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Voorwoord 
 
Voor u ligt het resultaat van vijf maanden kwalitatief onderzoek naar duurzaam ondernemen bij de 
Nederlandse Spoorwegen (NS). Deze scriptie vormt voor mij de afronding van het Masterprogramma 
Organisaties, Verandering en Management, aangeboden door het departement Bestuurs- en 
Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht. 

Specifiek heb ik onderzoek gedaan naar de betekenissen die NS middenmanagers verlenen aan 
duurzaam ondernemen. Sinds enkele jaren ben ik gefascineerd door de manier waarop termen als 
duurzaam ondernemen en maatschappelijke verantwoording wereldwijd zijn omarmt door 
uiteenlopende organisaties. Van middelgrote bedrijven tot multinationals, elke organisatie lijkt ‘iets 
met het thema te moeten’. Zo ook NS. In 2010 is daarom het programma Duurzamer Ondernemen 
(DO) opgericht, met als uitgangspunt een duurzamere organisatie te creëren. Het driejarige 
programma staat voor de uitdaging om 23.000 collega’s mee te krijgen in een duurzamere manier 
van werken en denken. Een organisatieverandering van formaat en een interessant 
onderzoeksterrein bovendien. 

Deze scriptie betekent voor mij meer dan het afronden van het Masterprogramma. Het betekent 
voor mij het afsluiten van een periode waarin het volgen van onderwijs door de jaren heen centraal 
stond. Na een middelbare schoolperiode van zeven jaar waarin ik Mavo -, Havo - en VWO routes 
volgde, heb ik mijn HBO diploma behaald via de opleidingen Toerisme en Communicatie. Om te 
eindigen met een WO-opleiding binnen het domein waar mijn passie ligt: organisatieverandering.  

Ik heb met veel plezier aan deze scriptie gewerkt. Ook heb ik met veel plezier samengewerkt om de 
scriptie tot stand te krijgen. Enkele mensen wil ik hier in het bijzonder bedanken voor hun bijdrage in 
het proces richting dit eindproduct. Mijn begeleider Jeroen Veldman in de eerste plaats voor de 
nuttige kritische sturing en feedback, gedurende het hele proces. In het bijzonder waardeer ik zijn 
bereikbaarheid en reactiesnelheid, dit werkte zeer prettig. Patricia Temme en Carola Wijdoogen wil 
ik bedanken voor hun rol in het mogelijk maken van dit onderzoek binnen NS. In deze samenwerking 
heb ik veel vrijheid ervaren en ondersteuning waar het nodig was. Mijn intervisiegroep wil ik 
bedanken voor de nuttige feedbacksessies gedurende enkele maanden, het heeft me soms direct en 
soms indirect geholpen om volgende stappen te maken. Jeroen Vermeulen en Dewi van Deurssen wil 
ik bedanken voor de gesprekken die ik met hen heb gehad toen ik in de opzetfase ‘vast’ zat. Jeroen 
Brevet bedank ik voor het bewerken van het NS-logo, zoals gebruikt op het voorblad. Tot slot wil ik 
mijn vriendin Ilja Laheij bedanken voor haar steun gedurende de hele scriptieperiode. Ik heb aan 
haar niet alleen een continue steun in de rug ervaren, maar in fases ook een inhoudelijke 
sparringpartner. Allen bijzonder bedankt.  

Ik wens u veel plezier tijdens het lezen van deze scriptie! 

 
Bas Maier 
Amsterdam, juli 2011 
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1. Samenvatting 
 
Deze scriptie belicht de onderzoeksvraag: ‘Hoe geven middenmanagers betekenis aan duurzaam 
ondernemen (DO) bij de Nederlandse Spoorwegen (NS) en welke invloed kan dit hebben op het 
organisatieveranderingsproces?’ Deze vraag komt voort uit de probleemstelling dat de NS-afdeling 
Duurzaam Ondernemen een afstand ervaart tussen strategie en werkvloer in de implementatie van 
het programma DO. NS-middenmanagers staan in dit etnografisch onderzoek centraal, omdat zij de 
brug vormen tussen strategie en werkvloer.  
NS wordt door middenmanagers ervaren als een verzameling van autonome bedrijfsonderdelen en 
bedrijfsculturen. Ook de NS-medewerkers genieten een relatief grote mate van zelfstandigheid. Deze 
zelfstandigheid maakt organisatieveranderingen bij NS tot interne verkoopprocessen. Binnen deze 
verkoopprocessen ervaren de middenmanagers het thema duurzaamheid als ‘zacht’ en ‘secundair’. 
Het programma DO leidt bij NS-middenmanagers bovendien tot een identiteitsvraag: ‘Wat wil NS 
zijn?’ Zolang deze vraag op strategisch niveau onvoldoende wordt beantwoord, wordt het 
programma DO geïnterpreteerd als een verzameling van (positieve) initiatieven zonder helder kader 
van betekenis. Tot slot leeft er binnen NS de angst voor sociale uitsluiting, in het geval van een te 
grote verbondenheid met het thema duurzaamheid.  
De belangrijkste conclusie is dat er voor NS-middenmanagers onvoldoende ‘verkooppotentieel’ is 
ontwikkeld om het programma DO te vertalen naar de werkvloer. Hierdoor blijft DO voornamelijk 
een thema op strategisch niveau. De belangrijkste aanbeveling voor het programma DO is dat het 
zich moeten richten op het realiseren van duurzame KPI’s voor middenmanagent.  
De onderzoeksresultaten kunnen gegeneraliseerd worden naar andere organisaties, op basis van 
vergelijkbaarheid. 
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2. Inleiding 

 
2.1 NS, duurzaam ondernemen (DO) en middenmanagers 
Om het afstudeeronderzoek in een breder kader te kunnen plaatsen, schets ik in de inleiding de 
onderzoekcontext. Dit zal ik doen door te beginnen met een beschrijving van de 
onderzoeksorganisatie, de veranderingen in de organisatiecontext en de strategieverandering. 
Hierna introduceer ik het concept ‘duurzaam ondernemen’ (DO)1 en de rol van middenmanagement 
in het onderzoek. Tot slot presenteer ik de doelstelling, vraagstelling, de onderzoeksbenadering en 
de relevantie van mijn scriptie.  
 
2.1.1 De Nederlandse Spoorwegen 
N.V. Nederlandse Spoorwegen (NS) is een Nederlands spoorwegbedrijf. De NS maakt gebruik van het 
Nederlandse spoorwegnet, dat door ProRail wordt beheerd. Het Nederlandse spoorwegnet is het op 
twee na drukste spoorwegnet ter wereld en het drukste in Europa. In verhouding tot de bevolking 
(ongeveer 6,5 procent van de gehele bevolking reist iedere dag per trein) of de lengte van het spoor 
is het Nederlandse spoorwegnet zelfs het drukste ter wereld. De NS is tot op heden de grootste 
gebruiker van dit net. De belangrijkste en bekendste activiteit van de NS is altijd reizigersvervoer per 
spoor geweest. Sinds de verzelfstandiging in 1996 is deze activiteit ondergebracht bij het 
bedrijfsonderdeel NS Reizigers BV (Veenendaal, 2004)2. 
 
De NS is een semipublieke organisatie, wat inhoudt dat de Nederlandse overheid 100% 
aandeelhouder is van de N.V., maar dat groepen die onder deze holding vallen zelfstandig opereren. 
De overheid bemoeit zich zodoende niet met de dagelijkse gang van zaken, maar heeft wel inspraak 
in het beleid. De NS mag dus ook winst maken bijvoorbeeld. Ook draagt NS jaarlijks een vergoeding 
af aan de overheid voor het gebruik van het spoor. Noordegraaf (2003) benoemt dit als een ‘hybride 
organisatie’. Dit is een organisatie die zich in het midden bevindt op het publieke-private spectrum 
van het bedrijvenlandschap in Nederland.  
Sinds het afstoten van bedrijfsonderdeel Strukton in 2010, bestaat de NS uit een kleine 23.000 
medewerkers (NS Jaarverslag 2010, p. 75)3. De holdingconstructie van NS ziet er schematisch als 
volgt uit: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 1: Organigram Nederlandse Spoorwegen (NS) 

                                                           
1
 ‘DO’ wordt in dit document toegepast als afkorting voor Duurzaam Ondernemen. 

2 Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_Spoorwegen  (geraadpleegd op 11-02-2011)   
3
  Bron: http://www.ns.nl/cs/Satellite/jaarverslag (geraadpleegd op 02-04-2011) 

http://www.ns.nl/cs/Satellite/jaarverslag
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Zoals in figuur 1 te zien is, wordt er binnen de holding een schifting aangebracht tussen 
Reizigersvervoer en Knooppunt Ontwikkeling & -Exploitatie. Binnen deze onderverdeling zijn diverse 
bedrijfsonderdelen te onderscheiden, zoals NS Reizigers (NSR). NSR is met ongeveer 13.000 
medewerkers het grootste bedrijfsonderdeel van de NS. Dit bedrijfsonderdeel wordt weer verder 
gesplitst in diverse afdelingen, zoals hierna wordt weergegeven. 
 

 
Figuur 2: Organigram NS Reizigers 

 
Zoals weergegeven in figuur 2 is het bedrijfsonderdeel NSR gesplitst in 4 disciplines; commercie, 
operations, financiën en P&O. Per discipline zijn er verschillende afdelingen te onderscheiden die 
rapporteren aan hun directeur. Mijn onderzoek zal zich richten op middenmanagers van diverse 
bedrijfsonderdelen van NS, dus niet alleen op middenmanagers van NSR. Het voert echter te ver om 
hier de organigrammen van alle bedrijfsonderdelen te belichten. Om toch een indicatie te geven van 
de structuur van de organisatie is in figuur 2 daarom het grootste bedrijfsonderdeel belicht; NSR. Het 
merendeel van de respondenten voor mijn onderzoek is werkzaam binnen dit bedrijfsonderdeel, 
daarnaast heeft het programma DO een fysieke werkplek gekregen binnen NSR.  
 
Er zijn twee bedrijfsonderdelen niet meegenomen in dit onderzoek. Bedrijfsonderdeel Abellio is 
buiten beschouwing gelaten, omdat het vooral activiteiten over de Nederlandse grens onderneemt 
en daarmee - in eerste instantie - niet onder het DO-beleid in Nederland valt. NS HiSpeed is het 
tweede bedrijfsonderdeel dat niet is meegenomen in dit onderzoek. NS HiSpeed is namelijk in haar 
organisatie relatief ‘plat’ waardoor het in verhouding met andere bedrijfsonderdelen minder 
middenmanagers kent. Dit maakte NS HiSpeed als bedrijfsonderdeel minder geschikt om mee te 
nemen in dit onderzoek. Meer informatie over de selectie van respondenten volgt in hoofdstuk 4 
(ontwerp en methoden voor onderzoek).  
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2.1.2 Een veranderende context 
De context waarbinnen de NS opereert is continu in beweging. Het thema DO is een voorbeeld van 
die dynamische omgeving. Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft in 2002 onderzoek 
gedaan naar de beweegredenen van Nederlandse ondernemingen om te starten met DO4. Dit blijkt 
een mengeling van commerciële - en maatschappelijke belangen. Aan de ene kant doen 
ondernemingen het vanuit betrokkenheid met de samenleving, aan de andere kant vanwege de 
positieve PR en naamsbekendheid die het oplevert. Uit een ander onderzoek van hetzelfde 
Ministerie van EZ blijkt dat, in 2002, in totaal 375.000 actieve Nederlandse bedrijven gemiddeld 0.7% 
van hun omzet spendeerden aan DO-activiteiten. Bovendien laat onderzoek van PWC - onder ruim 
200 grote Nederlandse bedrijven - in 2009 zien dat dat bijna 75% van de organisaties geen plannen 
heeft om duurzame investeringen te schrappen als gevolg van de financiële crisis5. In tegendeel, 20% 
van de ondervraagde bedrijven heeft besloten meer te investeren in DO.  
 
Voor een ‘hybride organisatie’ als de NS zijn de politieke opinies omtrent DO - naast de hiervoor 
beschreven commerciële en maatschappelijke belangen - evenzeer belangrijk. In de nota Programma 
Duurzame Bedrijfsvoering Rijksoverheid staat uiteengezet hoe de Nederlandse Rijksoverheid een 
voorbeeldfunctie wil vervullen als duurzame werkgever en als duurzame partner voor profit- en non-
profit organisaties6. De in 2010 opgestelde nota - afkomstig van het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken & Koninkrijksrelaties - beschrijft hoe het Rijk zich als doel stelt om in de periode 2009 - 2011 
een CO₂-reductie van tenminste 105.000 ton en een kostenbesparing van tenminste € 27 miljoen te 
realiseren. Hiervoor heeft zij zichzelf duurzame deeldoelen gesteld, maar stelt ze ook duurzame eisen 
aan haar leveranciers. Een van de onderdelen van de duurzame bedrijfsvoering van de Rijksoverheid 
is ‘duurzame mobiliteit’, waarbij van leveranciers gevraagd wordt om bij te dragen aan de duurzame 
doelstellingen op dit gebied. Voor NS houdt dit in dat ze haar bedrijfsvoering moet aanpassen aan de 
duurzame doelstellingen van de Rijksoverheid.  
 
Een bijkomende factor die maakt dat NS duurzamer zal moeten opereren, is het gegeven dat er in de 
politiek nog geen overeenstemming lijkt te bestaan over het al dan niet verlengen van het contract 
met NS7. Het huidige contract met NS - ook wel concessie genoemd - loopt af in 2015. Deze concessie 
maakt NS de hoofdvervoerder op het Nederlandse spoor. Echter, coalitiepartners VVD en CDA zijn er 
nog niet uit of deze concessie met NS moet worden verlengd via een onderhandse constructie, of dat 
NS mee moet dingen in een openbare Europese aanbesteding8. In dat laatste geval zal NS moeten 
concurreren met mogelijke buitenlandse partijen als Deutsche Bahn en SNCF (Franse Spoorwegen), 
waarbij een meewegende factor zal zijn wat de biedende partijen in huis hebben om bij te dragen 
aan de duurzame doelen van de Rijksoverheid. 
 
Een laatste noodzaak voor de NS om DO te introduceren komt voort uit de ontwikkelingen in de 
autobranche. Uit een vergadering van de NS-afdeling Materieel (14/04/2011) komt de volgende 
tekst: ”Indien de ontwikkelingen in de autobranche zich voortzetten zoals ze nu doen, is de elektrische 
auto in 2020 duurzamer dan de trein. Gecombineerd met het gegeven dat 10% van de NS-klanten 
voor de trein kiest vanwege het duurzame karakter ten opzichte van de auto, kan het niet meegaan in 
de duurzame ontwikkelingen op termijn klanten - en dus geld - kosten.” Het voortbestaan van de 
organisatie hangt, volgens de geciteerde NS-medewerker, samen met de duurzame ontwikkelingen 
in de mobiliteitsbranche. Het niet meegaan in deze ontwikkeling kan financiële gevolgen hebben 
voor NS en wellicht, op termijn, haar medewerkers.  

                                                           
4 Bron: www.minez.nl (geraadpleegd op 01-03-2011) 
5 Bron: http://www.pwc.com/nl/nl/forms/download/duurzaamheidsbarometer-meting-8.jhtml (geraadpleegd op 01-03-2011) 
6 Bron: http://www.duurzamebedrijfsvoeringrijk.nl/projecten/1299074996/Programma-Duurzame-Bedrijfsvoering-Rijk/ (geraadpleegd op 

30-03-2011) 
7 Bron: http://www.nrc.nl/nieuws/2010/12/31/ns-ook-na-2015-hoofdvervoerder-op-spoor/ (geraadpleegd op 30-03-2011) 
8 Deze situatie geldt ten tijde van dit schrijven; juni 2011 

http://www.minez.nl/
http://www.pwc.com/nl/nl/forms/download/duurzaamheidsbarometer-meting-8.jhtml
http://www.duurzamebedrijfsvoeringrijk.nl/projecten/1299074996/Programma-Duurzame-Bedrijfsvoering-Rijk/
http://www.nrc.nl/nieuws/2010/12/31/ns-ook-na-2015-hoofdvervoerder-op-spoor/
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2.1.3 Strategieverandering per 2010 
In 2009 is de huidige NS president-directeur Bert Meerstadt aangetreden en is de koers van de 
organisatie opnieuw onder de loep gelegd. Met het oog op de concessieverlenging in 2015 is 
besloten om de publieke rol van de NS mede invulling te geven met het thema DO. In het NS 
Jaarverslag van 2009 (p. 41)9 wordt duurzaam ondernemen benoemd als thema voor de toekomst: 
“NS neemt leiderschap op het gebied van duurzaamheid vanuit de overtuiging dat alleen 
duurzaamheid de basis 
vormt voor een goede 
continuïteit en winst-
gevendheid(…).” In 2010 is 
DO als een integraal 
strategisch thema opge-
nomen in de visie van NS. In 
het NS Jaarverslag van 2010 
(p. 18)10 wordt DO om-
schreven als een “succes-
factor om gestelde ambities 
te bereiken.” In totaal zijn er 
zes strategische thema’s die 
gezamenlijk de kern van de 
NS-strategie vormen. De 
eerste drie zijn zogeheten 
ambitie-gedreven thema’s 
en de laatste drie zijn 
zogeheten succesfactoren. In 
figuur 3 staan de zes 
strategische thema’s weer-
gegeven (zoals opgesteld in 
2010). 

Figuur 3: De strategie van NS met duurzaamheid als strategisch thema 

 
Intern bij NS zijn er communicatiemiddelen ontwikkeld om de 
strategie te communiceren richting de medewerkers en bezoekers. 
Figuur 4 is daar een voorbeeld van. De zes vlakken van ‘de 
strategiekubus’ laten alle strategische thema’s zien. Deze 
strategiekubus (of kubus) is in nagenoeg elk kantoor te vinden 
binnen NS. Het groene vlak staat voor het strategische thema 
duurzaamheid, of DO. Mocht u verder in dit verslag lezen over ‘de 
kubus’ (bijvoorbeeld in het datahoofdstuk), dan wordt hiermee 
gedoeld op de 6 vlakken van de kubus die samen de strategie van 
NS-groep uitbeelden.  
 

 
 

Figuur 4: De NS strategiekubus 
 
 
 

                                                           
9 Bron: http://www.udoc.nl/docs/ce5671/ns-jaarverslag-2009/ (geraadpleegd op 19-06-2011) 
10

 Bron: http://www.ns.nl/cs/Satellite/jaarverslag (geraadpleegd op 02-04-2011) 

http://www.udoc.nl/docs/ce5671/ns-jaarverslag-2009/
http://www.ns.nl/cs/Satellite/jaarverslag
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2.1.4 Duurzaam Ondernemen 
De NS is sinds maart 2010 begonnen met het operationaliseren van het strategische thema DO. De 
tactiek hiervoor bestaat enerzijds uit het borgen van duurzame doelstellingen in de 
bedrijfsprocessen. Hiervoor is een (NedTrain-)directielid met een portefeuille DO aangewezen. 
Tevens is er een afdeling DO, een werkgroep DO en een council DO ingericht. Samen vormen deze 
NS-medewerkers de formele organisatie; verantwoordelijk voor het uitzetten en implementeren van 
het DO-beleid in de organisatie.  
Hiernaast zijn vanaf 2010 de duurzame doelstellingen verankerd in de planning & control-cyclus van 
NS (NS Jaarverslag 2010, p. 28)11. Deze procesmatige zijde van de DO-strategie vormt ‘de harde 
implementatie’ binnen het organisatieveranderingsproces; doelen, resultaten en cijfers bepalen de 
koers.  
Anderzijds bestaat de operationalisatie van DO uit een ‘zachte implementatie’; via informele 
bijeenkomsten wordt getracht zo veel mogelijk medewerkers op vrijwillige basis te betrekken bij het 
thema DO, een tactiek die zich metaforisch laat vertalen in ‘een olievlekwerking’. Binnen NS wordt de 
groep medewerkers die vrijwillig is betrokken bij de DO-strategie de informele organisatie genoemd.  
 
Om een inzicht te krijgen in de ‘harde’ en de ‘zachte’ implementatie van DO, zijn hierna de twee 
implementatieprocessen in grote lijnen weergegeven. In figuur 5 staat de formele organisatie 
weergegeven, ingedeeld naar de afdelingen en managementlagen die verantwoordelijk zijn voor de 
harde implementatie. DO is binnen NS ingedeeld naar het model van Elkington (1999) waarin de 
balans tussen ‘people’, ‘planet’ en ‘profit’ centraal staat. Meer informatie over deze balans staat 
opgenomen in de volgende sub-paragraaf. Figuur 6 laat zien hoe getracht wordt de informele 
organisatie te betrekken bij DO en zo via “een olievlekwerking” de informele organisatie uit te 
breiden; de zachte implementatie.  
 

 
Figuur 5: De ‘harde implementatie’ van DO     Figuur 6: De ‘zachte implementatie’ van DO 

 
Figuur 6 laat zien waar de NS op problemen stuit; er wordt (door de formele organisatie) een kloof 
ervaren tussen de formele organisatie en “de rest van de organisatie” omtrent DO. Op dit moment 
zijn er ongeveer 100 NS-medewerkers die deel uitmaken van de informele organisatie, terwijl de 
totale organisatie uit ongeveer 23.000 medewerkers bestaat. De kloof die wordt ervaren, wordt door 
Cramer et al. (2004) beschreven als een belangrijke - maar lastige - stap in het proces naar een 
duurzamere organisatie; het creëren van intern draagvlak voor DO. Ik kom hier later op terug in de 
vorm van de probleembeschrijving in sub-paragraaf 2.1.5. In de volgende sub-paragraaf worden nu 
eerst ‘de drie P’s’ van DO bij NS toegelicht: people, planet, profit.  
 

                                                           
11 Bron: http://www.ns.nl/cs/Satellite/jaarverslag (geraadpleegd op 02-04-2011) 

http://www.ns.nl/cs/Satellite/jaarverslag
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2.1.4.1 De drie P’s: people, planet, profit 
Zoals gezegd wordt het DO-beleid bij NS vormgegeven rondom de dimensies people, planet en profit. 
Hiermee houdt NS het model van Elkington (1999) aan om doelen op te stellen voor het programma 
DO. In de literatuur echter bestaat geen consensus over de exacte definitie van duurzaam 
ondernemen (DO), duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) of corporate 
social responsibility (CSR)12. Een definitie die desondanks vaker wordt aangehaald komt uit het 
rapport ‘De winst van waarden’ (2002), afkomstig van de Sociaal Economische Raad (SER)13. Hierin 
wordt DO beschreven als: ‘Een bedrijf neemt een zichtbare rol in de maatschappij op zich die verder 
gaat dan de core-business en dan waartoe de wet verplicht, en die leidt tot toegevoegde waarde voor 
het bedrijf en de maatschappij.’ (De winst van waarden, 2000, p.11). Binnen NS wordt deze definitie 
van de SER aangehouden, echter niet onder de titel MVO - zoals de SER doet - maar onder de titel 
DO14.  
 
Ondanks de verschillende definities in de literatuur over DO, zijn er toch terugkerende elementen te 
herkennen in de verschillende definities. Deze elementen zijn ‘het nemen van verantwoordelijkheid’, 
‘continuïteit’, ‘stakeholders’ en ‘de triple bottom line’. Met name de triple bottom line staat in vele 
definities centraal; people, planet en profit.  Een voorbeeld daarvan is de volgende: ‘Gericht op het 
leggen van een koppeling tussen het financiële rendement van een bedrijf en de prestatie op 
ecologisch en sociaal gebied.” (Cramer, Rutten en Van Tilburg, 2001). Elkington (1999) heeft deze 
‘drie P’s’ in een model weergegeven ten opzichte van duurzaamheid, zie figuur 7: 
 

       
   Figuur 7: Triple P-benadering: people, planet, profit. (Elkington, 1999) 
 
Cramer (2009) licht elke ‘P’ als volgt toe: 
•People. De sociale consequenties van haar handelen; 
•Planet. De ecologische consequenties van ondernemen; 
•Profit. De economische consequenties van ondernemen. 
 
Het programma DO bij NS is tevens vormgegeven rondom deze ‘3 P’s’. Alleen op het gebied van 
profit zijn geen concrete duurzame doelen gesteld, behalve de organisatiebrede regel dat 
budgetuitgaven een return on investment (ROI) moeten kennen van 7%. Interessant is nu om te 
bekijken hoe de afdeling DO doelen heeft opgesteld langs deze drie P’s. De inhoud van het 

                                                           
12

 In de literatuur worden deze termen door elkaar heen gebruikt. 
13

Bron: http://www.ser.nl/nl/publicaties/adviezen/2000-2007/2000/b19054.aspx (geraadpleegd op 20-06-2011) 
14

 Dit heeft als reden dat NS zichzelf ook voor het SER-rapport als een organisatie met een maatschappelijke inslag beschouwde. Indien NS 

nu een programma MVO zou starten, zou dat tot de vraag kunnen leiden in hoeverre NS voor die tijd niet maatschappelijk verantwoord 
ondernam. Vandaar dat de voorkeur is gegeven aan de term DO. 

http://www.ser.nl/nl/publicaties/adviezen/2000-2007/2000/b19054.aspx
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programma DO is een van de onderwerpen in de volgende sub-paragraaf, waarin ik specifiek inzoom 
op de organisatie van het programma DO.  
 
