitair en vijf medewerkers op de 

afdeling ICT. 

 

De steekproef 

Na de afname van een pilot-interview met een ervaren medewerker zijn er tien interviews 

afgenomen. De selectie van personen is willekeurig verricht, met de kanttekening dat 

deze verricht is op basis van de verdeling over de verschillende afdelingen en functies. 

Door deze verdeling kan een groot scala aan mogelijke patronen gevonden worden.  

Uit de afdeling accountancy zijn er vijf medewerkers geïnterviewd: een groepsmanager, 

een controleleider en drie assistenten. Uit de afdeling advies zijn er vier mensen 

geïnterviewd: een groepsmanager en drie medewerkers, van wie er één gespecialiseerd is 

in IT-audits. Daarnaast is er een medewerker van facilitair geïnterviewd.  

 

De selectie is via de ondernemingsraad gegaan, omdat de ondernemingsraad gemakkelijk 

toegang heeft tot de organisatie. De selectie is verricht op basis van willekeur en 

vrijwilligheid. De medewerkers konden zich niet opgeven voor het interview, maar 

werden na een willekeurige selectie benaderd. Hiermee is getracht te voorkomen dat een 

selecte groep, die niet representatief is voor de gehele organisatie, zich aanmeldt voor het 

interview. 



 15 

 

De vorming van het meetinstrument 

De onderzoeksvraag zal beantwoord worden door middel van kwalitatief onderzoek. De 

data zullen verzameld worden door middel van diepte-interviews. De diepte-interviews 

hebben als doel de percepties en ervaringen van de medewerkers op het gebied van 

werkdruk, salaris en baanonzekerheid en de mogelijke gevolgen hiervan op de motivatie 

te exploreren en te interpreteren. De kwalitatieve onderzoeksmethode is hier een 

geschikte methode voor.  

 

Voor de uitvoering van het onderzoek wordt een diepte-interview op halfgestructureerde 

basis gebruikt. De gebruikte onderzoeksmethode maakt het mogelijk het onderwerp 

vanuit het perspectief van de onderzochte mensen te leren kennen, met het doel om deze 

relaties te beschrijven en waar mogelijk te verklaren. De rijke data die voortkomen uit het 

interview dienen als bruikbaar materiaal om deze onderwerpen te exploreren. 

 

Als basis voor het interview is een topiclijst opgesteld, met de volgende onderwerpen: 

motivatie, bevrediging basisnoden, salaris, werkdruk en baanonzekerheid. In Appendix A 

is het volledige interview weergegeven. De vragen over motivatie zijn gebaseerd op de 

self-regulation questionnaires (Ryan & Connell, 1989), de vragen over de bevrediging 

van basisnoden zijn gebaseerd op de basic psychological needs scale (La Guardia, Ryan, 

Couchman, Deci, 2000), die in eerdere onderzoeken gebruikt zijn. De schalen zijn niet 

volledig overgenomen. De vragen die gebruikt zijn, zijn naar het Nederlands vertaald uit 

het Engels. De vragen over salaris, werkdruk en baanonzekerheid zijn opgesteld naar 

aanleiding van bovenstaand theoretisch kader. De vragen zijn gebaseerd op de artikelen 

(Deci & Gagne, 2005), (Gagne & Forest, 2008), (Roe & Zijlstra, 2000), (Gallie, 2005), 

(De Witte, 2005) en (Andersson & Pontusson, 2007). 

 

Nadat het interview als test afgenomen was bij een ervaren werknemer binnen ACAM 

zijn enkele vragen, die niet relevant bleken te zijn weggehaald en zijn de vragen 17, 27 en 

34 aan de vragenlijst toegevoegd. Hierdoor sloot het interview beter aan op de situatie bij 

de organisatie.  
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Interne validiteit  

De ervaring van tevredenheid over salaris, werkdruk en baanonzekerheid en de invloed 

hiervan op de motivatie, wordt in de theorie beschreven, die stelt dat het bevredigen van 

basisnoden de motivatie bepaalt. De associatie tussen oorzaak en gevolg wordt door de 

respondenten gemaakt, doordat zij het proces gaan beschrijven. Andere causale relaties 

kunnen hierdoor tijdens het onderzoek naar voren komen. Door de respondenten te 

bevragen of er ook andere factoren zijn die hun motivatie bepalen, worden andere 

mogelijke verklaringen uitgesloten.  

 

Externe validiteit 

Er wordt getracht uitspraken te doen over de ervaring van salaris, werkdruk en 

baanonzekerheid en de relatie hiervan met de motivatie van werknemers binnen de 

organisatie. Door uit elke afdeling respondenten te selecteren, kan er een groot scala aan 

mogelijke patronen gevonden worden. Doordat het onderzoek gedaan wordt onder een 

kleine groep en de focus van het onderzoek de ervaringen van die mensen zijn, is de 

externe validiteit lager en zijn de resultaten niet geldig buiten de organisatie waar 

onderzoek is gedaan. Door de kleine onderzoekspopulatie zijn binnen de organisatie de 

resultaten ook lastig te generaliseren.  

 

Betrouwbaarheid 

Door de halfgestandaardiseerde methode en het feit dat de dataverzameling plaatsvindt 

op basis van een enkele meting onder een kleine groep respondenten is de kans op 

toevalsfouten groter. Bepaalde stemmingen en sociaal wenselijke antwoorden van de 

respondenten kunnen de resultaten eveneens beïnvloeden.  

