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VOORWOORD 
Van februari 2021 tot en met juni 2021 ben ik intensief bezig geweest met het afstuderen 

van de opleiding Human Resource Management. Dit heb ik gedaan door een ontwerpgericht 

onderzoek uit te voeren bij X gevestigd te X.  

 

De afgelopen maanden heb ik de mogelijkheid gekregen om een instrument te maken 

waarmee de tevredenheid, motivatie en betrokkenheid van personeel gemeten kan worden. 

Ook heb ik daadwerkelijk een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van één van deze 

thema’s door een verbeterontwerp te maken en dat voor een deel te implementeren.  

 

In mijn afstudeerperiode ben ik vanuit de Hogeschool Rotterdam begeleid door Pascal 

Derogee en vanuit de organisatie door X. Graag zou ik van de gelegenheid gebruik willen 

maken om X te bedanken voor deze uitdagende opdracht en voor het vertrouwen dat zij in mij 

had. Ook Pascal Derogee bedank ik graag voor de fijne begeleiding en motiverende woorden. 

Dit was een uitdagende periode waarin ik veel heb geleerd!  

 

Ik wens u veel leesplezier toe! 
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MANAGEMENTSAMENVATTING 
X is als organisatie continu in beweging. De afgelopen jaren zijn er een hoop 

organisatorische veranderingen doorgevoerd. Echter, heeft de organisatie onvoldoende zicht 

in de gesteldheid van het personeel. Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te 

verschaffen in de tevredenheid, motivatie en betrokkenheid van het personeel en om een 

bijdrage te leveren aan het thema waar dat op dit moment het meest wenselijk en urgent is. 

 

Deze scriptie bestaat uit een kwantitatief vooronderzoek, waarin het meten van de 

tevredenheid, motivatie en betrokkenheid centraal staat. Het vervolgonderzoek is kwalitatief 

van aard en gaat dieper in op mentale arbeidsomstandigheden binnen de afdeling X. 

 

Uit de diagnose van het probleem bij de afdeling X is gebleken dat de kern van het probleem 

in de werkoverbelasting en interne communicatie zit. Op basis van theoretische en 

praktische bevindingen is een ontwerp gemaakt dat bij zal dragen aan de verbetering van 

het mentale welzijn van het personeel van de afdeling X. Het ontwerp is een verbetercyclus 

dat aan de hand van vier fases het proces van continue verbetering stuurt en bewaakt. Dit 

ontwerp is op maat gemaakt aan de hand van specifieke ontwerpeisen die zijn verzameld uit 

de literatuur, Best Practice gesprekken en stakeholders binnen dit project.  

 

Het ontwerp heeft positieve gevolgen voor de arbeidstevredenheid, het verzuim en de 

productiviteit van de afdeling. Naar verwachting zijn na één jaar en elf maanden de 

investeringen van het ontwerp terugverdiend en levert het ontwerp het jaar daarop meer 

dan tienduizend euro op. Kortom, het ontwerp levert de afdeling X na verloop van tijd naar 

verwachting aanzienlijk financieel voordeel op, wat inhoudt dat als het ontwerp organisatie 

breed wordt uitgerold de besparing nog vele male groter zullen zijn. Dit ontwerp is een op 

maat gemaakte oplossing waarvan de investeringen zeker de moeite waard zijn!  
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1. INLEIDING 
In dit hoofdstuk wordt het onderzoeksverslag ingeleid. Allereerst is de organisatie 

beschreven. Vervolgens is de organisatiecontext aan de hand van verschillende 

bedrijfskundige modellen geanalyseerd. Tot slot is de doelstelling van het onderzoek 

geformuleerd.  

 

1.1 ORGANISATIEOMSCHRIJVING 
X X X 

 

1.2 PROBLEEMANALYSE  
Uit het intakegesprek met de HR Manager/opdrachtgever is duidelijk geworden dat er de 

afgelopen tijd een hoop is veranderd binnen de organisatie. Zo heeft X diverse wijzigingen in 

het Management Team aangebracht (bijlage 1.1). Daarnaast is er een nieuw plan voor de 

komende vijf jaar, lopen er nieuwe projecten en initiatieven en zijn er nieuwe doelstellingen 

en werkwijzen (bijlage 1.2). Naar aanleiding van deze veranderingen en omdat HR en het 

management onvoldoende zicht heeft op de gesteldheid van het personeel is er behoefte 

aan meer inzicht op dit gebied. De organisatie heeft tot op heden geen instrument dat de 

gesteldheid van de medewerkers meet. Uit gesprekken met managementleden (Bijlage 2) is 

gebleken dat er in het verleden wel eens een enquête vanuit X is geweest m.b.t. de 

medewerkerstevredenheid, maar dat daar vervolgens weinig mee was gedaan. Daarnaast 

heeft de HR-afdeling in 2018 een externe partij ingehuurd om een Preventief Medisch 

onderzoek te laten doen, maar ook met die resultaten is volgens de HR-manager weinig 

gedaan (bijlage 1.3). Door het gebrek aan een personeels-meetinstrument dat structureel 

ingezet kan worden in combinatie met de recente organisatorische veranderingen, is er een 

dringende behoefte ontstaan aan inzicht in de gesteldheid van het personeel.   

 

1.3 CONTEXTANALYSE  
Het probleem van X wordt op basis van de organisatieanalyses (bijlage 2.1 t/m 2.4) in de 

context van de organisatie geplaatst. 

X X X 

 

Echter, de heeft organisatie onvoldoende inzicht in de gesteldheid van het personeel, 

waardoor het voor de organisatie lastig is om te achterhalen waar de behoeften van 

medewerkers liggen en waar verbetering is te behalen. Daarnaast is er een gebrek aan een 

duidelijke communicatiestrategie, waardoor de interne communicatie onsamenhangend en 

onduidelijk is. Kortom, op het gebied van personeelsbeleid wordt veel gedaan, maar er is 

geen instrument dat het effect ervan meet.  

 

Het is op basis van deze contextanalyse kan worden geconcludeerd dat het van groot belang 

is om een instrument te hebben dat inzicht verschaft in het personeel en de effectiviteit van 

het personeelsbeleid. 
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1.4 DOELSTELLING 
Het doel van het onderzoek bestaat uit twee onderdelen: 

 Een meetinstrument ontwikkelen dat structureel ingezet kan worden (om periodiek 

zicht te houden op hoe het personeel zich voelt en de ontwikkeling daarvan); 

 Een bijdrage leveren aan de tevredenheid/motivatie/betrokkenheid van het 

personeel van X.   

 

De oorspronkelijke wens van de opdrachtgever was dat zij een op maat gemaakt instrument 

wilde hebben waarmee structureel de gesteldheid van de medewerkers kan worden 

gemeten. De wens komt voort uit een behoefte aan inzicht, omdat daar op dit moment een 

groot gebrek aan is. Naast het hebben van een meetinstrument wil de organisatie weten 

hoe het personeel zich op dit moment voelt en wat op dit moment vanuit het perspectief van 

de medewerkers het grootste aandachtpunt is. Het doel van dit onderzoek is niet alleen om 

te achterhalen waar de organisatie nu staat en om hen de mogelijkheid te bieden om dit in 

de toekomst zelf te kunnen meten, maar ook om een bijdrage te leveren aan de verbetering 

op het gebied waar dat op dit moment het meest urgent is.  

 

Kortom, om aan deze doelstelling te voldoen zal als eerst een meetinstrument worden 

gemaakt en worden uitgevoerd. De uitkomst daarvan zal dienen als basis voor 

verbeterpunten en zal de aanleiding vormen voor een concreet HR-verbeterontwerp. Deze 

ontwerpen zal vervolgens worden gemaakt en indien mogelijk geheel of gedeeltelijk 

geïmplementeerd.  
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Het onderzoeksproces bestaat uit drie fases: de vooronderzoeksfase, ontwerpfase en 

implementatiefase. In de vooronderzoeksfase is X aan de hand van bedrijfskundige 

modellen in kaart gebracht. De organisatie is op micro-, meso- en macroniveau 

geanalyseerd. Op basis van die bevindingen is de organisatie- en contextanalyse 

geschreven. Tevens is de aanleiding en het doel van het onderzoek in het eerste hoofdstuk 

beschreven. Dit is gedaan op basis van gesprekken met de opdrachtgever en verkennende 

interviews met leden van het Management Team. Vervolgens is er een literatuurstudie 

gedaan naar de onderwerpen die betrekking hebben op de onderzoeksvraag. De literatuur 

van het vooronderzoek is samengevat in een operationaliseringschema en dient als basis 

voor de te ontwerpen enquête. Aan de hand van feedback van het Management Team is de 

enquête ontworpen en vervolgens binnen de organisatie uitgezet, waarna het is 

geanalyseerd in IBM SPSS.   

 

De tweede fase van het onderzoek is de ontwerpfase. In deze fase is de organisatie-

uitdaging die uit de enquête naar voren is gekomen verder onderzocht. Dit is gedaan door 

verdiepende literatuurstudie, diepte-interviews en Best Practices. Deze inzichten zijn de 

basis voor het verbeterplan. Dit plan wordt aan de hand van continue feedback van 

relevante stakeholders ontworpen.  

 

De laatste fase van het onderzoek is de implementatiefase. Hierin is een implementatieplan 

geschreven waarin de rollen en verantwoordelijkheden voor de implementatie van het 

ontwerp zijn beschreven. Ook hierbij zijn de relevante stakeholders nauw betrokken. De 

laatste stap is tot slot de daadwerkelijke implementatie van het verbeterontwerp. 

Figuur 1: Stappenplan 
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2. VOORONDERZOEK  
In dit hoofdstuk is het vooronderzoek beschreven. Het vooronderzoek bestaat uit een 

literatuuronderzoek, een beschrijving van de methodologie en een aantal Best Practices.  

Op basis van dit onderzoek zal (in combinatie met de resultaten van het praktische 

vooronderzoek) een meetinstrument worden gemaakt waarmee de tevredenheid, motivatie 

en betrokkenheid van het personeel van X kan worden gemeten. 

 

2.1 LITERATUUR  
Het fenomeen dat onderzocht dient te worden (gesteldheid van personeel) is een breed en 

ongedefinieerd begrip. Tijdens de literatuurstudie is naar voren gekomen dat het van belang 

is om inzicht in zowel de tevredenheid, motivatie en de betrokkenheid van personeel te 

hebben. Tevredenheid is namelijk een contextfactor dat men kan demotiveren, maar niet 

kan motiveren. Om die reden is na tevredenheid ook het begrip motivatie bestudeerd. 

Echter, uit de literatuur bleek dat gemotiveerde medewerkers niet per definitie betrokken 

zijn bij de organisatie waar ze werken. Om die reden is tot slot ook het begrip betrokkenheid 

onderzocht. De literatuurstudie van het vooronderzoek bestaat dus uit drie delen: 

tevredenheid, motivatie en betrokkenheid. 

 

Tevredenheid 

Medewerkerstevredenheid kent verschillende definities en wordt ook wel 

arbeidstevredenheid of arbeidssatisfactie genoemd. Een veelgebruikte definitie is die van 

Locke (1976) die stelt dat medewerkerstevredenheid de prettige- of positieve emotie is die 

een medewerker voelt bij het evalueren van zijn of haar werk (Lai, 2011). 

Medewerkerstevredenheid is simpelweg een beschrijving van hoe gelukkig medewerkers 

zijn met hun baan en werkomgeving (Sageer, 2012). 

Medewerkerstevredenheid wordt veelal gemeten aan de hand van de zogenoemde vier A’s: 

Arbeidsinhoud, Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsomstandigheden en Arbeidsverhoudingen 

(Moussaoui, 2018). Onder arbeidsinhoud wordt de aard van het werk verstaan. Hierbij zijn 

de complexiteit en de afwisseling van het werk belangrijke indicatoren voor 

medewerkerstevredenheid (Parre, 1996) . 

Arbeidsomstandigheden worden gevormd door de omgeving waarin men werkt. Hierbij zijn 

zowel fysieke als mentale belasting belangrijke factoren voor medewerkerstevredenheid 

(Parre, 1996). 

Arbeidsvoorwaarden bestaan uit primaire- en secundaire voorwaarden. Onderzoek van Latif 

et al. (2013) heeft aangetoond dat arbeidsvoorwaarden, zowel primaire financiële 

beloningen zoals het salaris als secundaire financiële beloningen zoals een bonus een erg 

belangrijke rol speelt bij de medewerkerstevredenheid (Latif, 2013). De verwachtingstheorie 

van Vroom (1964) verklaart hoe medewerkers gedemotiveerd kunnen raken door onvrede 

over (financiële) beloningen. Deze theorie gaat uit van een drietal aspecten, namelijk: 

verwachting, instrumentaliteit en valentie. Het komt erop neer dat men verwacht dat de 

moeite die zij doen leidt tot een goede prestatie (beoordeling) en dat dit vervolgens leidt tot 

een gewenste beloning. Vroom (1964) beweert dat prestaties en beoordelingen moeten 

voldoen aan de verwachtingen van medewerkers en stelt nadrukkelijk dat een beloning pas 

negatieve gevolgen zal hebben op de motivatie als de medewerker die de beloning ontvangt 

deze niet waardeert (Van Eerde, 1996). 
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Onder arbeidsverhoudingen wordt verstaan hoe men met elkaar omgaat en communiceert 

(Moussaoui, 2018). Matzler en Renzl (2006) hebben in hun onderzoek aangetoond dat 

vertrouwen een belangrijke voorspeller voor medewerkerstevredenheid is. Niet alleen 

vertrouwen in het management, maar vooral vertrouwen in collega’s is een belangrijke 

indicator voor medewerkerstevredenheid (Matzler, 2006). Naast vertrouwen is 

communicatie een belangrijke driver van medewerkerstevredenheid. Madlock (2008) heeft 

in zijn onderzoek aangetoond dat de communicatiecompetentie van managers een sterke 

voorspeller is van arbeidstevredenheid van medewerkers (Madlock, 2008). Het verbeteren 

van de onderlinge communicatie zal de medewerkerstevredenheid aantoonbaar vergroten 

(Sageer, 2012). 