2.1.4.2 Programma Duurzaam Ondernemen (DO) 
Het programma DO vormt het hart van het strategische thema duurzaamheid. In maart 2010 heeft 
de NS-groepsraad (gevormd door de NS-groep directie en de directies van de bedrijfsonderdelen) 
groen licht gegeven voor de start en inrichting van het programma DO. De manier waarop het 
programma DO in het eerste jaar te werk gaat is door het uitvergroten en aanjagen van bestaande 
duurzame initiatieven binnen de organisatie. Het programma doet dit door het aandragen van 
instrumenten en kennis. Of, zoals een middenmanager het verwoordde: “Ze - de programmaleden - 
gaan daar waar al energie zit” (22/04/2011). Zodoende is het programma DO verantwoordelijk voor 
de coördinatie en stimulatie van de duurzame ontwikkeling binnen NS. De verantwoordelijkheid voor 
de uiteindelijke uitvoering van de duurzame doelen echter, ligt - in de nabije toekomst - bij de 
bedrijfsonderdelen en (midden)managers.  

 
Het doel van het programma DO is 
tweeledig. Enerzijds is het doel het 
inbedden van DO-targets in de bedrijfs-
processen. Deze DO-targets worden 
binnen NS ‘speerpunten’ genoemd (zie 
figuur 8). Dit maakt deel uit van de 
‘harde implementatie’.  
Anderzijds is het doel van het 
programma om zoveel mogelijk mensen 
betrokken te krijgen bij het onderwerp 
DO en zo de informele organisatie te 
laten groeien. Dit maakt deel uit van de 
‘zachte implementatie’.  
De NS-groepsraad heeft het programma 
DO opgericht voor een periode van drie 
jaar; van 2010 - 2012 (NS Jaarverslag 
2010, p. 25)15.  
 
  
 
 

Figuur 8: De speerpunten van het programma DO
16

 

 
De uitvoering van de DO speerpunten is - of wordt - onderdeel is van de reguliere bedrijfsprocessen 
(NS Jaarverslag 2010, p. 25)17. De verschillende speerpunten kennen verschillende termijnen 
waarbinnen ze gerealiseerd moeten worden. Dit houdt verband met de verschillende werkprocessen 
waarbinnen de speerpunten gerealiseerd moeten worden. Zo houdt de doelstelling op het gebied 
van ‘geluid’ verband met de cycli waarin materieel onderhouden en vervangen wordt, zodoende ligt 
de doelstelling relatief ver weg (2030). Een voorbeeld van de afvaldoelstelling is weergegeven in 
figuur 9; afval wordt grondstof door afgedankte vertrekstaten te (her)gebruiken als dienbladen op 
kantoor.  

                                                           
15 Bron: http://www.ns.nl/cs/Satellite/jaarverslag (geraadpleegd op 02-04-2011) 
16

 Ten tijde van dit schrijven (juni 2011) waren de speerpunten deels nog in ontwikkeling. De huidige situatie kan afwijken van de 

speerpunten in figuur 8. 
17 Bron: http://www.ns.nl/cs/Satellite/jaarverslag (geraadpleegd op 02-04-2011) 

http://www.ns.nl/cs/Satellite/jaarverslag
http://www.ns.nl/cs/Satellite/jaarverslag
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De groep NS-medewerkers die verantwoordelijk is voor de implementatie van deze DO-speerpunten, 
wordt de formele organisatie genoemd. Deze formele organisatie bestaat uit een DO council, een DO 
werkgroep en een afdeling DO (zie ook figuur 5). De council is een besluitvoorbereidend en 
beleidvoorbereidend gremium. Voorgenomen besluiten en 
beleid worden ter goedkeuring aan de Groepsraad 
voorgedragen. (NS Jaarverslag 2010, p. 25)18. De werkgroep DO 
bestaat uit DO-coördinatoren uit elk NS-bedrijfsonderdeel en 
enkele corporate diensten. De afdeling DO bestaat uit drie 
personen; een programmadirecteur, een programmamanager 
en een portfoliomanager. De afdeling DO is tevens de locatie 
waar ‘mijn werkplek’ zich bevond gedurende het onderzoek en 
waar ik veelvuldig heb geobserveerd. 

         Figuur 9: Voorbeeld van de afvaldoelstelling  
2.1.5 Middenmanagement en probleembeschrijving 
Gesteld kan worden dat het organisatieveranderingsproces omtrent DO bij NS zich momenteel 
bevindt tussen het borgen van duurzame doelen in de bedrijfsprocessen ( de ‘harde implementatie’) 
en het creëren van intern draagvlak (de ‘zachte implementatie’). Iedere NS-medewerker zal nu en in 
de toekomst formeel te maken krijgen met de harde kant van deze implementatie; de 
verantwoordelijkheden voor het halen van de duurzame doelen zullen worden uitgesmeerd over de 
medewerkers in de proceslijnen. 
 
Het volgen van een ‘harde implementatie’ an sich lijkt niet voldoende om de DO-implementatie te 
laten slagen. In de literatuur wordt een aantal redenen gegeven voor het niet slagen van DO-
beleidsimplementatie. Zo wordt er door verschillende wetenschappers geschreven over het gebrek 
aan concretisering van DO; medewerkers verzetten zich tegen de verandering omdat ze het 
probleem niet begrijpen (Eccles, 1994). Onzekerheid over de inhoud van DO kan verklaard worden 
door het gebrek aan informatie over het onderwerp (Cramer et al., 2004). Bovendien is wat er onder 
DO valt in grote mate ambigu te noemen (Garriga & Melé, 2004). Bovenstaande factoren geven het 
implementatieproces van DO een meerduidig en complex karakter. 
Dit complexe en meerduidige karakter van DO in het proces van organisatieverandering vraagt om 
een vertaling naar de specifieke werkcontext, wil het concept DO intern van de grond komen. In de 
vertaling naar de specifieke werkcontext is het bij NS bovendien interessant om te onderzoeken of en 
hoe de semipublieke identiteit hierin een rol speelt. Vlieger et al., (2004) onderstrepen de gedachte 
dat de invulling van DO afhankelijk is van product, plaats en tijd. Binnen dit vertalingsproces spelen 
middenmanagers een belangrijke rol. In vergelijkend onderzoek naar de implementatie van DO in 
organisaties uit Nederland, Engeland en Duitsland bleek dat middenmanagement een cruciale 
sturende kracht is voor het veranderproces omtrent DO19.  
 
Ook binnen NS heeft de groep middenmanagers een strategische rol in het DO-implementatieproces. 
Zoals beschreven bevindt de DO-implementatie zich tussen een ‘harde implementatie’ en een ‘zachte 
implementatie’. Om beide verandertactieken in de nabije toekomst meer gestalte te kunnen geven, 
zijn de middenmanagers van strategisch belang. Zij worden verwacht de harde kant van de DO-
strategie te vertalen naar de werkvloer. Tegelijkertijd ontvangen zij signalen van de werkvloer over 
de (zachte kant van de) DO-strategie. De middenmanagers vervullen zo een brugfunctie tussen de 
formele organisatie en de (potentiële) informele organisatie in het organisatieveranderingsproces 
van DO.  
 

                                                           
18 Bron: http://www.ns.nl/cs/Satellite/jaarverslag (geraadpleegd op 02-04-2011) 
19

 Bron: http://doc.utwente.nl/50724/1/papergintot.pdf (geraadpleegd op 28-03-2011) 

http://www.ns.nl/cs/Satellite/jaarverslag
http://doc.utwente.nl/50724/1/papergintot.pdf
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2.2 Doelstelling 
Met mijn onderzoek beschrijf en verklaar ik op welke manier de NS-middenmanagers betekenis 
geven aan DO en welke invloed dit kan hebben op het organisatieveranderingsproces. Zoals 
beschreven in sub-paragraaf 2.1.4 ervaart de formele organisatie omtrent DO een kloof ten opzichte 
van ‘de rest van de NS-organisatie’. De afstand die wordt ervaren kan worden omschreven als de 
afstand tussen strategie en werkvloer met betrekking tot het thema DO. Dit kan een aantal redenen 
hebben. De duurzaamheidsstrategie van NS in haar huidige vorm is bijvoorbeeld relatief jong, ten 
tijde van dit schrijven bijvoorbeeld bestaat het DO-programma anderhalf jaar. Echter, een reden voor 
de gepercipieerde afstand tussen de DO-strategie en werkvloer kan ook zijn een gebrek aan 
(eenduidige) informatie, een gebrek aan middelen (zoals tijd en geld), gebrek aan duidelijke doelen, 
of een gebrek aan motivatie om bij te dragen aan DO. De aanleiding voor dit onderzoek is het 
gegeven dat er door de afdeling DO een afstand wordt ervaren ten opzichte van andere lagen binnen 
de organisatie, maar waarom onduidelijk is. Met mijn onderzoek wil ik een antwoord bieden op deze 
‘waarom-vraag’ door de managementlaag te onderzoeken die een brugfunctie vervult tussen 
strategie en werkvloer, namelijk middenmanagement.  

2.3 Vraagstelling 
Het is binnen NS onduidelijk waarom er een afstand bestaat tussen strategie en werkvloer omtrent 
DO. Tegelijkertijd schrijft de theorie voor dat middenmanagers een strategische brug tussen ‘de top’ 
en ‘de uitvoering’ binnen organisaties. Deze twee elementen leiden samen tot een onderzoeksvraag 
die belicht hoe middenmanagers betekenis geven aan duurzaam ondernemen bij NS. Om een 
antwoord te kunnen geven op de probleemstelling echter, belicht ik tevens de veranderstrategie die 
intern wordt gehanteerd bij de DO-implementatie. Zodoende tracht ik inzichtelijk te maken hoe de 
betekenisgeving van middenmanagers aan DO zich verhoudt tot de gehanteerde strategie voor de 
DO-implementatie. Mijn onderzoeksvraag luidt:  
Hoe geven middenmanagers betekenis aan duurzaam ondernemen bij de Nederlandse Spoorwegen 
en welke invloed kan dit hebben op het organisatieveranderingsproces? 

In hoofdstuk 4 (ontwerp en methoden van onderzoek) zal ik verder ingaan op de onderzoeksvraag en 
de onderzoeksmethoden. 
 
2.4. Onderzoeksbenadering 
Deze scriptie vormt het verslag van een interpretatief kwalitatief afstudeeronderzoek. Uitgangspunt 
van de interpretatieve variant van het kwalitatieve onderzoek is het specifieke karakter van de 
sociale werkelijkheid. Hierbij wordt verondersteld dat er niet zoiets is als een ‘externe werkelijkheid’. 
Integendeel, er wordt verondersteld dat mensen betekenis geven aan verschijnselen en dat ze die 
betekenissen onderling uitwisselen in hun alledaagse interacties, zodanig dat ze gezamenlijk een 
werkelijkheid construeren. In de werkwijze van het kwalitatieve onderzoek trekt men conclusies uit 
dit uitgangspunt. De onderzoeker wil te weten komen hoe de mensen die hij onderzoekt de sociale 
situatie interpreteren (Boeije, 2005). Om de geconstrueerde werkelijkheid van dichtbij mee te 
kunnen maken, zet ik in dit onderzoek mijzelf ‘als instrument’ in om data te verzamelen. Dit doe ik 
door onderzoekmethodes als de participerende observatie en het semigestructureerde interview toe 
te passen. Daarnaast heb ik documentanalyses uitgevoerd om (achtergrond)informatie te verkrijgen 
over het programma DO en de NS-organisatiecultuur. Meer informatie over de 
onderzoeksbenadering en methoden staat beschreven in hoofdstuk 4 (ontwerp en methoden van 
onderzoek). 
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2.5 Relevantie 
2.5.1 Praktische relevantie 
De praktische relevantie van dit onderzoek ligt in eerste instantie besloten in het antwoord op de 
onderzoeksvraag. Er is binnen NS relatief weinig zicht op het vertaalproces van de DO-strategie naar 
de werkvloer en de rol die middenmanagers daarin innemen. Door een antwoord te geven op de 
onderzoeksvraag belicht dit onderzoek het vertaalproces van DO-strategie naar DO-uitvoering. In dit 
vertaalproces zijn een aantal stappen te herkennen, zo stellen Cramer & Van der Heijden (2005). Zij 
deden onderzoek naar de DO-implementatie binnen 18 Nederlandse bedrijven, of multinationals met 
vestigingen in Nederland. Zij stelden naar aanleiding hiervan dat in de invoering van DO bepaalde 
fases te onderscheiden zijn. Naarmate deze fases worden doorlopen, gaat betekenisgeving een 
steeds belangrijkere rol spelen. Elke fase kent zijn eigen kenmerken, zoals hierna kort toegelicht. 
 
Fase 1: Diffuse ontvankelijkheid voor DO. Zo begint elk DO-proces. Het belangrijkste resultaat van 
deze fase is dat DO op de interne agenda van de organisatie komt. 
Fase 2: Daadwerkelijk aan de slag: DO concretiseren binnen de organisatie. Dit vindt plaats door het 
benoemen van een coördinerende inspirator binnen de organisatie. Er komen fysieke uitingen 
(bijvoorbeeld posters) van het programma DO of het thema DO. Gaandeweg ontstaat er een - nog 
ruim geformuleerde - overeenstemming over de interne definitie van DO.  
Fase 3: Het interne draagvlak vergroten. In fase 2 raken er steeds meer medewerkers bij betrokken 
en er ontstaat zodoende een nieuwe fase; een verschuiving naar een gedeeld waardenkader over 
DO. Dit kan een nieuwe betekenis en invulling zijn van het bestaande waardenkader. 
Fase 4: Het ontstaan van gedeelde waarden. De mentale verandering naar een duurzamere 
organisatie, maakt dat er binnen de onderneming gedeelde waarden ontstaan. Dit zijn gedeelde 
waarden over de huidige en de toekomstige maatschappelijke, sociale en financiële positionering.  
 
Bovenstaand 4-fasenmodel geeft het proces van DO-implementatie weer, met een belangrijke rol 
voor betekenisgeving. Hoewel niet alle bovenstaande stappen overeenkomen met het 
interpretatieve culturele perspectief dat ik toepas op organisatieverandering (zie theoretisch kader), 
geeft het wel de praktische relevantie vanuit NS weer. Namelijk, hoe komen ‘wij bij NS’ met het 
programma DO van fase 2 naar fase 3? 
 
Daarnaast hangt de praktische relevantie samen met de mate van externe validiteit. De 
generaliseerbaarheid van de onderzoeksuitkomsten zal afhangen van de mate waarin ze 
vergelijkbaar zijn met andere organisaties, groepen en / of medewerkers. De externe validiteit kan 
worden vergroot door de context van de organisatie, de onderzoeksgroep en de 
organisatieverandering gedetailleerd te beschrijven. De onderzoeksresultaten en aanbevelingen 
kunnen daarmee ook interessant zijn voor vergelijkbare organisaties met vergelijkbare medewerkers 
in een vergelijkbare organisatieverandering. 
 

2.5.2 Theoretische relevantie 
DO is voor veel organisaties een containerbegrip en ze weten niet goed hoe ze er inhoud aan kunnen 
geven (Moratis & Van der Veen, 2006). Het probleem waar organisaties mee worstelen is het in de 
praktijk brengen van DO: het implementatieproces (Jonker et al., 2004). Dat het incorporeren van 
DO-beleid geen eenvoudig organisatieveranderingsproces is wordt onderstreept door ander 
onderzoek (Holt et al., 2007), waarin blijkt dat de stap naar het implementeren van DO als lastig 
wordt ervaren. Volgens Whitehouse (2006) is het niet verwonderlijk dat er problemen worden 
ervaren bij de implementatie van DO; het ambigue karakter van het concept laat ruimte voor (veel) 
vragen. De literatuur echter richt zich vooral op de definitie en ‘best-practices’ van DO (Maon et al., 
2009). Minder aandacht is er voor de manier waarop bedrijven trachten om in hun organisatie DO te 
vertalen naar de eigen specifieke context, een proces waarbij betekenisgeving een centrale rol speelt 
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(Cramer, 2005). Volgens Ericson (2001) is het niet meenemen van een ‘sensemaking-perspectief’ in 
onderzoek naar iedere vorm van strategische organisatieverandering problematisch, omdat het geen 
recht doet aan de complexiteit hiervan. In het theoretisch kader sta ik uitgebreider stil bij de rol van 
betekenisgeving bij organisatieverandering.  
 
Om recht te doen aan de complexiteit van organisatieverandering en de ambiguïteit omtrent het 
thema DO, neem ik betekenisgeving als centraal element mee  in mijn onderzoek naar de DO-
implementatie bij NS. Specifiek hoop ik bij te dragen aan toekomstige theoretische kaders die 
betekenisgeving centraal stellen in het implementatieproces van DO. Tegelijkertijd hoop ik hierdoor 
een bijdrage te leveren aan het relatieve jonge onderzoeksterrein van DO en organisatieverandering. 
 

2.6 Leeswijzer 
Na deze inleiding komt eerst het theoretisch kader aan bod in hoofdstuk 3. Het ontwerp en de 
methoden van onderzoek staan beschreven in hoofdstuk 4. De onderzoeksdata is weergegeven in 
hoofdstuk 5, hierin staan de verschillende betekenissen weergegeven die middenmanagers verlenen 
aan duurzaam ondernemen. In hoofdstuk 6 wordt de verzamelde data geanalyseerd, aangevuld met 
de conclusies. Hoofdstuk 7 belicht de belangrijkste aanbevelingen van deze scriptie. De literatuurlijst 
vormt hoofdstuk 8 en hoofdstuk 9 vormt het laatste deel: de bijlagen.  
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3. Theoretisch kader 
 
Zoals aangegeven in de introductie, belicht deze scriptie belicht de onderzoeksvraag: ‘Hoe geven 
middenmanagers betekenis aan duurzaam ondernemen bij de Nederlandse Spoorwegen en welke 
invloed kan dit hebben op het organisatieveranderingsproces?’ Deze vraag komt voort uit de 
probleemstelling dat de afdeling DO een afstand ervaart tussen strategie en werkvloer in de 
implementatie van DO. De groep medewerkers die in dit afstudeeronderzoek centraal staat zijn de 
middenmanagers, omdat zij in organisaties de brug vormen tussen strategie en werkvloer. In dit 
hoofdstuk staat de literatuur centraal; wat zeggen verschillende wetenschappers over het proces van 
DO-implementatie in organisaties en welke rol nemen middenmanagers daarbij in? Met andere 
woorden; welke mogelijke antwoorden biedt de literatuur op de probleemstelling?  
 
De probleemstelling bestaat uit een aantal elementen die, in dit theoretisch kader, apart worden 
belicht. Zo kan allereerst de vraag gesteld worden wat voor organisatie de NS precies is? In welke 
opzichten verschilt de NS van andere bedrijven en welke implicaties heeft dit voor DO? Paragraaf 3.1 
begint met de literatuur over organisatie-identiteit, gekoppeld aan motieven om met DO te 
beginnen.  
Onderzoek naar organisaties en organisatieverandering, vereist een bepaalde afkadering van de 
definitie van een organisatie(verandering). In paragraaf paragraaf 3.2 volgt daarom de theorie over 
het culturele perspectief op organisaties en de bijbehorende cultural dynamics.  
De probleemstelling beschrijft verder een ervaren kloof tussen strategie en werkvloer, omtrent DO. 
De cultural dynamics leiden in dit opzicht tot de vraag: ‘hoe speelt (verschil in) betekenisgeving een 
rol in deze ervaren kloof?’ Ervaren verschillende middenmanagers DO op een andere manier en 
welke consequenties heeft dat voor de DO-implementatie? In paragraaf 3.3 wordt de literatuur 
besproken die de rol van sensemaking in het proces van DO-implementatie belicht. Ook de specifieke 
rol van middenmanagers in dit proces wordt besproken.  
 
Na de voorgaande drie paragrafen is een theoretisch kader geschetst voor de vraag: ‘op welke wijze 
geven NS-middenmanagers betekenis geven aan DO?’ Daarmee kan de focus worden verplaatst naar 
het laatste deel van de onderzoeksvraag, namelijk: ‘welke invloed heeft deze betekenisgeving op het 
organisatieveranderingsproces?’ In paragraaf 3.4 volgt een beschrijving van wat middenmanagers 
precies zijn volgens de literatuur en welke bijdrage ze kunnen hebben aan 
organisatieveranderingsprocessen in het algemeen.  
 
3.1 Organisatie-identiteit 
Organisaties zijn maatschappelijk ingebed in een sociale context, aldus Noordegraaf & Teeuw (2003). 
Enerzijds door de medewerkers die er werken, anderzijds door de interacties die organisaties 
aangaan met de omgeving. Zodoende wordt de organisatie-identiteit geconstrueerd door interacties 
binnen en buiten de organisatie. Dit is de maatschappelijke functie van organisatie-identiteit en MVO 
(DO) is hier een goed voorbeeld van (Noordegraaf & Teeuw, 2003: 11). Het concept identiteit kent 
echter ook een normatieve functie. Dit geeft richting aan de discussie ‘wat een organisatie zou 
moeten zijn’. Deze discussie kan volgens Noordegraaf & Teeuw (2003) leiden tot een 
identiteitsvraagstuk, onder andere omdat de normatieve functie van organisaties geen statisch 
gegeven is. Figuur 10 illustreert de vier normatieve organisatietypen die mogelijk zijn: 
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Figuur 10: Normatieve organisatietypen (Noordegraaf en Teeuw, 2003) 

 
Indien binnen figuur 10 verschuivingen optreden, kan er niet alleen een identiteitsvraagstuk 
ontstaan, maar ook een identiteitscrisis. Verschuivingen vinden bijvoorbeeld plaats door een 
toenemende druk op de (semi-)publieke sector om populaire managementmodellen toe te passen 
(Noordegraaf & Teeuw, 2003). De identiteitscrisis kan vervolgens leiden tot een ‘hybride 
identiteitsbesef’; de scheidslijnen tussen privaat en publiek zijn te vervaagd om een helder antwoord 
te bieden op de vraag wat een organisatie zou moeten zijn. De verschuivingen in figuur 10 kunnen 
plaatsvinden op basis van vier assen: 
 
1. Idee van doelgerichtheid. Een private organisatie werk ateologisch, ofwel er is geen langer-termijn 
doel. Een publieke organisatie werkt teleologisch, er is dan wel een hoger doel dat richting geeft aan 
de organisatie; 
2. Idee van oorzakelijkheid. De causale relaties in het handelen van een private organisatie zijn 
atomistisch; eenduidig. Publieke organisaties kijken ook naar de tweede en derde orde effecten van 
hun handelen, causale relaties vormen een holistisch verband; 
3. Idee van tijd. De private opvatting van tijd is statisch. Verleden en toekomst spelen geen rol in 
overwegingen. De publieke opvatting is dynamisch. De belangen van toekomstige generaties hebben 
nu al consequenties; 
4. Idee van orde. De private opvatting van orde is verticaal. Relaties worden aangeduid in termen van 
superieur-ondergeschikt. De publieke opvatting van orde is horizontaal. Orde komt tot stand op basis 
van wederzijdse afhankelijkheden.  
 
Noordegraaf & Teeuw (2003) maken met bovenstaande indeling inzichtelijk hoe er verschuivingen 
plaats kunnen vinden in figuur 10 en hoe er een diffuus identiteitsbegrip kan ontstaan in 
organisaties. Indien de meningen (te ver) uiteenlopen over de plaats van een organisatie op de vier 
assen, is er ruimte voor een diffuus identiteitsbegrip. De normatieve functie van de organisatie is dan 
onduidelijk en dit kan leiden tot een identiteitscrisis. Gebaseerd op Gawthrop (1984) geven 
Noordegraaf & Teeuw (2003) de vier assen als volgt weer, ten opzichte van de identiteit: 

 
Figuur 11: Publieke en private identiteit (Noordegraaf & Teeuw, 2003) 

 
Gekoppeld aan dit afstudeeronderzoek vormt de identiteit van NS een interessante invalshoek. De 
NS is een semi-publieke organisatie en verzelfstandigd in 1996. Interessant is om te onderzoeken of 
en hoe de privatisering invloed heeft gehad op de normatieve functie van NS. Specifiek in het kader 
van DO lijkt de aanname legitiem dat, op basis van figuur 10, een maatschappelijke positie het beste 
aansluit op de DO-strategie van NS. De vraag is echter of NS-middenmanagers hun werkgever 
beschouwen als een private organisatie met een publieke identiteit. De vraag hierachter is hoe de 
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identiteit van NS beleefd wordt door middenmanagers en hoe zich dit verhoudt tot het programma 
DO? In de volgende sub-paragraaf wordt het concept organisatie-identiteit gekoppeld aan DO. Dit 
doe ik door een beschrijving te geven van de verschillende maatschappelijke - en commerciële 
motieven van organisaties om DO-beleid te ontwikkelen.  
 
3.1.1 Motieven voor duurzaam ondernemen 
Zoals beschreven in de introductie van deze scriptie, zijn er voor organisaties verschillende 
maatschappelijke - en commerciële motieven om actief met DO aan de slag te gaan. De SER (2000)20 
concludeert in haar beleidsadvies over DO aan de overheid dat het aan elke afzonderlijke organisatie 
is om te bepalen hoe zij zich wil positioneren met DO. Deze positionering, zo beschrijven 
Noordegraaf & Van Workum (2000), vindt plaats op basis van wat een organisatie vindt dat hoort, 
moet en/of loont. In het kort komen de verschillende motieven op het volgende neer: 
 
1.Overtuigingsmotief. Vanuit een cultuur of een ideologie van een organisatie komt een bepaalde 
motivatie naar voren om duurzaam te ondernemen. Een dergelijke organisatie probeert door haar 
werk een bepaalde ideologie uit te dragen, welke ook positieve gevolgen heeft voor haar omgeving. 
Dit type organisatie heeft geen behoefte aan regels. ‘DO hoort gewoon’; 
2.Buiten-motief. Door sterke druk op een organisatie vanuit verschillende stakeholders buiten de 
organisatie, voelt een organisatie zich genoodzaakt “aan DO te doen”. Veel organisaties beginnen 
met DO 'omdat het moet'; 
3.Beloningsmotief. Steeds meer organisaties zien dat DO leidt tot kosten- en risicoreductie, dat 
consumenten duurzaamheid laten meewegen in hun koopgedrag en medewerkers liever werken bij 
een “DO-bedrijf”. Daarnaast gaan kapitaalverschaffers letten op meer factoren dan louter op 
winstverwachtingen. ‘DO omdat het loont’.  
 