 

De betrouwbaarheid wordt vergroot doordat het onderzoek gedaan wordt vanuit het 

perspectief van eerdere onderzoeken, die bepaalde relaties hebben aangetoond. Daarnaast 

is het interview samengesteld naar aanleiding van eerdere onderzoeken en theorieën, wat 

de betrouwbaarheid ook verhoogt. Tevens is de vragenlijst gestructureerd doorgelopen 

met elke respondent. Door de vertrouwelijke basis van het onderzoek zal de 
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betrouwbaarheid ook vergroot worden, want zo kan tijdens de dataverzameling in het 

doorvragen de aanwezigheid van sociaal wenselijke antwoorden zoveel mogelijk 

voorkomen worden, omdat de respondenten gevraagd werd hun antwoord goed toe te 

lichten.  

 

Verder is getracht de interpretatie van het onderzoek zo objectief mogelijk te maken, door 

op basis van eerdere onderzoeken voor het verzamelen van de data een indicatorenlijst op 

te stellen. Per code zijn hier een lijst met woorden opgesteld, die bij deze code horen. De 

volgende codes zijn opgesteld: drijfveren in het werk, mate van autonome motivatie, 

ervaring werkdruk, verband ervaring werkdruk en motivatie, tevredenheid salaris, 

verband tevredenheid salaris en motivatie, ervaring baanonzekerheid, verband ervaring 

baanonzekerheid en motivatie en overige relevante uitspraken. 

 

Dataverzameling 

In de periode van 2 maart tot 11 maart 2010 zijn tien interviews afgenomen in een ruimte, 

op locatie bij ACAM. De interviews duurden per respondent gemiddeld 45 minuten en 

maximaal een uur.  

 

Analysemethode 

De interviews zijn opgenomen en verwerkt tot transcripten. Deze transcripten zijn, in 

overleg en onder voorbehoud, in te zien bij de auteur. Vervolgens is uit de gedetailleerde 

en rijke informatie door middel van de opgestelde codes gefilterd hoe werkdruk, 

baanonzekerheid en de tevredenheid over salaris ervaren worden en hoe deze zaken 

invloed hebben op de bevrediging van de basisnoden. Er is zowel open als selectief 

gecodeerd. Selectief coderen is gebeurd op basis van de topics, door het open coderen 

kunnen andere relevante zaken voor de beantwoording van de onderzoeksvraag 

meegenomen worden. Elke code werd gekoppeld aan een bepaalde kleur, waarna in de 

transcripten de verschillende relevante uitspraken zijn gelabelled. Vervolgens zijn de 

gecodeerde teksten samengevoegd en samengevat per respondent op basis van de thema’s. 

In appendix B is het format opgenomen, dat gebruikt is voor de analyse per respondent. 
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Vervolgens zijn de resultaten van de respondenten samengevoegd en zijn de uitkomsten 

met elkaar vergeleken, op basis waarvan de algemene resultaten zijn opgesteld.  

 

In de weergave van de resultaten is er voor gekozen geen cijfers te noemen, omdat deze 

door het beperkt aantal respondenten, niet betrouwbaar zijn. Er is daarom gekozen om in 

algemene termen te spreken. Wanneer de resultaten gelden voor geen van de 

respondenten, wordt de term ‘niemand’ gebruikt. Bij uitspraken van een of twee 

respondenten wordt ‘een enkeling’ of ‘een enkele’ vermeld. Bij uitspraken van drie of 

vier respondenten wordt ‘een deel’ vermeld. Bij uitspraken van vijf respondent wordt ‘de 

helft’ vermeld. Bij uitspraken van zes of zeven respondenten wordt ‘een merendeel’ 

vermeld. Bij uitspraken van acht of negen respondenten wordt ‘de meesten’ vermeld. Bij 

uitspraken van tien respondenten wordt ‘iedereen’ vermeld.  
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Resultaten 

In deze paragraaf zullen de resultaten van het onderzoek gepresenteerd worden en zal 

hiermee het tweede deel van de opgestelde deelvragen beantwoord worden. Eerst zal de 

mate van autonome motivatie beschreven worden. Vervolgens zullen de mate van 

tevredenheid over het salaris, de mate van aanwezigheid van baanonzekerheid, de mate 

van aanwezigheid van werkdruk, en de invloed van deze aspecten op autonome motivatie 

beschreven worden. Tot slot zullen andere factoren die volgens de respondent invloed 

hebben op de autonome motivatie uiteengezet worden.  

 

De mate van autonome motivatie van de werknemers 

Het merendeel van de respondenten gaf aan gedreven te worden door het plezier in hun 

werk. Tevens gaf het merendeel van de respondenten aan gedreven te worden doordat ze 

goed werk af willen leveren. 

 

Een enkeling is voornamelijk gecontroleerd gemotiveerd. Een enkeling gaf aan het werk 

niet leuk te vinden en dus niet gedreven te worden door plezier in het werk. Ook werd 

deze enkeling niet gemotiveerd door de wil om goed werk te leveren, de reden hiervoor is 

negatieve feedback van de leidinggevende over het afgeleverde werk.  

 

De behoefte naar autonomie werd bij de meeste respondenten bevredigd. Dit heeft 

verschillende oorzaken. De voornaamste reden is het zelf kunnen indelen van de taken, 

gevolgd door de reden van vrijheid in het aangeven van ideeën en meningen bij de 

leidinggevende. De respondenten worden in mindere mate betrokken bij de 

besluitvorming. Bij een enkeling wordt de behoefte aan autonomie niet bevredigd, de 

redenen die hiervoor gegeven worden, zijn dat er geen vrijheid is met ideeën en 

meningen bij de leidinggevende te komen en dat sommige leiders erg op de vingers 

kijken.  