Medewerkstevredenheid kent verschillende positieve gevolgen. Er is een positieve correlatie 

tussen werktevredenheid en organisatorische prestaties. Dit komt omdat tevreden 

medewerkers productiever en effectiever zijn. Daarnaast is het verzuim onder tevreden 

medewerkers een stuk minder en stromen tevreden medewerkers minder snel uit (Latif, 

2013). 

Echter, het meten van de medewerkerstevredenheid alleen is niet voldoende, omdat het 

geen sterke indicator is van duurzaam organisatiesucces (Kaal, 2018). De eerder 

benoemde vier A’s kunnen worden omschreven als contextfactoren of dissatisfiers. Dit zijn 

factoren die medewerkers demotiveren als ze er ontevreden over zijn, maar medewerkers 

niet motiveren als ze er wel tevreden over zijn (Kamperman, 2017). Kortom, om 

gemotiveerd personeel te hebben, zal een organisatie meer moeten doen dan alleen het 

tevreden stellen/houden van hun medewerkers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2: Operationalisering Tevredenheid 
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Motivatie 

Gemotiveerde medewerkers zijn geboeide medewerkers en zullen bij een organisatie blijven 

zolang zij tevreden zijn met wat de organisatie hen biedt (Colsen, 1998). Motivatie is 

hetgeen dat mensen beweegt om iets (hun werk) te doen en zorgt ervoor dan mensen hun 

talenten gebruiken en geboeid blijven  (Kluijtmans, 2017).  Factoren die medewerkers 

motiveren worden ook wel motivatoren/satisfiers genoemd (Kamperman, 2017). Pintric & 

Schunk (2002) definiëren motivatie als het proces waarbij doelgerichte activiteiten worden 

uitgelokt en gehandhaafd (Schunk, 2002). Uit een meta-analyse van Latham & Pinder 

(2005) is gebleken dat sociale cognitieve motivatietheorieën (in plaats van gedags- en 

behoeften motivatietheorieën), doelstellingstheorieën en organisatie-

rechtvaardigheidstheorieën de drie belangrijkste motivatiebenaderingen van de afgelopen 

drie decennia zijn (Pinder, 2005).  

De meest uitgebreide en valide doelstellingstheorie is de zelfbeschikkingstheorie van Ryan 

& Deci (1985). Deze theorie gaat diep in op verschillende soorten motivatie en maakt 

onderscheid in verschillende soorten intrinsieke en extrinsieke motivatie. Bijna geen enkele 

medewerker is volledig intrinsiek gemotiveerd, maar er zijn drie belangrijke factoren die de 

motivatie van medewerkers vergroot. Deze factoren (ook wel motivatoren genoemd) zijn 

autonomie, competentie en verbondenheid. Autonomie houdt in dan men een zekere 

vrijheid en zelfstandigheid in de uitvoering van zijn/haar werk heeft zonder constant te 

worden gecontroleerd en heeft van de drie motivatoren de meeste invloed op het gedrag 

van medewerkers. Verbondenheid houdt in dat medewerkers een emotionele 

band/connectie voelen met collega’s (Gagné, 2005). Competentie is het gevoel van 

meesterschap en is de best voorspellende factor voor prestaties van medewerkers (Ryan, 

2000).  

 

Bandura (1977) gaat in zijn Social Learning Theory dieper in op meesterschap en stelt 

zelfeffectiviteit centraal. Deze theorie stelt dat zelfeffectiviteit wordt verhoogd door ervaring 

op te doen, anderen te observeren en door te horen dat je de juiste vaardigheden hebt voor 

de taak. Deze theorie gaat dus dieper in op een onderdeel van de zelfbeschikking theorie en 

stelt dat een grotere zelfeffectiviteit meer vertrouwen en doorzettingsvermogen tot gevolg 

heeft (Bandura, 1977).   

Ryan & Deci (1985) benadrukken in hun theorie het risico van extrinsieke beloningen en 

externe prikkels. Extrinsieke beloningen en prikkels zoals deadlines en richtlijnen vermindert 

de intrinsieke motivatie. Kortom, volgens de zelfbeschikkingstheorie is de motivatie van 

medewerks te vergroten door het gevoel van autonomie, competentie en verbondenheid te 

vergroten (Ryan, 2000).  

Een van de bekendste organisatie-rechtvaardigheidstheorieën is de Equity Theory van 

Adams (1960). Deze theorie stelt dat onze perceptie van rechtvaardigheid van de 

input/output-ratio bepalend is voor onze motivatie. Dit houdt in dat de input die men levert 

(tijd, moeite etc.) en de output daarvan (resultaten, beloning etc.) in verhouding moeten zijn. 

Als dat niet zo is, kan dat in het geval van onder-beloning leiden tot woede en in het geval 

van over-beloning leiden tot schuldgevoel en zal men zelf actie ondernemen om de balans 

te herstellen. Dit kan zijn in de vorm van meer of minder hard werken, vragen om een 

loonsverhoging of in het uiterste geval het verlaten van de organisatie (Al-Zawahreh, 2012). 

Kortom, de Equity Theorie gaat ervanuit dat de balans in de input/output-ratio bepalend is 

voor de motivatie van medewerker (Lawler, 1968).  
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Tot slot is een van de meest bekende en valide motivatietheorieën de Goal-Setting Theory 

van Locke en Latham (1990). Het uitgangpunt van deze theorie is dat specifieke en 

uitdagende doelen, in combinatie met (zelf-gegenereerde) feedback leidt tot meer motivatie 

en een betere performance. Specifieke en uitdagende doelen zijn belangrijk voor motivatie, 

omdat ze focus en richting bieden, men stimuleert om harder te werken om de doelen te 

halen, de vastberadenheid vergroot en men dwingt om beter- en efficiëntere strategieën te 

ontwikkelen. De relatie tussen doelen en prestaties is afhankelijk van (zelf-gegenereerde) 

feedback en toewijding. Mensen presteren beter als zij feedback krijgen over hun voortgang, 

waarbij in het bijzonder het monitoren van de eigen voortgang een heel sterke motivator is. 

Daarnaast zijn mensen sneller geneigd zich toe te wijden aan een doel als zij het doel 

publiekelijk hebben gesteld, een hoge interne locus van controle hebben en als de doelen 

zelf zijn gemaakt in plaats van opgelegd door een ander. Een goede manier om doelen te 

stellen is door middel van “management by objectives”. Dit houdt in dat een doel allereerst 

wordt gespecificeerd van algemene organisatiedoelen naar hele specifieke persoonlijke 

doelen. Tijdens dit proces is participatie van medewerkers van groot belang. Vervolgens 

moet er een expliciete tijdsperiode aan het doel worden gekoppeld en tot slot is feedback 

tijdens het proces van cruciaal belang (Lunenburg, 2011).  

Kortom, gemotiveerde medewerkers voelen zich voldoende autonoom in het werk, 

competent voor het werk en verbonden met collega’s. Daarnaast hebben gemotiveerde 

medewerker het gevoel dat de input/output-ratio van werk in balans en dus rechtvaardig is 

en hebben gemotiveerde medewerkers specifieke en uitdagende doelen waarop hij/zij 

regelmatig feedback krijgt.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3: Operationalisering Motivatie 
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Betrokkenheid 

Pas nadat medewerkers gemotiveerd zijn, is het mogelijk om ze aan de organisatie te 

binden. Dit houdt in dat er een emotionele band tussen de persoon en de organisatie 

ontstaat. Dit wordt ook wel betrokkenheid genoemd (Colsen, 1998).  

Betrokkenheid is door Allen en Meyer (1990) gedefinieerd als “een psychologisch stadium 

dat de relatie van de werknemer ten opzichte van de organisatie reflecteert” (Riemsdijk, 

2001). Betrokkenheid kent drie verschillende houdings-componenten, namelijk een 

affectieve-, normatieve0 en calculatieve- houding.  Normatieve betrokkenheid beschrijft de 

relatie tussen een medewerker en de organisatiekenmerken en in het bijzonder de morele 

verplichting die de werknemer kan voelen om bij de organisatie te blijven. Calculatieve 

betrokkenheid beschrijft de rationele relatie tussen de medewerker en functiekenmerken en 

in het bijzonder de monetaire redenen om bij een organisatie blijven. Tot slot beschrijft 

affectieve betrokkenheid de emotionele relatie tussen de medewerker en organisatie (Meyer 

J. P., 2002). Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat affectieve betrokkenheid de 

meeste invloed heeft op de medewerkers intentie om een langdurige relatie met de 

organisatie aan te gaan (Meyer N. J., 1990). De organisatiekenmerken leiderschap en 

ontwikkeling hebben volgens onderzoek van Ting (1996) en Sharma (1997) weer de meeste 

invloed op de mate van affectieve betrokkenheid (Riemsdijk, 2001). Kortom, tevredenheid 

over het leiderschap en de ontwikkelmogelijkheden is bepalend voor de mate van affectieve 

betrokkenheid van medewerkers en daarmee dus de mate waarin men met de organisatie 

is verbonden.  Ontwikkeling is een belangrijke factor die van invloed is op 

organisatiebetrokkenheid (Riemsdijk, 2001). Hiermee wordt onder andere de mogelijkheid 

op promoties en de persoonlijke- en professionele ontwikkeling verstaan. Met name jonge 

mensen hechten veel waarde aan persoonlijke ontwikkelmogelijkheden (Kluijtmans, 2017). 

Medewerkers zijn loyaler aan de organisatie als hun direct leidinggevende hen persoonlijk 

begeleidt bij hun ontwikkeling (Slot, 2011) en daarnaast zullen zij minder snel vrijwillig 

uitstromen én dragen ze bij aan het creëren van een leercultuur (Juneja, 2021). Door te 

investering in personeelsontwikkeling ontstaat bij medewerkers het gevoel van waardering. 

Dit is in het bijzonder het geval als de investeringen worden gedaan in de persoonlijke 

ontwikkeling en heeft tot gevolg dat men meer betrokken is bij de organisatie en deze 

minder snel zal willen verlaten (Fleur Koster, 2009). 

Naast ontwikkeling is leiderschap ontzettend belangrijk voor de medewerkersbetrokkenheid. 

Leiderschap heeft zich in de jaren heeft ontwikkeld van iets waarvan men dacht dat het een 

aangeboren vaardigheid was tot aan een fenomeen dat erg complex is, afhangt van 

verschillende contextuele factoren en continu evolueert (Antonakis, 2018). Een meta-

analyse van Judge, Piccolo & Ilies (2004) naar de validiteit van de indicatoren van effectief 

leiderschap stelt dat zowel consideratie als initiëren van structuur sterke relaties hebben 

met leiderschap uitkomsten, waarbij consideratie sterker gerelateerd is aan de 

tevredenheid en effectiviteit van medewerkers en het initiëren van structuur iets meer 

gerelateerd is aan de prestaties van medewerkers. Kortom, tot een bepaalde hoogte 

prefereren medewerkers een attente leider, maar presteert men beter met een 

leidinggevende die structuur initieert. Dit zijn dus twee belangrijke eigenschappen van een 

leidinggevende, die volgens de Ohio State University theorie twee dimensies zijn op 

onafhankelijke continuüms. Dit houdt in dat een leidinggevende zowel hoog kan scoren op 

consideratie als op het initiëren van structuur; oftewel een leidinggevende kan zowel taak- 

als mensgericht zijn (Judge, 2004).  
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Naast de juiste vaardigheden en eigenschappen van een leidinggevende is de situatie een 

belangrijke moderator. Het hangt namelijk per situatie af wat de gewenste/meest effectieve 

leiderschapsstijl is. Vroom & Jargo (2007) beschrijven in hun meta-analyse de contingency 

model van Fiedler en de Path-Goal Theory van House & Dressler en concluderen dat 

organisatorische effectiviteit wordt beïnvloed door situationele factoren die buiten de 

controle van leidinggevenden vallen, dat situaties invloed hebben op hoe leidinggevenden 

zich gedragen en dat situaties invloed hebben op de consequenties van de gedragingen van 

leidinggevenden. Vroom & Jargo (2007) concluderen dat de Contigency Theory van Fieder 

de meest consistente leiderschapstheorie is (Vroom, 2007). Deze theorie geeft een model 

weer dat de situationele voorkeur beschrijft, gebaseerd op drie situationele factoren, 

namelijk Leader-Member Relationships, Task Structure en Position Power. Volgens Fiedler 

(1981) is de gewenste leiderschapsstijl (dus taak of mens georiënteerd) afhankelijk van 

deze drie situationele factoren en vult hij dus de vorige theorie over de oriëntatie van 

leidinggevenden aan met situationele factoren. Het komt erop neer dat in hele ongunstige 

en hele gunstige situaties een taak-georiënteerde leidinggevende geschikt is en dat in het 

geval dat de situatie niet heel gunstig of ongunstig, maar neutraal is, een mens-

georiënteerde leiderschapsstijl geschikt is (Fiedler, 1981). 