Bij het derde motief, het beloningsmotief, moet worden opgemerkt dat er in de literatuur geen 
consensus bestaat over een positieve relatie tussen DO en winst. Dunne (2008) beschrijft dat 
Margolis & Walsh (2003) een meta-analyse uitvoerden op empirische resultaten, afkomstig van 127 
praktijkonderzoeken binnen organisaties. Er blijkt geen specifiek verband tussen ‘doing good’ (DO) 
en ‘doing well’ (financieel resultaat). In dit afstudeeronderzoek staat echter niet het 
wetenschappelijke verband tussen DO en winst centraal, maar de perceptie van middenmanagers 
aangaande de motieven van NS om met DO te starten.  
 
Wanneer ik de theorie over het identiteits-denken van Noordegraaf & Teeuw (2003) naast de theorie 
over DO-motieven leg Noordegraaf & Van Workum (2000), dan is mijn verwachting dat er een zekere 
systematiek zal zijn. Zo verwacht ik dat het overtuigingsmotief beter past bij een organisatie met een 
teleologische idee van doelgerichtheid, een holistisch idee van oorzakelijkheid, een dynamisch idee 
van tijd en een horizontaal idee van orde. Oftewel, een publieke identiteit. Aan de andere kant 
verwacht ik dat zowel een buiten-motief en een beloningsmotief beter passen bij een private 
identiteit.  
 
Interessant is om onder de NS-middenmanagers te onderzoeken welke denkbeelden zij hebben bij 
de motieven van NS om met DO te beginnen. Vervolgens is het interessant om te analyseren hoe 
deze denkbeelden zich verhouden tot de betekenisgeving van managers aan DO bij NS. Voordat ik de 
theorie over betekenisgeving belicht, is het noodzakelijk om een tussenstap te maken. In de volgende 
paragraaf beschrijf ik eerst met welke ‘bril’ ik naar organisaties kijk in dit onderzoek, om vervolgens 
te duiden waarom betekenisgeving hierin een belangrijke rol speelt.  
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3.2 Cultureel perspectief op organisaties 
Om dit onderzoek te kunnen plaatsen binnen de theorie over organisatieverandering, is het 
noodzakelijk om vooraf een helder perspectief te kiezen op organisaties. Demers (2007) beschrijft 
verschillende benaderingen om organisatieverandering te onderzoeken. Met haar overzicht van 
verandertheorieën wil ze niet impliceren dat er een beste manier van veranderen is, noch een 
vaststaand stappenplan voor verandering voorschrijven. Haar uitgangspunt is dat een perspectief op 
organisatieverandering moet samenhangen met een hoe je een organisatie definieert. Ik zal haar 
standpunt verduidelijken aan de hand van een van haar benaderingen; de cultural approach. Demers 
(2007) geeft overigens, met de beschrijving van de culturele benadering, een van meerdere 
perspectieven om naar organisaties en organisatieverandering te kijken. Er is hier echter te weinig 
plek om al haar theorieën over organisatieverandering apart te belichten, dus beperk ik me tot het 
perspectief dat ik hanteer voor dit onderzoek21.  
 
De cultural approach stelt cultuur als centraal element van organisaties en organisatieverandering. 
Binnen deze aanpak beschrijft Demers (2007) twee stromingen. De functionalistische stroming ziet 
organisaties als een ‘tribe with shared assumptions, values and norms’ (Demers, 2007: 77). In deze 
stroming is organisatiecultuur als een variabele; een instrument welke te besturen is vanuit het 
management. De interpretatieve benadering ziet organisaties als sociaal geconstrueerde systemen 
van collectieve betekenisgeving, of ‘a tribe with shared patterns of thinking and behavior (Demers, 
2007: 77). In de interpretatieve benadering ligt organisatiecultuur ten grondslag aan elke uiting van 
de organisatie. De functionalistische en interpretatieve benadering van organisatiecultuur zijn elkaars 
tegenpolen; de eerste benadering plaatst een (midden)manager ‘boven cultuur’, waar de laatste 
benadering de (midden)manager als onderdeel van de organisatiecultuur ziet. Verschillende 
wetenschappers, waaronder Hallet (2003) en Smircich (1983), benoemen dit verschil als een cultuur 
hebben in plaats van een cultuur zijn. Volgens Ackroyd & Crowdy (1990) leidt het idee van een 
cultuur hebben tot een zeer beperkt begrip van gedrag binnen de organisatie doordat het externe 
invloeden op de organisatiecultuur (te veel) uitsluit.  
 
Binnen de functionalistische stroming speelt het werk van Schein (1990) een grote rol. Zijn 
benadering definieert cultuur als een integrale koppeling van artefacten, gedeelde waarden en 
assumpties. Hij stelt dat organisatieverandering een maakbaar proces is, zolang er rekening wordt 
gehouden met de organisatiecultuur. Heracleous (2001) is kritisch op deze instrumentele benadering, 
maar onderstreept wel dat organisatiecultuur (moeizaam) ‘te sturen’ is. Hij stelt dat door gedrag - 
van medewerkers - te beïnvloeden, uiteindelijk ook de organisatiecultuur kan worden beïnvloed. Dit 
‘nieuwe’ gedrag zal echter niet moeten conflicteren met de onderliggende waarden en assumpties, 
om geaccepteerd te worden. De Man (2009) wijst op de tekortkomingen van de instrumentele 
benadering, doordat het teveel gericht is op het eindresultaat. Bovendien, zo stelt hij, kan een 
cultuurbenadering meer effectiviteit hebben binnen organisatieveranderingen, indien erkend wordt 
dat cultuur ontstaat in sociale interactie. Organisatieverandering is moeilijk, maar mogelijk, doordat 
het de stem van de manager meeneemt als ‘een van de stemmen in de stroming’.  
 
Ik hanteer voor dit onderzoek binnen NS de culturele benadering op organisatieverandering. 
Daarbinnen kies ik voor de interpretatieve stroming. Ik sluit me daarmee aan bij de wetenschappers 
die stellen dat een ‘harde implementatie’ (zie figuur 5) van DO an sich niet voldoende is (Eccles,1994, 
Cramer et al,2004). De ambiguïteit en onzekerheid die met DO gepaard gaan, spelen daarvoor een te 
grote rol in de organisatieverandering (Whitehouse,2006, Garriga & Melé,2004,Cramer et al,2004). 
Daarnaast kies ik niet voor de functionalistische benadering van het culturele perspectief, omdat 
deze benadering organisatieverandering beschouwt als iets wat te besturen is door (top)managers 
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(Demers, 2007). Een mijns inziens moeilijk aan te nemen benadering, daar ongeveer 70 % van de 
organisatieveranderingen mislukt (Boonstra,2000, Kotter,1996). 
Daarentegen beschouwt de interpretatieve benadering organisaties als sociaal geconstrueerde 
systemen van betekenis waar strategie, structuur en machtsrelaties uitkomsten zijn van de 
organisatiecultuur. In de interpretatieve benadering zijn organisaties cultuur. Een 
organisatieverandering wordt daarmee beschouwd als een cultuurverandering. Deze interpretatieve 
benadering hanteert een dynamische blik op cultuur; er is niet per se sprake van een centrale 
organisatiecultuur, maar een organisatie bestaat uit meerdere (sub)culturen. Organisatieverandering 
heeft daarmee niet betrekking op één cultuur, maar op meerdere (sub)culturen. Dit maakt het 
karakter van organisatieverandering meer dynamisch. Een organisatiebrede verandering echter, 
zoals de DO-implementatie bij NS, komt daarmee op enigszins gespannen voet te staan met de 
interpretatieve cultuurbenadering. Sub-paragraaf 3.2.1 gaat verder in op de cultural dynamics.  
 
3.2.1 Drie perspectieven op cultuur(verandering) 
De interpretatieve benadering van het culturele perspectief laat meer ruimte voor een dynamische 
blik op cultuur (Demers, 2007). Binnen de interpretatieve benadering beschrijft Martin (2004) drie 
verschillende invalshoeken om naar organisatiecultuur en organisatieverandering te kijken. Het 
integratieperspectief gaat uit van consensus; er is één cultuur en ambiguïteit is uitgesloten. Culturele 
artefacten worden op een en dezelfde manier geïnterpreteerd. Het differentiatieperspectief laat wel 
ruimte voor ambiguïteit en onderkent het bestaan van subculturen binnen een organisatie. Deze 
subculturen kunnen langs hiërarchische en functionele dimensies binnen organisaties ontstaan. De 
verhouding tussen organisatie en subculturen wordt in het differentiatieperspectief beschouwd als: 
“zeeën van ambiguïteit (organisatie) waarbinnen eilandjes (subculturen) van duidelijkheid bestaan” 
22. Het fragmentatieperspectief stelt ambiguïteit centraal; consensus kan binnen een organisatie 
bestaan op onderwerpen.  
 
Hoewel Martin (2004) onderstreept dat de verschillende perspectieven naast elkaar kunnen bestaan 
in organisaties, hanteer ik hoofdzakelijk het fragmentatieperspectief. Dat houdt in dat ik binnen de 
groep van NS-middenmanagers op zoek ga naar verschillen, als het gaat om betekenisgeving aan DO. 
Ik verwacht deze verschillen aan te treffen, omdat ik onderzoek doe naar middenmanagers in drie 
verschillende NS-bedrijfsonderdelen en op concernniveau. Het kiezen voor een 
fragmentatieperspectief echter, is het niet kiezen van de andere twee perspectieven die Martin 
(2004) geeft. Het integratieperspectief hanteer ik niet, omdat het thema DO wordt gekenmerkt door 
ambiguïteit (Whitehouse,2006, Garriga & Melé,2004). Het integratieperspectief sluit die ambiguïteit 
juist uit. Door ambiguïteit centraal te stellen in een fragmentatieperspectief wil ik recht doen aan de 
meerduidigheid van het thema DO. Het differentiatieperspectief hanteer ik niet, omdat ik naast de 
groep NS-middenmanagers, geen andere NS-subcultuur meeneem om de betekenisgeving in 
perspectief te zetten. Ik belicht in dit onderzoek niet zozeer de betekenisgeving van een NS-
subcultuur ten opzichte van een andere NS-subcultuur, maar de betekenisgeving van individuen in 
één subcultuur. Het fragmentatieperspectief sluit hier het beste op aan.  
Vanuit het fragmentatieperspectief geredeneerd, zal er geen consensus bestaan in de manier waarop 
NS-middenmanagers DO ervaren. Om deze reden worden de betekenissen die individuele NS-
middenmanagers geven aan de DO-implementatie interessant, omdat het een beeld geeft van hoe 
de ambiguïteit zich manifesteert onder middenmanagers. In de volgende paragraaf sta ik stil bij de 
rol van betekenisgeving.  
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3.3 Betekenisgeving, middenmanagers en DO-implementatie 
Aansluitend op het fragmentatieperspectief, krijgt betekenisgeving een centrale rol in dit 
afstudeeronderzoek. Zoals kort benoemd in de theoretische relevantie van dit onderzoek (sub-
paragraaf 2.5.2), is er in de literatuur omtrent DO-implementatie relatief weinig geschreven over de 
rol van betekenisgeving. In deze paragraaf wordt beschreven welke rol betekenisgeving kan innemen 
in het proces van DO-implementatie, volgens de wetenschappers die deze rol wel benoemen. In sub-
paragraaf 3.3.1 staat de relatie tussen ‘sensemaking’ en duurzaam ondernemen beschreven. In sub-
paragraaf 3.3.2 staat beschreven welke rol de betekenisgeving van specifiek middenmanagers kan 
spelen tijdens DO-implementatie.  
 
3.3.1 Sensemaking en duurzaam ondernemen 
Meerdere wetenschappers beschrijven dat er in organisaties problemen worden ervaren tijdens de 
DO-implementatie (Eccles,1994, Jonker et al,2004). Volgens Whitehouse (2006) is het niet 
verwonderlijk dat er problemen worden ervaren bij de implementatie van DO; het ambigue karakter 
van het concept laat ruimte voor vragen. Cramer et al., (2004) voegen ‘onzekerheid’ toe aan 
‘ambiguïteit’ om het thema DO te karakteriseren en het belang van betekenisgeving te benadrukken. 
Onzekerheid ontstaat wanneer er een bepaalde mate van onbekendheid of kennistekort bestaat over 
een onderwerp. Om dit in een kader van organisatieverandering te plaatsen, hanteren Cramer et al., 
(2004) de theorie over ‘sensemaking’ van sociaal psycholoog Karl Weick. Volgens Weick (1995) is het 
creëren van betekenis bij het ontwerp, de implementatie en het functioneren van 
(veranderings)processen in organisatie van grote waarde. Dit heeft te maken met de complexiteit 
van veel organisatieveranderingen. Een beschrijving van hoe onzekerheid en ambiguïteit in relatie 
staan tot betekenisgeving tijdens een proces van organisatieverandering, wordt gegeven door 
Cramer et al., (2004 :5): 
 
“Volgens Weick speelt het creëren van betekenis een belangrijke rol bij de inrichting van en de 
veranderingsprocessen in organisaties. Een proces van betekenisverlening komt met name voor 
wanneer mensen de werkelijkheid niet meer met bestaande routines en schema’s kunnen begrijpen. 
Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer mensen verward raken door een teveel aan informatie en daardoor 
een fenomeen op verschillende manieren kunnen interpreteren (ambiguïteit). Ook gebrek aan kennis 
of onwetendheid kan een reden zijn voor het zoeken naar betekenis (onzekerheid). Mensen voelen 
zich niet meer in staat om het verloop en de consequenties van activiteiten in te schatten. Door 
betekenisverlening vergroten zij hun kennis en daarmee hun inschattingsvermogen over hun 
handelen.”  
 
Zoals naar voren komt in voorgaand citaat van Cramer et al., (2004), zijn zowel ‘ambiguïteit’ als 
‘onzekerheid’ termen die van toepassing zijn op het thema DO. Gekoppeld aan de onderzoekssituatie 
bij NS, is er sprake van onzekerheid omdat het thema DO om een (onbekende) andere manier van 
denken en werken vraagt van NS-middenmanagers. Ten tweede is het thema zelf niet eenduidig; DO 
is een ambigu thema waarover - in ieder geval in de literatuur - geen consensus bestaat. Dit duidt de 
rol van betekenisgeving in onderzoek naar DO-implementatie. In het onderzoek naar NS-
middenmanagers is het interessant om te bekijken hoe zij omgaan met de onzekerheid en 
ambiguïteit van een organisatieverandering omtrent DO. In de volgende sub-paragraaf staat 
specifieker beschreven welke rol de betekenisgeving van middenmanagers in dit proces kan 
innemen.  
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3.3.2 Betekenisgeving van middenmanagers en DO-implementatie 
Dat betekenisgeving van invloed is op organisatieverandering wordt onderstreept door Balogun & 
Johnson (2005). Zij stellen dat de onderlinge betekenisgeving van - specifiek - middenmanagers van 
invloed is op het succes van een (top-down geïnitieerde) strategische verandering. De manier waarop 
middenmanagers de verandering interpreteren echter, blijkt te kunnen variëren naarmate een 
veranderproces vordert en dit gegeven dient aldus een plek te krijgen in het management van 
veranderprocessen (Balogun & Johnson, 2005: 1574). Dat de betekenisgeving van middenmanagers 
van invloed is tijdens een organisatieverandering, komt door de strategische positie (Stensaker et 
al.,2008). Niet alleen is hij (of zij) in de positie om strategie van boven te interpreteren aan de hand 
van het eigen mentale kader, tevens kan de middenmanager invloed uitoefenen op het proces van 
betekenisgeving van anderen, zoals uitvoerende collega’s. Dit proces van sensemaking en 
sensegiving zorgt ervoor dat middenmanagers een belangrijke rol spelen bij de operationalisatie van 
veranderstrategieën. (Stensaker et al., 2008 : 164).  
 
Echter, hoe verhoudt de rol van middenmanagers zich specifiek tot DO-implementatie? Cramer et al., 
(2004) onderzochten de invloed van betekenisgeving die betrokken actoren verlenen aan DO-
implementatie23. Een van de belangrijkste conclusies bleek het gegeven dat betrokken actoren hun 
betekenis aan DO vooral gestalte gaven door het containerbegrip DO te vertalen naar de concrete 
werkcontext. Zodoende trachtten betrokken actoren betekenis te geven aan een ambigu concept als 
DO, namelijk door het te vertalen naar de context-specifieke kaders waarbinnen het beleid verankerd 
moest worden. Een taak die nu en in de nabije toekomst op het bordje van de middenmanagers 
komt binnen NS, aangezien zij de managementgroep vormen die strategie moeten vertalen naar de 
werkvloer (Floyd & Woolridge, 1992).  
 
Fassin (2005) onderstreept het gedachtegoed dat middenmanagers een vertaling moeten maken van 
DO om de implementatie te laten slagen. Om DO grondig te implementeren, zo stelt hij, is er meer 
nodig dan het opstellen van DO-beleid of corporate governance. Implementatie van DO is niet zozeer 
het uitrollen van een stappenplan, maar veel meer het implementeren van een ethisch discours 
binnen organisaties (Fassin, 2005: 1). Cunliffe (2009) onderstreept dat ruimte voor een ethisch 
discours in organisaties bijdraagt aan het ethisch gedrag van organisaties. Ook zij stelt dat 
(midden)managers een centrale rol hebben in het creëren van ethische organisaties, echter ziet ze 
deze rol niet beperkt tot de fysieke organisatiegrenzen. (Midden)managers zijn volgens Cunliffe 
(2009) verantwoordelijk voor het ‘incorporeren van ethiek in organisaties’. Deze incorporatie van 
ethiek vraagt om de volgende twee acties van (midden)managers: 
 
•Erkennen dat de huidige manier van managen ethisch ontoereikend is;  
•Het zien van alternatieven om ethisch te managen. 
 
Om tot bovenstaande acties te komen, moet de (midden)manager een antwoord hebben op de vraag 
‘wie ben ik als manager?’, om zichzelf in een sociale context te kunnen plaatsen (Cunliffe, 2009: 137).  
Deze sociale context gaat volgens Cunliffe (2009 : 118) verder dan de organisatie, maar betreft de 
“community at large”.  
 
Wat opvalt in de theorie - van met name Cunliffe - is de grote verantwoordelijkheid die 
(midden)managers volgens haar hebben bij het creëren van ethisch verantwoorde, of duurzame 
organisaties. Cunliffe (2009) ziet managers niet als schakels in een bestaande realiteit (passief), maar 
stelt dat managers in de positie zijn om de organisatie vorm te geven (actief). In het licht van het 
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onderzoek bij NS is het interessant om te bekijken of NS-middenmanagers deze verantwoordelijkheid 
als zodanig voelen en uitdragen.  
 
Met voorgaande drie paragrafen is er een theoretisch kader ontstaan om te duiden op welke wijze 
NS-middenmanagers betekenis geven aan DO. De invloed die de betekenisgeving kan hebben op het 
organisatieveranderingsproces, is de tweede en laatste stap van dit onderzoek. Om dat te kunnen 
onderzoeken, moet eerst duidelijk zijn wat middenmanagers precies zijn. Met andere woorden; wat 
maakt een NS-medewerker een middenmanager? Die vraag staat centraal in de volgende paragraaf, 
samen met de (theoretische) invloed die middenmanagers hebben op het proces van 
organisatieverandering.  
 
3.4 Middenmanagers 
In deze paragraaf staat de positie van middenmanagers centraal. In sub-paragraaf 3.4.1 wordt 
ingegaan op de vraag wat, volgens de literatuur, een medewerker nu precies een middenmanager 
maakt. Vervolgens wordt in sub-paragraaf 3.4.2 de bijdrage van middenmanagers aan 
organisatieverandering belicht.  
 
3.4.1 De definitie van een middenmanager 
 

In dit onderzoek hanteer ik de volgende definitie 
van een middenmanager: elke manager die zich 
twee niveaus onder de directeur en één niveau 
boven uitvoerende medewerkers en professionals 
bevindt (Quy Nguyen Huy, 2001). Het doel van 
middenmanagement is het vertalen van plannen 
van de strategische top in doelstellingen voor 
lagere niveaus (Thuis, 2003). Mintzberg (1983) 
stelt dat elke grote(re) organisatie vijf 
basisonderdelen kent. Deze vijf basisonderdelen, 
waaronder het onderdeel ‘middenmanagement’, 
zijn weergegeven in figuur 12. De NS is in dit 
figuur weergegeven als een machinebureaucratie, 
een van de organisatie-typologieën die Mintzberg 
(1983) beschrijft 24.  
 
 

Figuur 12: De plaats van middenmanagement in ‘een machinebureaucratie’ (Mintzberg, 1983). 

 
Als we de definitie van Huy (2001) vertalen naar - bijvoorbeeld - NSR, dan geven de dikgedrukte 
lijnen in figuur 13 (op de volgende pagina) de posities aan waar middenmanagers zich kunnen 
bevinden. Namelijk, twee niveaus onder de directeur (van NS-groep) en één niveau boven 
uitvoerende medewerkers. Figuur 13 geeft een gedeelte van het totale NSR-organigram weer. Het 
dient als voorbeeld om aan te geven waar middenmanagers zich kunnen bevinden binnen NSR, op 
basis van de definitie van Huy (2001). Voor het volledige organigram van NSR verwijs ik u naar figuur 
2.  
 
 
 
 

                                                           
24 Voor een overzicht van meer organisatiestructuren zie: ‘Structure in fives: Designing effective organizations’, Mintzberg (1983).  
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Figuur 13: De mogelijke posities van middenmanagent binnen NSR 
 

3.4.2 De bijdrage van middenmanagers aan organisatieverandering 
Nu de definitie van een middenmanager bepaald is, wordt het interessant om te belichten welke rol 
de middenmanagers - volgens de literatuur - innemen tijdens organisatieverandering. Wat opvalt is 
dat veel wetenschappers middenmanagers een belangrijke rol toedichten tijdens 
organisatieverandering (Burgelman 1983; Floyd and Wooldridge 1997; Huy 2002). Stensaker et al., 
(2008) stellen dat de invloed van middenmanagers tijdens organisatieverandering in grote mate 
bijdraagt aan het slagen (of mislukken) van die organisatieverandering. Dat de middenmanager 
zoveel invloed heeft, heeft te maken met de strategische positie waarin hij verkeert. Door deze 
strategische positie zijn middenmanagers ‘the only men in the organization who are in a position to 
judge whether (strategic) issues are being considered in the proper context’ (Bower, 1970). Dit maakt, 
volgens Balogun & Johnson (2005), dat de specifieke laag van middenmanagers een belangrijke 
bijdrage levert aan de uitkomsten van de 
veranderprocessen binnen organisaties. Floyd en 
Woolridge (1994) stellen bovendien dat de 
functie van middenmanagers bij organisatie-
verandering steeds belangrijker wordt. Dit heeft 
volgens hen te maken met empirisch onderzoek 
wat aantoont dat de bijdrage van 
middenmanagers aan de (verander)strategie een 
positieve relatie heeft met organisatieprestaties 
(Floyd en Woolridge, 1990).         

             Figuur 14: Strategische rollen (Floyd & Woolridge, 1992)    
 
Om te belichten welke strategische rollen een middenmanager kan aannemen tijdens 
organisatieverandering, hebben Floyd en Woolridge (1992) een overzicht gemaakt zoals 
weergegeven in figuur 14. Hierin worden vier rollen beschreven. Veronderstelt wordt dat de acties 
van middenmanagers strategische invloed hebben op lagen boven (upward) en onder (downward) 
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hen. Tegelijkertijd veronderstelt het model dat acties van middenmanagers zowel een bindend 
(integration) als een uiteendrijvend (divergerend) effect kunnen hebben. Deze vier variabelen leiden 
tot vier strategische rollen van middenmanagers bij organisatieverandering. In de eerste rol - 
championing alternatives - biedt de middenmanager het topmanagement strategische voorstellen, 
gevoed door de werkvloer. In de tweede rol - facilitating adaptability - werkt middenmanagement 
divergerend ‘naar beneden’. Door ruimte te geven aan nieuwe initiatieven op de werkvloer die niet 
per se in lijn zijn met de veranderinitiatieven van het topmanagement. De derde strategische rol die 
middenmanagers kunnen aannemen - synthesizing information - is het interpreteren en samenvatten 
van (ambigue) informatie en dit doorgeven naar topmanagement. In de vierde rol - implementing 
deliberate strategy - voeren middenmanagers de gewenste strategie uit door het te vertalen naar 
concrete doelen. Floyd en Woolridge (1992) geven aan dat in de praktijk een combinatie van rollen 
mogelijk is, maar dat de nadruk vaak op één rol zal liggen. Door meerdere onderzoekers wordt rol 
vier, implementing deliberate strategy, gezien als de primaire rol voor middenmanagers (Floyd en 
Woolridge, 1992). Bovendien wijst onderzoek onder middenmanagers uit dat ze deze opvatting 
delen; het implementeren van strategische intenties is de basisfunctie voor middenmanagers tijdens 
organisatieverandering (Reid, 1989).  
 