 

De behoefte naar competentie werd bij het merendeel van de respondenten bevredigd. De 

meeste respondenten hebben het gevoel wat te kunnen realiseren, zowel persoonlijk als 
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maatschappelijk voor de gemeente Amsterdam. Een deel gaf aan voldoende waardering 

te ervaren.  

Een deel van de respondenten voelt echter een gebrek aan waardering. Bij hen wordt de 

behoefte naar competentie minder bevredigd. De helft van de respondenten gaf aan dat de 

waardering slecht is of beter kan. Een deel van de respondenten gaf ook aan meer 

behoefte te hebben aan feedback, zodat ze kunnen leren en weten waar ze aan toe zijn. 

Een enkeling gaf aan niet het gevoel te hebben wat te kunnen realiseren in het werk.  

 

De behoefte naar verbondenheid werd bij de meeste respondenten bevredigd. De 

belangrijkste reden is dat de meeste respondenten het contact met collega’s prettig vinden. 

Bij een enkeling van de respondenten wordt de behoefte aan verbondenheid niet 

bevredigd, de reden hiervoor is dat de cultuur in de organisatie als onprettig wordt 

ervaren.  

 

De tevredenheid over salaris onder de werknemers 

Het merendeel van de respondenten geeft aan ontevreden te zijn over het salaris. Hier zijn 

verschillende redenen voor gegeven. Iedereen uit de ontevreden groep geeft aan dat een 

belangrijke reden hiervoor is dat in vergelijking met collega’s bij de overheid slecht 

verdiend wordt bij ACAM:”niet alleen bij de gemeente Amsterdam. Als je kijkt naar 

provincie, of andere instellingen, ook daar zie ik dat het salaris daarbij achterblijft. 

Andere schrikken wel eens als ze mijn salaris horen, dat is wel heel weinig.”  

Een deel van de respondenten vindt het salaris te laag in verhouding tot het werk dat 

gedaan wordt. Ook geeft een deel van de respondenten aan dat een gebrek aan 

doorgroeimogelijkheden zorgt voor ontevredenheid over het salaris, omdat er hierdoor 

geen uitzicht is op een beter salaris. 

Andere redenen die door enkele respondenten gegeven worden, zijn dat de 

reiskostenvergoeding te laag is, dat het aanvangssalaris te laag is en dat men ontevreden 

is over het systeem van getrapte gratificatie.  

Het merendeel van de respondenten is tevreden over de secundaire arbeidsvoorwaarden, 

wat de ontevredenheid over het salaris doet afnemen.  
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Een deel van de respondenten is wel tevreden over het salaris. De belangrijkste reden is 

hiervoor dat deze groep tevreden is over de secundaire arbeidsvoorwaarden. Een andere 

reden is dat het salaris goed passend geacht wordt in verhouding met de werkzaamheden.  

 

De ervaring van baanonzekerheid onder de werknemers 

Enkele maanden na de bekendwording van een rapport over heroverwegingen, dat is 

uitgebracht naar aanleiding van de noodzakelijke bezuinigingen binnen de gemeente 

Amsterdam, geeft een deel van de respondenten aan geen baanonzekerheid te ervaren. 

Een belangrijke reden hiervoor is dat de meeste respondenten het idee hebben een goede 

positie op de markt te hebben. Een deel van de respondenten verwacht elders bij de 

gemeente aan de slag te kunnen. Enkele respondenten gaven ieder voor zich een aantal 

verschillende redenen. Deze redenen zijn dat de veranderingen als een uitdaging worden 

gezien, dat de respondenten niet verwachten dat hun baan verdwijnt en dat de gemeente 

de bezuinigingen op natuurlijke wijze kan oplossen. Ook is een enkele respondent niet 

afhankelijk van het salaris en een laatste reden is dat een enkeling zelf wil vertrekken en 

daarom niet bang is voor verlies van de baan.  

 

Bij het merendeel van de respondenten leeft de baanonzekerheid sterker dan voorheen, 

maar geen van de respondenten heeft volmondig ‘ja’ geantwoord op de vraag of ze 

baanonzekerheid ervaren. Een deel geeft hiervoor als reden dat het momenteel wat op de 

achtergrond leeft, omdat het nog afwachten is op wat de daadwerkelijke maatregelen 

zullen zijn: “het is even afwachten, hoe dat uitpakt. Ik heb me niet echt zorgen gemaakt, 

maar wel iets meer dan vroeger.” 

 

Een enkeling verwacht de baan binnenkort kwijt te raken. Een andere reden voor een 

verhoogd gevoel van baanonzekerheid, die door enkele respondenten gegeven wordt, is 

de angst voor een veranderende werksfeer. Onder enkele respondenten leeft het idee dat 

men bij de afdeling accountancy van mening is dat de afdeling advies weg kan en dit 

voelt niet prettig. Tot slot geeft een enkele respondent nog als reden aan last te hebben 

van de onduidelijkheid en is de positie op de markt voor een enkele respondent wat 

minder, wegens een hoge leeftijd. 
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De ervaring van werkdruk onder de medewerkers 

Een deel van de respondenten geeft aan weinig werkdruk te ervaren. De redenen hiervoor 

zijn dat deze respondenten aan de eisen van het werk kunnen voldoen en van mening zijn 

dat ze een realistisch takenpakket hebben. Een enkeling geeft aan overwerken niet als 

belastend te ervaren, omdat dit ook verwerkt zit in de beloning. Een andere reden die 

door een enkeling wordt gegeven is dat de werkdruk als minder belastend wordt ervaren 

als men zelf invloed op heeft op de invulling van de baan.  