Gezien het feit dat wij ons nu in een pandemie, dus een crisissituatie begeven, is het goed 

om te weten welke leiderschapsstijl het meest effectief is in tijden van crisis. Hiernaar heeft 

Knippenberg et al. (2018) onderzoek gedaan en is er een onderscheid gemaakt tussen 

promotie- en preventie georiënteerde leiders. Hiermee wordt bedoeld dat meer promotie 

georiënteerde leiders streven naar een doel, om de wenselijk situatie te realiseren en 

preventie georiënteerde leider streven naar een doel om een ongewenste situatie te 

voorkomen. Uit het onderzoek is gebleken dat in tijden van crisis een promotie 

georiënteerde leidinggevende medewerkers beter kan motiveren, omdat zo’n 

leidinggevende medewerkers meer zekerheid biedt. In tijden van crisis is een promotie 

oriëntatie dus een wenselijk leiderschapsstijl (Stam, 2018).  

 

Maar de rol van leidinggevenden is niet alleen om mensen te leiden, maar vooral om hen te 

motiveren om de organisatiedoelen te verwezenlijken. Knippenberg (2020) heeft een 

nieuwe theorie Meaning-Based leadership ontwikkeld waarin dit centraal staat en definieert 

leiderschap als “pleiten voor een begrip van het organisatiedoel en waarom dit doel zinvol is 

in een oproep om leden te motiveren om bij te dragen aan het nastreven van dat doel” (van 

Knippenberg, 2020). In conclusie: ontwikkeling en leiderschap zijn belangrijke factoren die 

invloed hebben op de affectieve betrokkenheid van medewerkers. Zowel professionele- als 

persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden vergroten de organisatiebetrokkenheid. Daarnaast 

heeft leiderschap ook veel invloed op de betrokkenheid van personeel. Hierbij zijn niet 

alleen de kenmerken/oriëntaties van de leidinggevenden, maar ook de situatie van groot 

belang op de gewenste leiderschapsstijl.  

Figuur 4: Operationalisering Betrokkenheid 
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2.2 METHODEN  
De eerste stap in het vooronderzoek was het analyseren van de organisatie. Nadat op basis 

van die analyses de probleemstelling in context is gebracht en de doelstelling helder was, 

zijn enkele stakeholders geïnterviewd. Zowel de opdrachtgever als een aantal managers zijn 

geïnterviewd met het doel om te achterhalen in hoeverre er behoefte is aan een 

meetinstrument. Ook de mate van veranderbereidheid en eigen voorkeuren en ideeën zijn 

tijdens de verkennende interviews bevraagd. 

 
Deze enquête is een hulpmiddel bij het verzamelen van relevante data waarmee een 

uitspraak over de tevredenheid, motivatie en betrokkenheid van het personeel van X kan 

worden gedaan en is te vinden in bijlage 4.  De informatie wordt verzameld op een manier 

die het mogelijk maakt om de resultaten te generaliseren naar de gehele populatie 

(personeel van X) binnen een bepaalde foutgraad. 

 

Onderzoeksmethode  

De beslissingen over de onderzoeksmethode zijn gebaseerd op de doelgroep, het soort 

informatie dat wordt onderzocht en de beschikbaarheid van benodigde middelen. Op basis 

van deze factoren is gekozen voor een mail-enquête in plaats van o.a. een groeps-, 

elektronische- of “drop-off” enquête. Ondanks dat de respons-aantallen bij een 

groepsenquête over het algemeen hoger liggen en daar ook de mogelijkheid is om vragen 

toe te lichten, is er gekozen voor een mail enquête. De reden hiervoor is dat een mail-

enquête kosteloos is, het een groot bereik heeft en het de respondenten tijd en privacy biedt 

(Trochim, 2016). De enquête bestaat uit drie onderdelen: tevredenheid, motivatie en 

betrokkenheid. Deze onderdelen worden ook wel dimensies genoemd en hebben 

verschillende topics en indicatoren die zijn gebaseerd op wetenschappelijk 

literatuuronderzoek.  

 

De enquête kent een gestructureerd format wat een positieve invloed heeft op de response-

aantallen. Bij het opstellen van de vragen is rekening gehouden het format dat wordt 

gebruikt en met de inhoud, reikwijdte en het doel van de vragen. De kwaliteit van de vragen 

zijn gewaarborgd door alle double-barreled vragen op te spitsen is meerdere vragen. De 

vragen zijn verdeeld in de drie onderdelen die één voor één worden behandeld en d.m.v. 

transities van elkaar zijn onderscheiden. Om respons te vergroten begint de enquête met 

relatief makkelijke en gesloten vragen en eindigt het met wat meer gevoelige/persoonlijke 

vragen (Trochim, 2016). De eerst drie vragen van de enquête meten achtergrondvariabelen 

en kent een nominaal antwoord format. Dit houdt in dat bij de verwerking van de resultaten 

aan ieder antwoord een getal wordt gekoppeld, maar dat deze getallen verder geen waarde 

hebben. Achtergrondvariabelen zijn belangrijk voor de representativiteit van de steekproef 

(Dobronte, 2015).  

In deze enquête is gekozen om te vragen naar de afdeling van de respondenten. De reden 

hiervoor is dat de afdelingen binnen X enorm van elkaar verschillen. Deze achtergrond 

variabel maakt het mogelijk om de resultaten af te bakenen naar afdelingsniveau en 

eventueel de verbeterontwerpen aan te passen op en/of in te voeren op afdelingsniveau. 

Naast de afdeling waar de respondent werkzaam is, wordt in de enquête ook de leeftijd en 

lengte van het dienstverband als achtergrond variabelen gebruikt. Uit het 

literatuuronderzoek is o.a. naar voren gekomen dat de behoeften van jonge- en oudere 

medewerkers rondom ontwikkeling van elkaar verschilt. Verschillend onderzoek wijst aan 
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dat er verschillen zijn in de behoeften van medewerkers van verschillende generaties 

(Intermediair, 2020). Om meer inzicht te krijgen in eventuele verschillen per 

leeftijdscategorie is er gekozen om leeftijd als achtergrondvariabel mee te nemen. Tot slot is 

meer inzicht in verschillen met betrekking tot de lengte van dienstverbanden gewenst. De 

organisatie heeft instabiele tijden gekend en is benieuwd of er aanzienlijke verschillen in de 

resultaten zullen zijn op basis van de lengte in dienstjaren. Om een uitspraak te kunnen 

doen of er verschil is in de tevredenheid, motivatie en/of betrokkenheid van medewerkers 

afhankelijk van het aantal dienstjaren bij de organisatie, is de lengte in dienstverband een 

achtergrondvariabel in de enquête. Om de anonimiteit van de respondenten te waarborgen 

zijn de achtergrondvariabelen leeftijd en dienstverband gecategoriseerd.  

 

De inhoudelijke vragen van de enquête zijn vragen met een Interval level antwoord format, 

waarmee moeilijk kwantificeerbare begrippen meetbaar kunnen worden gemaakt. Er is 

gekozen voor een 5-punt (bipolaire) Likertschaal met enkelvoudige optievariabelen. Dit 

houdt in dat er vijf opties zijn, waarvan de twee uitersten tegenovergesteld van elkaar zijn, 

er een neutraal punt is en dat de respondent slecht één antwoord kan selecteren (Trochim, 

2016). Dit interval level antwoord format is dus een antwoordschaal van nummers met 

evenredige intervallen. Dit houdt echter niet in dat er op een interval level wordt gemeten, 

omdat er niet van uit kan worden gegaan dat de afstanden tussen de intervallen 

gelijkwaardig aan elkaar zijn, ook al zijn de intervallen tussen de respectievelijke getallen 

gelijk.  

 

Er is voor een 5-punt Likertschaal gekozen, omdat het in vergelijking met andere 

Likertschalen de beste balans tussen respons en nuance heeft. Een 7-puntschaal is 

aantrekkelijk, omdat het zeer genuanceerde resultaten geeft en het best de 

centralisatietendens tegengaat. Echter, uit recente experimenten is gebleken dat men geen 

zinnig onderscheid kan maken uit schalen met meer dan 5 antwoordmogelijkheden. Het 

nadeel van een 7-punt schaal is dus dat het ingewikkeld kan zijn, wat kan leiden tot lagere 

responsaantallen en/of onbetrouwbare resultaten. Een enquête is betrouwbaar met 

responspercentage van minimaal 60% (presearch, 2021). Een 3-puntschaal heeft de 

meeste centralisatietendens en is om die reden niet aantrekkelijk. De even-puntschalen (4- 

of 6-puntschaal) geven een ongenuanceerde resultaten. Dit komt omdat er geen neutraal 

punt is, waardoor respondenten sneller afhaken. Bij een 5-puntschaal wordt de 

centralisatietendens vermindert, zonder dat er naar de uiterste wordt geneigd, omdat er 

tussen het neutrale en de uiterste punten twee variabelen zijn toegevoegd (Onderzoekdoen, 

2021).  

 

Betrouwbaarheid en validiteit 

Om ervoor te zorgen dat eventuele meetfouten tot een minimum worden beperkt en dat de 

foutgraad zo laag mogelijk is, moeten de eigenschappen van de meting worden bepaald. 

Pas dan kan er met een bepaalde zekerheid een uitspraak op basis van de meting worden 

gemaakt. De twee eigenschappen die een bepaalde zekerheid kunnen garanderen zijn 

validiteit en betrouwbaarheid (Field, 2018).  
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Betrouwbaarheid 

Betrouwbaarheid is noodzakelijk om de kwaliteit van een meetinstrument te waarborgen. 

Het geeft aan in hoeverre een instrument consistent in verschillende situaties kan worden 

geïnterpreteerd. De betrouwbaarheid van deze enquête is gewaarborgd door de interne 

consistentie van de vragen d.m.v. Cronbach’s alpha te meten (Trochim, 2016). Een 

Cronbach’s alpha-waarde van hoger dan 0.7 is goed (Statisticssolutions, 2021). 

Om de betrouwbaarheid van de resultaten te vergroten is gekozen voor een platform waarin 

respondenten anoniem en slechts één keer per apparaat de enquête in kunnen vullen.  

 

Deze twee enquête kenmerken voorkomt “fase respondents” 

en gaat zo goed mogelijk de “social desirability bias”  

Tegen, wat de enquête betrouwbaarder maakt.  

 

 

 

 

 

 

Daarnaast zijn omgekeerd geformuleerde vragen in de enquête verwerkt. Dit soort vragen 

verkleint de zogenaamde reactie-set: de neiging om steeds dezelfde antwoorden te geven. 

Het vermindert de response bias en vergroot dus de betrouwbaarheid van de enquête (Field, 

2018). Bij het analyseren van de data in SPSS zijn de omgekeerd geformuleerde vragen 

omgekeerd gescoord voordat de betrouwbaarheidsanalyse is uitgevoerd. Tot slot is de 

enquête in een Nederlandse en Engelse versie uitgezet om eventuele taalbarrières te 

voorkomen.  

 

Na de betrouwbaarheidstest is ook de invloed van de onafhankelijke variabelen op de 

afhankelijke variabelen gemeten d.m.v. een Meervoudige Regressietest. Deze test is 

belangrijk voor de betrouwbaarheid van de enquête, omdat het laat zien in welke richting en 

mate de verschillende indicatoren invloed hebben op de topics. De P-waarde van de 

Meervoudige Regressietest meet tevens de significantie van de invloed van de indicatoren 

(Field, 2018). 

 

Validiteit 

Validiteit geeft betekenis aan een betrouwbaar meetinstrument. De mate van validiteit geeft 

een beeld van de mate waarin goede conclusies kunnen worden getrokken uit de resultaten 

van het meetinstrument. In deze enquête zijn interne-, inhouds- construct- en externe 

validiteit van toepassing.  

 

Externe validiteit is de mate waarin onderzoekconclusies naar de gehele populatie kunnen 

worden gegeneraliseerd. Het hebben van een representatieve steekproef is cruciaal voor de 

externe validiteit. Een steekproef is representatief als het willekeurig geselecteerd is en 

ieder lid van de populatie een gelijkwaardige kans heeft om onderdeel van de steekproef te 

zijn (Trochim, 2016). De externe validiteit van de enquête is erg groot, omdat de enquête 

naar de gehele populatie wordt gestuurd. Iedere medewerker van X krijgt de mogelijkheid 

om de enquête in te vullen en op die manier onderdeel van de steekproef te zijn. En hoe 

groter de respons op de enquête, hoe groter de externe validiteit. Kortom, de groter de 

Figuur 5: Settings SurveyMonkey 
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respons de groter de zekerheid is waarmee de conclusies kunnen worden gegeneraliseerd 

naar al het personeel van X. 

 

Interne validiteit zegt iets over de kwaliteit van de methode, dataverzameling en analyse. 

Een hoge interne validiteit houdt in dat de getrokken conclusies van hoge kwaliteit zijn. De 

interne validiteit is verhoogd door de resultaten van de survey te analyseren in SPSS. De 

Cronbach’s alpha moet minimaal een waarde van 0,7 hebben.  