Interessant in het onderzoek binnen NS is om te belichten hoe de betekenisgeving van 
middenmanagers zich verhoudt tot de rollen die middenmanagers aan kunnen nemen tijdens 
organisatieverandering. Specifiek is het interessant om te belichten of de middenmanagers 
inderdaad rol vier - implementing deliberate strategy - voor zichzelf als primaire rol zien in het 
veranderingsproces omtrent DO. Voordat we op bovengenoemde zaken nader inzoomen, is het van 
belang om helder uiteen te zetten hoe dit onderzoek is uitgevoerd. Het ontwerp en de methoden van 
onderzoek zijn daarom de centrale onderwerpen in het nu volgende hoofdstuk.  
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4. Ontwerp en methoden van onderzoek 
 
De kwaliteit van het antwoord op de onderzoeksvraag, hangt samen met de manier van 
onderzoeken. Met andere woorden, hoe valide en betrouwbaar is dit afstudeeronderzoek? In dit 
hoofdstuk staat de wijze centraal waarop het onderzoek heeft plaatsgevonden. Ik beschrijf hier 
welke data is onderzocht, hoe het is verzameld, de claims die over de data kunnen worden gemaakt, 
de gehanteerde onderzoeksmethoden en de voor- en nadelen van deze manier van onderzoek. In 
paragraaf 4.1 beschrijf ik de algemene richting van het onderzoek. In paragraaf 4.2 sta ik stil bij de 
verzamelde data. Paragraaf 4.3 belicht de aanpak van het onderzoek en in paragraaf 4.4 reflecteer ik 
op mijn rol als onderzoeker.  
 
4.1 Richting van het onderzoek 
Dit onderzoek komt voort uit de probleemstelling dat de afdeling DO een afstand ervaart tussen 
strategie en werkvloer in de implementatie van DO. Ik heb gekozen om dit probleem te onderzoeken 
aan de hand van een kwalitatieve onderzoeksmethode, omdat de ervaringen en betekenisgeving van 
de respondenten de kern van kwalitatief onderzoek vormen (Silverman, 2005). Centraal in dit 
onderzoek staan de betekenissen die middenmanagers verlenen aan DO bij NS. Het doel van 
interpretatief kwalitatief onderzoek is het (beter) begrijpen van betekenissen van teksten of gedrag 
(Boeije, 2005). 
In kwalitatief onderzoek richt de vraagstelling zich op onderwerpen die te maken hebben met de 
wijze waarop mensen betekenis geven aan hun sociale omgeving en hoe ze zich op basis daarvan 
gedragen. Er worden onderzoeksmethoden toegepast die het mogelijk maken om het onderwerp 
vanuit het perspectief van de onderzochte mensen te leren kennen, met het doel om het te 
beschrijven en waar mogelijk te verklaren (Boeije, 2005: 27). De keuze voor kwalitatief onderzoek 
sluit ook aan bij de onderzoekssituatie bij NS, namelijk een situatie waar weinig onderzoek naar is 
gedaan en waarvan men nog weinig weet (Boeije, 2005: 35). De rol van betekenisgeving door 
middenmanagers in het DO-implementatieproces is wetenschappelijk relatief onontgonnen terrein, 
zoals beschreven in de theoretische relevantie (sub-paragraaf 2.5.2). Dit heeft mij doen besluiten te 
kiezen voor kwalitatief onderzoek.  
Het doel van mijn onderzoek is het (beter) begrijpen van gedrag en de betekenis van dat gedrag in 
een specifieke sociale context, namelijk die van de NS-middenmanagers. Hoe ik tot deze manier van 
onderzoeken ben gekomen en welke focus ik daarbij heb gehanteerd, wordt beschreven in de 
volgende sub-paragraaf.  
 
4.1.1 Focus van het onderzoek 
De reden dat ik kies voor interpretatief kwalitatief onderzoek heeft te maken met het gegeven dat 
mijn onderzoeksvraag op zoek gaat naar betekenisgeving. Het proces van betekenisgeving geeft op 
haar beurt inzicht in de beleveniswereld van de middenmanagers omtrent DO binnen NS. Onderzoek 
naar betekenisgeving houdt volgens Boeije (2005) in dat het perspectief van de onderzochte 
personen centraal moet staan; het emic perspective. Dit contrasteert met het epic perspective, 
waarmee het perspectief van de onderzoeker en zijn theoretische invalshoek wordt aangeduid 
(Boeije, 2005: 32). Omdat in deze vorm van kwalitatief onderzoek niet alleen de interpretatie van 
respondenten centraal staat, maar de onderzoeker zelf ook de onderzochte sociale constructies 
interpreteert, wordt kwalitatief onderzoek ook wel interpretatief onderzoek genoemd. Binnen 
interpretatief kwalitatief onderzoek bestaan verschillende onderzoeksvarianten, zoals de 
etnografische studie. De etnografische studie is erop gericht een portret te schetsen van een 
culturele groep (Boeije, 2005: 21). De onderzoeker verblijft tijdelijk in de cultuur van de onderzochte 
groep en zo probeert hij er achter te komen welke betekenissen de leden van die groep aan hun 
omgeving geven (Silverman, 2005: 49). Dit afstudeeronderzoek is een etnografische studie, omdat ik 
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de groep van NS-middenmanagers als een subcultuur binnen de organisatie benader. Binnen deze 
specifieke subcultuur belicht ik de betekenisgeving omtrent DO. 
 
4.1.2 Rol van de onderzoeker 
Kwalitatief onderzoek wordt ook wel interpretatief onderzoek genoemd, omdat de onderzoeker de 
sociale constructies die hij onderzoekt interpreteert. Dit maakt de rol van onderzoeker een 
belangrijke in de totstandkoming van kwalitatief onderzoek. Om mijn bijdrage aan dit onderzoek te 
verduidelijken, zal ik hier meer inzage geven in de manier waarop ik te werk ben gegaan.  
Ik ben met NS in contact gekomen door een tip van een studiegenoot. Na enig mailcontact en twee 
persoonlijke gesprekken lag er een stage-overeenkomst. Persoonlijke banden met een van de 
betrokken NS-medewerkers had ik voor deze overeenkomst niet. Gedurende het afstudeeronderzoek 
ben ik gemiddeld twee dagen per week ‘op kantoor’ geweest, waarbij ik in de drukkere weken van de 
interviews drie tot vijf dagen aanwezig was. Mijn werkplek bevond zich op de ‘afdeling DO’, wat 
eigenlijk meer een werkkamer was. In deze werkkamer bevonden zich een DO-programmadirecteur, 
een DO-programmamanager en een DO-portfoliomanager. 
Tijdens de maanden van onderzoek heb ik getracht open te (blijven) staan voor alle informatie die 
relevant was voor de onderzoeksvraag. Dit bleek lastiger naarmate het onderzoek vorderde. 
Gedurende de maanden vorderen ontstond er bij mij een bepaald beeld op de situatie en de sociale 
constructies. Om toch open te blijven staan voor nieuwe informatie vroeg ik de respondenten, aan 
het einde van de interviews, of er thema’s bestonden aangaande DO die nog niet aan bod waren 
gekomen. Op deze laatste vraag bleken soms nog waardevolle antwoorden te komen. In een enkel 
geval heb ik tijdens het interview de semigestructureerde vragenlijst ‘losgelaten’, zeker in het begin 
van de reeks interviews. De antwoorden van de respondent waren op dat moment leidend en niet de 
topics in mijn vragenlijst. Op deze manier heb ik een open onderzoeksprocedure (Boeije, 2005: 33) 
getracht te realiseren waarin het emic perspective centraal stond.  
 
4.2 Data 
In deze paragraaf geef ik meer inzicht in de verzamelde data. In sub-paragraaf 4.2.1 zet ik uiteen hoe 
ik tot de onderzoeksgroep ben gekomen. De selectie, toegankelijkheid en vertrouwelijkheid van de 
data staat uiteengezet in sub-paragraaf 4.2.2. De claims die gemaakt kunnen worden naar aanleiding 
van de verzamelde data, is het centrale onderwerp in sub-paragraaf 4.2.3. 
 
4.2.1 Onderzoeksgroep 
Als onderzoeksgroep heb ik een groep NS-medewerkers gekozen die een strategische positie 
inneemt bij organisatieverandering; de middenmanagers. Zoals beschreven in paragraaf 3.4, vormen 
zij de (theoretische) brug tussen strategie en werkvloer. In samenspraak met Patricia Temme (DO-
programmamanager en tevens mijn NS-begeleider) ben ik tot een lijst van managers gekomen die, in 
de theorie van Huy (2001), tot middenmanagement kunnen worden gerekend. In tabel 1 staan alle 
respondenten opgenomen, inclusief hun bedrijfsonderdeel en functietitel. Hoe ik tot een specifieke 
selectie van middenmanagers ben gekomen staat beschreven in de volgende sub-paragraaf.  
 
4.2.2 Selectie, toegankelijkheid en vertrouwelijkheid  
Om tot een relevante onderzoeksgroep te komen, was het criteria ‘middenmanager’ één onderdeel. 
Daarnaast zocht ik respondenten die (nog) niet tot de informele organisatie (zie sub-paragraaf 2.1.4) 
behoorden. Met dit selectiecriterium wilde ik een onderzoeksgroep creëren die zich bevond in een 
grotere groep van medewerkers die nog niet bij het programma DO aangesloten was. Op deze 
manier trachtte ik dicht bij de probleemstelling te blijven. Ook hierbij was de samenwerking met 
Patricia Temme praktisch, daar zij kon vertellen of een manager aan beide criteria voldeed.  
Nadat de respondenten bekend waren, heb ik met zowel de NSR-middenmanagers als 
middenmanagers op corporate niveau contact gezocht per mail. Mijn NS-begeleider heeft hierin 
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geen rol gespeeld. Voor de bedrijfsonderdelen NS-Poort en NedTrain heeft Patricia Temme in eerste 
instantie contact gelegd met ‘de DO-contactpersoon’. Dit zijn de NS-medewerkers die zitting hebben 
in de DO-werkgroep, namens hun bedrijfsonderdeel. Vanuit NS-Poort kreeg ik een aantal namen 
door van mensen die voldeden aan beide criteria. Bij NedTrain ben ik door de DO-contactpersoon 
uitgenodigd om mijn onderzoek toe te lichten. Naar aanleiding hiervan heb ik ook hier namen 
doorgekregen van managers die aan beide criteria voldeden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 1: De NS-respondenten ingedeeld naar bedrijfsonderdeel en functie 

 
Alle medewerkers binnen NS zijn te vinden en te benaderen via het interne mailprogramma, dat door 
alle NS-bedrijfsonderdelen wordt gebruikt. Zodoende kon ik, na toestemming van de DO-
contactpersonen, ook de respondenten van NS-Poort en NedTrain zelf benaderen. Dit deed ik via een 
mail met een begeleidend document (1 A-4), waarin de achtergrond van het onderzoek bondig 
uiteen was gezet. Een enkele manager reageerde direct, de meeste managers echter na een tweede 
of soms een derde mail. Sommige managers reageerden met het bericht dat ze niet een uur (zoals 
gevraagd), maar een half uur tot drie kwartier de tijd hadden. Ik heb ervoor gekozen om deze 
gesprekken alsnog door te laten gaan en in mijn interviews zo snel mogelijk tot de kern te komen. 
Een enkele manager heeft de uitnodiging afgewezen. Hier had ik vooraf op gerekend door tussen de 
15 en 20 NS-middenmanagers te benaderen voor een interview. Enkele managers hebben niet 
gereageerd. De exacte reden hiervan is mij onbekend.  
 
Naar aanleiding van de interviews heb ik alle respondenten het verslag toegestuurd, waarin ik de 
letterlijke conversatie had uitgewerkt. Meer dan de helft van de respondenten heeft hierop 
gereageerd, maar er zijn geen op- of aanmerkingen binnengekomen. Alle respondenten gingen 
vooraf akkoord met het opnemen en letterlijk uitwerken van het gesprek. Een respondent echter, 
heeft verdere medewerking geweigerd naar aanleiding van de uitwerking van het gesprek. De 
respondent wilde niet dat de citaten letterlijk werden opgenomen in een document dat ook ‘buiten 
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de NS zou gaan’. Hoewel ik vooraf gecommuniceerd had een afstudeeronderzoek te doen vanuit de 
Universiteit Utrecht, is bij deze respondent toch een verkeerd beeld ontstaan helaas. In overleg met 
zowel mijn NS-begeleider als mijn USBO-begeleider heb ik besloten geen vervanger te zoeken. De 
uitspraken tijdens dit gesprek waren niet zodanig ‘anders’ in vergelijking met de andere interviews, 
dat daarmee het huidige datahoofdstuk incompleet zou zijn.  
 
4.2.3 Claims over de verzamelde data 
In deze sub-paragraaf staat de vraag centraal in welke mate de verzamelde data representatief zijn 
voor de onderzochte organisatie? (Silverman, 2005: 305). Daarnaast is er de vraag in welke mate de 
onderzoekssituatie generaliseerbaar is buiten NS. Oftewel, wat zijn de claims die gemaakt kunnen 
worden op basis van de verzamelde data? De claims die ik maak met de verzamelde data hangen 
samen met de validiteit van dit onderzoek. Validiteit heeft betrekking op de beïnvloeding van het 
onderzoek door systematische fouten (Boeije, 2005). Hierbij kan onderscheid gemaakt worden 
tussen interne en externe validiteit. 
 
Om de interne validiteit van mijn onderzoek te waarborgen, tracht ik u als lezer zo veel mogelijk 
inzicht te geven in de keuzes ik heb gemaakt tijdens het onderzoeksproces. Daarnaast ben ik me op 
voorhand bewust geweest van het gevaar van ‘going native’ (Boeije, 2005). Dit is een gebrek aan 
objectiviteit van de onderzoeker, indien een te grote betrokkenheid bestaat bij de organisatie en /of 
de onderzoeksgroep. Ik heb enige afstand tot de afdeling DO bewaard door regelmatig elders te 
werken dan op kantoor. Tot slot heb ik de interne validiteit vergroot door zoveel mogelijk 
middenmanagers uit verschillende bedrijfsonderdelen van NS mee te nemen in dit onderzoek. Een 
algehele representatie van de groep NS-middenmanagers heb ik niet kunnen bereiken, wegens het 
niet meenemen van twee NS-bedrijfsonderdelen. De redenen hiervoor staan genoemd in de 
introductie van deze scriptie.  
 
De externe validiteit heb ik getracht te vergroten door de context van de organisatie, de 
onderzoeksgroep en de organisatieverandering gedetailleerd te beschrijven. De verzamelde data is 
daarmee van toepassing op vergelijkbare organisatieverandering-vraagstukken die buiten de NS 
spelen. Wat de data in dit onderzoek minder geschikt maat voor externe validatie, is de rol van de 
organisatie-identiteit. De semipublieke identiteit van NS blijkt een belangrijke rol te spelen in de 
betekenisgeving van middenmanagers aan DO. Het is daarmee aannemelijk dat een organisatie die 
de semi-publieke identiteit niet kent, een andere manier van betekenisgeving zal terugvinden in 
vergelijkbaar onderzoek. Daar staat tegenover dat de claims uit dit onderzoek voor andere 
semipublieke organisaties, mijns inziens, des te relevanter kunnen zijn. 
 
4.3 Aanpak van het onderzoek 
In deze paragraaf beschrijf ik hoe ik het onderzoek heb doorlopen; via welke methoden ik tot een 
antwoord op de onderzoeksvraag ben gekomen. In sub-paragraaf 4.3.1 staan eerst de verschillende 
onderzoeksfases uiteengezet. In sub-paragraaf 4.3.2 worden de gehanteerde onderzoeksmethoden 
belicht waarmee ik de data heb verzameld en in sub-paragraaf 4.3.3 staat de wijze waarop ik deze 
data heb geanalyseerd centraal.  
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4.3.1 Onderzoeksfases 
In de vijf maanden (feb - jun 2011) van 
afstudeeronderzoek zijn verschillende fases 
herkenbaar. Grofweg zijn deze fases te 
onderscheiden in het formuleren van een 
onderzoeksvraag, het inpassen van relevante 
literatuur, het afnemen van interviews, het 
analyseren van data en het schrijven van de 
scriptie. In figuur 15 staan de verschillende fases 
uiteengezet, waarbij opgemerkt moet worden 
dat fases meer dan eens overlap vertoonden. 
Bovendien bleek het afstudeeronderzoek een 
iteratief proces; aanpassingen werden gedaan 
naar aanleiding van nieuwe ervaringen.  

 
Figuur 15: De verschillende onderzoeksfases 

4.3.2 Onderzoeksmethoden 
Voor dit onderzoek heb ik gebruik gemaakt van semigestructureerde interviews, participatieve 
observaties en documentanalyses. Een korte toelichting op elk van deze onderzoeksmethoden volgt 
in deze sub-paragraaf.  
Een interview kan beschouwd worden als een gespreksvorm waarin een persoon - de interviewer - 
zich bepaalt tot het stellen van vragen over gedragingen, opvattingen, houdingen en ervaringen ten 
aanzien van bepaalde sociale verschijnselen, aan één of meer anderen - de participanten of 
geïnterviewden - die zich voornamelijk beperken tot het geven van antwoorden op die vragen. 
(Boeije, 2005: 57). Het afnemen van een interview is een geschikte methode om in contact te treden 
met de respondenten, om zodoende de rijkdom en gedetailleerdheid van de betekeniswereld 
centraal te stellen. De mate van structurering vooraf bepaald of het interview een gestructureerd, 
semigestructureerd of ongestructureerd karakter heeft. In figuur 16 staat een overzicht van de 
verschillende interview-varianten.  
 

 
Figuur 16: Interviews ingedeeld naar de mate van structurering vooraf (Boeije, 2005) 

 
De vorm van interviewen die ik heb gehanteerd wordt het semigestructureerde interview genoemd. 
Dit houdt in dat de inhoud, de formulering en de volgorde van de vragen van te voren niet vaststaan 
en kunnen wijzigen tijdens het interview. Hierdoor trachtte ik ruimte te laten voor de respondenten 
om richting te geven aan de interviews, dit aansluitend op het gehanteerde emic perspective. De 
interviews duurden gemiddeld 45 tot 60 minuten en ik nam ze op met een IPod. Na afloop 
transcribeerde ik de interviews letterlijk. De interviewvragen zoals ik die gehanteerd heb ik het 
laatste interview, staan weergegeven in bijlage 1. De topics in het interview zijn ontstaan uit 
informele gesprekken met NS-medewerkers, observaties op de afdeling DO en literatuuronderzoek. 
Voorafgaand aan het vraaggesprek vroeg ik de respondenten om een lijst met 11 stellingen over DO 
bij NS in te vullen. Dit bleek een handig instrument, omdat de respondenten zo direct konden 
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inhaken op relevante thema’s. De lijst met stellingen is opgenomen in bijlage 2. Om de antwoorden 
van respondenten te kunnen vergelijken heb ik in deze lijst van stellingen gebruik gemaakt van de 5-
punts Likert schaal (Goodwin, 2008). De stellingen zelf waren afwisselend positief en negatief 
geformuleerd om de neiging tot instemming te voorkomen (Goodwin, 2008).  
 
De meeste interviews zijn op de kamers van de middenmanagers opgenomen. In de praktijk bleken 
zij over het algemeen een eigen kantoorruimte te hebben, waardoor de interviews niet zijn 
beïnvloedt door de aanwezigheid van derden. In een enkel geval heb ik een interview opgenomen op 
de afdeling DO, echter geen van de directe DO-collega’s was op dat moment aanwezig. Ook tijdens 
dit interview heeft daarom geen beïnvloeding plaatsgevonden door (belanghebbende) derden.  
De onderzoeksmethode van de semigestructureerde interviews heeft mij vooral inzicht verschaft in 
de wijze waarop middenmanagers betekenis geven aan DO bij NS. De andere twee 
onderzoeksmethoden heb ik in mindere mate toegepast op middenmanagers en meer op het 
programma DO, zoals ik hierna zal beschrijven. 
Naast de interviews heb ik data verzameld via participerende observatie. Dit is het proces waarin een 
onderzoeker een veelzijdige en relatief lange relatie met een gemeenschap tot stand brengt en 
onderhoudt in een natuurlijke setting, met het doel wetenschappelijke kennis over die gemeenschap 
te ontwikkelen (Boeije, 2005: 55). Er kunnen verschillende elementen kunnen worden waargenomen 
tijdens observaties (Boeije, 2005): 

1. wat mensen doen: cultureel gedrag zoals gebeurtenissen en interacties; 
2. wat mensen weten: culturele kennis en opvattingen; 
3. de dingen of voorwerpen die mensen maken en gebruiken: culturele artefacten. 

Bovenstaande drie elementen zijn voor mij de punten van aandacht geweest tijdens mijn 
observaties. In het proces van participerende observatie ben ik, als onderzoeker én “tijdelijke NS-
medewerker”, een insider en outsider tegelijkertijd geweest op de afdeling DO. Zo heb ik actief 
bijgedragen aan het voorbereiden en organiseren van een interne DO-bijeenkomst en, terwijl ik 
hierin participeerde, data verzamelde voor dit onderzoek. De samenhang tussen de data uit 
observaties en de interviews, is dat de verzamelde observatiedata kon dienen als input voor de 
interviews. Tegelijkertijd kon ik verkregen data uit de interviews naast de data uit observaties leggen 
en op die manier ‘toetsen’ aan de dagelijkse realiteit.  
 
De onderzoeksmethode van participerende observatie heb ik voornamelijk toegepast in en rondom 
het programma DO. Zo heb ik geobserveerd op de afdeling DO, tijdens het werkgroep-DO overleg, 
tijdens de briefing voor de Green Teams25 en ook tijdens een bijeenkomst van de informele 
organisatie. Echter, ook op momenten ‘buiten de afdeling DO’, zoals lunches of een vergadering van 
de afdeling ‘Materieel’, heb ik fieldnotes verzameld. De reden dat ik vooral rond het programma heb 
geobserveerd, komt voort uit het gegeven dat in de werkwereld van middenmanagers DO (nog) geen 
dagelijks thema is. Zo zijn er bijvoorbeeld (nog) geen ‘duurzaamheids-overleggen’ op 
middenmanagementniveau. Dit maakte de situatie voor participerende observatie onder 
middenmanagers minder geschikt.  
 
Een derde manier van dataverzameling heeft plaatsgevonden via documentanalyse. Aangezien het 
programma ten tijde van dit onderzoek ongeveer 1,5 jaar bestaat, was er geen groot aanbod aan 
relevante documenten. Toch hebben de beschikbare documenten mij een goed inzicht gegeven van 
de organisationele context waarin het programma is ingebed. Zo heb ik meerdere jaarverslagen, 
interne audit-rapporten en strategiebrieven omtrent het programma DO gebruikt in de 
totstandkoming van deze scriptie. Ook deze derde vorm van onderzoek, de documentanalyse, heb ik 
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 Deze Green Teams worden nader toegelicht in het data-hoofdstuk. 



Masterscriptie: Duurzaam ondernemen op de rails  

34 

 

vooral toegepast rondom het programma DO. Dit heeft als reden dat er intern bij NS nauwelijks 
informatie bestaat die de rol van middenmanagers belicht in organisatieverandering. Overigens heb 
ik wel één document gevonden dat de rol van NS-medewerkers belicht bij organisatieverandering26. 
Dit document komt terug in het data-hoofdstuk.  
 
De combinatie van deze drie methoden stelden mij in staat om triangulatie toe te passen. 
Triangulatie wil zeggen dat er meer metingen worden verricht vanuit verschillende invalshoeken 
(Boeije, 2005: 152). De verschillende metingen onderzoeken echter hetzelfde fenomeen (Silverman, 
2005). Door triangulatie toe te passen, wordt de betrouwbaarheid van onderzoek vergroot (Boeije, 
2005).   
 
4.3.3 Analyse van de data 

Analyseren is de uiteenrafeling van de gegevens over een bepaald onderwerp in categorieën, het 
benoemen van deze categorieën met begrippen, en het aanbrengen en toetsen van relaties tussen 
de begrippen in het licht van de probleemstelling (Boeije, 2005). Een belangrijk beginpunt voor mijn 
analyse waren de getranscribeerde interviews. Door deze letterlijk uitgewerkte interviews te 
voorzien van coderingen, kwamen er bepaalde categorieën naar voren. Door de interviews binnen 
vijf dagen na de ontmoeting uit te werken, kwamen er steeds nieuwe categorieën naar voren die ik 
verder heb onderzocht totdat de categorieën ‘verzadigd’ waren, of niet meer relevant bleken 
(Silverman, 2005). Deze codering heb ik niet alleen toegepast op de interviews, maar ook op de 
verzamelde data uit de observaties.  
 
In de codering van de data ben ik als volgt te werk gegaan: open coderen, axiaal coderen en selectief 
coderen. Met open coderen ben ik vanaf de start van de fase van dataverzameling begonnen. Het 
doel van open coderen is ‘terreinverkenning en het hanteerbaar maken van data’. In deze fase 
selecteert de onderzoeker nog niet of nauwelijks op relevantie van het onderzoeksmateriaal, want hij 
weet op dit moment nog niet wat hij gaat tegenkomen en wat wel en wat niet belangrijk zal blijken 
te zijn (Boeije, 2005: 85). Dit resulteerde in 50 tot 60 codes die ik tegenkwam in de afzonderlijke 
eerste interviews. Echter, na een aantal interviews dikte deze lijst in tot meer overkoepelende 
‘categorie’. Dit is de fase van het axiaal coderen. In deze fase heb ik synoniemen tegen elkaar 
weggestreept en hoofdzaken van bijzaken gescheiden. Zodoende ontstonden een aantal categorieën. 
De relaties tussen deze categorieën en het herkennen van een eventuele kerncategorie, is onderdeel 
van het selectief coderen. Het komen tot deze kerncategorieën is een interpretatief proces en heeft 
een sterke link met (het begin van) schrijffase27.       
 