 

Een deel van de respondenten geeft aan dat de werkdruk erg wisselend wordt ervaren, 

soms veel en soms weinig werkdruk. De respondenten geven als belangrijkste reden aan 

dat dit inherent is aan het werk. Een deel van de respondenten geeft als reden voor hoge 

werkdruk dat de ondersteuning van collega’s intern of bij de klant soms tekortschiet, wat 

tot hogere werkdruk leidt. Verder geven enkele respondenten aan dat het voldoen aan de 

regels en procedures veel energie kost: “Dat is theoretisch praktisch, maar in de praktijk 

werkt het toch vaak wat anders. Als je niet volgens die stapjes werkt, dan doe je het werk 

in een half uur en doe je het volgens die stapjes, dan doe je het werk in een hele dag.” 

 

Hiernaast worden nog enkele verschillende redenen gegeven die zorgen voor een hoge 

werkdruk bij een enkele respondent. Een reden is het perfectionisme van een respondent, 

een andere reden is de overgang van fulltime naar parttime, verder wordt de slechte 

begeleiding van beginnende werkers als reden gegeven en door de automatisering kan er 

meer gevraagd worden van medewerkers, wat dan ook gebeurt.  

Een deel gaf aan dat de werkdruk minder belastend is als het gecompenseerd wordt met 

veel vrije dagen in de rustige periode of een hogere beloning.  

 

Tot slot geven enkele respondenten aan veel werkdruk te ervaren, zij geven aan dat er 

veel van hen verwacht wordt en dat ze nauwelijks aan de eisen kunnen voldoen.  
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De invloed van tevredenheid over salaris, de ervaring van baanonzekerheid en de 

ervaring van werkdruk op de autonome motivatie 

De meeste respondenten geven aan dat het salaris negatieve invloed heeft op hun 

motivatie. Hier worden verschillende toelichtingen op gegeven. Een deel van de 

respondenten ervaart het lage salaris als een gebrek aan waardering. Een deel van de 

respondenten geeft aan dat voornamelijk de vergelijking met anderen demotiverend werkt: 

“Als ik zie dat bij een stadsdeel iemand er met de pet naar gooit en al in de schaal zit van 

controleleider, dan denk ik, waarom zou ik dan die functie ambiëren, heel veel gedoe, 

heel hard werken en dan evenveel verdienen als iemand die daar rustig bij een stadsdeel 

zit.” 

Andere oorzaken die enkele respondenten gaven zijn dat het salaris niet in verband staat 

met de werkdruk en het werkplezier en ook het gebrek aan groeimogelijkheden binnen 

het salarissysteem werkt bij een enkeling demotiverend. Een deel van de respondenten 

ervaart de gratificatie niet als een waardering, maar als een gegeven, een enkeling voelt 

echter wel waardering door de gratificatie.  

 

Een enkele respondent geeft aan dat het salaris geen invloed heeft op de motivatie, de 

voornaamste redenen die hiervoor gegeven worden, zijn dat het salaris als minder 

belangrijk ervaren wordt en de waardering niet uit het salaris gehaald wordt. Deze 

respondenten zijn dan ook tevreden over het salaris.  

 

Het merendeel van de respondenten stelt dat de baanonzekerheid geen invloed heeft op 

hun motivatie. Bij hen staan baanonzekerheid en motivatie los van elkaar. Een deel van 

de respondenten geeft aan dat de baanonzekerheid pas invloed gaat uitoefenen op de 

motivatie als er daadwerkelijk dingen gaan veranderen. Een enkele respondent ervaart dat 

de baanonzekerheid een stempel drukt op de sfeer binnen de organisatie. Men is minder 

joviaal naar elkaar en er wordt meer geaasd op banen.  

 

Bij het merendeel van de respondenten heeft de werkdruk soms invloed op de motivatie, 

hierbij geeft de helft van de respondenten aan dat te weinig werkdruk demotiverend 
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werkt. Een deel van de respondenten stelt dat te veel werkdruk demotiverend voor hen 

werkt en een deel van de respondenten wordt gemotiveerd door wat werkdruk.  

 

Voor een enkele respondent is werkdruk onderdeel van de motivatie, omdat de 

respondent invloed voelt in het zelf hanteren van de werkdruk. Voor een enkele 

respondent werkt de hoge werkdruk demotiverend, omdat er geen extra beloning 

tegenover staat en werkt het demotiverend achter stukken aan te moeten zitten die al 

aangeleverd hadden moeten worden.  

 

Bij een enkeling heeft werkdruk geen invloed op de motivatie, omdat deze respondent de 

werkdruk zowel niet als belastend ervaart als ook niet als extra stimulans.  

 

Andere factoren die invloed hebben op de motivatie 

Het merendeel van de respondenten gaf aan dat de afwisseling in het werk voor hen een 

belangrijke drijfveer is. Hieraan gekoppeld stelde een deel van de respondenten dat steeds 

nieuwe uitdagingen belangrijk zijn voor hun motivatie. Een deel van de respondenten gaf 

aan dat de studiefaciliteiten motiverend werken. Voor een deel van de respondenten leidt 

het maatschappelijk belang om Amsterdam te dienen tot motivatie. Ook werkt voor een 

deel van de respondenten de juiste balans tussen werk en privé motiverend en is daarom 

de goede verlofregeling belangrijk. Tot slot gaf een enkele respondent aan gemotiveerd te 

worden door het bezit van een veilige baan en gaf een enkeling aan dat het feit dat het 

verwacht wordt dat men een baan heeft, de motivatie biedt om te werken.  