 

Inhoudsvaliditeit zegt iets over de mate waarin het te meten fenomeen is onderzocht. Het 

gaat hierbij om de volledigheid van het meetinstrument. De inhoudsvaliditeit is gewaarborgd 

door het onderzoeksonderwerp breed te benaderen. Dit is gedaan door drie studies in de 

enquête te verwerken. De gesteldheid van het personeel van X is gemeten aan de hand van 

de tevredenheid, motivatie en betrokkenheid. In de enquête wordt op al deze concepten 

ingegaan. Ieder concept kent dimensies, topics en indicatoren die in de enquête worden 

gemeten. Hierdoor wordt er voldoende ingegaan op de concepten om een algemeen beeld 

te kunnen vormen over de gesteldheid van de medewerkers van X. Echter gaat deze survey 

onvoldoende de diepte van de drie concepten in. Door de brede bedaring kan een valide 

algemeen beeld worden gegeven over de concepten, maar zal er een andere 

onderzoeksmethode nodig zijn om de diepte in de gaan en de inhoudsvaliditeit van het 

gehele onderzoek te vergroten. Diepte-interviews is hiervoor een goed alternatief.  

 

Constructvaliditeit betekent de mate waarin het meetinstrument daadwerkelijk meet wat het 

theoretisch zou moeten meten. De constructvaliditeit van de enquête is gewaarborgd door 

de literatuurstudie te operationaliseren. Operationaliseren is het proces van het 

concretiseren van de onderzoek dimensies (Trochim, 2016). 
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Operationalisatie 

Het doel van de enquête is om te achterhalen wat de gesteldheid van het personeel van X 

is. Dit brede doel is op basis van wetenschappelijke literatuur dat is afgebakend naar drie 

dimensies: medewerkerstevredenheid, motivatie en betrokkenheid. Van deze abstracte 

dimensies is een heldere definitie gegeven. De drie concepten hebben ieder topics, 

indicatoren en subindicatoren. De indicatoren worden in de enquête gemeten om antwoord 

te kunnen geven op de dimensies en daarmee de abstracte concepten te meten.  

 

 

 
 

 

 

 

Figuur 6: Operationaliseringsschema 



Arbeidstevredenheid | Mentale arbeidsomstandigheden | Demy-Leigh Despas 

 

 

Pagina | 19  

 

2.4 RESULTATEN  
In deze paragraaf is de resultatenanalyse van de enquête weergeven. De conclusies uit de 

betrouwbaarheids- en meervoudige lineaire regressietest zijn samengevat. Na de 

resultatenanalyse is een onderbouwde afweging gemaakt welke onderwerpen in 

aanmerking komen om verder te worden onderzocht (bijlage 5.1). 

 

De keuze over welke variabelen in aanmerking komen voor verder onderzoek is afhankelijk 

van de verhouding tussen de mate van invloed op de afhankelijke variabel en de 

gemiddelde score van de onafhankelijke variabel. Onderstaande tabel geeft in één 

oogopslag weer op welke afhankelijke variabelen de onafhankelijke variabelen invloed 

hebben, wat de mate van invloed is en wat de gemiddelde scores op die variabelen zijn.  

 

Overzicht invloedfactoren 

 

 
Wegingsschaal 

Aan de scoren zit de volgende weging: Alles links van de drie is onvoldoende en alles rechts 

van de drie is voldoende. Scores die dichter bij de drie dan bij de vier liggen (het gele vlak) 

zijn dus niet onvoldoende, maar zijn wel factoren waar verbeterd moet worden om te 

voorkomen dat ze wel onvoldoende worden.  
 

Rood = zwaar onvoldoende 
Oranje = onvoldoende 

Geel = Voldoende, maar kan 
beter 
Lichtgroen = voldoende 

Donkergroen = goed 
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Conclusie 

Op basis van bovenstaande gegevens kan het volgende worden geconcludeerd: 

 Arbeidstevredenheid 

Communicatie met manager en complexiteit van het werk zijn voldoende. De mentale 

arbeidsomstandigheden zijn voldoende, maar kan beter en is een aandachtpunt. De 

uitgewerkte conclusie van de arbeidstevredenheid is te vinden in bijlage 5.2. 

 Werkmotivatie 

Mate van zelfstandigheid in werk is goed, het niveau van het werk en feedback op 

doelstellingen zijn voldoende, maar bij het onderdeel “feedback op doelstellingen” is 

verbetering te behalen. De uitgewerkte conclusie van de werkmotivatie is te vinden in 

bijlage 5.3. 

 Affectieve betrokkenheid 

De mate waarin men zijn/haar manager attent vindt is voldoende. De professionele 

ontwikkelmogelijkheden zijn voldoende, maar kan nog iets beter. De uitgewerkte 

conclusie van de affectieve betrokkenheid is te vinden in bijlage 5.4. 

 

 
Op basis van deze algemene resultaten kan worden geconcludeerd dat “Mentale 

Arbeidsomstandigheden” een invloedvariabel is dat de laagste gemiddelde score heeft en 

een aandachtpunt is. Uit nadere analyses van deze variabel is gebleken dat de mentale 

arbeidsomstandigheden het minst goed zijn bij de afdeling X. Met een gemiddelde score van 

2.64 scoort deze variabel onvoldoende bij de afdeling   

 

Op basis van de resultaten is een weloverwogen beslissing gemaakt om nader onderzoek te 

doen naar de mentale arbeidsomstandigheden van het personeel van de afdeling X (bijlage 

5.5). 
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3. VERDIEPEND ONDERZOEK 
In dit hoofdstuk is het verdiepende onderzoek naar de mentale arbeidsomstandigheden van 

de afdeling X gedaan. Allereerst is literatuurstudie naar mentale arbeidsomstandigheden 

gedaan, waarna in paragraaf 3.2 de methodologie van dit verdiepende onderzoek 

beschreven. Na theoretisch onderzoek is praktisch onderzoek gedaan. In paragraaf 3.3 is 

relevante data rondom de mentale arbeidsomstandigheden van de afdeling X geanalyseerd. 

Tot slot zijn in paragraaf 3.4 de resultaten van de interviews met personeel van X 

samengevat. Op basis van de theoretische en praktische inzichten van dit verdiepende 

onderzoek zal een verbeterinterventie worden ontworpen.  

  

3.1 LITERATUUR  
Mentale arbeidsomstandigheden is een breed concept dat alle omstandigheden omvat die 

op psychisch vlak invloed hebben op een persoon. Op het moment dat de omstandigheden 

belastend zijn, wordt er gesproken van psychosociale arbeidsbelasting. In art. 1 lid 3 sub e 

Arbeidsomstandighedenwet is daaraan de volgende definitie gegeven: “de factoren direct of 

indirect onderscheid met inbegrip van seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en 

werkdruk, in de arbeidssituatie die stress teweeg brengen” (maxius, 2021). Dit onderzoek 

gaat verder dan psychosociale arbeidsbelasting, omdat ook niet-belastende psychosociale 

omstandigheden worden meegenomen. De onderzoekdefinitie van “mentale 

arbeidsomstandigheden” luidt als volgt: “alle factoren die (zowel positieve als negatieve) 

invloed hebben op het mentale welzijn van de medewerker”. 

 

Stress 

Zoals uit de definitie de Arbowet blijkt, is stress het gevolg van psychosociale 

arbeidsbelasting. Werk is een grote bron van stress en stress is de psychologische reactie 

op eisen die bepaalde belangen voor de persoon inhouden en die de capaciteit of middelen 

van de persoon overtreffen. Een “stressor” is een factor die stress veroorzaakt en kan werk- 

en privé gerelateerd zijn. Er zijn twee soorten stressoren: uitdagende en hinderende 

stressoren (Lazarus, 1984). 

 

Uitdagende stressoren zijn stressfactoren die worden ervaren als kansen om te leren, 

groeien en presteren. Ze zijn vermoeiend, maar triggeren positieve emoties zoals trots en 

enthousiasme en hebben positieve invloed op werkprestaties en organisatiebetrokkenheid.  

Echter, te veel uitdagende stressoren kunnen spanning veroorzaken. Hinderende stressoren 

zijn stressvolle eisen die worden ervaren als een belemmering en veroorzaken vaak 

negatieve emoties, zoals angst en woede. Deze stressoren hebben in tegenstelling tot 

uitdagende stressoren negatieve invloed op de werkprestaties, organisatiebetrokkenheid. 

Negatieve gevolgen van stressoren worden ook wel “strains” genoemd en treden op als de 

stressoren de middelen of capaciteit van een persoon belasten of overtreffen en kunnen 

resulteren in emotionele uitputting, depersonalisatie en verminderde persoonlijke prestaties 

(Beehr, 2019). Een burn-out is de combinatie van deze gevolgen en wordt gedefinieerd als 

“een psychologische reactie op chronische werkstress die emotionele uitputting, 

depersonalisatie (ook wel cynisme genoemd) en verminderde persoonlijke prestaties 

combineert” (Hartog, 2009). 
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De mogelijke bronnen van stress bestaan uit omgevings-, organisatorische en persoonlijke 

factoren. Deze bronnen veroorzaken stress, maar de mate waarin wordt beïnvloed door 

individuele verschillen. De gevolgen van stress zijn onderverdeeld in fysiologische, 

psychologische en gedragssymptomen (Robbins, 2017). 

 
Onder organisatorische factoren vallen zogenaamde taak-, rol- en interpersoonlijke-eisen. 

Onder taakeisen wordt o.a. de variatie in vaardigheden, identiteit en waarde van de taak, de 

mate van autonomie, feedback, werkoverbelasting, deadlines en werksfeer. Werksfeer is 

een breed begrip en heeft betrekking op de context waarin men werkt. Zaken die hierbij van 

invloed zijn, zijn o.a. de organisatiecultuur, leiderschapsstijl, communicatie en 

besluitvorming. Met roleisen wordt o.a. rolconflict, rol dubbelzinnigheid, rol-overbelasting en 

ruis/ “dagelijks gedoe” verstaan. Tot slot vallen zaken als conflicten, pesterijen en misbruik 

en intimidatie onder interpersoonlijke eisen. Al deze eisen zijn negatieve factoren die stress 

veroorzaken (Beehr, 2019).  

 

De mate waarin de factoren invloed hebben op de stresservaring is afhankelijk van 

individuele verschillen, zoals neurotisme en geloof in controle op invloed. Echter, ook 

leidinggevenden hebben een rol in de perceptie van stress. Hoogh & Hartog (2009) hebben 

aangetoond dat een autocratische leiderschapsstijl een positieve relatie heeft met burn-out 

en dat dit wordt versterkt door een hoge mate van neurotisme. Ook hebben de onderzoeker 

aangetoond dat de negatieve relatie tussen charismatisch leiderschap en burn-out sterker is 

bij medewerkers met een lage mate van neurotisme en bij mensen met een groot geloof in 

control op invloed (De Hoogh, 2009). 

 

 
 

 

Figuur 7: Stressors (Lazarus, 1984) 

Figuur 8: Overkoepelend model van stress op werk (Robbins, 2017) 



Arbeidstevredenheid | Mentale arbeidsomstandigheden | Demy-Leigh Despas 

 

 

Pagina | 23  

 

Onderzoek suggereert dat mensen gedrags- en cognitieve methoden gebruiken die 

probleem- of emotiegericht zijn om met stress om te gaan (Latack, 1992). 

 

 

 

Coronacrisis 

De invloed van de pandemie op werkstress is significant. Uit onderzoek naar de 

energiebronnen en stressoren tijdens de coronacrisis is gebleken dat de grootste stressoren 

in 2020 de werk-privé balans, waardering en interne communicatie was. De grootste 

energiebronnen waren de relatie met collega’s, relatie met de manager en de intrinsieke 

motivatie. De coronacrisis leidt tot extremere pieken in negatieve emoties, die 

samenhangen met de maatregelen die organisaties nemen. Werkdruk en werksfeer & taken 

zijn de grootste factoren voor deze negatieve stemmingen. Met werksfeer wordt het gebrek 

aan duidelijke communicatie alle frustrerende factoren in de dagelijkse gang van zaken 

(zoals het falende interne systemen) bedoeld. Wat organisatie (en met name de managers) 

kunnen doen om deze negatieve gevoelens van medewerkers te verminderen en/of te 

voorkomen is o.a. het verduidelijken van de taken, authentiek, empathisch en structureel 

communiceren en het tonen van interesse in het welzijn van de medewerkers. Medewerkers 

kunnen zelf ook aan deze negatieve gevoelens werken door te werken aan persoonlijk 

leiderschap en proactief te om te gaan met werkdruk (2DAYSMOOD, 2020) . 

 

Thuiswerken 

Sinds de Corona-uitbraak werken steeds meer mensen (verplicht) thuis. Recent onderzoek 

van de TNO monitor toonde aan dat laat zien dat circa 48% van werkenden die thuis kúnnen 

werken daadwerkelijk volledig of gedeeltelijk thuis werkt (Ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid , 2021 ). Thuiswerken kent voordelen. Onderzoek toont aan dat men thuis 

gemiddeld 13% productiever is dan op kantoor en dat concentratie daarop de voornaamste 

factor van invloed is (Bloom, 2015). Daarnaast stelt verschillend onderzoek dat thuiswerken 

o.a. leidt tot meer tevreden, betrokken en gedreven personeel en minder werkstress 

(Geerts, 2021). Echter, dit zijn factoren die na verloop van tijd afnemen, omdat vanuit huis 

werken went (Canonico, 2016). Daarnaast kan te lang (verplicht) thuis moet werken 

negatieve gevolgen hebben, zoals een vermindering in innovatie, productiviteit, 

betrokkenheid en juist een toename aan burn-outs (Boverhuis, 2020). 