In het proces van coderen heb ik geen gebruik gemaakt van hiervoor ontwikkelde software. Ik heb in 
Microsoft-Word 2010 gewerkt met de redigeerfunctie. Zodoende ontstond er in elk uitgewerkt 
interview (en observatiedocument) een extra kolom met codes. Ook het later terugvinden van deze 
codes om te komen tot categorieën werkte goed, via de zoekfunctie in Microsoft-Word.  
 
De kracht van deze manier van onderzoeken en analyseren, is het inductieve karakter ervan. Door de 
data uit de drie onderzoeksmethoden leidend te laten zijn in het onderzoek, bleef ik dicht bij het 
emic perspective. Zoals beschreven in sub-paragraaf 4.1.1, houdt onderzoek naar betekenisgeving 
volgens Boeije (2005) in dat het perspectief van de onderzochte personen centraal moet staan. 
Doordat ik niet ben gaan werken vanuit een hypothese (naar aanleiding van literatuuronderzoek), 
denk ik een beeld te hebben geschapen van middenmanagers en DO, dat recht doet aan de 
werkelijkheid.  
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 Bron: http://www.infrasite.nl/documents/overheden/148/onafhankelijk-onderzoek-informatie-bij-ontregelingen-in-de-trein.pdf 
Geraadpleegd op 20-06-2011. 
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 Citaat afkomstig uit college van Jeroen Vermeulen, 12 april 2011 

http://www.infrasite.nl/documents/overheden/148/onafhankelijk-onderzoek-informatie-bij-ontregelingen-in-de-trein.pdf
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De mogelijke zwakte van deze manier van analyseren, is het sterk interpretatieve karakter ervan. Ik 
heb de getranscribeerde interviews uitgewerkt en gemaild naar de respondenten. Echter, mijn 
interpretatie van de data heb ik niet overlegd met de respondenten. Deze keuze heb ik niet heel 
bewust gemaakt, maar is in de loop van het onderzoek “ontstaan”. Dit zal wellicht te maken hebben 
met het feit dat het voor mij de eerste keer is dat ik interpretatief onderzoek doe. Door mijn 
interpretatie van de sociale constructies kan een beeld zijn ontstaan dat anders ervaren wordt door 
middenmanagers. Enerzijds heb ik deze potentiële zwakte getracht te ondervangen door mijn 
interpretaties van eerdere interviews te toetsen in latere interviews. Anderzijds heb ik mijn data-
hoofdstuk in conceptversie laten lezen door mijn NS-begeleidster, die het een herkenbaar beeld 
vond van de situatie bij NS.     
 
4.4 Reflectie 
In deze paragraaf reflecteer ik op het proces van mijn afstudeeronderzoek. Een intensief proces dat 
mij de afgelopen vijf maanden flink heeft bezig gehouden. Het is zoals gezegd de eerste keer dat ik 
een interpretatief onderzoek uitvoer op academisch niveau. Vooral in het begin van de 
afstudeerperiode heeft me dit de nodige aanpassingstijd gekost. Het proces van het vinden van een 
geschikte onderzoeksvraag welke ook relevant bleek voor NS, is achteraf gezien misschien wel de 
grootste opgave geweest. Het leggen van een brug tussen academische doelstellingen en de 
praktische relevantie voor een organisatie, kan een taai en langdurig proces zijn.  
Het afstudeerproces is dan ook een traject van plannen, contact onderhouden met meerdere 
begeleiders en het meenemen van verschillende belangen in beslissingen. Dit vergt een enigszins 
vooruitziende blik en soms ook gevoel voor politieke verhoudingen. Het is voor mij een periode 
geweest waarin het samenbrengen van belangen een belangrijk element heeft gevormd in de 
totstandkoming van dit document.  
Mijn invloed op dit afstudeeronderzoek houdt in grote mate verband met mijn praktische instelling. 
Dit komt terug in de lengte van het data-hoofdstuk in vergelijking met, bijvoorbeeld, het theoretisch 
kader. De informatie uit de praktijk heeft mij tijdens het afstudeeronderzoek dichter bij gelegen, dan 
de theorieën op het gebied van DO-implementatie en organisatieverandering. Tegelijkertijd heb ik 
ontdekt dat juist de inductieve wijze van onderzoek doen mij goed ligt, daar de informatie uit ‘de 
praktijk’ leidend kan en mag zijn.  
Meer dan alle bovenstaande leermomenten echter, heb ik geleerd van het etnografische onderzoek 
zelf. Door het hanteren van een culturele benadering (Demers, 2007) op organisatieverandering, 
ontstond er ruimte in deze scriptie voor de cultural dynamics van Martin (2004). Door vervolgens het 
fragmentatieperspectief te hanteren in dit onderzoek, heb ik de rol van betekenisgeving in 
etnografisch onderzoek echt leren kennen. Dit is een manier van onderzoeken die mij onbekend was 
en het concept van ‘betekenisgeving’ heeft voor mij tijdens dit onderzoek dan ook echt betekenis 
gekregen.  
Hoe de betekenisgeving van NS-middenmanagers zich verhoudt tot de DO-implementatie, is 
onderwerp van het volgende hoofdstuk. Hierin staat het verhaal centraal van middenmanagers, DO 
en organisatieverandering.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Masterscriptie: Duurzaam ondernemen op de rails  

36 

 

5. Het verhaal over middenmanagers, DO en organisatieverandering 
 
De verschillende betekenissen die NS-middenmanagers verlenen aan duurzaam ondernemen vormen 
de centrale data van dit onderzoek. Tijdens de semigestructureerde interviews, persoonlijke 
observaties en documentanalyses zijn thema’s naar voren gekomen28. Deze thema’s hebben 
betrekking op de manieren om betekenis te geven aan duurzaam ondernemen. De thema’s geven 
verschillende antwoorden op de 1e (sub)vraag in de onderzoeksvraag: ‘welke betekenissen geven 
middenmanagers aan duurzaam ondernemen bij NS en welke invloed kan dit hebben op het 
organisatieveranderingsproces?’ In dit hoofdstuk staan de centrale thema’s beschreven zoals ze naar 
voren zijn gekomen tijdens het onderzoek. Per thema geef ik aan met welke verwachting en/of vraag 
ik het onderzoek in ging, dit naar aanleiding van het theoretisch kader.  
 
5.1 Identiteit van NS 
In het theoretisch kader is besproken hoe de normatieve functie van organisaties kan verschillen op 
basis van een ‘publieke identiteit’ of een ‘private identiteit’. Ook is de verwachting uitgesproken dat 
er een link zal zijn met de identiteitsbeleving en het gepercipieerde motief om met DO te beginnen. 
In deze paragraaf ga ik op zoek naar de aanwezigheid van die link en welke consequenties dit heeft 
voor het programma DO.  
 
5.1.1 Het identiteitsbegrip van middenmanagers 
Tijdens de interviews met middenmanagers vroeg ik hen naar de beleving van duurzaamheid bij NS. 
Regelmatig kwam daarbij de identiteit van NS ter sprake. De volgende manager beschrijft de 
identiteit van NS als volgt:  
 

“Als je kijkt naar NS, tuurlijk zijn wij ook commercieel (..) We zijn aan de andere  
kant ook een staatsbedrijf.” (12) 

 

Bovenstaande manager lijkt de identiteit van NS te ervaren als een samenstelling van een 
commercieel en een maatschappelijk component. Noordegraaf (2003) benoemt dit als een ‘hybride 
organisatie’; te midden van het spectrum publiek-privaat. Echter, niet alle managers lijken de 
identiteit van NS op dezelfde manier te beleven. De volgende manager geeft aan, in het kader van 
identiteit, moeite te hebben met de term ‘semipubliek’: 
 

“Bas: NS is een semi-publieke organisatie.” 
I 

Middenmanager: “Het is een normaal bedrijf met een hele specifieke aandeelhouder. En een bedrijf  
met een sterk politiek karakter.” 

I 
Bas: “Maar wel semipubliek toch?” 

I 
Middenmanager: “We zijn een normale onderneming.” 

I 
Bas: “Vind je dat vervelend als ik dat zo zeg? Semipubliek?” 

I 
Middenmanager: “Nee, semipubliek, dat, dat is zo half half, semipubliek. Maar een duidelijke keuze in  

wie je bent en wat je doet. Je bent gewoon een onderneming met een bepaalde missie en een bepaald doel  

                                                           
28

 De data afkomstig uit de interviews is aangegeven tussen aanhalingstekens, gevolgd door het cijfer dat correspondeert met de 

respondent (zie tabel 1). Indien een citaat afkomstig is van ‘respondent 1’, zal dit als volgt worden weergegeven:  
 

“Dit is een fictief voorbeeld.” (1) 
 

Indien onderzoeksdata afkomstig is uit een persoonlijke observatie, zal dit duidelijk worden aangegeven. Indien onderzoeksdata afkomstig 
is uit een documentanalyse, zal dit worden aangegeven met een bronverwijzing in een voetnoot.  
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die zich richt op continuïteit, met een aandeelhouder en klanten. Maak in dat kader een afweging. En dat NS 
een bijzondere rol heeft en dat je heel veel met politiek te maken hebt, is allemaal bekend, maar je bent  

gewoon een onderneming. Waarom reageer ik zo, ik kom wel eens bij gemeenten (..) en dan zeggen ze: “oh  
jij bent van NS, dan krijg je gewoon geld uit Den Haag”. Je wordt gezien als overheid. Je bent geen overheid,  

je bent een bedrijf. Wel met een sterk maatschappelijke thema speelt heel sterk, (..) Maar semipubliek, ik  
walg een beetje van de term.” (14) 

 
Bovenstaande manager lijkt de term ‘semipubliek’ te interpreteren als zijnde een ‘onderdeel van de 
overheid’. In voorgaand citaat laat de manager blijken niet van deze implicatie gediend te zijn, 
sterker nog, er ‘een beetje van te walgen’. Ook lijkt de manager de term semipubliek te interpreteren 
als het niet maken van een heldere keuze in de identiteit van het bedrijf. In tegenstelling tot de 
manager die ik ervoor citeerde, lijkt bovenstaande manager de NS minder als een ‘staatsbedrijf’ te 
zien. Of in ieder geval de term ‘staatsbedrijf’ anders te interpreteren.  
 
5.1.2 Gepercipieerde motieven voor DO en de rol van geld 
Hoe verhoudt het benoemde verschil tussen ‘bedrijf’ en ‘overheid’ zich tot het thema duurzaamheid? 
Wanneer deze vraag op tafel kwam, bleken meerdere managers een zekere spanning te ervaren 
tussen de ‘commerciële rol’ en de ‘maatschappelijke rol’ van NS. Deze middenmanager zegt hierover: 
 
“Gaan we dit (duurzaamheid, Bas) vanuit onze maatschappelijke rol vertalen? Wij zitten altijd in die spagaat. 

Dus je moet er echt wat mee. Tegelijkertijd die klant. Je kan niet zeggen duurzaamheid is belangrijk gaan  
we helemaal doen en dat mag 50 miljoen kosten. Dan moet die klant ook maar meer betalen voor zijn  
kaartje. Die kant wil je ook niet op. (..) Want in de praktijk kan dat niet. We zijn gebonden aan regels  

voor prijsstijgingen in de concessie, zeker dit soort dingen die we zelf belangrijk vinden.” (7) 

 
In bovenstaand citaat valt ook de rol van geld op. Volgens de definitie van Elkington (1999) is de rol 
van geld te verklaren uit het feit dat DO de balans is tussen people, planet én profit. De hiervoor 
geciteerde manager lijkt met de rol van geld te duiden op de commerciële rol van NS. Verderop in 
het interview zet dezelfde manager het thema duurzaamheid af tegenover de maatschappelijke rol 
van NS en het geld dat daarvoor beschikbaar is:  
 

“Daar (duurzaamheid, Bas) kunnen wij wel in investeren (..) maar dat kost ons wel geld. Net zoals bij sociale 
veiligheid; is ook een maatschappelijke taak van NS. Daar hebben we ook geld voor over. En die keuze  

mis ik bij duurzaamheid.” (7) 

 
Dat geld een rol speelt in de betekenisgeving van duurzaamheid bij NS, in relatie tot de commerciële 
/ maatschappelijke identiteit, valt ook op in het volgende citaat: 

 
“Maar als de druk van buiten groot is doe je dat (duurzaam ondernemen, Bas), als die druk er niet is doe 

 je het niet. Ik denk dat NS wat dat betreft net als de meeste bedrijven gewoon de commerciële kant  
voorop stelt (..) Pas als klanten gaan zeuren over duurzaamheid en dat beïnvloedt de financiën, dan  

wordt duurzaamheid belangrijk.” (11) 
 

Deze manager benoemt letterlijk dat NS zich laat leiden door een buiten-motief voor DO 
(Noordegraaf & Van Workum, 2000). Bovendien koppelt de manager het aan de ‘private identiteit’ 
van NS (Noordegraaf & Teeuw, 2003). De relatie tussen geld en de commerciële / maatschappelijke 
identiteit van NS lijkt een gevoelig onderwerp, in het kader van duurzaamheid. Volgens de volgende 
middenmanager kan zowel te veel als te weinig geld beschikbaar stellen voor duurzaamheid, 
negatieve consequenties hebben: 

 
“Dat je als NS gewoon wel moet meegaan met de beweging die in de maatschappij echt leeft. Maar ga  

je heel ver voor de muziek uitspringen dan zeggen ze (NS-klanten, Bas) ook, ja, je bent met overheidsgeld leuke 
dingen aan het doen. Dat moet je ook voorkomen.” (13) 
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De geldkeuzes aangaande duurzaamheid bij NS lijken de spanning weer te geven tussen het thema 
duurzaamheid en de maatschappelijke / commerciële identiteit van NS. De volgende managers is van 
mening dat ‘profit’ de voorwaarde is om met ‘people’ en ‘planet’ aan de slag te gaan: 
 

“We willen best dingen in duurzaamheid doen, maar die moeten ook altijd financieel wel  
positief zijn, dus we gaan niet extra kosten maken omdat het duurzaam is.” (10) 

 

Bovenstaand citaat van een middenmanager lijkt te duiden op het beloningsmotief (Noordegraaf & 
Van Workum, 2003). Als duurzaamheid ‘financieel positief’ uitpakt, dan zal NS eerder geneigd zijn 
actief met DO te beginnen. De volgende manager is echter van mening dat er binnen NS op dit 
moment niet tot nauwelijks geld beschikbaar is voor duurzaamheid: 
  

“Okay, ze (NS-directie, Bas) hebben een programmadirecteur DO aangesteld, maar ook die is volgens mij met 
handen en voeten gebonden. Het mag allemaal niks kosten.” (11) 

 
Overigens is niet elke manager deze mening toegedaan. Er zijn ook middenmanagers die stellen dat 
er wel geld beschikbaar is voor duurzaamheid binnen NS, maar dat duurzaamheid niet per se geld 
hoeft te kosten:  
 

 “Ik denk dat het wat mag kosten van de directie, als het nodig is. Maar dat vraag ik me af, of het  
nodig is. Ik denk niet dat het iets hoeft te kosten, maar dat het je iets kan opleveren, als je het goed  

doet. Dat is het mooie.” (5) 
 

“Kostenbesparing, efficiëntie, innovaties en duurzaamheid gaat allemaal hand in hand met elkaar. Het  
(duurzaamheid, Bas) is geen vreemde eend in de bijt. EZR (Energiezuinig rijden, Bas) is én milieubewust  
én je bespaart er onwijs veel geld mee. Dus je moet het altijd combineren met iets. Nieuwe innovaties,  

daar moet je het duurzaamheidsaspect meenemen. Of het bespaart geld, of het zijn innovaties.” (6) 

 
Toch lijkt het merendeel van de managers van mening dat er niet tot nauwelijks geld beschikbaar is 
voor duurzaamheid binnen NS. En als dat er wel is, dan zien de managers dat niet. Zo blijkt ook uit de 
opname van een interview met een middenmanager: 
 

Bas: ”Heb je zicht op hoe belangrijk duurzaamheid wordt gevonden door de directie? 
I 

Middenmanager: “Nee.” 
I 

Bas: ”Maar duurzaamheid staat wel op de kubus..” 
I 

Middenmanager: “Ja.” 
I 

Bas: “Kan je dan stellen dat er schijnbaar een bepaalde noodzaak is voor duurzaamheid, maar dat 
het bij jou nog ontbreekt aan het gevoel van: ‘ik weet hoe belangrijk het echt gevonden wordt’?” 

I 
Middenmanager: “Nou eigenlijk kan je dat vertalen met hoeveel geld mag het kosten.” 

I 
I: “En is het jou al duidelijk hoeveel geld duurzaamheid mag kosten?” 

I 
Middenmanager: “Als je zegt, wat is het NS waard om duurzaam te ondernemen, als je me  

daarop antwoord kan geven, heel graag.” (14) 

 
Een persoonlijke observatie op de afdeling DO, bevestigt het beeld dat meerdere NS-medewerkers 
denken dat duurzaamheid niet tot nauwelijks geld ‘mag’ kosten binnen NS (17/03/2011). Terwijl de 
projectmanager DO op het punt staat om een presentatie over duurzaam ondernemen te geven bij 
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collega’s van klantcontact, bereidt de programmadirecteur DO haar voor op reacties uit de zaal. 
“Zodra NS geld moet geven is het snel gedaan met de duurzame bedoelingen”, zou een veelgehoorde 
opvatting zijn. Een bepaalde groep NS-collega’s gelooft blijkbaar niet dat de top van NS zich echt zal 
conformeren aan duurzame doelen, en dit zou blijken zodra er geld moet worden vrij gemaakt. Dit is 
ook het dominante beeld dat naar voren komt in de interviews met middenmanagers.  
Samenvattend kan gesteld worden dat de identiteit van NS, volgens meerdere managers, wordt 
gekarakteriseerd door een combinatie van commerciële en maatschappelijke belangen. Belangen die 
met elkaar kunnen conflicteren en naar boven komen bij het thema duurzaamheid. Volgens 
verschillende managers komt deze spanning tot uiting in het maken van geldkeuzes. Vooralsnog lijkt 
er niet tot nauwelijks geld beschikbaar te zijn voor duurzaamheid binnen NS, aldus het merendeel 
van de managers.  
 
5.1.3 Het gebrek aan een kader rond het programma DO 
Achter de keuzes op het gebied van geld, lijkt bij de middenmanagers een vraag op identiteitsniveau 
te spelen. Namelijk, de vraag of duurzaamheid bij NS vertaald moet worden vanuit de 
maatschappelijke rol of de commerciële rol van NS. Of wellicht een combinatie van beide rollen. 
Vooralsnog geven meerdere managers aan een duidelijke identiteitskeuze te missen aangaande 
duurzaamheid. De vraag die daarbij uiteindelijk beantwoord moet worden, is volgens de volgende 
manager: 
 

“Wat wil je zijn als bedrijf?” (13) 
 

Hoe verhoudt dit identiteitsbegrip onder middenmanagers zich tot het programma DO? Op deze 
vraag kwamen de volgende reacties van managers: 
 
“Als je voor jezelf een urgentielijst aanbrengt en als je daaruit zegt: “okay duurzaamheid staat bij mij op 1, op 5 

of 20”, dan kan je als gevolg daarvan aangeven, dan weet ik op welk niveau ik duurzaamheid moet insteken. 
Doe je dat niet en je gaat duurzaamheid er zo induwen, gaat het niet landen, want mensen moeten het wel in 

het kader kunnen passen. Dus je moet eerst het kader zien vast te stellen.” (13) 

“Als je het doet, dan moet je dat bewust doen omdat het een onderdeel is van de unieke positie die je hebt. 
Waarom je op de wereld bent.” (14) 

“Waarom doen we het nu eigenlijk? Wat willen we als bedrijf bereiken door aandacht te schenken aan 
duurzaamheid?” (9) 

Het gebrek aan een keuze op identiteitsniveau lijkt zich door te vertalen naar het programma DO. 
Onder meerdere middenmanagers wordt het programma DO ervaren als een verzameling van 
duurzame initiatieven zonder duidelijke aanleiding en/of doel, zonder kader. De reden dat het 
programma bestaat en de bijdrage die het programma levert aan de strategie of de organisatie lijken 
beiden onbekend. De ‘waarom-vraag’ wordt niet beantwoord, aldus de verschillende 
middenmanagers hierboven.  
Overigens bestaan er ook positieve geluiden over het programma DO onder managers: 
 
“Wat ik heb gepercipieerd is het stimuleren van zo’n beetje elk lokaal initiatief dat bijdraagt aan dat duurzame 

karakter van NS. Dus zowel in de externe beeldvorming, alle initiatieven die daarop lopen, maar ook alle, 
noem het even de interne wereld van CO-2 verbruik, energieverbruik. Uhm, diversiteit, nou maakt 

niet uit wat, volgens mij zijn ze een enorme motor en stimulans achter al die initiatiefjes die er zijn. En 
dat vergroten, zichtbaar maken, verbinden.(..) Ik vind dat ze dit uitermate sterk doen.” (2) 

 
Echter, het grootste gedeelte van de geïnterviewde managers ervaart een gebrek aan een kader 
rondom het programma. Volgens deze middenmanagers stelt het thema duurzaamheid de NS voor 
een heldere keuze tussen maatschappelijke en commerciële belangen. Een keuze die voor de 
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managers van belang lijkt voor de interpretatie van het programma DO en de 
organisatieverandering. Een keuze die, indien niet beantwoord, het programma DO kan doen 
overkomen als een verzameling initiatieven zonder kader van betekenis.  
 
5.1.4 Resumé 
Naar aanleiding van deze paragraaf kan gesteld worden dat er een relatie bestaat tussen het 
identiteitsbegrip van middenmanagers en de manier waarop ze de motieven interpreteren voor NS 
om met DO te beginnen. De identiteit van NS wordt verschillend ervaren door verschillende 
middenmanagers. Waar de ene middenmanager NS ziet als ‘staatsbedrijf’, verzet de andere 
middenmanager zich tegen de suggestie dat NS een ‘deel zou zijn van de overheid’. Wat de 
middenmanagers delen, is dat NS ervaren wordt als een combinatie van commerciële en 
maatschappelijke belangen, die naar boven kunnen komen rond het thema duurzaamheid. 
Geldkeuzes aangaande duurzaamheid worden geïnterpreteerd als een gevolg van dit conflict. De 
meningen zijn verdeeld over de vraag óf duurzaamheid geld moet kosten, maar de algemene opinie 
onder middenmanagers lijkt te zijn dat duurzaamheid geen geld ‘mag’ kosten binnen NS. Een enkele 
manager benoemt letterlijk dat het buiten-motief voor DO leidend is binnen NS, andere managers 
benoemen het beloningsmotief. Het overtuigingsmotief (Noordegraaf & Van Workum, 2003) echter, 
komt niet tot nauwelijks naar voren in de interviews. Hierop aansluitend komt uit de interviews het 
algemene beeld naar voren dat de ‘private identiteit’ het dominante identiteitsbegrip vormt onder 
middenmanagers. 
Het thema duurzaamheid lijkt deze diffuse identiteitsbeleving ‘bloot te leggen’ en zodoende tot een 
discussie over de normatieve functie (Noordegraaf & Teeuw, 2003) van NS te leiden. Hierin staat de 
vraag centraal: ‘wat zou NS moeten zijn?’ Meerdere managers ervaren een gebrek aan een duidelijke 
keuze in deze discussie. Een duidelijk keuze hierin is echter wel nodig volgens de middenmanagers 
om het programma DO te laten ‘landen’. De diffuse identiteitsbeleving en de discussie omtrent de 
normatieve functie van NS, lijkt zich vooralsnog te vertalen naar het programma DO. Het programma 
DO wordt door verschillende managers geïnterpreteerd wordt als een verzameling van initiatieven 
zonder kader van betekenis. Wat hieraan bij lijkt te dragen is het feit dat het programma DO een 
‘maatschappelijke positie’ lijkt te claimen voor NS, waar de positie van NS door middenmanagers 
wordt ervaren als ‘bedrijfs(matige) positie’ (zie ook figuur 10). 
 
5.2 Autonomie 
In deze paragraaf sta ik stil bij de cultuurbeleving van NS-middenmanagers en de wijze waarop de 
organisatiecultuur invloed heeft op het thema duurzaamheid. In het theoretisch kader is de 
verwachting uitgesproken dat er verschillende betekenissen zullen worden gegeven aan 
duurzaamheid, vanwege de grootte van de NS-organisatie en de verschillende bedrijfsonderdelen 
waarbinnen de middenmanagers actief zijn. Binnen de groep van NS-middenmanagers hanteer ik 
daarom het fragmentatieperspectief (Martin, 2007). Met dit perspectief ga ik op zoek naar de 
verschillen in betekenisgeving van DO en de relatie met de organisatiecultuur.  
 