 

De uitkomst van de verwachtingen 

Naar aanleiding van onderzoek in de literatuur is een aantal verwachtingen opgesteld. Op 

basis van de resultaten is ondersteuning gevonden voor de verwachtingen 1A, 1B, 1C, 2A, 

2B, 2Db, 3A, 3B, 4A, 4B, 4C, 4Da, 4Db en 4Dc. Voor de verwachtingen 2C, 2Da, 2Dc, 

3C, 3Da, 3Db en 3Dc is geen ondersteuning gevonden. In de discussie zal hier verder op 

ingegaan worden. 



 25 

Conclusie en discussie 

In deze paragraaf zal de centrale onderzoeksvraag beantwoord worden, waarna het 

onderzoek bediscussieerd zal worden. Allereerst zullen de resultaten vergeleken worden 

met de literatuur en mogelijke andere verklaringen voor de resultaten besproken worden, 

waarbij ingegaan wordt op de opgestelde verwachtingen. Hierna komen de 

tekortkomingen van het onderzoek aan bod, gevolgd door aanbevelingen voor nader 

onderzoek. Tot slot zullen de implicaties van het onderzoek voor de praktijk 

gepresenteerd worden. 

 

Conclusie 

De autonome motivatie van medewerkers wordt door meer zaken beïnvloed dan de 

tevredenheid over het salaris, de werkdruk en de baanonzekerheid alleen. Uit het 

onderzoek blijkt dat deze drie verschijnselen voornamelijk geen of negatieve invloed 

uitoefenen op de motivatie. Desondanks zijn de medewerkers bij de organisatie in hoge 

mate autonoom gemotiveerd. 

 

Dit is te verklaren doordat de behoeftes naar autonomie en verbondenheid in hoge mate, 

en de behoefte naar competentie in iets mindere mate, bevredigd worden en doordat de 

meerderheid plezier heeft in het werk en het werk goed wil doen. 

 

Ondanks de hoge mate van autonome motivatie geven de respondenten aan dat de 

ontevredenheid over het salaris in mindere of meerdere mate negatieve invloed heeft op 

de motivatie. Dit is te verklaren doordat deze respondenten geen waardering uit het 

salaris halen of het salaris als onrechtvaardig beschouwen. 

 

Baanonzekerheid blijkt weinig invloed te hebben op de motivatie, omdat de 

baanonzekerheid nog niet concreet is.  

 

Werkdruk heeft soms invloed op de motivatie. Lage werkdruk heeft volgens meer 

respondenten een negatieve invloed op de motivatie dan hoge werkdruk. Bij een deel van 

de respondenten heeft wat werkdruk positieve invloed op de motivatie.  
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De tevredenheid over het salaris heeft van de drie verschijnselen de grootste invloed op 

de motivatie, de baanonzekerheid heeft het minste invloed op de motivatie. Van de drie 

verschijnselen is de ontevredenheid over het salaris ook het sterkst terug te vinden bij de 

medewerkers en wordt baanonzekerheid als minst ervaren.  

 

Een terugkoppeling naar de literatuur en mogelijke andere verklaringen 

Voor een deel van de verwachtingen, die naar aanleiding van het literatuuronderzoek zijn 

opgesteld, is in de resultaten ondersteuning gevonden. De respondenten zijn in hoge mate 

autonoom gemotiveerd door de bevrediging van de nood naar autonomie, competentie en 

verbondenheid. 

Een belangrijke reden voor de ontevredenheid over het salaris, is dat het salaris als 

onrechtvaardig wordt gezien. Daarnaast leidt het salaris bij een deel van de respondenten 

tot ontevredenheid, doordat het salaris niet in verhouding staat tot de kwaliteiten van de 

respondenten. Het salaris gaat dan niet gepaard met juiste informatie over de kwaliteiten 

van de medewerker. Deze bevindingen zijn in overeenstemming met de opgestelde 

verwachtingen. 

Binnen de organisatie wordt het salaris verstrekt op basis van het uitvoeren van een 

takenpakket. Voor de verwachting dat deze wijze van salarisverstrekking een negatief 

effect heeft op de motivatie van de medewerkers, wordt in dit onderzoek geen 

ondersteuning gevonden. De omstandigheden waaronder het salaris verstrekt wordt, 

zouden een verklaring kunnen zijn voor het resultaat dat het salaris niet als motiverend 

ervaren wordt. Onder deze omstandigheden wordt er namelijk geen informatie gegeven 

over de waarde van de medewerker voor de organisatie, waardoor de nood naar 

competentie niet bevredigd wordt. Enkele respondenten geven dan ook aan dat het salaris 

los van hun motivatie staat. 

 

Uit de resultaten blijkt niet dat de tevredenheid over het salaris invloed heeft op de 

bevrediging van de behoefte naar autonomie en verbondenheid, maar enkel op de 

bevrediging van de behoefte naar competentie. Uit eerdere onderzoeken blijkt dat salaris 

invloed kan hebben op de verbondenheid, wanneer er gebruik gemaakt wordt van 
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winstdeling. In de organisatie waar het onderzoek is uitgevoerd, behoorde winstdeling 

niet tot het salaris, waardoor dit verband niet is teruggevonden. 

Het salaris bleek ook geen invloed te hebben op de bevrediging van de nood naar 

autonomie. In de theorie wordt gesteld dat salaris dat verstrekt wordt op basis van het 

uitvoeren van een taak een controlerend effect heeft en zo de bevrediging van de nood 

naar autonomie dwarsboomt. In dit onderzoek is dit effect niet teruggevonden. De 

respondenten zagen het salaris als vaststaand gegeven, dat los staat van de taken.  

 

Voor de verwachtingen dat baanonzekerheid wordt beïnvloed door de economische 

omstandigheden en de employability van de medewerker is in dit onderzoek 

ondersteuning gevonden. 