 

 
Figuur 9: Methoden stress-management (Latack, 1992) 
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Het velen thuiswerken brengt de nodige veranderingen in de communicatie en 

samenwerking met zich mee. Vanuit huis vindt dat allemaal virtueel plaats en dat heeft 

gevolgen op zowel de performance als het welzijn van mensen. Een meta-analyse van 

Handke et al. (2020) toont aan dat er bepaalde werk-karakteristieken die een negatieve 

invloed hebben op virtuele samenwerkingen. Het gaat volgens de onderzoekers om 

onderlinge afhankelijkheid m.b.t. de output, kenniskenmerken zoals complexiteit, non-

routine, onzekerheid, probleemoplossend vermogen en informatieverwerking en werkeisen 

zoals tijdsdruk en roldubbelzinnigheid. Echter, er is ook een aantal werkmiddelen dat een 

positieve invloed heeft, namelijk onderlinge taak-afhankelijkheid, autonomie, feedback en 

sociale steun. Deze factoren hebben in geval van virtuele samenwerking invloed op de 

groepsprestaties én het individuele welzijn van de medewerker (Handke, 2020).  

 

 

Werk-privé balans 

De balans tussen het werk en privéleven is altijd een onderwerp geweest, maar zeker nu 

men veel thuiswerkt als gevolg van de Coronacrisis is het een punt van aandacht geworden. 

Een verstoorde balans leidt tot zogenaamde Werk Familie Conflicten. Deze conflicten 

hebben negatieve gevolgen op werk gerelateerde, niet-werk gerelateerde en stress-

gerelateerde uitkomsten van de medewerker (Allen T. D., 2000).  

 

Hoe vermoeiend werk voor iemand is en snel iemand herstelt van werkstress is afhankelijk 

van de manieren waarop medewerkers grenzen tussen werk en privé creëren en 

handhaven. Met herstel wordt het proces rondom de onthechting van werk bedoeld en het 

herstelresultaat uit zich (afhankelijk van de mate waarin men van werkstress herstelt) in 

kracht of uitputting.  

Onderzoek van Kinnunen et al. (2016) onderscheid vijf soorten profielen die medewerkers 

kunnen hebben, namelijk “Work Guardians”, “non-work Guardians”, “integrators”, 

“seperators” en “intermediat”. Deze profielen verschillen van elkaar in de mate waarin 

werk/privé elkaar onderbreekt en de (a)symmetrie van de onderbreking. Uit het onderzoek 

blijkt dat Work Guardians het hoogst scoren op werkvermoeidheid, dat Separators en 

Nonwork Guardians het laagst scoren op werkvermoeidheid en dat de Integrators ertussen 

in zitten. De nonwork Guardians en Seperators herstellen het snelst van werkstress, de 

Work Guardians het minst snel en integrators en intermediates vallen daar tussenin 

(Kinnunen, 2016).   

Als gevolg van het vele verplichte thuiswerken door de Coronacrisis zijn veel mensen 

(gedwongen) integrators geworden. Dit houdt in dat werk en privé elkaar onderbreekt en dat 

deze onderbrekingen in beide richtingen plaats vindt. Medewerkers die voorheen 

zogenaamde nonwork Guardians of Seperators waren, zullen zeer waarschijnlijk meer 

moeite hebben met het herstellen van werkstress.  
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3.2 METHODEN  
In deze paragraaf is de onderzoeksmethodologie beschreven. Allereest is beschreven wat 

voor soort onderzoek dit is en wat dat inhoudt. Vervolgens is uitgewerkt op welke manier 

data is verzameld en geanalyseerd. Tot slot is de mate van betrouwbaarheid en validiteit 

uitgewerkt.  

 

Onderzoeksontwerp 

Het gehele onderzoek is een zogenaamd ontwerpgericht-onderzoek, wat inhoudt dat het 

praktijk- en oplossingsgericht is. De nadruk van ontwerpgericht onderzoek ligt op het 

ontwikkelen en testen van interventies (Zeeland, 2021). Dit ontwerpgerichte onderzoek is 

voornamelijk kwalitatief, heeft een verkennend en verklarend karakter en een inductieve 

benadering.  

Het onderzoek is kwantitatief, omdat in het vooronderzoek op cijfermatige wijze inzicht is 

vergaard in bepaalde vraagstukken. Het is ook kwalitatief, omdat het verdiepende 

onderzoek meer beschrijvend van aard is en de gegevens die worden verzameld en 

geanalyseerd voornamelijk zijn gebaseerd op interpretaties en ervaringen (Trochim, 2016). 

Het vooronderzoek heeft een verkennend karakter, omdat in deze onderzoeksfase de 

verkenning van de problematiek centraal staat. In deze fase van het onderzoek is een 

diagnose gesteld met betrekking tot de tevredenheid, motivatie en betrokkenheid. Op basis 

van deze diagnose zijn aandachtpunten van de organisatie geïdentificeerd en is een 

weloverwogen keuze gemaakt wat betreft het nader te onderzoeken onderwerp. Het 

verdiepende onderzoek heeft een verklarend karakter, omdat het doel van deze fase is om 

oorzaken van een probleem te achterhalen (Swanborn, 2017). Het hele onderzoek heeft 

een deductieve benadering, wat betekent dat het een “top-down-redenering” kent. Het 

begint met algemene theorieën over een bepaald fenomeen, dat steeds specifieker wordt 

gemaakt en vervolgens op basis van observaties tot (al dan niet bevestigede) uitspraken 

leidt (Trochim, 2016).   

 

Data collectie 
Het verdiepende onderzoek maakt voornamelijk gebruik van kwalitatieve data en is 

daarmee een kwalitatief onderzoek (Trochim, 2016). Data is kwalitatief als het beschrijvend 

en niet-numerieke is (Trochim, 2016). De verzamelde kwalitatieve data in het verdiepende 

onderzoek bestaat uit diepte-interviews. 

In de diagnose is HR data geanalyseerd. De verzuimdata van de afdeling X is in kaart 

gebracht en vergeleken met de verzuimdata van de rest van de organisatie en de sector van 

de organisatie. Deze data-analyse dient als ondersteuning en heeft als doel de huidige 

problematiek en de gevolgen daarvan te bevestigen. In het verdiepende onderzoek is dus 

wel gebruik gemaakt van kwantitatieve data, maar dat is minimaal. De data die leidend is 

binnen deze fase is de kwalitatieve data. 

 

Diepte-interviews 

De interviews zijn semigestructureerd en afgenomen bij willekeurig selecteerde 

medewerkers. De proefsteek is gemaakt op basis van “stratified random sampling”. Dit is 

een methode waarbij de onderzoekspopulatie wordt onderverdeeld in homogene 

subgroepen, waarbinnen vervolgens willekeurig medewerkers worden geselecteerd. Het 

reden dat voor deze methode is gekozen, is omdat het de mogelijkheid biedt om 

minderheidsgroepen te vertegenwoordigen (Trochim, 2016). 
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Binnen de afdeling X valt het X. Het werk (en de locatie) van het Qlab is in een zodanige 

mate anders dan de rest van de afdeling dat het als subgroep kan worden gezien. Om die 

reden is de afdeling onderverdeeld in de subgroepen X en X. Daarnaast zijn er twee mensen 

met een leidinggevende functie en bestaat de rest van de afdeling uit professionals die geen 

leiding geven. Ook dit beïnvloedt de werkzaamheden zodanig dat ook hier onderscheid in is 

gemaakt en het personeel is onderverdeeld in de subgroepen leidinggevenden en 

medewerkers. Van iedere subgroep zijn willekeurig een aantal mensen gekozen voor een 

interview. Dit is gedaan door de aan de hand van de online tool commentpicker.com. In het 

geval dat een respondent niet mee zou willen/kunnen werken, wordt opnieuw gebruik 

gemaakt van deze tool.  

 

De interviews duurde gemiddeld 30-40 minuten en zijn afgenomen via Zoom. In de 

introductie van de interviews is aan iedere respondent de aanleiding, het doel, de globale 

inhoud van het interview en de rest van het onderzoeksproces uitgelegd. De respondenten 

zijn allemaal gewezen op de vrijblijvendheid van het interview, dat ze ieder gewenst moment 

mogen besluiten om te stoppen en is genoemd dat de respondenten op een willekeurige 

manier zijn geselecteerd. Vervolgens is de vertrouwelijkheid van de interviews toegelicht. Als 

onderzoeker beschik ik over data die te herleiden is naar de respondent, waardoor er geen 

sprake is van volledige anonimiteit. Echter, is wel vertrouwelijkheid en de-identificatie 

gegarandeerd. Aan iedere respondent is uitgelegd dat alle persoonlijke informatie en data 

die naar de persoon zijn te herleiden worden geëxcludeerd van het onderzoek. Tot slot is 

toestemming gevraagd om het interview op te nemen met als enige doel om de interviews te 

kunnen transcriberen, waarna de opnames vernietigd zouden worden. Pas nadat de 

responsen hebben aangegeven de voorwaarden te begrijpen en toestemming hebben 

gegeven voor de opname, zijn de interviews van start gegaan (Trochim, 2016). 

 

De interviews zijn op basis van de zogenaamde “waar-blijkt-dit-uit-techniek” afgenomen. Dit 

houdt in dat er geen concrete interviewvragen worden bedacht, maar dat vooraf 

vastgestelde onderwerpen leidend zijn en vergroot de betrouwbaarheid van de interviews 

(Kil, 2016). De diepte-interviews met medewerkers van X zijn afgenomen op basis van het 

operationaliseringsschema (bijlage 6). Er zijn interviews afgenomen tot het moment dat 

saturatie ontstond. Dit houdt in dat het laatste interview geen nieuwe informatie meer bood, 

wat betekent dat er voldoende mensen zijn geïnterviewd om valide uitspraken te kunnen 

doen (Scribbr, 2021).  

 

Best Practices 

Ook is er een aantal Best Practice gesprekken gevoerd. Dit is gedaan om meer kwalitatieve 

input op de huidige problematiek te vergaren. De Best Practices dienen als praktische 

aanvulling op de theoretische bevindingen en vergroot de objectiviteit van het onderzoek.  
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Data analyse 

Nadat voldoende interviews waren afgenomen, zijn alle interviews getranscribeerd. Door 

interviews te transcriberen wordt de betrouwbaarheid gewaarborgd. De transcripten zijn met 

het oog op de vertrouwelijkheid van de respondenten niet als bijlagen toegevoegd, maar 

kunnen door de onderzoekbeoordelaar wel worden ingezien ter verificatie. Nadat de 

interviews zijn getranscribeerd, zijn ze gelabeld. Dit houdt in dat ieder onderwerp uit het 

operationaliseringsschema een eigen label krijgt. Op basis van de labels zijn de interviews 

samengevat. In de samenvattingen zijn de labels die irrelevant zijn voor het vervolg van dit 

onderzoek niet uitgewerkt, maar is alle informatie die in welke mate dan ook invloed heeft 

op het mentale welzijn van de respondenten wél in de samenvatting verwerkt.  

 

Kwaliteit van data 

Afhankelijk van het soort data is er een aantal criteria waarmee de kwaliteit van de 

betreffende data kan worden geïnterpreteerd. De kwaliteit van kwalitatieve data is te 

beoordelen a.d.h.v. geloofwaardigheid, overdraagbaarheid, betrouwbaarheid en 

bevestigbaarheid (Trochim, 2016). 

 

De geloofwaardigheid is gewaarborgd door relevante stakeholders bij dit onderzoek te 

betrekken doormiddel van interviews en deze interviews op systematische wijze te 

verwerken en analyseren. Door alle interviews te transcriberen en bij het beschrijven van de 

resultaten enkele quotes te noteren is de geloofwaardigheid van dit onderzoek 

gewaarborgd. Overdraagbaarheid is de mate waarin onderzoeksresultaten naar andere 

situaties of onderzoeken overgedragen kunnen worden. De literatuurstudie van dit 

onderzoek kan in andere contexten goed overgedragen worden. De rest van het onderzoek 

is echter gericht op een specifieke situatie bij één organisatie. Dit is voor de kwaliteit van het 

onderzoek geen probleem, omdat het de verantwoordelijkheid van de andere partij is om dit 

onderzoek te beoordelen op de overdraagbaarheid indien dat de wens van de andere partij 

is. De betrouwbaarheid van dit onderzoek is gewaarborgd door de uitgebreide 

methodologiebeschrijving. Tot slot is de bevestigbaarheid van dit onderzoek gewaarborgd 

door triangulatie. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende soorten 

datamethoden. De combinatie van literatuuronderzoek, interviews en Best Practices 

vergroot de objectiviteit van het onderzoek (Trochim, 2016).  
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3.3 DATA-ANALYSE  
In deze paragraaf is relevante data rondom de mentale arbeidsomstandigheden van het 

personeel binnen X –met name van de afdeling X - geanalyseerd. Allereerst zijn voorgaande 

personeelsonderzoeken binnen X gezocht, verzameld en op relevantie beoordeeld, waarna 

relevante onderzoeksresultaten vervolgens kort zijn samengevat. Tot slot is relevante HR-

data van de afdeling X uitgewerkt. Het doel van de data-analyse is om de huidige 

problematiek rondom de mentale arbeidsomstandigheden en de gevolgen daarvan 

kwantitatief te kunnen bevestigen.  