5.2.1 De zelfstandigheid van bedrijfsonderdelen 
De organisatiecultuur van NS is een gevolg van verschillende ontwikkelingen die het - recente - 
verleden van NS hebben gekleurd. De volgende middenmanager beschrijft hoe wijzigingen in de 
organisatiestructuur verband houden met de zelfstandigheid (autonomie) van de bedrijfsonderdelen: 
 

“NS was vroeger, als groot staatsbedrijf, een groot ongelooflijk log bedrijf. Toen zijn we verzelfstandigd. Toen is 
NS opgehakt in BV’s met eigen directies en toen zijn het eilandjes geworden. Dat is compleet doorgeslagen. Nu 

zitten we in de slinger terug, maar we zijn nog in die slinger terug. Om slagvaardiger te worden moesten die 
bedrijfsonderdelen autonomer worden. En NedTrain is zelfs helemaal zelfstandig de markt op gegaan. (..) Dus 

die zijn heel ver van ons (NSR, Bas) af komen te staan. Uiteindelijk is dat wel weer teruggekomen, maar 
iedereen heeft die zelfstandigheid heel erg.” (6) 
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De autonomie van de bedrijfsonderdelen wordt door meerdere middenmanagers herkend en lijkt 
relatie te houden met de verschillende organisatieculturen van de bedrijfsonderdelen. Eigenlijk zijn 
de bedrijfsonderdelen verschillende bedrijven met eigen culturen, aldus de volgende 
middenmanagers: 
 

“Dé NS cultuur bestaat niet. Verschil merk ik wel.” (7) 
 

“Het is een bedrijf maar eigenlijk zijn het ook weer zes bedrijven op zich (..) Vanuit onze rol (op corporate 
niveau, Bas) hebben  we een heel breed zicht op wat er gebeurt, want we werken voor alle  

bedrijfsonderdelen (..) en ja die culturen verschillen ook heel erg van elkaar.”  (9) 
 

Dat de bedrijfsonderdelen van elkaar verschillen qua organisatiecultuur, lijkt een breed gedeelde 
opvatting onder middenmanagers. Zodra ik echter doorvraag om het cultuurverschil tussen de 
bedrijfsonderdelen te benoemen, vallen onder andere de termen ‘wij’ en ‘zij’ op. De termen lijken te 
duiden op een gevoelsmatige afstand die de middenmanagers ervaren ten opzichte van de andere 
bedrijfsonderdelen. De volgende middenmanager beschrijft de verschillen in organisatiecultuur 
tussen de bedrijfsonderdelen en maakt daarbij gebruik van een ‘wij-zij perspectief’. Ook maakt de 
middenmanager gebruik van de termen ‘daar’ als tegenhanger van ‘hier’: 
 

“Nou ja, tuurlijk vinden wij (NedTrain, Bas) Poort (pauze) hoe zeg ik dat nou netjes. Poort, dat zijn de snelle 
jongens, met de pakken en de glamoureuze indeling.” 

I 
Bas: “Zijn er mensen die daarom zeggen: ‘ik zou nooit binnen Poort kunnen werken’?” 

I 
Middenmanager: “Nee juist niet. Meer misschien naar NSR toe. (..) Daar heeft de tijd nog meer stilgestaan dan 
bij een bedrijf als Poort. (..) Dus, NSR wordt vaak wel gezien als een beetje een zonderling in de zin van nou dat 

is echt nog van de vorige eeuw, alles gaat over tig schijven.” (11) 

 
De gevoelsmatige afstand die de middenmanagers lijken te ervaren tussen de bedrijfsonderdelen, 
komt niet alleen voort uit een verschil in organisatieculturen. Naast het beschrijven van de 
cultuurverschillen tussen de bedrijfsonderdelen, wordt door meerdere managers tevens een link 
gelegd met het verschil in kerntaken van de bedrijfsonderdelen. De bedrijfsonderdelen zijn niet 
alleen anders, ze doen ook wezenlijk andere dingen: 
 

“En NedTrain is zo’n eigen wereldje weer, eigenlijk voor ons (NSR, Bas) een toeleverancier maar ook echt een 
apart bedrijf. Veel strakker. Een fabriek kenmerkt zich toch door andere dingen dan een dienstverlener.” (7) 

 
“Ik denk dat NedTrain meer een productiebedrijf is, ook als je gaat kijken, ze zijn opdrachtnemer. Dus de wijze 
waarop zij hun werkzaamheden invullen wordt sterk bepaald door een opdrachtgever. Terwijl NSR een ander 
soort bedrijf is (..) het is meer een politiek bedrijf. (..) Net zoals NS Poort een andere organisatie is dan NSR. Ik 
zie NSR als een hele belangrijke klant van NS Poort. En dan is NSR een vervoerder met klanten. Wij (NS Poort, 

Bas) zijn geen vervoerbedrijf. We doen aan centrummanagement. (..) Maar het zijn wel verschillende bedrijven, 
met verschillende soorten processen (..) Dus dat zijn zoveel verschillende beleveniswerelden.” (14) 

 

Volgens de volgende middenmanager heeft het gegeven dát de bedrijfsonderdelen zo van elkaar 
verschillen, ook implicaties voor het thema DO: 
 

“Ik denk dat NedTrain best veel, hoe die werkplaatsen eruit zien, hebben ze best stappen gezet, het is daar meer 
nog een natuurlijk thema dan bij ons (NSR, Bas). Daar is het een direct thema. Als je kijkt van met welke 
producten je werkt. Bij ons is het indirect. Een indirecter thema, dat hier wel meer impact heeft. We zijn 

één van de grootste energieverbruikers in Nederland.” (7) 
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Voorzichtig concluderend kan gesteld worden dat NS - volgens meerdere managers - naast een 
verzameling van autonome bedrijfsonderdelen, ook een verzameling van autonome 
organisatieculturen kent. Dit kan implicaties hebben voor de betekenis die wordt gegeven aan het 
thema duurzaamheid.  
 
5.2.2 De invloed van cultuur op organisatieverandering 
Hoe verhoudt het cultuurbegrip zich tot organisatieverandering binnen NS? Hoe draagt de 
autonomie op bedrijfsonderdeelniveau bij aan verandering? Volgens de volgende middenmanagers 
gaat verandering bij NS gepaard met veel communicatie en overleg:  
 
“Maar ik merk wel dat organisatieveranderingen (..) gepaard gaan met enorm veel gepraat, discussie, nog weer 

een keer een overleg. En ik snap dat wel, ook vanuit zorgvuldigheid, maar mijn gevoel is dat het bij andere 
bedrijven wat sneller zou gaan dan bij NS.” (8) 

 
“Zelfs als ik richtlijnen geef aan het personeel, gaan ze het eerst helemaal ter discussie stellen (..) “Ja, maar dat 

is niet handig” (de manager imiteert hier de reactie op verandering, Bas). En dan krijg je hele discussies. (..) Alles 
wordt ter discussie gesteld.” (6) 

 

Wat opvalt in de antwoorden van de managers is dat ze, naast het voeren van veel discussie en 
overleg, organisatieverandering binnen NS ook expliciet koppelen aan het autonome karakter van de 
bedrijfsonderdelen. Een koppeling die de snelheid van organisatieverandering bij NS niet ten goede 
lijkt te komen. Zo veronderstelt de volgende middenmanager dat de zelfstandigheid van de 
bedrijfsonderdelen organisatieverandering doet vertragen: 
 

“Alles komt vertraagd door (..) Dat komt door de autonomie van de bedrijfsonderdelen. (..) 
Bedrijfsonderdelen trekken hun eigen plan. (..) Dus dat betekent ook dat veranderingen  

heel langzaam doorkomen.” (6) 
 

Een andere middenmanager geeft een verklaring voor het feit dat de autonome bedrijfsonderdelen 
vertraging opleveren bij organisatieverandering. Volgens deze middenmanager bestaat er tussen 
bedrijfsonderdelen een geringe bereidheid om elkaars ideeën over te nemen. In een gesprek met 
deze manager valt in dit kader de term ‘not-invented-here’: 
 

“Binnen NS zie je heel veel clubjes die iets willen bedenken en op het moment dat zo’n clubje dan een idee 
probeert te transporteren via de lijn naar andere organisatieonderdelen, dan zie je bij andere organisatie-

onderdelen vaak een houding van ‘not- invented-here’, gaan we niet doen. Die gaan dan zelf een  
clubje maken en die gaat dan hetzelfde zitten doen.” (5) 

 

Het not-invented-here syndroom typeert, volgens de voorgaande manager, de organisatiecultuur bij 
verandering. Een syndroom dat niet bijdraagt aan de snelheid van organisatieverandering. Andere 
middenmanagers herkennen dit ‘not-invented-here’ syndroom wanneer ik ze het voorleg: 
 

“Ja ik denk dat dat aardig omschrijft waar het over gaat. De neiging van het is elders  
bedacht, dus het is niet van mij, is (..) hoog.” (10) 

 
“Ja dat is waar. Dat is leuk, dat is zo.” (6) 

 
Niet alleen de bedrijfsonderdelen kennen een grote mate van autonomie volgens de 
middenmanagers. Ook de NS-medewerkers in de uitvoering kennen een zekere mate van 
zelfstandigheid. De invloed die dit heeft op organisatieverandering staat centraal in de volgende sub-
paragraaf. 
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5.2.3 De zelfstandigheid van NS-medewerkers 
Meerdere managers erkennen dat NS-medewerkers ook een zekere mate van autonomie kennen. 
Net als de zelfstandigheid van de bedrijfsonderdelen, kan ook de zelfstandigheid van NS-
medewerkers invloed op hebben op organisatieverandering. De volgende manager benoemt de 
zelfstandigheid van NS-medewerkers in ‘de operatie’ (werkterrein van conducteurs, machinisten en 
monteurs) als gevolg van de ad hoc werkzaamheden in de trein of op het station:  
 

“We zijn een bedrijf dat geografisch door heel Nederland verspreid is en overal heb je celletjes, die buiten, 
wat er ook gebeurt, moeten handelen. Dus, iedereen is gewend om mega zelfstandig te werken.” (6) 

 
Het beeld van een grote mate van zelfstandigheid onder het uitvoerend personeel van NS wordt 
bevestigd door een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd in 201029. Hierin wordt de zelfstandigheid 
van - in dit geval - de conducteur gedefinieerd als een van de professionele waarden. Tegelijkertijd 
wordt geconstateerd dat deze professionele waarde contraproductief is bij organisatieverandering: 

“Juist deze waarde compliceert de acceptatie van nieuwe handelingspatronen en aannames. Hierdoor 
laten de dagelijkse handelingen zich moeilijk wijzigen, vooral wanneer deze handelingen ‘moeilijk’ 
zijn, men het nut er niet van inziet of er geen belang bij heeft” (Rapport: Informatie bij ontregelingen 
in de trein, 2010, p. 34). De volgende sub-paragraaf gaat dieper in op de relatie tussen de 
zelfstandigheid van NS-medewerkers, en de wijze waarop verandering wordt doorgegeven binnen 
NS. Ook de zelfstandigheid van bedrijfsonderdelen blijkt hierin weer terug te komen. 
 
5.2.4 Organisatieverandering als een intern verkoopproces  
Een term die door meerdere managers wordt gebruikt om een organisatieverandering - ondanks de 
grote mate van zelfstandigheid van het personeel en de bedrijfsonderdelen - toch door te voeren, is 
‘verkopen’. Dit werkwoord lijkt te duiden op de onderlinge afhankelijkheidsrelatie tussen manager en 
ondergeschikten om de verandering tot stand te brengen. Volgens de volgende manager is het de 
taak van de (midden)manager om met een goed verhaal bij de medewerkers aan te komen: 
 

“Maar als we vinden dat we toch onze redenen hebben om iets door te 
voeren dan is het aan ons (NS-managers, Bas) om te verkopen.” (8) 

 

De volgende middenmanager gebruikt ook het werkwoord ‘verkopen’, maar doelt hiermee op de 
autonomie van het NS-management bij organisatieverandering: 
 

“Het is mijn ervaring dat management bij NS geen dingen koopt waar ze niet in geloven.” (5) 
 

Echter, ook aan bedrijfsonderdelen moet de strategie ‘verkocht’ worden, aldus deze 
middenmanager: 
 

“Een directie verzint iets en moet het eigenlijk al verkopen aan de bedrijfsonderdelen. Het is niet  
zo van ‘gij zult’, nee, willen jullie alsjeblieft dit opnemen in de strategie?” (6) 

 
Meerdere middenmanagers geven hierboven aan dat het doorlopen van een organisatieverandering 
wordt ervaren als een ‘verkoopproces’. In eerste instantie zijn middenmanagers de kopende partij 
van het hoger management. Later zijn zij weer de aanbiedende partij voor uitvoerende collega’s. Dit 
leidt tot een tijdrovend model van consensus zoeken - vooral binnen NSR - aldus de volgende 
manager: 
 

                                                           
29

 Bron: http://www.infrasite.nl/documents/overheden/148/onafhankelijk-onderzoek-informatie-bij-ontregelingen-in-de-trein.pdf 

Geraadpleegd op 20-06-2011.  

http://www.infrasite.nl/documents/overheden/148/onafhankelijk-onderzoek-informatie-bij-ontregelingen-in-de-trein.pdf
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“Wij hebben binnen NSR meer een consensus model, iedereen mag overal wat van vinden,  
en vindt dat zelf ook vooral, en (..) als de baas wat zegt en je bent het er niet mee  

eens, dan ga je het ook zeker niet doen he.” (7) 
 

Voorgaand citaat lijkt bovendien te duiden op de divergerende rol die middenmanagers (openlijk) 
aannemen bij NS (Floyd & Woolridge, 1992). Door het niet “kritiekloos” doorgeven van strategische 
beslissingen, is de middenmanager een belangrijke strategische schakel in organisatieverandering bij 
NS. Dit sluit aan bij het belang dat verschillende wetenschappers hechten aan de positie van 
middenmanagers bij organisatieverandering (Stensaker et al.,2008, Bower,1970).  
Samenvattend lijkt de autonomie van bedrijfsonderdelen en NS-medewerkers zich op verschillende 
wijzen te verhouden tot organisatieverandering binnen NS. Organisatieveranderingen verlopen 
volgens meerdere managers relatief traag door een verkoopproces waarin consensus centraal staat. 
Daarnaast is er sprake van een ‘not-invented-here’ syndroom dat opspeelt bij het intern 
transporteren van ideeën tussen bedrijfsonderdelen. 
 
5.2.5 De rol van middenmanagement 
Echter, hoe verhoudt de autonomie van specifiek middenmanagers zich tot het thema 
duurzaamheid? Het volgende citaat geeft een praktisch voorbeeld waarin de verhouding tussen 
duurzaamheid en de autonomie van de middenmanager naar voren komt: 
 

“Om een voorbeeld te geven, mij zijn vragen gesteld over het meewerken aan projecten, (..) zoals het 
energiezuinig wegzetten van het materieel. Op zich wil ik dat best doen, maar dat vraagt zoveel capaciteit dat 
betekent dat we andere dingen moeten stoppen en die keuze heb ik anders gemaakt. Op dat punt. (..) Ik vind 

het een goede gedachte.” 
I 

Bas: “Maar moet de directie dan niet zeggen we geven je extra middelen om toch mee te kunnen  
werken aan dat project?” 

I 
Middenmanager: “Ik word aangestuurd vanuit welke doelstellingen moet/wil je bereiken, daarmee staat 

duurzaamheid (..) in ieder geval niet in mijn KPI-set.” (12) 

Een KPI-set is een verzameling van Key Performance Indicators; dit zijn de doelen waar de 
middenmanager op wordt afgerekend. Bovenstaande middenmanager geeft aan dat er niet tot 
nauwelijks wordt afgerekend op duurzame doelen, dit in tegenstelling tot de KPI’s in het 
managementcontract. De middenmanager gebruikt zijn of haar autonomie om - in dit geval - niet te 
kiezen voor duurzaamheid, maar voor doelen uit de KPI-set. Een andere manager geeft aan ook geen 
duurzame doelen te hebben staan in het managementcontract: 
 

 “Ja maar aan de andere kant hebben we (NS-managers, Bas) ook met z’n allen managementcontracten en 
daarin zit gewoon echt de strategie van de directie. (..) Ik heb een managementcontract van tien  

items, daar staat duurzaamheid niet in” (6) 
 

De managers lijken in de praktijk te kiezen voor het behalen van de KPI’s in plaats van een bijdrage te 
leveren aan duurzaamheid. NS-middenmanagers hebben de autonomie om de keuze te maken voor 
doelen waar ze op worden afgerekend. De volgende manager stelt overigens dat een vergelijkbaar 
proces opgaat voor de autonome bedrijfsonderdelen. Ook op bedrijfsonderdeelniveau wordt een 
keuze gemaakt om doelen te halen waarop wordt afgerekend: 
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“Dit is de piramide (zie figuur 17, Bas) van NedTrain, want in de kubus 
(van NS-groep; Bas) zit bijvoorbeeld ook Europees vervoer (..) ja we 

hebben bij NedTrain geen ambitie om iets over de grens te doen. Dus, 
je probeert een doorvertaling te maken van de strategie van NS die jij 

belangrijk vindt. (..) het vlakje van duurzaamheid zit niet in de 
piramide, die aan elk personeelslid is rondgestuurd van vouw deze 
leuk in elkaar en zet ‘m op je bureau. (..) Dat zegt volgens mij wel 

iets.” 
 
 

Figuur 17: De “piramide van NedTrain”   Bas: “Wat zegt het volgens jou?” 
 
 

Middenmanager: “Dat de directie van NS (groep, Bas) dat gedrag krijgt wat ze beloont en niet wat ze wil, 
namelijk sturen op bakken op de baan, goede afspraken met NS, dus leveren op NSR hulp, en op geld. En dit zijn 

een aantal dingen die we (NedTrain, Bas) daarvoor in ons proces doen. Dus, als NS dat gedrag beloont en 
duurzaamheid op zich belangrijk vindt maar ver ondergeschikt, nou dan ontstaat dit beeld.” (11) 

Voorgaande manager lijkt een soort logica te hanteren op bedrijfsonderdeelniveau. Namelijk, indien 
een NS-bedrijfsonderdeel niet wordt afgerekend op ‘punt A’ en wel op ‘punt B en C’, dan zal dat 
bedrijfsonderdeel vooral presteren op ‘punt B en C’. Een vergelijkbare logica wordt door meerdere 
managers gedeeld op managementniveau en hun KPI’s. Namelijk, de managers worden in hun 
functioneren niet beoordeeld op duurzame doelen, wel op (andere) KPI’s. De managers presteren op 
basis van hun KPI’s. De volgende manager reflecteert op het gegeven dat duurzaamheid geen KPI is, 
maar wel als een strategisch thema is opgenomen in ‘de kubus’ van NS. Volgens deze 
middenmanager blijkt hieruit geen duurzame intentie vanuit de directie:  
 
 “De directie laat op geen enkele manier blijken dat ze duurzaam willen zijn. De enige uiting is, we nemen het op 
als strategie. En voor mij lijkt het alsof het daarmee ophoudt. (..) het lijkt een soort papieren tijger. We gaan nu 
roepen dat duurzaamheid, want iedereen roept dat tegenwoordig duurzaamheid, belangrijk is. En ja, als ik dan 
zie, krijg ik daar een target op of word ik daaraan gehouden, ja ik zie het niet. (..) We doen er wel wat aan maar 

ach… (grinnikt).” (4) 

5.2.6 Duurzaamheid is een ‘zacht’ thema 
Een voorzichtige conclusie in deze paragraaf kan zijn dat de autonomie van bedrijfsonderdelen en - 
specifiek - middenmanagers (nog) niet in het voordeel uitvalt van het thema duurzaamheid. Waar 
niet op wordt afgerekend, lijkt door de middenmanagers te worden ervaren als ‘zacht’; niet relevant 
voor het functioneren van de manager. Daarnaast bestaan er ook ‘harde’ doelen voor 
middenmanagers, die staan opgenomen in het managementcontract en zijn wel relevant voor het 
functioneren van de manager. De harde doelen (KPI’s) lijken te worden geïnterpreteerd als de échte 
strategie die belangrijk is voor de middenmanagers. De autonomie die hun managementpositie 
biedt, wordt ingezet om de KPI’s te halen en zachte doelen niet of minder. Het feit dat een zacht doel 
- zoals duurzaamheid - een plek heeft gekregen op de strategiekubus, maar niet is vertaald naar de 
KPI’s, lijkt voor een enkele manager daarmee een ongeloofwaardige koppeling te vormen.  
Of de middenmanagers nu besluiten om wel of geen initiatief te nemen op het gebied van 
duurzaamheid, het zal voor het merendeel geen thema zijn bij hun beoordelingsgesprek. Volgens een 
middenmanager heeft dit tot gevolg dat duurzaamheid: 
 

“Nu nog hangt bij, ik noem het maar even, de hobbyist.” (11) 
 

Eerder in deze paragraaf werd gesproken over de zelfstandigheid van NS-medewerkers. Deze 
zelfstandigheid geldt voor zowel middenmanagers als uitvoerend personeel in ‘de operatie’. Toch is 
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er een interessant verschil tussen deze twee verschillende “groepen NS-medewerkers”. Dit verschil 
staat centraal in de volgende sub-paragraaf.  
 
5.2.7 De paradox van uitvoerende medewerkers 
Zowel de middenmanagers als de uitvoerende medewerkers in ‘de operatie’ kennen een zekere mate 
van zelfstandigheid. Middenmanagers zijn - naast deze zelfstandigheid - gewend aan individuele 
verantwoordelijkheid. Ze kennen managementcontracten waarin KPI’s staan; individuele doelen. 
Onder uitvoerende NS-medewerkers echter, lijkt ‘meten op de man’ taboe. Dit lijkt een paradox; wel 
zelfstandig willen werken, maar niet individueel willen worden afgerekend. Ook dit staat opgenomen 
in het eerder beschreven onafhankelijk onderzoek uitgevoerd in 201030, waarin weliswaar een 
afname in deze paradoxale situatie wordt beschreven. Over persoonlijke doelen op uitvoeringsniveau 

wordt hierin geschreven: “In de organisatie is het als gevolg van de discussie over het ‘rondje om de 
kerk’ taboe om te praten over ‘meten op de man’. Langzaam maar zeker lijkt dit (..) echter 
bespreekbaar te worden.” (Rapport: Informatie bij ontregelingen in de trein, 2010, p. 37). Een 
middenmanager dichtbij ‘de operatie’ herkent dit beeld. Op mijn vraag of er gemeten zou moeten 
worden op duurzaamheid, kwam het volgende antwoord: 
 

“Ja, maar dat is wel een gevaarlijk onderwerp binnen NS. Dan gaan we al snel naar het meten op de 
 man. En meten op de man zou wat mij betreft wel helpen in het zicht hebben op het functioneren 

 van je medewerkers, maar het is een gevaarlijk onderwerp. Wat je merkt is dat bij een aantal 
onderwerpen waarbij we willen weten wat de invloed van de conducteur of de machinist is, 

 dat dat scores zijn die niet 1-op-1 toe te wijzen zijn aan een specifieke medewerker.  
Bij EZR (Energiezuinig rijden, Bas) zal dat wat makkelijker kunnen zijn om te meten.” 

I 
Bas: “Is ‘de man’ te afhankelijk van andere factoren om persoonlijk op te meten?” 

I 
R: “Ja daar zit ie in.” (8)  

 
Ondanks dat bovenstaande middenmanager aangeeft dat het meten op energiezuinig rijden (EZR) in 
mindere mate een probleem vormt bij meten op de man, geeft de manager wel aan dat het niet 
gebruikelijk is om persoonlijke doelen aan te houden op ‘operatieniveau’. Welke consequenties dit 
kan hebben voor de DO-implementatie, wordt besproken in hoofdstuk 6 (analyse & conclusies). 
 
5.2.8 Resumé  
Naar aanleiding van deze paragraaf kan gesteld worden dat het fragmentatieperspectief (Martin, 
2004) van toepassing is op de betekenisgeving van NS-middenmanagers aan DO. NS wordt door 
meerdere managers ervaren als een verzameling van autonome bedrijfsonderdelen en autonome 
bedrijfsculturen. Dit heeft implicaties voor de betekenisgeving aan duurzaamheid per 
bedrijfsonderdeel. Ook de NS-medewerkers worden gekarakteriseerd door een relatief grote mate 
van zelfstandigheid. Dit levert - in de perceptie van meerdere middenmanagers - vertraging op bij 
organisatieverandering. De autonomie maakt ook dat middenmanagers tot nu toe zelf mogen 
bepalen of ze iets met duurzaamheid doen, hierdoor lijkt het te worden gepercipieerd als een ‘zacht’ 
doel binnen de organisatie. Bovendien blijkt de aansturing op individuele (duurzame) doelen op 
middenmanagementniveau gebruikelijk en op uitvoeringsniveau grotendeels taboe. De implicaties 
hiervan komen aan bod in hoofdstuk 6 (analyse & conclusies).  
 
 
 

                                                           
30

 Bron: http://www.infrasite.nl/documents/overheden/148/onafhankelijk-onderzoek-informatie-bij-ontregelingen-in-de-trein.pdf 

Geraadpleegd op 20-06-2011. 

http://www.infrasite.nl/documents/overheden/148/onafhankelijk-onderzoek-informatie-bij-ontregelingen-in-de-trein.pdf
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5.3 Urgentiebesef 
In het theoretisch kader is de ambiguïteit rond het thema duurzaamheid aan bod gekomen. 
Verschillende wetenschappers erkennen dat het onderwerp ‘duurzaamheid’ wordt omgeven door 
een zekere meerduidigheid (Whitehouse,2006, Garriga & Melé,2004,Cramer et al,2004). De manier 
waarop middenmanagers met deze meerduidigheid om gaan, kan belangrijke implicaties hebben 
voor de DO-implementatie. Een vraag vooraf kan zijn of, ondanks de meerduidigheid van het thema, 
middenmanagers wel denken dat duurzaamheid belangrijk is voor NS? In de introductie van dit 
verslag staan enkele redenen gegeven voor NS om met duurzaamheid aan de slag te gaan. Echter, 
ervaren de middenmanagers deze noodzaak voor duurzaamheid bij NS?  
 