Voor de verwachte invloed van baanonzekerheid op autonomie, competentie en 

verbondenheid is geen ondersteuning gevonden.  

Ook voor de verwachting dat baanonzekerheid leidt tot een breuk van het psychologisch 

contract is geen ondersteuning gevonden.  

 

Voor het verwachte verband tussen de door de respondenten ervaren werkdruk en de 

werkhoeveelheid is ondersteuning gevonden.  

Ook voor de verwachting dat de ervaring van werkdruk afhankelijk is van de 

persoonlijkheid van de medewerkers is ondersteuning gevonden in de data.  

Ook voor de verwachting dat ondersteuning van collega’s de werkdruk kan verminderen 

is ondersteuning gevonden. Tevens stellen enkele respondenten dat een gebrek aan 

ondersteuning van collega’s tot een verhoogde werkdruk leidt. 

Uit de resultaten blijkt dat werkdruk invloed heeft op de bevrediging van de behoefte 

naar autonomie, competentie en verbondenheid. Deze invloed wordt niet als sterk ervaren.  

 

Andere verklaringen voor de ervaringen van werkdruk, die door enkele respondenten 

gegeven worden, worden bevestigd in eerder onderzoek. Door de automatisering kan het 

werk effectiever gedaan worden, waardoor er minder tijd verloren gaat dan voorheen. Dit 

zorgt echter wel voor meer werkdruk, omdat er meer gevraagd wordt van de 

medewerkers.  
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Een enkele respondent gaf aan dat het monitoren van leidinggevende tot extra werkdruk 

leidt, een constatering die ook in eerdere onderzoeken bevestigd wordt (Gallie, 2005), 

(Roe & Zijlstra, 2000).  

 

Een interessante uitkomst van het onderzoek is dat het salaris en de baanonzekerheid 

enkel invloed hadden op motivatie wanneer men er ontevreden over was. Wanneer men 

er tevreden over was, had het geen invloed op de motivatie. Alleen een lichte werkdruk 

had positieve invloed op de motivatie, maar ook bij werkdruk werd voornamelijk de link 

gelegd naar demotivatie. 

Hier is een verklaring voor te vinden in de hygiënetheorie van Herzberg (2003). Hierin 

wordt gesteld dat er factoren in een baan zijn, die voornamelijk tot ontevredenheid 

kunnen leiden en nauwelijks tot tevredenheid van de werknemer. Het salaris wordt 

genoemd als zo’n hygiënefactor. Op basis van dit onderzoek kan gesteld worden dat 

binnen de onderzochte organisatie ook baanonzekerheid en werkdruk hygiënefactoren 

zijn.  

 

De professionele aard van de respondenten kan ook een verklaring bieden voor het 

resultaat dat de respondenten in hoge mate autonoom gemotiveerd zijn. Enkele 

kenmerken van professionals zijn een hoge mate van autonomie en specialistische kennis 

van zaken in hun eigen vakgebied (Suddaby, Gendron & Lam, 2009). Doordat 

professionals in hoge mate zelfstandig hun baan uitvoeren, wordt de nood naar autonomie 

bevredigd. Ook krijgen professionals uitdagende taken en wordt van hen verwacht dat ze 

in staat zijn deze goed uit te kunnen voeren. Daarin wordt de nood naar competentie 

bevredigd. 

 

Een ander verschil tussen de verwachtingen van dit onderzoek en de resultaten is dat het 

salaris op basis van het takenpakket de bevrediging van de nood naar autonomie niet 

dwarsboomt. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de nood naar autonomie bij 

professionals in hoge mate bevredigd wordt, waardoor het controlerende effect van het 

salaris mogelijk minder sterk ervaren wordt.  
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De ervaring van baanonzekerheid is, ondanks naderende heroverwegingen, laag. Een 

mogelijke verklaring hiervoor is dat professionals meer binding hebben met het beroep, 

dan met de baan en zich hierdoor minder snel zorgen maken over veranderingen in de 

organisatie. 

 

Daarnaast kan de professionele aard van de medewerkers een verklaring vormen voor de 

invloed van werkdruk op de motivatie van medewerkers. Doordat de professionele 

medewerkers in hoge mate controle hebben over hun eigen werkuitvoering kan de 

werkdruk als minder belastend worden ervaren.  

 

Een verklaring voor de uitkomst van het onderzoek dat baanonzekerheid niet leidt tot een 

breuk in het psychologisch contract, is dat de medewerkers de schuld van de 

baanonzekerheid niet bij de organisatie leggen, maar bij de economische omstandigheden.  

Het psychologisch contract kan wel een mogelijke verklaring vormen voor 

ontevredenheid over werkdruk en salaris. Enkele respondenten die ontevreden waren 

over het salaris, vonden het salaris niet in verhouding met het werk wat er verricht werd 

en respondenten die ontevreden waren over de werkdruk vonden het niet in verhouding 

met het salaris dat er tegenover stond. Dit wijst er op dat een deel van de respondenten de 

balans tussen geven en nemen niet als rechtvaardig ervaart, wat toe te passen is op een 

breuk van het psychologisch contract.  

 

Tekortkomingen van het onderzoek 

Een tekortkoming van het onderzoek is dat de resultaten niet gegeneraliseerd kunnen 

worden buiten de organisatie. Deze tekortkoming komt voort uit verschillende oorzaken. 