 

Personeelsonderzoeken 

X X X 
 
Verzuim X 

X X X 

 

Conclusie 

X X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arbeidstevredenheid | Mentale arbeidsomstandigheden | Demy-Leigh Despas 

 

 

Pagina | 29  

 

3.4 INTERVIEWRESULTATEN  
In deze paragraaf zijn de resultaten van de interviews met de willekeurig geselecteerde 

medewerkers van X beschreven.  

 

Resultaten X 
X X X 

 

Resultaten X 
X X X 

 

Conclusie 
X X X 
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3.5 BEST PRACTICES  
Best Practices hebben als doel om concrete en praktische inzichten te vergaren in de 

onderzoekproblematiek. Om voor de afdeling X een goed verbeterontwerp te kunnen maken 

op het gebied van mentaal welzijn is het relevant om naast theoretische inzichten ook 

praktische inzichten te vergaren. Het doel van deze gesprekken is om inspiratie te halen uit 

ervaringen van professionals met dit thema en concrete tips voor de huidige situatie bij X te 

verzamelen die als ontwerpeis meegenomen kunnen worden. De Best Practice gesprekken 

in dit onderzoek zijn gehouden met twee HR Business Partners en een Business 

Development Manager Health & Benefits.  

 

Best Practice I 

Tijdens een Global HR meeting van X presenteerde X, de HR Business Partner van X locatie 

X wat zij op dit moment doen op het gebied van mentale gezondheid. Naar aanleiding van 

deze presentatie heb ik besloten om haar te interviewen. 

Tijdens het interview is het volgende aan bod gekomen: 

 Huidige programma X 

 Voorgaande en toekomstige initiatieven 

 Tips 

 

Huidige programma X 

X X X 

 

Voorgaande en toekomstige initiatieven 

X X X 

 

 

Tips 

 Analyseer verzuim data en houdt dit bij 

 Moedig managers aan om dit onderwerp bespreekbaar te maken en stimuleer hen 

om mentaal welzijn structureel onder de aandacht te brengen binnen hun team 

 Zorg voor tweerichting communicatie; betrek iedereen bij acties rondom dit 

onderwerp en bedenk van tevoren hoe je iedereen op de hoogte houdt 

 Stimuleer eerlijke en constructieve feedback en doe daar vervolgens iets mee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arbeidstevredenheid | Mentale arbeidsomstandigheden | Demy-Leigh Despas 

 

 

Pagina | 31  

 

Beste Practice II 

Het tweede Beste Practice interview is met X, een HR Business Partner van X. Mentaal 

welzijn is op dit moment een project van haar waar zij actief aan werkt en om die reden heb 

ik besloten haar te interviewen.  

 

In dit gesprek is het volgende aan bod gekomen: 

 Project mentaal welzijn  

 Tips 
 

 

Project mentaal welzijn 

De afgelopen maanden zijn de verzuimcijfers binnen de organisatie sterk toegenomen. 

Zowel het korte als langdurige verzuim is bij verschillende afdelingen flink gestegen. Dit 

heeft voor een groot deel te maken door de Coronacrisis, het thuiswerken en de werkdruk 

die steeds hoger wordt.  

Naar aanleiding daarvan wilde HR een training bieden aan managers gericht op het virtueel 

leren herkennen van signalen wat mentaal welzijn betreft. HR heeft besloten om met 

Psyned samen te gaan werken, omdat zij dat soort trainingen bieden.  

Psyned heeft het zogenaamde Balanskompas geïntroduceerd. Dit is een tool waarmee 

periodiek de mentale toestand van medewerkers wordt gemeten. Medewerkers krijgen 

vervolgens anoniem een adviesrapportage toegestuurd waarin is te zien hoe goed het gaat 

met die persoon. In de rapportage zijn drie gradaties die zijn geïllustreerd met vlaggen; een 

groene, oranje en rode. In de rapportages staan tot slot onderwerpen die bij die persoon 

aandacht vragen.  

Naast deze tool biedt Psyned ook passende hulp waaronder adviesgesprekken, 

behandelingen bij een psycholoog en trainingen op maat. X maakt op dit moment op advies 

van HRBP gebruik van al deze hulpmiddelen nadat de kosteloze proefperiode een succes 

bleek.  

 
 

Tips 

 Kaart dit probleem aan bij de directie en voorkom dat de Coronacrisis als excuus 

wordt gebruikt om er niets aan te doen. De crisis heeft invloed, maar het probleem is 

na de crisis niet in een keer verholpen, want thuiswerken zal ook na de crisis 

normaler worden.  

 Breng het management bij elkaar en bespreek dit probleem met het hele team. 

Benadruk daarbij de urgentie. Druk de gevolgen zo veel mogelijk financieel uit om bij 

het management door te dringen en ze in beweging te krijgen 

 De eerste stap is altijd bewustwording, dus stel dit centraal in de beginfase van een 

interventie 

 In het geval dat het gaat om moeizame samenwerking en/of onderlinge conflicten 

kan je het niet in je eentje oplossen. In dat geval is het het best om een externe partij 

in te huren, want de organisatie zal het dan zelf ook niet op kunnen lossen en moet 

dat ook niet willen. (Dit was een aantal jaar geleden het geval bij een bepaalde 

divisie van de organisatie en interventies van een externe partij heeft toen veel 

opgeleverd)  
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Best Practice III 

De derde Best Practice was met X, een Business Development Manager Health & Benefits 

bij X. Zijn werk bestaat uit het adviseren van organisatie rondom hun duurzame 

inzetbaarheidsbeleid.  

 

In dit gesprek is het volgende aan bod gekomen: 

 Adviesproces mentaal welzijn 

 Mentaal welzijn 

 KOBA-DI tool en bedrijfsscan 

 Tips  

 

Adviesproces duurzame inzetbaarheid bij organisatie 

X heeft beschreven hoe hij als adviseur te werk gaat bij organisatie. Hij is dieper ingegaan 

op het achterhalen van relevante data, hoe het advies tot stand komt en hoe dit wordt 

gepresenteerd aan het management. Er is tijdens het gesprek dieper ingegaan op het 

mentale welzijn van personeel. X had de NEA-data van het verzuim van de sector 

voorafgaande het gesprek al opgestuurd. Tijdens het gesprek heeft hij enkele voorbeelden 

van de praktijk gegeven en hebben we ideeën uitgewisseld over hoe met dit onderwerp om 

te gaan.  

 

KOBA-DI tool en bedrijfsscan 

Er is dieper ingegaan op de beoogde resultaten van een verbeteradvies. Met name de 

productiviteitsverbetering is hierbij uitvoerig besproken. X heeft in samenwerking de 

landelijke KOBA-DI tool doorontwikkeld. Tijdens dit gesprek heeft hij laten zien hoe de tool 

werkt en wat voor inzichten het geeft. Daarnaast is ook informatie gegeven over de 

bedrijfsscan die hij inzet bij zijn projecten. Ook is informatie gegeven over mogelijke 

maatregelen rondom dit onderwerp en de impact daarvan.  

 

Tips 

Als tip werd meegegeven dat de bereidheid van het management om te veranderen/zaken 

aan te pakken en te verbeteren over het algemeen wordt vergroot door relevante data te 

laten zien. X heeft laten zien hoe dat kan worden gedaan en hoe je kan berekenen wat 

interventies precies op zullen leveren. Na het gesprek heeft hij extra informatie en de 

besproken tools toegestuurd. Deze informatie is zeer relevant voor het management en met 

name de HR-manager en de duurzame inzetbaarheidswerkgroep. Daarnaast zijn nog wat 

concrete tips gegeven voor o.a. een betere samenwerking, communicatie en het 

verminderen van stress op werk. 
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4. ONTWERP  
De diagnose van het probleem bij X is voltooid, waarbij de kern van het probleem duidelijk is 

geworden. Om het beschreven probleem aan te pakken, zal er iets moeten veranderen. In 

dit hoofdstuk is dieper ingegaan op dat veranderproces dat plaats zal vinden en is een 

verbeterontwerp voor X gemaakt.  

 

In de eerste paragraaf is de verandersituatie van X uitgewerkt. Vervolgens is in de paragraaf 

daarna het verandertraject uitgewerkt. Hierbij is dieper ingegaan op de verschillende 

veranderfases, de veranderbereidheid en de verandercomplexiteit. Tot slot is in paragraaf 

4.3 het verbeterontwerp weergeven. Dit ontwerp is toegelicht en ook de ontwerpeisen van 

de verschillende stakeholders zijn stap voor stap weergeven. 

 

 

4.1 VERANDERSITUATIE 
Zoals uit het vooronderzoek is gebleken, zijn de mentale arbeidsomstandigheden binnen de 

afdeling X onvoldoende. Op basis van de diagnose van dit probleem binnen de afdeling kan 

worden gesteld dat er organisatorische factoren zijn die een disbalans in de mate van 

energie en stress veroorzaken. Dit zijn de taakeisen werkoverbelasting en werksfeer. Meer 

concreet is uit de interviews naar voren gekomen dat er sprake is van werkoverbelasting en 

een gebrek aan goede communicatie. De onderwerpen die specifiek naar voren zijn 

gekomen zijn onduidelijke en onhaalbare doelstellingen en onduidelijkheid rondom 

verwachtingen, prioriteitstelling en besluitvorming. Al deze onderwerpen hebben op een 

bepaalde manier betrekking op elkaar en komen voort uit gebrekkige communicatie. Om die 

reden staat communicatie centraal binnen het traject naar betere arbeidsomstandigheden 

bij X.  

 

De communicatiecompetentie van managers is een sterke voorspeller van 

arbeidstevredenheid van medewerkers (Madlock, 2008) en het verbeteren van de 

onderlinge communicatie zal de medewerkerstevredenheid aantoonbaar vergroten (Sageer, 

2012). Minder werkoverbelasting en een betere werksfeer doormiddel van duidelijkere 

communicatie wat de doelen, verwachtingen, prioriteiten en besluiten betreft zal de 

werkstress verminderen, wat positieve gevolgen heeft voor het mentale welzijn van de X 

medewerkers. Ook verbetering van de mentale arbeidsomstandigheden leidt tot een 

vergroting van de arbeidstevredenheid (Parre, 1996). Een vergroting van de 

arbeidstevredenheid kent verschillende positieve gevolgen. Zo is er een positieve correlatie 

tussen arbeidstevredenheid en organisatorische prestaties. Dit komt omdat tevreden 

medewerkers productiever en effectiever zijn. Daarnaast is het verzuim onder tevreden 

medewerkers een stuk lager en stromen tevreden medewerkers minder snel uit (Latif, 

2013). Verzuim heeft invloed op de bezetting. Gevolgen van onderbezetting bestaat uit o.a. 

een hogere werkdruk en taakverschuiving wat negatieve invloed heeft op de samenwerking, 

effectiviteit en productiviteit. Kortom, verzuim heeft invloed op de organisatieprestaties. 

Betere organisatieprestaties heeft direct invloed op de tevredenheid van klanten. Tevreden 

klanten verbetert het imago van de organisatie, wat positieve gevolgen heeft voor het 

klantenbestand. Een verbetering van de klantperspectief heeft tot slot invloed op het 

financiële perspectief, omdat het een toename van omzet en winst tot gevolg kan hebben.  
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Kortom, de visie van X is “X” en de organisatiestrategie is “X”. Het vergroten van de 

arbeidstevredenheid door de mentale arbeidsomstandigheden te verbeteren draagt bij aan 

de verwezenlijking van de organisatievisie, doordat een grotere arbeidstevredenheid tot 

betere organisatieprestaties leidt. Betere prestaties betekent betere kwaliteit en daarmee 

een vergroting van de klantbeleving, wat bijdraagt aan het kunnen bieden van X en meer 

tevreden klanten heeft positieve gevolgen op het financiële perspectief, wat bijdraagt aan 

het kunnen realiseren van X. Dit gezamenlijk draagt bij aan het zijn van een X.  

 

De invloed die een verbetering van de mentale arbeidsomstandigheden heeft op de visie en 

strategie van de organisatie is visueel weergeven in onderstaande strategiekaart.  
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4.2 VERANDERTRAJECT 
Ieder verandertraject brengt onzekerheid met zich mee en dat kan spanning creëren. Het 

onvoldoende kunnen erkennen en begrijpen van onderlinge spanningen binnen een 

verandertraject kan tot conflicten leiden. Om dat te voorkomen en/of te verminderen is 

inzicht in de onderlinge relatieaspecten cruciaal. Mastenbroek (2005) beschrijft vier 

relatieaspecten: Machts- en afhankelijkheid aspect, instrumenteel aspect, 

onderhandelingsaspect en sociaal-emotioneel aspect.  

 

Machts-en afhankelijkheidsrelaties beschrijft de verhoudingen van mensen gebaseerd op de 

mate van autonomie en wederzijdse afhankelijkheid. Een goede balans tussen de twee 

vermindert spanning en voorkomt conflicten. Het is binnen dit verandertraject van belang 

om de stakeholders de mogelijkheid te bieden zelf input te leveren, maar ook om het besef 

te creëren dat de interventies invloed hebben op iedereen, omdat de stakeholders als team 

afhankelijk zijn van elkaar. Dit geldt zowel voor het X team als het Management Team waar 

de X Manager onderdeel van uitmaakt.  