Aan het begin van de semigestructureerde interviews vroeg ik de middenmanagers om een lijst met 
11 stellingen te beantwoorden. Deze lijst met stellingen is opgenomen in bijlage 2. Stelling 2 in deze 
lijst luidde: ‘duurzaam ondernemen is belangrijk voor NS’. Alle respondenten beantwoordden deze 
stelling met ‘mee eens’ dan wel ‘volledig mee eens’. Wanneer ik doorvroeg naar ‘het waarom’ achter 
het antwoord op de stelling, bleek duurzaamheid echter niet als belangrijk te worden gepercipieerd: 
 

“Maar als je nou kijkt van hoe worden wij (NS-managers, Bas) aangesproken op duurzaamheid,  
dan volgt dat ver nadat we treinen op de banen hebben die het doen en dat we ook nog niet te  

veel verlies mogen maken. En dan hobbelt duurzaamheid er achteraan. Dus in de prioritering denk  
ik dat het nog steeds weinig aandacht krijgt.” (11) 

 
“Zodra het slecht gaat met de economie en de zekerheid achteruit gaat dan wordt er ook  

minder nagedacht over duurzaamheid. Waarom? Omdat het niet behoort tot de zaken die primair  
ingevuld moeten worden.” (14) 

   
Wat opvalt in de antwoorden van de managers is het verschil tussen duurzaamheid belangrijk vinden 
voor NS en duurzaamheid binnen NS als belangrijk ervaren. Meerdere managers ervaren 
duurzaamheid als minder belangrijk (bij NS) dan dat ze zelf als antwoord gaven op stelling 2. Waar 
komt dit verschil vandaan? Deze vraag staat centraal in de volgende paragrafen. 
 
5.3.1 Interne stakeholders 
Meerdere managers geven aan duurzaamheid als minder belangrijk te ervaren vanwege de signalen 
die ze krijgen van interne en externe stakeholders. Ik zal hier beginnen met de beschrijving van de 
interne stakeholders. De belangrijkste interne stakeholders voor de middenmanagers zijn zowel de 
directieleden van het bedrijfsonderdeel waarbinnen de manager actief is, als de directieleden van 
NS-groep: 
 
“Ik heb niet de indruk dat in het laatste kwartaalgesprek, want elk kwartaal spreekt de NSR-directie met de NS 
directie hoe het afgelopen kwartaal gegaan is, dat duurzaamheid daar nu op de agenda stond. Dat gaat over 

financiën, personeel, punctualiteit, klanttevredenheid, investeringen, OV-chipkaart.” (7) 
 

“Wat belangrijk is, voel ik ook als belangrijk. (..) Dus, als jij tegen mij vertelt van duurzaamheid is belangrijk, en 
je komt me dat een keer in het kwartaal een kwartier vertellen, dan zal je wel begrijpen hoe ik denk hoe 

belangrijk jij duurzaamheid vindt. Dus de manier waarop onze directie (NedTrain, Bas) met het onderwerp 
omgaat, feitelijk ook gewoon in de wandelgangen over praat, daaraan zie ik wat belangrijk is.” (10) 

 
“Geld is niet vrijblijvend. Als jij aan het einde van de maand moet gaan vertellen dat je verlies hebt gemaakt, 

dan weet je ja dat vind ik niet leuk want daar beginnen ze (NedTrain-directie, Bas) over door te zeuren. (..) Als ik 
mijn duurzaamheiddoelstellingen niet haal, ja, dan is dat geen thema.” (11) 

Bovenstaande antwoorden van middenmanagers lijken op de antwoorden in het eerder beschreven 
thema waarin duurzaamheid als ‘zacht’ wordt ervaren. Duurzaamheid wordt als zacht ervaren, 
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omdat het niet mee speelt in de evaluatie van de manager noch van het bedrijfsonderdeel. 
Schijnbaar, aldus meerdere managers, is het thema niet belangrijk genoeg voor de directies van 
zowel het bedrijfsonderdeel als de NS-groep. Dit signaal vanuit directieniveau lijkt niet bij te dragen 
aan het urgentiebesef van de middenmanager ten aanzien van het thema duurzaamheid. Bovendien 
lijkt het ervoor te zorgen dat middenmanagers het thema duurzaamheid niet doorgeven als zijnde 
belangrijk, omdat ze het niet interpreteren als zijnde belangrijk. Dit proces noemen Stensaker et al., 
(2008) het proces van sensemaking en sensegiving. Een enkele manager geeft aan dat de interne 
positionering van het programma DO in de organisatiestructuur bijdraagt aan zijn interpretatie van 
het thema duurzaamheid bij NS: 
 

“Het lijkt tot nu toe nog een beetje, het hangt nog een beetje als een los onderwerp. Dat zie je al met de 
positionering van de programmadirecteur (DO, Bas). Dat willen we dan op NS niveau aanpakken, maar de 

programmadirecteur moet dan onder NSR vallen. Dan zie je al dat we worstelen met, goh we vinden het als NS 
directie belangrijk, dan doen we het bij de grootste, NS Reizigers, en dan krijg je toch weer wat onduidelijkheid 

over de positionering van het programma. (..) Ik denk dan, ja, als je het op concernniveau aanpakt dan 
positioneer je de programmadirecteur ook op concernniveau. En het is misschien maar een klein dingetje, maar 
het zorgt voor wat onduidelijkheid. En bij zo’n thema (duurzaamheid, Bas) moet je het duidelijk neerzetten en 

ook als directie uitstralen: dit is een thema, vinden we belangrijk.” 
I 

Bas: “Denk je dat de NS-directie duurzaamheid nog niet belangrijk genoeg vindt?” 
I 

Middenmanager: “Ja, ik denk dat dat het geval is” (7) 

 
Bovenstaande middenmanager geeft betekenis aan het thema duurzaamheid door de 
organisatorische positionering van het programma DO nadrukkelijk te benoemen. Het gegeven dat 
het programma niet op concernniveau is gepositioneerd, lijkt deze manager te ervaren als een 
signaal dat de NS-directie het thema duurzaamheid nog niet urgent genoeg vindt.  
 
5.3.2 Externe stakeholders 
Naast de signalen van interne stakeholders, geven middenmanagers ook aan signalen te ontvangen 
van externe stakeholders aangaande duurzaamheid. Uit de interviews bleek dat de NS-klanten en ‘de 
overheid’ de belangrijkste externe stakeholders zijn voor middenmanagers. Ik begin hier met de NS-
klanten als eerste groep externe stakeholders. Wanneer het thema klanten en duurzaamheid ter 
sprake komt, volgen de volgende reacties: 
 

 “Maar ja, echt een heel groot thema (duurzaamheid, Bas) bij klanten?  
Nee, nog niet gemerkt.” (1) 

 
Er zijn klanten die nooit zullen kiezen voor de trein en er zijn mensen die nooit voor een auto zullen kiezen. De 

vraag is of duurzaamheid, of dat een afweging is die heel essentieel is in dat kader. Ik denk dat het meespeelt in 
de beleving, maar ik denk niet dat het primair leidt tot, goh laat ik meer met de trein gaan reizen. Dat heeft te 

maken met een snelle en veilige verbinding. (..) Op het moment dat je het ook nog duurzaam kan doen, dan 
geeft dat credit. Het is geen dissatisfiër.” (14) 

 
In de optiek van verschillende managers lijkt duurzaamheid geen thema te zijn dat van belang is voor 
NS-klanten. Een mening die overigens niet door elke manager wordt gedeeld. Dit verschil in 
betekenisgeving is in overeenstemming met het gehanteerde fragmentatieperspectief (Martin, 
2004). Volgens de volgende managers is de trein als duurzaam vervoermiddel juist een bewuste 
keuze voor NS-klanten: 
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“Want ik denk dat de hoofdreden waarom mensen een trein pakken in plaats van een auto is omdat het als 
maatschappelijk verantwoord wordt gezien. Dus duurzaam. Als we dat label kwijtraken, mensen gaan de auto 

percipiëren als groener, nou dan hebben wij een king-size probleem.” (2) 
 

“Er is ook best een groot aantal klanten dat bewust kiest voor de trein want die klanten zeggen van joh,  
dat vind ik een milieuvriendelijk vervoermiddel en daar kies ik bewust voor.” (4) 

 

Er blijkt weinig eenduidigheid uit de meningen van de middenmanagers als het gaat over het belang 
dat NS-klanten hechten aan duurzaamheid. Het aantal managers dat denkt dat duurzaamheid niet 
meeweegt in het reismotief van klanten, is ongeveer even groot als het aantal managers dat het 
tegenovergestelde van mening is. Toch lijkt het merendeel van de managers te denken dat 
duurzaamheid een beweging is die zal doorzetten, en zodoende in de toekomst zwaarder zal 
meewegen in het gedrag van consumenten. Zo ook de volgende middenmanagers:  
 
“Stel dat we niet duurzaam zijn en we verliezen daarin de strijd met de auto of wat voor vervoermiddel dan ook, 
en je verliest dan 10% van je klanten, nou daar kan je op zich wel overheen komen. En tegelijkertijd merk je wel 
dat er steeds meer mensen zich daarmee bezig gaan houden er gaan steeds meer mensen biologisch eten, er 

gaan steeds meer mensen, ja al dat soort dingen ontwikkelen die hiermee te maken hebben.” (9) 
 

“Ik ben zelf van mening dat elke organisatie duurzamer moet worden. En dat kan nog veel verder dan  
dit dus ik denk dat het een trend is die steeds verder komt.” (6) 

 
“Ja ik denk wel dit (duurzaamheid, Bas) niet meer weg gaat. Dus je moet er wel echt iets mee, 

 het is geen hype.” (7) 
 

De andere groep externe stakeholders die ter sprake is gekomen tijdens de interviews, is ‘de 
overheid’. Toen de perceptie van de overheid aangaande duurzaamheid bij NS ter sprake kwam, 
volgden hieruit de volgende reacties: 
 

“En je ziet eigenlijk nu ook met de huidige regering dat duurzaamheid, ja heeft toch een knauwtje gekregen. 
Met de regering hiervoor was duurzaamheid opeens weer heel belangrijk, (..) dat is nu even wat minder 
geworden en je ziet het meteen eigenlijk in je subsidie, in je groenfondsen, alles wordt afgebouwd. Dus  

daar gaat de aandacht dan ook niet meer naartoe.” (13) 
 

“Maar als de overheid het belangrijk vindt moeten ze er maar wat subsidie bij doen. Wij worden afgerekend  
op onze ROI (Return On Investment, Bas), niet op die duurzaamheids dingen. In die concessie staat wel dat  
we dit af moeten dragen aan concessie vergoeding, er staat niks over in dat onze energie 10% duurzaam  

moet zijn of iets dergelijks. Dus vinden ze (de overheid, Bas) het blijkbaar niet belangrijk.” (7) 

 
Bovenstaande middenmanagers ervaren duurzaamheid als zijnde geen thema dat van belang is voor 
de overheid. Echter, ook op dit punt blijkt het fragmentatieperspectief (Martin, 2004) van toepassing, 
want ook hier bestaan er verschillende zienswijzen onder middenmanagers. De volgende 
middenmanager geeft aan dat het slechts een kwestie van tijd is voordat het urgentiebesef binnen 
de overheid toeneemt op het gebied van duurzaamheid. Op mijn vraag of de manager al dergelijke 
signalen herkende uit de politiek, volgde dit antwoord:  
 

“Nee op dit moment, zitten wij nog in de voordelige kant, maar met elektrische auto’s bijvoorbeeld ga 
je vanzelf de discussie krijgen van dingen die minder belastend zijn, qua verbruik (..) en dan ga je 

vanzelf de discussie krijgen van, ja, als die auto’s zo verrekte zuinig zijn, waarom gaan we die 
spoorbaan niet asfalteren? Naar mijn idee is dat een kwestie van tijd.” (2) 

 

Ondanks de mening van bovenstaande middenmanager, kan gesteld worden dat het merendeel van 
de managers geen verhoogd urgentiebesef interpreteert uit de signalen afkomstig vanuit de 
overheid. En dit urgentiebesef ook niet verwacht in de nabije toekomst.  
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5.3.3 Duurzaamheid is van ‘secundair belang’ 
Samenvattend kan gesteld worden dat het urgentiebesef voor duurzaamheid bij NS door 
middenmanagers lijkt te worden ontleend aan signalen van interne en externe stakeholders. De 
signalen van interne stakeholders op directieniveau lijken niet bij te dragen aan een verhoogd 
urgentiebesef. Van de signalen van externe stakeholders aangaande duurzaamheid, lijkt de overheid 
niet bij te dragen een toename van het urgentiebesef onder middenmanagers. De interpretatie van 
de signalen van NS-klanten is verdeeld; sommige managers kennen een verhoogd urgentiebesef 
omdat zij denken dat NS-klanten duurzaamheid belangrijk vinden, waar andere managers stellen dat 
duurzaamheid geen issue is in het reismotief van NS-klanten.  
Voorzichtig concluderend kan gesteld worden dat de meerderheid van de managers duurzaamheid 
bij NS ervaart als iets van ‘secundair belang’, voor interne - en externe stakeholders. Of, zoals een 
middenmanager het verwoordde: 
 
“Op tijd, schoon en veilig. Dat is belangrijk. Als je die niet op orde hebt, dan kan je wel groene stroom inkopen, 

maar dat wordt niet gewaardeerd.” (13) 

Duurzaamheid lijkt voor de meeste middenmanagers een thema van ‘secundair belang’, omdat de 
directe urgentie tot duurzaam ondernemen lijkt te ontbreken. Deze manier van betekenisgeving lijkt 
in relatie te staan met de wijze waarop de managers de eigen organisatie en, daaraan gelieerd, het 
product ‘trein’ zien: 
 

“En het is gewoon al zo dat de trein al groener is dan de auto.” (6) 
 

“Eigenlijk zou je ons product al weg kunnen zetten als erg duurzaam.” (12) 
 

“Er is geen klant die zegt nou NS is niet groen. Ik pak de auto want ik laat een dag de trein staan want dat is 
beter voor het milieu. Dat zal niemand zeggen.” (11) 

Een middenmanager benoemde het verband tussen enerzijds de NS als een duurzame organisatie - 
en product - en anderzijds het gebrek aan urgentie voor duurzaam ondernemen als ‘de wet van de 
remmende voorsprong’. Hiermee doelde de manager op het feit dat de trein als product - en de NS 
als organisatie - als relatief groen wordt gepercipieerd ten opzichte van, bijvoorbeeld, de auto. De 
‘voorsprong’ die de trein hier heeft als het gaat om CO-2 uitstoot, zou volgens deze manager eerder 
bijdragen aan een verlaagd dan een verhoogd urgentiebesef. Het gebrek aan urgentiebesef onder 
middenmanagers lijkt daarmee, naast stakeholder-gebonden, ook product-gebonden (trein) te zijn.  
 
5.3.4 Resumé 
Naar aanleiding van deze paragraaf kan worden gesteld dat, ondanks de meerduidigheid van het 
thema duurzaamheid, geen van de middenmanagers een hoog urgentiebesef lijkt te ervaren voor het 
thema. Dit wil niet zeggen dat middenmanagers het thema niet belangrijk vinden, maar wel dat ze 
het thema binnen NS als niet-urgent ervaren. De directe noodzaak tot duurzaam ondernemen onder 
middenmanagers lijkt te ontbreken, omdat ze het urgentiebesef onder interne en externe 
stakeholders over het algemeen als laag ervaren en daarnaast ‘hun product’ (de trein) als relatief 
‘duurzaam en groen’ ervaren. Hierdoor wordt duurzaamheid door de meeste managers 
gepercipieerd als een thema van ‘secundair belang’ binnen NS.  
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5.4 Sociale processen 
De data uit deze paragraaf kent geen directe link met het theoretisch kader. Ik beschrijf hier een 
thema waar ik op ben gestuit tijdens dit onderzoek. Dit thema betreft de sociale processen die 
binnen NS gepaard gaan met de DO-implementatie. Ondanks dat dit specifieke thema niet tot 
nauwelijks aan bod komt in de wetenschappelijke literatuur, wilde ik het toch meenemen in dit data-
hoofdstuk. Dit omdat ik denk dat het een belangrijke invloed uitoefent op het proces van DO-
implementatie.  
 
5.4.1 Ongeschreven sociale grenzen 
In gesprek met enkele middenmanagers kwam het thema sociale insluiting & uitsluiting naar voren, 
gerelateerd aan het thema duurzaamheid. Dit proces van sociale insluiting & uitsluiting omtrent 
duurzaamheid heb ik aangetroffen op het hoofdkantoor van NSR. In gesprek met een 
middenmanager over duurzaamheid ‘op kantoor’ kwam de volgende zin naar voren: 
 

 “Doe het licht en je pc uit. Daar hebben we het wel eens over gehad, maar verder gaat het niet. 
 Ik voer geen ‘groene terreur’ zou ik haast zeggen.” (11) 

 

Bovenstaande manager lijkt het herhalen van een duurzame boodschap op een bepaald punt te 
interpreteren als een actie van terreur. Deze manager is overigens de enige respondent die ‘een 
duurzame boodschap herhalen’ vergelijkt met terreur. Echter, de manager is niet de enige die lijkt te 
doelen op de (ongeschreven) sociale grenzen die gepaard gaan met het elkaar ‘aanspreken op 
duurzaam gedrag’. Ik zal dit toelichten met enkele persoonlijke observaties in de volgende sub-
paragraaf.  
 
5.4.2 Politieagent 
Tijdens mijn onderzoekperiode is onder de vleugels van het programma DO een initiatief gestart met 
de naam Green Teams. Dit zijn teams die zich - per verdieping van het hoofdkantoor - actief bezig 
houden met het stimuleren van duurzaam gedrag onder collega’s. Gedurende enkele weken is actief 
geworven onder collega’s om deze Green Teams gevuld te krijgen.  
Tijdens deze periode van werving woonde ik de maandelijkse bijeenkomst van de werkgroep 
Duurzaam Ondernemen (11/04/2011) bij. Hier kwam het onderwerp Green Teams aan de orde. 
Onder enkele werkgroepleden werd er over deze Green Teams onderling gesproken als zijnde 
‘milieupolitie’, gevolgd door onderling gegrinnik. Ondanks de humoristische intentie die achter dit 
moment gepaard leek te gaan, duidde het de sociale ongemakkelijkheid die voor sommigen 
schuilgaat achter het elkaar aanspreken op duurzaam gedrag.  
 
Een andere persoonlijke observatie had plaats op de afdeling DO (15/04/2011). Onder de 
aanmeldingen die binnen komen voor de Green Teams zit ook de reactie van een NS-medewerker die 
afziet van deelname, aldus de programmamanager DO. De NS-medewerker geeft aan intrinsiek 
betrokken te zijn bij het thema duurzaamheid, maar wil niet als ‘politieagent’ gezien worden. Ook 
hieruit blijkt de sociale ongemakkelijkheid om elkaar op duurzaam gedrag aan te spreken, ook in de 
georganiseerde vorm van deze Green Teams. Deze medewerker leek te vrezen voor een sociaal 
ongewenste(re) positie door zich actief te verbinden met het thema duurzaamheid. 
 
De eerste gecoördineerde actie van de Green Teams bestond uit het aanbrengen van stickers in alle 
ruimtes van het hoofdkantoor van NSR. Op de stickers stonden aanwijzingen om op een duurzame 
manier met energie om te gaan op kantoor. Zoals tips over het uitzetten van beeldschermen en 
lampen tijdens afwezigheid. In persoonlijke observaties (30/05/2011) zijn mij enkele reacties ter oren 
gekomen die de Green Team leden kregen bij het aanbrengen van de stickers. Deze reacties liepen 
uiteen van ‘ben jij niet te duur om stickers op te plakken?’ (richting een Green Team lid) en collega’s 
die bij het zien van de sticker juist de lichten ontstaken.  
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Naar aanleiding van de reacties op de stickeractie van de Green Teams, werden er op de afdeling DO 
vergelijkbare voorbeelden besproken, op ‘operatieniveau’ (31/05/2011). Zo zouden er machinisten 
zijn die, ondanks dat ze hebben deelgenomen aan de training ‘Energiezuinig rijden’, juist hun best 
doen om zoveel mogelijk energie te verspillen tijdens het rijden. Voorgaande persoonlijke 
observaties zijn voorbeelden van weerstand tegen, zo lijkt het, duurzaamheid an sich. Dit proces 
beperkt zich niet tot het hoofdkantoor van NSR, zoals ik zal toelichten in de volgende sub-paragraaf. 
 
5.4.3 Angst voor sociale uitsluiting 
Weerstand tegen duurzaamheid an sich blijft niet beperkt tot het hoofdkantoor van NSR, maar speelt 
ook in ‘de operatie’. Een middenmanager die nauw betrokken is bij ‘de operatie’, beschrijft de 
cultuur als één waar sociale insluiting erg belangrijk is: 
 

“Ik denk dat mensen aan de onderkant van de organisatie over het algemeen volgers zijn. Die willen erbij 
horen, die willen doen wat goed voelt en wat de meerderheid doet. (..) Wat je ziet is dat onze mensen  

aan de basis van ons bedrijf (..) Dat gaat heel erg over wie is de sterkste, wie heeft de grootste bek,  
erbij willen horen, niet buiten het potje piesen, nou allemaal die dingen.” (5) 

 

Een andere middenmanager dicht bij ‘de operatie’ herkent het belang van sociale insluiting onder de 
uitvoerende collega’s en benoemt dit als groepsdruk:  

 
“Groepsdruk is wel een onderwerp wat heel erg leeft. (..) Dat als ze (uitvoerende medewerkers, Bas) zich  
wat willen onderscheiden en niet stevig in zijn schoenen zouden staan door een weerwoord te hebben of  

wat dan ook, ze het risico lopen afgebrand te worden door de groep.” (8) 

 
Een vervolgvraag nu kan zijn of je als NS-medewerker stevig in je schoenen moet staan als je je wilt 
onderscheiden op duurzaam gedrag. ‘Absoluut’, aldus een middenmanager dicht bij ‘de operatie’. Dit 
houdt volgens deze manager verband met het gegeven dat duurzaamheid (nog) geen thema is in de 
belevingswereld van uitvoerende medewerkers in ‘de operatie’: 
 

“Mensen hebben wel wat anders aan hun hoofd. De scheiding, wie de kinderen heeft dit weekend, het feit  
dat ze te dik zijn, gezondheidsklachten, hoe ze omgaan met agressie op de werkvloer. Dat is wat ze  
bezig houdt. Boze klanten. Dat ze niet geïnformeerd zijn, irritaties, koffiekamerpraat. Nou dan gaat  

het echt niet over duurzaamheid hoor, in de koffiekamer.” (5) 
 

Wat de middenmanagers hierboven lijken te stellen, is dat het thema duurzaamheid niet tot 
nauwelijks een plek kent in de belevingswereld van uitvoerend personeel én dat de cultuur binnen 
‘de operatie’ er een is waar sociale insluiting belangrijk is. Daarmee lijkt een (te) grote 
verbondenheid met het thema duurzaamheid te kunnen leiden tot het label ‘milieupolitie’ of 
‘politieagent’. Hierachter speelt de angst voor een proces van sociale uitsluiting. Een vergelijkbaar 
proces met het eerder beschreven proces van sociale uitsluiting op hoofdkantoor van NSR.  
 
5.4.4 Resumé 
Zowel op het hoofdkantoor als in ‘de operatie’ lijkt het risico op sociale uitsluiting mee te spelen in 
het thema duurzaamheid. Er wordt (voornamelijk door niet-middenmanagers) een latent risico 
ervaren om als politieagent gezien te worden bij het onderling aanspreken op (duurzaam) gedrag. 
Deze sociale barrière kan implicaties hebben voor de organisatieverandering achter de DO-
implementatie. Ik kom hierop terug in de aanbevelingen (hoofdstuk 7) van deze scriptie.  
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6. Analyse & Conclusies 
 
In dit hoofdstuk staat de koppeling centraal tussen de data uit het voorgaande hoofdstuk, de 
probleemstelling en het theoretisch kader. In dit hoofdstuk ga ik dieper in op de verzamelde data, om 
zo op zoek te gaan naar de elementen achter de betekenisgeving van NS-middenmanagers aan DO. 
In paragraaf 6.1 sta ik stil bij de rol van organisatie-identiteit en DO. In paragraaf 6.2 belicht ik het 
interne verkoopproces dat achter de DO-implementatie schuilgaat en in paragraaf 6.3 de 
consequenties die dit heeft voor de organisatieverandering. In paragraaf 6.4 benoem ik de 
belangrijkste conclusies van deze scriptie. 
 
6.1 Publieke identiteit versus private identiteit 
Uit de betekenisgeving van NS-middenmanagers blijkt een diffuus identiteitsbegrip. De identiteit van 
NS wordt door verschillende middenmanagers verschillend ervaren. Waar de een spreekt van een 
‘staatsbedrijf’, spreekt de ander over een ‘gewone onderneming met een bijzondere aandeelhouder’. 
Gezien de semipublieke positie die NS inneemt, is dit diffuse identiteitsbegrip niet geheel 
onverklaarbaar. Het past immers bij een hybride organisatie, laverend in het midden op het publiek-
private spectrum van organisaties (Noordegraaf, 2003). Volgens Noordegraaf & Teeuw (2003) kan 
een diffuus identiteitsbegrip echter leiden tot de discussie over ‘wat een organisatie zou moeten 
zijn’. Oftewel, de normatieve functie van een organisatie. Een belangrijke variabele in een dergelijke 
normatieve discussie, is de vraag of een organisatie een ‘publieke identiteit’, of een ‘private 
identiteit’ kent. Ondanks het diffuse identiteitsbegrip, lijkt de ‘publieke identiteit’ en de 
maatschappelijke positie van NS in mindere mate te worden ervaren door middenmanagers. Eerder 
wordt NS gezien als een ‘private identiteit’ met een bedrijfs(matige) positie (Noordegraaf & Teeuw,  
2003). Ten opzichte van het thema duurzaamheid heeft dit gegeven implicaties, zoals beschreven in 
de volgende sub-paragraaf.  
 