 

Allereerst is het onderzoek uitgevoerd in een enkele organisatie. De aard van de 

organisatie kleurt de resultaten van het onderzoek, een voorbeeld hiervan is de hierboven 

genoemde mogelijke invloed van het professionele karakter van de medewerkers op de 

organisatie. In andere organisaties zou hetzelfde onderzoek tot andere resultaten kunnen 

leiden. Ook is de tevredenheid over het salaris nu onderzocht binnen een organisatie waar 

een bepaalde beloningstructuur gangbaar is. Hierdoor was het niet mogelijk te 
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onderzoeken wat de verschillende omstandigheden waaronder salaris verstrekt wordt 

voor effect hebben op de motivatie van medewerkers (zie Theoretisch Kader onder ‘de 

verschillende effecten van salaris’). 

 

Een andere oorzaak van de slechte generaliseerbaarheid is het beperkt aantal 

respondenten. Er zijn in totaal tien respondenten bevraagd. In de selectie van de 

respondenten is getracht te voorkomen dat de respondenten een specifieke groep vormen 

binnen ACAM, wat ten koste gaat van de representativiteit. Het is niet duidelijk of dit 

gelukt is. Enkele mensen uit de onderzoekspopulatie die benaderd waren hadden namelijk 

afgezegd voor het onderzoek, waarvoor vervangers benaderd zijn. Het is mogelijk dat de 

benaderde personen, bij wie de thema’s werkdruk, baanonzekerheid en tevredenheid over 

salaris minder leven, eerder geneigd zijn zich terug te trekken uit de steekproef. Hierdoor 

is het gevaar dat de medewerkers waarbij deze thema’s meer leven, onevenredig 

vertegenwoordigd zijn in het onderzoek.  

Uit informatie over non-respondenten uit een eerder medewerkeronderzoek naar 

salaristevredenheid en werkdrukervaring van de medewerkers valt deze discrepantie niet 

op te maken. Er is echter geen informatie over non-respondenten over de motivatie en 

baanonzekerheid. Hier zou dus wel een verschil in antwoorden kunnen zitten en dit is een 

tekortkoming van het onderzoek. 

 

Een andere oorzaak van de slechte generaliseerbaarheid is dat het onderzoek maar op een 

enkel moment is uitgevoerd. De resultaten kunnen hierdoor gekleurd zijn door de 

actualiteit.  

 

Bij het afnemen van de interviews is door middel van doorvragen geprobeerd sociaal 

wenselijke antwoorden van de respondenten te voorkomen. Er is echter geen garantie dat 

dit in alle gevallen gelukt is. 

 

Een andere tekortkoming van het onderzoek is dat de vragenlijst niet vooraf gevalideerd 

is in eerdere onderzoeken. Ook heerst er een kwantitatieve onderzoekstraditie rond het 
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onderwerp motivatie, waardoor dit onderzoek minder goed bij eerdere onderzoeken 

aansluit, dan wanneer het onderzoek kwantitatief was verricht.   

 

Aanbevelingen voor nader onderzoek 

Aangeraden wordt nader onderzoek uit te voeren naar de invloed van tevredenheid over 

het salaris, werkdruk en baanonzekerheid in meerdere organisaties met verschillend 

karakter. Zo kunnen invloeden uit de context onderzocht worden, zoals de invloed van de 

aard van de medewerkers van de organisatie en de invloed van de verschillende 

omstandigheden waaronder salaris verstrekt wordt. 

 

Daarnaast wordt aanbevolen om bij nader onderzoek meer respondenten in de steekproef 

op te nemen. Dit moet leiden tot een hogere betrouwbaarheid van het onderzoek, zowel 

intern als extern, waarbij de resultaten beter generaliseerbaar worden. 

 

Bij vervolgonderzoek is het gewenst om het onderzoek op meerdere momenten uit te 

voeren. Hierdoor kan onderzocht worden in hoeverre de resultaten per moment 

verschillen en aan welke contextuele factor dit kan liggen.  

 

Door de kwalitatieve methode waarmee het onderzoek uitgevoerd is, was het mogelijk 

meerdere variabelen in het onderzoek mee te nemen. Tevens kwam er informatie 

beschikbaar over de context van de respondenten en de achtergrond van de antwoorden. 

Door het vervolgonderzoek echter kwantitatief uit te voeren met gevalideerde 

meetschalen, worden de resultaten meer generaliseerbaar en sluiten de resultaten beter 

aan bij de onderzoekstraditie.  

 

Implicaties voor de praktijk 

De resultaten uit het onderzoeken zijn contextgebonden en gericht op de onderzochte 

organisatie. Uit het onderzoek komen wel zaken naar voren die leerzaam zijn voor de 

praktijk. 
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De medewerkers bij de organisatie blijken in hoge mate autonoom gemotiveerd te zijn, 

doordat de nood naar autonomie, competentie en verbondenheid in hoge mate bevredigd 

wordt. Aangeraden wordt blijvend toe te zien op de bevrediging van deze noden. 

 

Salaris van de medewerkers kan een bron van ontevredenheid en demotivatie zijn. Dit 

kan weggenomen worden door meer doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie te 

creëren of door het salaris van de medewerkers aan te passen aan de standaard in de 

markt.  

 

Verder bleek te hoge en te lage werkdruk demotiverend te werken. Geadviseerd wordt 

deze verhouding stabiel te houden door secundaire zaken als trainingen en onderzoeken 

en dergelijke buiten de drukke periode te plaatsen.  