Een van de grootste uitdagingen binnen een verandertraject is het creëren van draagvlak en 

dat is een instrumenteel aspect binnen verandertrajecten (Renate Werkman, 2005). Om dit 

voor elkaar te krijgen is balans tussen de noodzaak tot het bereiken consensus en 

persoonlijke wensen van stakeholders noodzakelijk. In deze situatie houdt dat in dat de 

afdeling X het als team eens moet worden over wat aangepakt dient te worden om de 

mentale arbeidsomstandigheden te verbeteren, maar waar bij de besluitvorming daarvan de 

persoonlijke wensen van de teamleden worden meegenomen. Bij het ontwerpen van een 

interventie moet enerzijds aan de teamleden de mogelijkheid worden geboden om input te 

geven, maar anderzijds moet een gezamenlijke conclusie worden genomen wat betreft 

verbeterinitiatieven. Duidelijkheid wat betreft de manier en de mate waarin persoonlijke 

input van de leden is meegenomen in het gezamenlijke besluit is hierbij cruciaal. Door de 

medewerkers zelf zeggenschap te geven over de invulling van interventie(s) wordt het 

draagvlak voor de interventie(s) en de uitvoering daarvan vergroot (Mastenbroek, 1999).  

Sociaal-emotioneel gezien is er in onderlinge relaties behoefte aan een eigen identiteit, 

maar ook aan een groepsgevoel. Gebrek aan (een van) deze twee elementen zal weerstand 

veroorzaken. Om te voorzien in deze behoeften is het binnen het ontwerp van belang om 

stakeholders voor een deel de mogelijkheid te bieden zelf invulling te geven aan een 

interventie, maar ook om het teamgevoel binnen de verandering te benadrukken 

(Mastenbroek, 1999). Bij iedere verandering zijn er organisatorische en persoonlijke baten.  

Dit zijn onderhandelingsaspecten die doormiddel van open communicatie met alle 

stakeholders over de invloed van de interventie(s) inzicht verschaft in de balans tussen de 

twee en voorkomt en/of vermindert weerstand (Mastenbroek, 1999).  
 

Kortom, om spanning en conflicten te minimaliseren is het van belang om inzicht te hebben 

in de verschillende relatieaspecten en daar bij het ontwerpen van interventies rekening mee 

te houden.  
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4.2.1 Veranderfase 

Een verandering doorvoeren duurt tijd. Het is een traject dat bestaat uit verschillende 

veranderfases. Kotter (1996) onderscheid drie fases in een veranderproces (zie figuur 11) 

en benadrukt het belang van inzicht in de verschillende fases en stappen om een 

verandering succesvol te kunnen implementeren (Millenaar, 2012 ).  

 
De eerste fase draait om het creëren van het juiste veranderklimaat. 

Hierbij is het urgentiebesef, het hebben van een verandervisie en 

een leidend team. In de tweede fase moeten stakeholders bij de 

verandering worden betrokken. Dit houdt in dat de verandervisie 

moet worden gedeeld, dat er draagvlak moet worden gecreëerd en 

dat de eerste resultaten gerealiseerd moeten worden. In de laatste 

fase staat het implementeren en verankeren van de verandering 

centraal. De verandering moet worden doorgezet en de kwaliteit 

moet continu gewaarborgd worden (Millenaar, 2012 ).   

 
Binnen dit verandertraject van X is het van groot belang om de urgentie van de verandering 

bij alle stakeholders te benadrukken, een team te vormen dat de verandering zal leiden, een 

verandervisie te hebben en door te communiceren. Het creëren van draagvlak is 

noodzakelijk om veranderingen succesvol door te voeren en kan worden gedaan door 

stakeholders bij het traject te betrekken. De volgende stap is het realiseren van korte-

termijnresultaten, waarna het implementeren en verankeren van de verandering centraal 

zal komen te staan.  

 
Iedere verandering heeft verschillende invloedfactoren, zoals de omgeving, aanleiding en 

filosofie van de verandering. Volgens Van de Ven en Poole (1995) zijn er vier theorieën, de 

evolutietheorie, levenscyclustheorie, teleologische theorie en dialectische theorie die de 

bron van de urgentie van de verandering aangeven en elkaar onderling versterken 

(Vermaak, 2006). De evolutietheorie beschrijft dat de verandering wenselijk is, omdat 

organisaties die wendbaar zijn en zich aanpassen aan de omgeving de “overlevingskans” 

vergroten. Hier is bij X tot op een zekere hoogte sprake van, omdat, zoals in de 

strategiekaart te zien is, de mentale arbeidsomstandigheden invloed hebben op de visie van 

de organisatie. De levenscyclustheorie gaat ervan uit dat organisaties natuurlijke 

ontwikkelprocessen (ontstaan, groeien, sterven) doormaken. Ook deze theorie past tot op 

een zekere hoogte binnen de situatie bij X, omdat gelukkig personeel productiever en 

effectiever is, wat positieve invloed heeft op der groei van de organisatie. De teleologische 

theorie beschrijft dat bij iedere verandering (on)vrede, wensen en behoeften betrokken zijn. 

Hier is heel duidelijk sprake van binnen de huidige verandersituatie van X. De aanleiding van 

de verandering is onvrede over de huidige mentale arbeidsomstandigheden, waarbij 

medewerkers verschillende wensen en behoeften hebben geuit. Tot slot ziet de dialectische 

theorie verandering als een gevolg van nieuwe denkbeelden. Mentaal welzijn is een 

fenomeen dat binnen de maatschappij steeds belangrijker wordt gevonden en binnen HR 

een steeds dominanter thema wordt. De veranderende denkbeelden van dit fenomeen heeft 

om die reden voor een deel invloed op de huidige verandersituatie.  

Figuur 10: Veranderfases 
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4.2.2 Veranderbereidheid 

Het doorvoeren van veranderingen is een uitdagend proces, omdat het een gevoel van 

onzekerheid met zich meebrengt  (Greenfield, 2010). 

Het geschikte moment om interventies te implementeren is afhankelijk van de veranderfase 

van stakeholders. Volgens Carnall (1995) zijn er vijf fases: ontkenning, verdediging, 

afwijzing, aanpassing en internalisatie. De ontkenningsfase is een psychologische fase 

waarbij ontkenning van het probleem kan worden voorkomen en/of verminderd door de 

aanleiding en urgentie van de verandering communiceren. Deze fase wordt opgevolgd door 

verdediging, waarbij het bieden van tijd om aan stakeholders om zich aan te passen aan de 

verandering de beste manier is om een verdedigende houding van stakeholders te 

verminderen. Na verdediging volgt afwijzing van het verleden en de manier waarop tot aan 

de verandering met het betreffende onderwerp werd omgegaan. Waardering voor de 

veranderaars staat centraal in deze fase en draag bij aan een voorspoedig verloop van deze 

fase. Vervolgens komt men in de aanpassingsfase, waarin het belangrijk is dat eventuele 

fouten worden geaccepteerd en successen worden gevierd. Tot slot is de laatste fase 

internalisatie, wat inhoudt dat de veranderaars daadwerkelijk werken in een veranderende 

situatie. Een valkuil in deze fase is het onvoldoende erkennen en waarderen van inzet van 

de veranderaars. Na de vijf veranderfases is er volledig acceptatie (Carnall, 2021).  
 

X bevindt zich in de tweede fase; de verdedigingsfase. De ontkenningsfase is succesvol 

voorkomen door vroegtijdig de aanleiding en urgentie van de verandering met alle 

stakeholders te delen. De stakeholders bevonden zich vrijwel direct in de tweede fase en 

zitten daar nu nog steeds. Stakeholders zitten op dit moment in een proces waarin 

gezamenlijk verbeterinterventies worden ontworpen (zie uitwerking in H. 5). Als dat is 

besloten en een implementatieplan is gemaakt, moeten de veranderaars de tijd krijgen om 

zich aan de nieuwe situatie aan te passen. Pas daarna kunnen ze de derde fase ingaan, 

waarin de oude situatie kan worden afgewezen. Kortom, binnen de huidige veranderfase is 

het bieden van tijd en uitten van waardering voor input en coöperatie van groot belang.  
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4.2.3 Complexiteit 

Veranderen is een complex proces, waar de organisatiekenmerken en de veranderstrategie 

en de veranderaanpak invloed op hebben.  

 

Organisatiekenmerken  

Organisatiekenmerken zijn eigenschappen die op organisatorisch, veranderkundig en 

psychologisch niveau invloed hebben veranderingen. Door op de juiste manier rekening te 

houden met deze kenmerken vermindert de verandercomplexiteit en wordt de kans van 

slagen vergroot. Cruciale organisatiekenmerken die positieve invloed op de mate van 

complexiteit hebben, zijn het hebben van een duidelijk veranderdoel en heldere 

communicatie van de verandering, rollen, verantwoordelijkheden en besluitvorming (Jaap 

Boonstra, 2005). 

 

Binnen de huidige verandersituatie van X is duidelijkheid rondom de rollen, 

verantwoordelijkheden en besluitvorming een aandacht dat binnen ieder verandertraject de 

nodige aandacht vereist. Zoals in paragraaf 4.2.1 is beschreven, is de rol van de 

procesbegeleider duidelijk en is beschreven wie welke taken uitvoert binnen de 

verschillende fases. Echter, de specifieke rollen en verantwoordelijkheden zijn afhankelijk 

van de interventie(s) en zullen in ieder nieuw verandertraject verschillen. Een aandachtpunt 

om de complexiteit van de verandertrajecten te verminderen is duidelijke communicatie wat 

de rollen, verantwoordelijkheden en besluitvorming betreft. De onmogelijkheid om dit vooraf 

vast te stellen en in het ontwerp te verwerken maakt de verandering al redelijk 

gecompliceerd.  

 
Veranderstrategie  

De veranderstrategie heeft veel invloed op de complexiteit en de succesverwachting van een 

verandering, omdat de gekozen strategie effect heeft op de mate van weerstand van 

stakeholders. Er bestaan verschillende veranderstrategieën, zoals de machtsstrategie, 

planmatige strategie, onderhandelingsstrategie, programmatische strategie en interactieve 

strategie. Welke veranderstrategie het meest geschikt is, hangt af van de denkpatronen van 

de organisatie en van het verandervermogen van de stakeholders (Jaap Boonstra, 2005). 

Voor de huidige verandersituatie binnen X is een combinatie van de planmatige- en 

programmatische verander strategie het meest geschikt. Bij een planmatige strategie ligt 

het initiatief bij de top van de organisatie, is er een duidelijk plan gemaakt waarin het proces 

van het plan is beschreven en is het verandervermogen laag (Jaap Boonstra, 2005). Deze 

strategie past binnen de huidige situatie, omdat de vaag naar inzicht in de tevredenheid, 

motivatie en betrokkenheid uit het Management Team kwam en de resultaten van het 

vooronderzoek naar de tevredenheid, motivatie en betrokkenheid was de aanleiding van het 

verbeterontwerp voor X. Daarnaast is uit het vooronderzoek gebleken dat er al een langere 

periode sprake was van behoefte aan verandering op het gebied van het welzijn van 

personeel, maar dat er weinig tot niets met voorgaande onderzoeken is gedaan. Dit duidt op 

een laag vermogen om daadwerkelijk te veranderen. Tot slot is het veranderontwerp is op 

basis van de planmatige strategie gemaakt, omdat het een ontwerp een plan is waarin een 

proces is beschreven. 
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Echter, de veranderbereidheid binnen de afdeling X is hoog, omdat de wil om de veranderen 

erg groot is. Daarnaast gebeurt de implementatie van het ontwerp stapsgewijs en op een 

interactieve manier, waarbij er ruimte is gemaakt voor feedback, evaluaties en herziening 

van het veranderproces. Dit zijn allemaal eigenschappen van een programmatische 

veranderstrategie (Jaap Boonstra, 2005). 

 

Kortom, de beste veranderstrategie voor X binnen de huidige verandersituatie is een 

combinatie van een plan- en programmatisch strategie. Het ontwerp is een nieuw proces dat 

op basis van behoeften van het Management Team tot stand is gekomen. De implementatie 

van het ontwerp verloopt echter op een programmatische manier, omdat het ontwerp 

stapsgewijs en op een interactieve manier wordt uitgevoerd.  

 

Veranderaanpak 

Als de organisatiekenmerken en de veranderstrategie in kaart zijn gebracht is het tijd om de 

veranderaanpak vorm te geven. Volgens Boonstra (2004) zijn er drie verschillende 

aanpakken (veranderordes) te onderscheiden die allen een invloed hebben op de 

compliciteit van het verandertraject. De beste aanpak is afhankelijk van impact die de 

verandering heeft. Een verandering van de eerste orde is een verandering dat draait om 

verbetering. Dit kan met bestaande instrumenten en sluit bij de dominante denkwijzen van 

de organisatie. Een verandering van de eerste orde heeft over het algemeen relatief weinig 

impact, kan op een planmatige wijze worden doorgevoerd en duurt zo’n drie tot zes 

maanden. Een verandering van de tweede orde gaat om een verandering van gedrag en is 

een transformatie. Dit soort veranderingen worden meestal geïnitieerd door het 

management, stapsgewijs doorgevoerd, waarbij het over het algemeen één tot drie jaar 

duurt voordat de verandering volledig is doorgevoerd. Veranderingen van de derde orde zijn 

revolutionaire veranderingen die vragen om fundamentele herziening van de huidige manier 

van organiseren. Dit soort veranderingen hebben een zeer grote impact, vereisen een groot 

verandervermogen en duurt jaren voordat het volledig is doorgevoerd (Witte, 2013). 