6.1.1 Overtuigingsmotief versus beloningsmotief 
De wijze waarop de middenmanagers de identiteit van NS ervaren, heeft consequenties voor de 
wijze waarop ze het programma DO ervaren. Ik zal dit punt toelichten aan de hand van de motieven 
voor organisaties om met DO te beginnen. Zoals beschreven door Noordegraaf & Van Workum 
(2000), kan een organisatie met DO starten vanuit de gedacht dat DO hoort, moet en / of loont. Op 
voorhand kan, in de situatie van NS, een van deze drie motieven hier al worden weggestreept. Dit op 
basis van het beschreven urgentiebesef in het voorgaande data-hoofdstuk. Uit de data verkregen van 
de NS-middenmanagers komt geen beeld naar voren dat wijst op een grote druk van buitenaf. 
Volgens de meeste middenmanagers in dit onderzoek vinden externe stakeholders duurzaamheid 
niet zo belangrijk, dat de NS daar een strategisch punt van zou moeten maken. Een meerderheid van 
de middenmanagers is van mening dat de continuïteit van de organisatie (nog) niet in grote mate 
afhangt van het duurzaamheidsbeleid. Het buiten-motief valt daarmee af als gepercipieerd motief 
onder middenmanagers om met DO te beginnen.  
Er is wel een aantal middenmanagers dat stelt dat DO hoort bij NS vanwege de publieke identiteit. 
Dit noemen Noordegraaf & Van Workum (2000) het overtuigingsmotief. Het merendeel van de 
managers echter, ervaart NS als een private identiteit en duurzaamheid als een thema dat loont voor 
NS. Dit noemen Noordegraaf & Van Workum (2000) het beloningsmotief. Het programma DO wordt 
door de NS-middenmanagers ervaren als een programma dat is opgezet omdat het loont voor de 
organisatie om met duurzaamheid bezig te zijn, niet zozeer omdat het hoort bij NS.  
De kloof met het programma DO is het gegeven dat dit programma wordt uitgedragen vanuit een 
overtuigingsmotief, DO omdat het hoort. Zo maken de leden van informele DO-organisatie daar uit 
eigen wil deel van uit en hebben de ‘Green Team leden’ zich vrijwillig aangemeld. Samenvattend kan 
gesteld worden dat het programma DO wordt uitgedragen door NS-medewerkers met een 
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overtuigingsmotief, maar dat een meerderheid van de NS-middenmanagers het programma DO 
interpreteert vanuit een beloningsmotief.  
Dit werpt een verklarend licht op de rol van geld in de betekenisgeving van NS-middenmanagers. 
Geredeneerd vanuit de definitie van Elkington (1999), is DO de balans tussen people, planet en 
profit. De meeste middenmanagers ervaren DO bij NS echter niet als de balans tussen de drie P’s, 
maar profit als primair motief voor acties op het gebied van people en planet. Dit past bij het 
beloningsmotief waarin DO (financieel) resultaat moet opleveren.  
 
6.2 Het interne verkoopproces achter de DO-implementatie 
Door de autonomie die bedrijfsonderdelen genieten ten opzichte van elkaar en het concern, worden 
organisatieveranderingen door NS-middenmanagers ervaren als interne verkoopprocessen. Naast de 
breed gedeelde opvatting dat deze autonomie vertraging oplevert, zien middenmanagers zichzelf in 
een bijzondere rol in dit verkoopproces. Enerzijds zijn ze namelijk een kopende partij van 
topmanagement (of directieniveau) en anderzijds zijn zij de aanbiedende partij aan hiërarchisch 
lagere niveaus. Het woord ‘verkopen’ echter, impliceert een bepaalde ruilhandel van vraag en 
aanbod. Ruilhandel in duurzaamheid, in dit geval. De vraag is echter: wat zijn de mechanismen achter 
deze markt?  
 
6.2.1 Zonder vraag, geen aanbod 
De meeste NS-middenmanagers ervaren duurzaamheid als een ‘zacht’ en ‘secundair’ thema. Wat als 
zacht en secundair wordt ervaren door middenmanagers, geven ze ook zo door op hiërarchisch 
lagere niveaus. Dit proces noemen Stensaker et al., (2008) het proces van sensemaking en 
sensegiving; het doorgeven van een interpretatie. Meer dan eens werd hier als reden voor gegeven 
dat duurzaamheid nog geen thema is in de KPI’s van de managers. Zolang dit niet het geval is, zijn 
acties op het gebied van DO op ‘vrijwillige’ basis. Daarnaast lijken de managers het niet als een taak 
voor hen te beschouwen om een ethisch discours te incorporeren (Cunliffe, 2009), maar eerder 
wachten ze tot op directieniveau het strategische thema duurzaamheid wordt omgezet in actie.  
Organisatieverandering bij NS wordt ervaren als een intern verkoopproces en het is aan de directie 
om de markt te openen. Dit kan de directie doen door te beginnen met de vraag naar duurzaamheid 
(KPI’s) op gang te brengen, aldus de middenmanagers. Zonder vraag (‘van boven’) echter, zal het 
aanbod (‘van onder op’) ook gering zijn. De meeste middenmanagers zien de DO-implementatie 
daarmee als een top-down proces, waarbij de rol van henzelf als facilitating adaptability wordt 
omschreven door Floyd & Woolridge (1992). In deze rol werken middenmanagers ‘divergerend naar 
beneden’, door KPI’s te vertalen naar de concrete werkcontext. Op deze manier kunnen 
middenmanagers betekenis geven aan DO door het te strategische doel te vertalen naar hun eigen 
context (Bower, 1970).  
Op uitvoeringsniveau kan het ‘hard’ en ‘primair’ maken van duurzaamheid ook een uitwerking 
hebben op de sociale processen tijdens het elkaar aanspreken op duurzaam gedrag. Er blijkt een 
zekere angst te bestaan voor sociale uitsluiting, wanneer NS-medewerkers elkaar aanspreken op 
duurzaam gedrag. Deze angst lijkt voor een deel te kunnen worden weggenomen, door het omzetten 
van duurzaamheid in harde doelen. De volgende manager geeft daar een voorbeeld van: 
 

“Er is nergens geroepen in het bedrijf, iedereen moet 20% besparen. Dus die monteur die wordt  
verrast  door een collega en die denkt, wat is dat voor idioot?” 

I 
Bas: zou het verschil uitmaken wanneer die 20% (energiebesparing o.i.d.) als doel  

wordt gesteld vanuit de directie? 
I 

Middenmanager: “Ja, want dan kan je de vraag omdraaien. Jij moet 20% halen, ik kan jou misschien wel helpen. 
Dat is een andere situatie dan nu: “van wie moet ik 20% besparen?” Er moet ergens uit blijken dat die 20% 

gemeten wordt en als die niet gehaald wordt dat iemand er op aangesproken wordt. (11) 
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Naast de angst voor sociale uitsluiting, is in het voorgaande datahoofdstuk ook de autonomie van de 
bedrijfsonderdelen ter sprake gekomen. Deze autonomie van bedrijfsonderdelen (en 
bedrijfsculturen) komt terug in de betekenisgeving aan DO, door de middenmanagers die stellen dat 
er op strategisch niveau rekening moet worden gehouden met de verschillen tussen de 
bedrijfsonderdelen. Doordat de verschillende bedrijfsculturen zo autonoom opereren en anders 
worden ervaren, krijgt het thema duurzaamheid per bedrijfsonderdeel ook een andere betekenis. Het 
programma DO zou dan ook - volgens meerdere managers - ruimte moeten laten voor 
ondernemerschap; sturing op afstand.  
In de sturing op DO binnen NS ontstaat een zekere ambivalentie. Waar sturing op individuele KPI’s op 
middenmanagement-niveau gebruikelijk is, lijkt het op uitvoeringsniveau juist taboe. Dit taboe lijkt 
vooral in ‘operatie’ te spelen. Dit kan implicaties hebben voor de organisatieverandering achter de 
DO-implementatie, zoals beschreven in de volgende paragraaf.  
 
6.3 De organisatieverandering achter de DO-implementatie 
Om de DO-implementatie te laten slagen, onderscheiden de middenmanagers een aantal fases. Ten 
eerste moet het thema ‘hard’ en ‘primair’ worden (gemaakt), door het op te nemen in de KPI’s. 
Daarna is het de taak van de middenmanager om de KPI’s te vertalen naar de context-specifieke 
werkcontext. De verschillende bedrijfsonderdelen zouden hierin een autonome invulling moeten 
genieten. Vervolgens is het aan de middenmanager om de gerealiseerde KPI’s te kunnen overleggen. 
Dit is een top-down proces van vraag en aanbod van duurzaamheid, waarbij sturing op individueel 
niveau en sturing op collectief niveau elkaar afwisselen. In figuur 18 staat voorgaand verhaal visueel 
weergegeven.  
 

 
Figuur 18: De mechanismen achter de DO-implementatie (volgens NS-middenmanagers) 

 

Wat ik met figuur 18 wil laten zien, zijn de mechanismen die volgens middenmanagers schuilgaan 
achter organisatieveranderingen bij NS. Dit interne verkoopproces gaat ook op voor een thema als 
DO, aldus de NS-middenmanagers.  
Relevant voor het programma DO zijn de verschillende vormen van sturing die gebruikelijk zijn in dit 
proces van organisatieverandering. Op uitvoeringsniveau is sturing op individuele cijfers minder 
gebruikelijk. Dit staat in contrast met de wijze waarop een duurzaamheids-initiatief als ‘Energie 
Zuinig Rijden’ (EZR) nu wordt ingezet onder machinisten. Hierin worden machinisten nu afgerekend 
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op hun individuele rijgedrag. Welke exacte implicaties dit heeft voor de acceptatie van duurzaamheid 
onder machinisten kan ik op basis van dit onderzoek niet zeggen, dit zou aanvullend onderzoek 
behoeven. Ik kom hierop terug in hoofdstuk 7 (aanbevelingen). In de nu volgende paragraaf worden 
eerst de belangrijkste conclusies van deze scriptie benoemd.  
 
6.4 Conclusies 
De belangrijkste conclusies van deze scriptie zijn deels gegeven in bovenstaande analyse. Hierin staat 
beschreven dat duurzaamheid door middenmanagers als ‘zacht en secundair’ wordt ervaren. 
Bovendien wordt de NS door de meeste middenmanagers ervaren als een private identiteit waarbij 
het thema duurzaamheid is ingezet omdat het loont. De NS-medewerkers achter het programma DO 
echter lijken duurzaamheid in te dragen vanuit een overtuigingsmotief, passend bij de publieke 
identiteit van NS. Duurzaamheid wordt daarmee anders geïnterpreteerd door middenmanagers en 
de DO-programmaleden. Waar de middenmanagers duurzaamheid interpreteren vanuit een 
beloningsmotief, interpreteren de DO-programmaleden duurzaamheid vanuit een 
overtuigingsmotief. Dit verschil komt naar voren in de geldkeuzes omtrent duurzaamheid, waarbij 
meerdere middenmanagers ervaren dat duurzaamheid geen geld ‘mag kosten’ binnen NS.  
 
Een andere conclusie van dit afstudeeronderzoek is het gegeven dat sociale processen van insluiting 
en uitsluiting - tijdens de implementatie van het programma DO - een rol spelen op de achtergrond. 
Zowel op het hoofdkantoor van NSR als ‘in de operatie’ lijken ongeschreven sociale regels te gelden 
die van invloed zijn op de acceptatie van het programma DO.  Er wordt hierbij (voornamelijk door 
niet-middenmanagers) een latent risico ervaren om als politieagent gezien te worden bij het 
onderling aanspreken op (duurzaam) gedrag. Deze angst lijkt voor een deel te kunnen worden 
weggenomen door het omzetten van duurzaamheid als een ‘zacht en secundair’ doel, naar een ‘hard 
en primair’ doel. 
 
Het ‘hard en primair’ maken van duurzaamheid binnen NS wordt door de middenmanagers 
beschreven als de eerste fase van een succesvolle DO-implementatie, zoals weergegeven in figuur 
18. Fase 2 in dit figuur behelst het opstellen van context-specifieke duurzame doelen. De rol van de 
NS-middenmanager in deze fase is om betekenis te geven aan het thema duurzaamheid op een 
manier die recht doet aan de werkcontext. Vlieger et al., (2004) onderstrepen de gedachte dat de 
invulling van DO afhankelijk is van product, plaats en tijd. Dit is volgens de NS-middenmanagers 
nodig omdat er (cultuur)verschillen bestaan tussen de verschillende bedrijfsonderdelen en de rol die 
duurzaamheid daar inneemt. De ambiguïteit omtrent het thema duurzaamheid (Whitehouse,2006, 
Garriga & Melé,2004, Cramer et al,2004) lijkt zich hiermee ook binnen de verschillende 
bedrijfsonderdelen van NS te manifesteren. Volgens verschillende middenmanagers kennen de 
bedrijfsonderdelen namelijk niet alleen andere kernprocessen, maar zijn het ook verschillende 
culturen. Dit sluit aan op de cultural dynamics (Demers, 2007) van de cultuurbenadering op 
organisaties. Hierin heeft organisatieverandering niet betrekking heeft op één cultuur, maar op 
meerdere (sub)culturen. Voor de situatie van de NS geldt dat, omdat de bedrijfsonderdelen zo 
anders zijn, het thema duurzaamheid ook een andere betekenis krijgt per bedrijfsonderdeel. Onder 
middenmanagers leven vervolgens verschillende manieren van betekenisgeving van duurzaamheid, 
omdat de managers zich in andere NS-culturen bevinden. Sommige managers gaan zelfs zover om te 
stellen dat de NS ‘eigenlijk uit zes verschillende bedrijven bestaat’.  
De rol die middenmanagers voor zichzelf zien in de implementatie van DO, sluit aan bij de manier van 
betekenisgeving. Door facilitating adaptability (Floyd & Woolridge 1992) toe te passen werken 
middenmanagers ‘divergerend naar beneden’ en maken zo een context-specifieke vertaling van het 
thema duurzaamheid. De vertaling die een middenmanager van NedTrain zou maken kan daarom 
wezenlijk verschillen van de vertaling die een middenmanager van NSR zou maken.  
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Nu meer zicht is ontstaan op de manier waarop de NS-middenmanagers betekenis geven aan 
duurzaamheid bij NS, is het interessant om een link te leggen met het programma DO. De vraag 
hierbij is op welke wijze bovenstaande analyse en conclusies kunnen bijdragen aan succesvolle 
implementatie van DO bij NS. Deze vraag zal ik beantwoorden in het volgende hoofdstuk, waarin ik 
enkele aanbevelingen geef richting de betrokken NS-medewerkers achter het programma DO.   
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7. Aanbevelingen  
 
In de voorgaande hoofdstukken van deze scriptie heb ik getracht een koppeling te leggen tussen de 
probleemstelling, de theorie en de data omtrent de volgende onderzoeksvraag:  
‘Hoe geven middenmanagers betekenis aan duurzaam ondernemen bij de Nederlandse 
Spoorwegen en welke invloed kan dit hebben op het organisatieveranderingsproces?’  
Naar aanleiding van de analyse & conclusies in het voorgaande hoofdstuk, volgen hier de 
belangrijkste aanbevelingen van het onderzoek.  

1. Achter het programma DO wordt een heldere keuze gemist op identiteitsniveau. Heeft de 
groepsraad het programma DO ingezet vanuit een ‘overtuigingsmotief’ of een ‘beloningsmotief’? De 
vraag hierachter is: wil de NS een ‘publieke identiteit’ of een ‘private identiteit’ zijn? De meeste 
middenmanagers ervaren NS als een private identiteit en het thema duurzaamheid als een thema dat 
loont. Het programma DO wordt echter uitgedragen door NS-medewerkers met de overtuiging dat 
duurzaamheid past bij een publieke organisatie als NS.  
Door het uitblijven van heldere keuzes over de normatieve functie van NS, wordt het programma DO 
geïnterpreteerd als een verzameling van - positieve - initiatieven zonder helder kader van betekenis. 
Mijn aanbeveling op dit punt is om een (meer) heldere visie op duurzaamheid te ontwikkelen. Het 
uitgangspunt voor een visiedocument op duurzaamheid zou, mijns inziens, moeten zijn: 
 
a) Kent NS een ‘publieke identiteit’ of een ‘private identiteit’ en waarom? 
b) Wordt het programma DO ingestoken vanuit een ‘overtuigingsmotief’ of een ‘beloningsmotief’? 
 
Met mijn aanbeveling wil ik niet impliceren dat het een het ander uitsluit - gezien het woord ‘of’ -, 
maar wel dat een helder strategisch antwoord moet worden geboden op de waarom-vraag achter 
het thema duurzaamheid. Een dergelijke visie zou het programma DO op een fundamentelere 
manier in de organisatie plaatsen en een antwoord (moeten) bieden op de identiteitsvragen van 
middenmanagers.  
 
2. Een tweede conclusie is dat duurzaamheid binnen NS als een vrijwillig thema wordt ervaren. DO is 
‘zacht en secundair’. Om een organisatieverandering te laten slagen echter, zijn ‘harde en primaire’ 
doelen nodig. Doordat duurzaamheid (nog) een te vrijwillig thema is binnen NS, krijgen de 
middenmanagers te weinig ‘verkooppotentieel’ in handen om de organisatieverandering door te 
geven naar de uitvoering. Ik noem dit verkooppotentieel, omdat organisatieveranderingen binnen NS 
worden ervaren als verkoopprocessen. Koper en verkoper vinden elkaar op een markt van vraag een 
aanbod. Deze markt van vraag en aanbod moet worden geopend door de groepsraad, aldus de 
middenmanagers. De vraag naar duurzaamheid komt top-down, het aanbod van ondernemerschap 
komt vervolgens bottom-up. Mijn aanbeveling op dit punt is, om naar aanleiding van een helder 
visiedocument op duurzaamheid (zie aanbeveling 1), te kiezen voor het instellen van duurzame KPI’s 
voor het middenmanagement. Het programma DO zou zich hier actief op moeten richten om de DO-
implementatie in beweging te krijgen. Dit is een groeistrategie die, mijns inziens, efficiënter werkt 
dan het vergroten van de informele organisatie. Daarnaast is het mijn aanbeveling om een andere 
manier van sturing te hanteren voor het middenmanagementniveau, dan op uitvoeringsniveau. Waar 
KPI’s gebruikelijk zijn voor middenmanagers, is het aan te bevelen om op uitvoeringsniveau 
collectieve duurzame doelen te stellen. Het programma DO moet zich in eerste instantie richten op 
de KPI’s, om vervolgens de middenmanagers een context-specifieke vertaling te laten maken naar 
collectieve duurzame doelen. Dit biedt ruimte voor ondernemerschap en doet recht aan de 
autonomie van de verschillende bedrijfsonderdelen. 
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3. In dit onderzoek ben ik gestuit op angst voor sociale uitsluiting in het geval van een te grote 
betrokkenheid bij het thema duurzaamheid. Deze angst bestaat niet zozeer onder middenmanagers, 
maar wel in de omgeving van middenmanagers. NS-medewerkers in de uitvoering bijvoorbeeld. Ik 
zou aanbevelen om hier aanvullend onderzoek naar te doen, omdat ik denk dat het van invloed kan 
zijn in de acceptatie van het programma DO. Denken de NS-medewerkers in de uitvoering 
bijvoorbeeld dat de processen van sociale uitsluiting minder worden als duurzaamheid een ‘hard en 
primair’ doel wordt binnen de organisatie? Of blijft de weerstand tegen duurzaamheid bestaan en 
keert deze weerstand zich dan tegen, bijvoorbeeld, de middenmanager die nieuwe doelen 
doorgeeft? In dit aanvullende onderzoek zou ik meenemen welke implicaties het ‘meten op 
collectieve duurzame doelen’ heeft ten opzicht van het ‘meten op individuele duurzame doelen’. 
Omdat ik in dit afstudeeronderzoek de NS-middenmanagers als centrale onderzoekgroep heb 
gekozen, kan ik geen harde uitspraken doen over de sociale processen op uitvoeringsniveau. Een 
uitspraak die ik wel kan doen is dát de sociale processen meespelen en belangrijk (kunnen) zijn voor 
het succes van de DO-implementatie binnen NS.  
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9. Bijlagen 

 
Bijlage 1: Het gehanteerde semigestructureerde interview 
 
•Duurzaam ondernemen (in het algemeen) 
1. Wat verstaat u onder DO? 
2. Waar komt het vandaan, volgens u? 
3. Welke rol speelt duurzaam ondernemen in uw privé leven? 
-Hoe uit zich dit? 
 
•Duurzaam ondernemen bij NS 
4. Wat verstaat u onder duurzaam ondernemen bij NS? 
5. Waar komt het initiatief vandaan, volgens u? 
6. Hoe ervaart u DO binnen NS tot nu toe? 
 
•De noodzaak van DO 
7. Deelt u de noodzaak om DO op te nemen in het dagelijkse werkproces? 
-Zo ja, waarom? Zo nee, waarom? 
-Delen uw directe collega’s de noodzaak? Licht toe. 
-Welk belang hecht u aan DO in uw werk? 
 
•(Veranderende) context van de organisatie 
8. Hoe is, in het kader van DO, volgens u de omgeving van de NS gewijzigd?  
-welke andere eisen stellen stakeholders en shareholders waardoor DO nodig is? 
-hoe is het politieke en maatschappelijke klimaat waarbinnen NS opereert gewijzigd?  
9. Past DO in een trend die andere (maatschappelijke) eisen stelt aan de NS? 
-Zo ja, waarom wel? Zo nee, waarom niet? 
 
•(Veranderende) identiteit van de organisatie 
10. Hoe past DO bij de NS?  
-Hoe sluit DO (wel/niet) aan bij de kerntaak van NS, en waarom? 
-Hoe sluit DO (wel/niet) aan bij de maatschappelijke positie van NS? 
 
•DO-veranderstrategie 
11. Hoe ervaart u de DO-strategie? 
-Ervaart u de “harde implementatie” als een top-down benadering?   
Zo ja, waarom wel. Zo nee, waarom niet? 
12. Hoe zou een alternatieve manier van DO-strategie invoeren eruit kunnen zien, volgens u? 
13. Wat zijn uw ervaringen met top-down veranderstrategieën binnen NS? 
14. Voelt u zich betrokken bij het veranderproces? Waarom wel, niet? 
-Voelt u zich betrokken bij DO? 
 
•Invloed van middenmanagers op het veranderproces  
15. Hoe houdt uw houding t.o.v. DO verband met uw invloed op het veranderproces? 
-Hoe beïnvloeden uw eigen ideeën over DO uw professionele aandeel in het veranderproces? 
16. Vindt u het belangrijk dat uw collega’s een eigen mening vormen over DO bij NS? 
-Hoe uit zich dit? 
-Welke rol speelt uw eigen mening in dit proces? 
17. Welke relatie ervaart u tussen de top-down benadering en eventuele weerstand hiertegen?  
-bij uw zelf en/of collega’s? 
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•Verbeterpunten 
18. Ziet u het veranderproces van DO slagen binnen uw afdeling / werkcontext? 
-Waarom wel / niet? 
19. Welke tips heeft u voor de afdeling DO om meer collega’s bij het onderwerp betrokken te krijgen? 
 
•Afsluiting 
20. Zijn er onderwerpen die we niet besproken hebben, maar wel belangrijk zijn in dit kader? 
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Bijlage 2: ‘11 stellingen over duurzaam ondernemen bij NS’ 
 
1. Duurzaam ondernemen is belangrijk voor mij 

 Volledig mee oneens    

 Mee oneens 

 Niet mee eens, niet mee oneens 

 Mee eens  

 Volledig mee eens 
 
2. Duurzaam ondernemen is belangrijk voor NS 

 Volledig mee oneens    

 Mee oneens 

 Niet mee eens, niet mee oneens 

 Mee eens  

 Volledig mee eens 
 
3. Duurzaam ondernemen past niet bij de identiteit van NS 

 Volledig mee oneens    

 Mee oneens 

 Niet mee eens, niet mee oneens 

 Mee eens  

 Volledig mee eens 
 
4. Duurzaam ondernemen krijgt binnen NS onvoldoende steun vanuit de directie 

 Volledig mee oneens    

 Mee oneens 

 Niet mee eens, niet mee oneens 

 Mee eens  

 Volledig mee eens 
 
5. Het NS-programma ‘duurzamer ondernemen’ draagt bij aan een duurzamere organisatie 

 Volledig mee oneens    

 Mee oneens 

 Niet mee eens, niet mee oneens 

 Mee eens  

 Volledig mee eens 
 
6. Duurzaam ondernemen binnen NS is een ‘idee van boven’ (directieniveau) 

 Volledig mee oneens    

 Mee oneens 

 Niet mee eens, niet mee oneens 

 Mee eens  

 Volledig mee eens 
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7. De doelen en ambities van het NS-programma ‘Duurzamer Ondernemen’ zijn mij onbekend  

 Volledig mee oneens    

 Mee oneens 

 Niet mee eens, niet mee oneens 

 Mee eens  

 Volledig mee eens 
 
8. Ik voel mij betrokken bij de duurzaamheidsstrategie van NS 

 Volledig mee oneens    

 Mee oneens 

 Niet mee eens, niet mee oneens 

 Mee eens  

 Volledig mee eens 
 
9. Duurzaam ondernemen wordt binnen NS gedragen door de medewerkers 

 Volledig mee oneens    

 Mee oneens 

 Niet mee eens, niet mee oneens 

 Mee eens  

 Volledig mee eens 
 
10. Binnen mijn afdeling / werkcontext zie ik duurzaam ondernemen slagen 

 Volledig mee oneens    

 Mee oneens 

 Niet mee eens, niet mee oneens 

 Mee eens  

 Volledig mee eens 
 

11. Mijn bijdrage als manager is belangrijk voor de duurzaamheidsstrategie 

 Volledig mee oneens    

 Mee oneens 

 Niet mee eens, niet mee oneens 

 Mee eens  

 Volledig mee eens 
 
----- 
 
 
 
 

 