 

Tot slot wordt aangeraden aandacht te besteden aan de sfeer in de organisatie als 

heroverwegingen doorgevoerd gaan worden, door de onvoorspelbaarheid en 

oncontroleerbaarheid voor medewerkers te verkleinen. Dit kan op minstens drie manieren 

bereikt worden: door vroegtijdige en duidelijke communicatie, door participatie van 

medewerkers en door erop toe te zien dat beslissingen in de organisatie als rechtvaardig 

beschouwd worden door de medewerkers. 
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Appendix A: het interview 

 

Vragenlijst 

1. Het interview wordt eerst ingeleid, hierbij komen de volgende punten aan bod: 

- Een uitleg over de achtergrond van de interviewer; 

- Wat het doel van het onderzoek/interview is; 

- De te behandelen onderwerpen; 

- De tijd die het interview in beslag neemt; 

- Vertrouwelijkheid/opname. 

 

2. Op welke afdeling werkt u? 

3. Wat is uw functie / niveau in de organisatie? 

4. Hoeveel jaar en maanden bent u werkzaam bij de organisatie? 

5. Hoeveel uur werkt u volgens uw contract? 

 

Motivatie: 

6. Waarom hebt u destijds gekozen voor ACAM te werken? Wat waren uw belangrijkste 

redenen? 

7. Wat zijn nu uw belangrijkste redenen voor ACAM te blijven werken? 

 

Belangrijke drijfveren in het uitvoeren van het werk 

8. In welke mate wordt u gedreven in uw werk doordat u plezier heeft in de uitvoering 

van de taak? Dus puur omdat u het leuk vindt? 

9. In welke mate wordt u gedreven doordat u goed wil zijn in uw werk? 

10. Heeft u andere drijfveren in het uitvoeren van uw werk? 

 

Basisnoden: 

Autonomie:  

11. In hoeverre heeft u het gevoel dat u zelf kunt bepalen hoe u uw werk doet? Ervaart u 

vrije keuze in uw werk? 
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12a. In hoeverre bent u vrij om ideeën en meningen te geven over uw werk aan uw 

leidinggevenden? 

12b. Wordt u betrokken in de besluitvorming over zaken die voor u van belang zijn? 

 

Sociale verbondenheid: 

13. Hoe ervaart u het contact met uw collega’s? 

14. Hoe zou u de bedrijfscultuur beoordelen? 

 

Gevoel van competentie: 

15a. Heeft u regelmatig het gevoel wat te kunnen realiseren op uw werk?  

15b. In welke zin? (persoonlijk, voor de organisatie of voor de maatschappij) 

16a. In hoeverre voelt u waardering voor uw werk vanuit de organisatie?  

16b. Op welke manier? 

17a. Hoe ervaart u de begeleiding en ondersteuning vanuit de organisatie?  

17b. Krijgt u voldoende feedback? 

 

Salaris: 

18. In hoeverre bent u tevreden over uw salaris? 

19. In hoeverre bent u tevreden over de secundaire arbeidsvoorwaarden? 

20a. Beschouwt u uw salaris als rechtvaardig in vergelijking met collega’s binnen de 

gemeente Amsterdam?  

20b. En in vergelijking met collega’s uit hetzelfde vakgebied? 

21. In hoeverre geeft de organisatie door middel van uw salaris u informatie over hoe 

tevreden ze over u zijn? 

22. In hoeverre heeft de tevredenheid over het salaris invloed op uw motivatie? 

 

Baanonzekerheid: 

23a. Maakt u zich wel eens zorgen over het verlies van uw baan? 

23b. Maakt u zich wel eens zorgen over verandering van uw baan? 

23. Waarom? (hebben de economische omstandigheden eventueel invloed?) 

24. Hoe waarschijnlijk acht u het dat u in de nabije toekomst uw baan verliest?  
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25. Bent u tevreden over de baanzekerheid die ACAM u verschaft? (Wordt er door 

ACAM aan het psychologisch contract voldaan?) 

26. In welke mate ziet u de mogelijkheid om eventueel een andere baan te vinden? (Wat 

is uw employability?) 

27. Hoe ziet u uw eigen toekomst op lange termijn binnen ACAM? 

28. In hoeverre heeft baanonzekerheid invloed op uw motivatie? 

 

Werkdruk 

29. Wat vindt u van de verwachtingen die de organisatie van uw werkzaamheden heeft?  

30. In hoeverre heeft u het gevoel aan de eisen van het werk te kunnen voldoen? 

31a. In hoeverre ervaart u werkdruk?  

31b. Wat veroorzaakt deze werkdruk? 

32. Hoe gaat u om met werkdruk? 

33. Kunt u in uw momenten van werkdruk terecht bij collega’s? 

34. Hoe ervaart u de verhouding veel en weinig werkdruk in de loop van het jaar? 

35. In hoeverre heeft werkdruk invloed op uw motivatie? 
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Appendix B: analyse per respondent 

 

Algemene gegevens 

Afdeling: 

Functie: 

Dienstjaren: 

Contracturen: 

 

Motivatie 

Wat zijn voor de respondent redenen te werken bij ACAM? 

 

 

In hoeverre worden de basisnoden van de respondent bevredigd? 

Autonomie: 

 

 

Competentie: 

 

 

Verbondenheid: 

 

 

In hoeverre is de respondent autonoom gemotiveerd? 

 

 

Salaris 

In hoeverre is de respondent tevreden over het salaris? 

 

 

Welke oorzaken heeft dit? 
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Welke invloed heeft dit op de motivatie van de respondent? 

 

 

Baanonzekerheid 

In hoeverre ervaart de respondent baanonzekerheid? 

 

 

Welke oorzaken heeft dit? 

 

 

Welke invloed heeft dit op de motivatie van de respondent? 

 

 

 

Werkdruk 

In hoeverre ervaart de respondent werkdruk? 

 

 

Welke oorzaken heeft dit? 

 

 

Welke invloed heeft dit op de motivatie van de respondent? 

 

 

Overig 

Welke andere interessante zaken zijn aangedragen door de respondent? 

 