 

De huidige verandering binnen X is een verandering van de tweede orde. Bij deze 

verandering is de toekomstvisie leidend en ligt het einddoel in de toekomst. Het is een 

verandering waarin gedrag centraal staat. Er moet namelijk anders gehandeld worden om 

de mentale arbeidsomstandigheden binnen X te kunnen verbeteren en de gebruikelijke 

manier van omgaan met dit probleem zal niet werken. Meer van hetzelfde zal onvoldoende 

effect hebben en dus is een verschuiving in de huidige denkpatronen nodig.  

Aandachtpunten bij veranderingen van de tweede orde is onduidelijkheid rondom het doel 

en het de relatief lange tijd voordat gewenste resultaten worden behaald (jaapboonstra, 

2020). Duidelijke communicatie en voldoende tussentijdse evaluatie en 

waarderingsmomenten is bij deze verandering belangrijk. Een volledige planmatige aanpak 

zal de verandering zeer complex maken en de kans van slagen aanzienlijk verkleinen. Een 

beperkt geplande aanpak is past het best bij dit soort veranderingen, omdat het doel en de 

grote lijnen van het proces dan vaststaan, maar er voldoende ruimte is voor bijstelling van 

het traject (Jaap Boonstra, 2005). Dit is precies de manier waarop het ontwerp is gemaakt 

en sluit perfect aan bij de gekozen veranderstrategie.  
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4.3 ONTWERP  
Het ontwerp is een verbetercyclus gebaseerd op de kwaliteitscirkel van Edwards Deming. De 

kwaliteitscirkel is een hulpmiddel dat is gebaseerd op het wetenschappelijke hypothese-

experiment-evaluatie proces van Francis Bacon en dat aan de hand van vier fases het 

proces van continue verbetering stuurt en bewaakt (Leansixsigmagroep, 2021).  

 

Dit ontwerp is uitermate geschikt voor X, omdat het een plug and play uitwerking is van een 

cyclus dat structureel kan worden ingezet als hulpmiddel bij verbeterprocessen, ongeacht 

wat dat probleem en de doelgroep daarvan precies is. Van dit ontwerp zijn twee varianten 

gemaakt. Een daarvan is kort en bondig uitgewerkt, waarbij alleen de ontwerpeisen op het 

proces zijn gevoegd (Bijlage 8). Deze versie is bedoeld voor de stakeholders om als leidraad 

te gebruiken bij toekomstige veranderprocessen. De tweede variant is een versie die 

uitgebreid en specifiek voor de huidige verandersituatie bij X is uitgewerkt, waarbij 

stapsgewijs en op een interactieve wijze verschillende fases worden doorlopen. Bij deze 

versie zijn hele specifieke ontwerpeisen op de interventies toegevoegd (Bijlage 9). 

 

De cyclus is verwerkt in het logo van de organisatie en bestaat uit vier fases die ieder uit 

twee stappen bestaan. In de eerste fase (plan) staat het analyseren van de huidige situatie 

centraal. Dit wordt gedaan doormiddel van een algemene probleemanalyse en een 

verdiepende diagnose. In de tweede fase (do) worden oplossingen bedacht en uitgevoerd. 

Deze fase kan worden gezien als een pilot voor de geplande verandering. In de derde fase 

(check) wordt het resultaat van de interventie(s) gemeten en in de laatste fase (act) worden 

op basis van de checks de vervolgplannen van het verbetertraject gemaakt. 

 

In figuur 12 op de volgende pagina is het ontwerp weergeven.  
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Figuur 11: Ontwerp X  
 



Arbeidstevredenheid | Mentale arbeidsomstandigheden | Demy-Leigh Despas 

 

 

Pagina | 42  

 

4.3.1 Ontwerpeisen  

Het verzamelen en verwerken van ontwerpeisen van relevante stakeholders is cruciaal om 

een plug and play ontwerp te kunnen maken dat voorziet in de specifieke behoeften van de 

organisatie en waar de stakeholders achter staan.    

Stakeholders kunnen verschillende eisen hebben op een ontwerp. Functionele eisen 

bepalen aan welke eigenschappen een ontwerp moet voldoen en waar het toe moet leiden. 

Dit zijn eisen die vaak uit de literatuur of van experts komen. Gebruikerseisen zijn gericht 

om het gebruik van het ontwerp. Dit zijn wensen van stakeholders over de geschiktheid en 

gebruiksvriendelijkheid van het ontwerp. Ook kunnen er randvoorwaarden aan een ontwerp 

worden gesteld. Dat zijn niet onderhandelbare voorwaarden waar het ontwerp aan moet 

voldoen. Een ontwerp kan ook beperkingen en aandachtpunten hebben. 

Ontwerpbeperkingen zijn wensen/voorkeuren die een belemmering vormen voor het 

ontwerp en aandachtpunten zijn zaken die invloed kunnen hebben op de kwaliteit van het 

ontwerp en om die reden in acht moeten worden genomen. Tot slot kunnen stakeholders 

criteria benoemen waarmee het succes van het ontwerp of een interventie wordt 

gedefinieerd (HR Business School, 2021).  

 

De eisen op dit ontwerp zijn afkomstig van verschillende bronnen. Sommigen zijn 

voortgekomen uit de literatuur, anderen uit Best Practice gesprekken en een groot deel 

komt van de stakeholders. De ontwerpeisen van de stakeholders zijn uit verschillende 

gesprekken naar voren gekomen. Deze gesprekken zijn genotuleerd en allemaal in Bijlage 

14 gezet. Onder ieder genotuleerd gesprek zijn de verschillende ontwerpeisen op een rijtje 

gezet. Voor de leesbaarheid van deze paragraaf is ervoor gekozen om vooraf te verwijzen 

naar de bijlagen met de notulen inclusief ontwerpeisen, zodat dat niet continu in de tekst 

hoeft te worden gedaan. Wel zijn de ontwerpeisen per stap visueel weergeven.  

 

In deze paragraaf zijn alle acht stappen van het ontwerp uitgewerkt. Iedere uitwerking 

bestaat uit drie onderdelen: 

1. Samenvatting van de stap d.m.v. de 5 W’s (wat, wie, waar, wanneer, waarom) 

2. Uitwerking van de ontwerpeisen van die stap 

3. Visuele weergave van de verschillende ontwerpeisen 
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Probleemanalyse 

• Wat: Aan de hand van de enquête is de tevredenheid, motivatie en betrokkenheid 

van personeel gemeten en geanalyseerd, waarna op basis van de 

resultatenanalyse is besloten dat er nader onderzoek zal worden gedaan naar de 

Mentale Arbeidsomstandigheden van de afdeling X.  

• Wie: De opdrachtnemer heeft de enquête gemaakt, uitgezet en geanalyseerd en 

heeft in overleg met de opdrachtgever -de HR manager- de beslissing gemaakt 

nader onderzoek te doen naar de Mentale Arbeidsomstandigheden van de 

afdeling X. 

• Waar: De enquête is via X Communications verstuurd naar alle medewerkers van 

X. 

• Wanneer: De enquête is in februari 2021 uitgezet en de beslissing over het nader 

onderzoek is gemaakt na de resultatenanalyse en nadat de resultaten zijn 

gedeeld met het personeel van X. 

• Waarom: De enquête dient als basis en aanleiding voor het starten van een nieuw 

verbetertraject rondom tevredenheid, motivatie en betrokkenheid én als 

evaluatiemiddel om het proces van tevredenheid, motivatie en betrokkenheid te 

evalueren.  

Ontwerpeisen 

Op het uitvoeren van de probleemanalyse zijn ontwerpeisen geformuleerd die afkomstig 

zijn uit de literatuur en van stakeholders van X.  

 

Literatuur  

Bij het maken van enquêtes is de betrouwbaarheid en validiteit een aandachtpunt dat in 

acht moet worden genomen. Een enquête is betrouwbaar bij een responspercentage van 

minimaal 60%. 

 

Organisatie  

X X X 

  Plan 
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Diagnose 

• Wat: Op basis van de probleemanalyse is nader onderzoek gedaan naar de mentale 

arbeidsomstandigheden binnen de afdeling X. Dit is gedaan d.m.v. literatuuronderzoek, 

Best Practice gesprekken, relevante data-analyses en stakeholders interviews. 

• Wie: De opdrachtnemer heeft de diagnose uitgevoerd. 

• Waar: De Best Practices en interviews zijn afgenomen via Microsoft Zoom. 

• Wanneer: De probleemdiagnose is gedaan nadat een weloverwogen beslissing is gemaakt 

om nader onderzoek te doen naar de mentale arbeidsomstandigheden binnen X. 

• Waarom: Het doel van de diagnose is om zowel theoretische als praktische inzichten in de 

problematiek te verkrijgen die de basis zullen vormen voor het verbeterontwerp. 

Ontwerpeisen 

Op het uitvoeren van de diagnose zijn ontwerpeisen geformuleerd die afkomstig zijn van de 

literatuur, stakeholders van X en Best Practices. 

 

Organisatie  

X X X 
 

Literatuur  

Bij het houden van interviews is het belangrijk dat het op een ethisch verantwoorde wijze gebeurt. 

De interviews zijn succesvol geweest als de uitspraken die op basis van de interviews worden 

gedaan valide zijn.  

 

Best Practices  

Tot slot is uit de Best Practice gesprekken naar voren gekomen dat het geconstateerde probleem 

bij het hele managementteam aangekaart en besproken dient te worden. Ook is meegegeven dat 

het analyseren en bijhouden van verzuimdata van de doelgroep goed is bij zowel het 

diagnosticeren van het probleem als het controleren van het proces. 

 

   Plan 
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Ontwerp 

• Wat: Aan de hand van ontwerpeisen van relevante stakeholders is een verbeterinterventie 

ontworpen. 

• Wie: De opdrachtnemer heeft een verbeterinterventie ontworpen en geïmplementeerd en de X 

Manager zal samen met zijn team en in samenspraak met de HR adviseur vervolginterventies 

ontwerpen. De geïmplementeerd interventie bestaat uit workshops waarin bewustwording van 

het probleem en het ontwerpen van beterinterventies centraal staat. 

• Waar: De gesprekken met stakeholders en de workshops zijn gedaan via Microsoft Zoom. 

• Wanneer: De interventie is ontworpen nadat de diagnosefase was voltooid. 

• Waarom: Het doel van het ontwerp is om plug-and-play oplossing voor het betreffende 

probleem te maken waar alle betrokken partijen achter staan. 

Ontwerpeisen 

De eisen op het ontwerpen van verbeterinterventies zijn uit de literatuur, van stakeholder binnen 

de organisatie en van de Best Practices gekomen. Er zijn algemene ontwerpeisen m.b.t. het 

ontwerpen van verbeterinterventies, maar ook specifieke ontwerpeisen gericht op de bij X 

geïmplementeerde interventies gegeven.  

 

Literatuur  

Inzicht in de relatie tussen stakeholders is cruciaal om een verandertraject goed vorm te kunnen 

geven. Voor de onderlinge machtsrelaties is het van belang dat stakeholders de mogelijkheid 

hebben om input te geven over de invulling van het traject, maar ook dat er een besef van 

gedeelde invloed wordt gecreëerd. Met het oog op de instrumentele relatie is het van belang dat 

stakeholders eigen input kunnen geven over de interventie(s), maar ook dat de 

conclusies/actieplannen voor verbeterinterventies gezamenlijk worden gemaakt. Sociaal-

emotioneel gezien is naast het kunnen leveren van persoonlijke input ook het creëren van een 

teamgevoel binnen het huidige verandertraject van groot belang. Tot slot is het goed om open te 

communiceren over de invloed die de interventies hebben op zowel individueel- als 

organisatorisch niveau. Daarnaast is er ook een aantal aandachtpunten om de verschillende 

veranderfases zo goed mogelijk te laten verlopen. Allereest moeten stakeholders het probleem en 

de verandering urgent vinden en moet dit besef worden gestimuleerd. Ook moeten er teams 

worden gevormd die de verandering zullen leiden en moet de verandervisie goed worden 

gecommuniceerd. Tot slot is draagvlak onder de veranderaars voor de interventie een belangrijke 

succescriteria. Om de veranderbereidheid te vergroten is het bieden van voldoende 

aanpassingstijd nodig.  Om de complexiteit van de verandering te verminderen is het hebben van 

duidelijke onderlinge rollen en verantwoordelijkheden een belangrijk aandachtpunt. Ook is het 

hebben van de juiste veranderstrategie ontzettend belangrijk. In deze verandersituatie is het 

hebben van een concreet plan waarin een duidelijk veranderproces is beschreven belangrijk, 

maar is het net zo belangrijk om de implementatie daarvan stapsgewijs en op een interactieve 

manier vorm te geven, waarbij voldoende ruimte is voor evaluatie en feedback. Een 

veranderontwerp is  

 

Managers hebben veel invloed op de werkstress van personeel en hebben om die reden een 

belangrijke rol in het verbeterontwerp. Managers kunnen namelijk een positieve bijdrage leveren 

aan het mentale welzijn van medewerkers door daar oprechte interesse in te tonen. 
 

 
 

 

Do 
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Een goede workshop voldoet aan een aantal elementen. In de voorbereidingsfase is het cruciaal 

om te bepalen wie je doelgroep is en wat het doel van de workshop is. Er moet een realistische 

afweging worden gemaakt wat betreft de inhoud. Een valkuil kan zijn om te veel willen doen in 

één workshop, wat nadelig is voor de kwaliteit en effectiviteit van de workshop (Zakelijkgroeien, 

2021). Nadat de doelgroep, het doel en de inhoud vast staat is het handig om een tijdsplanning 

te maken. In de uitvoeringsfase is de eerste stap om te beginnen met een inleiding waarin de 

deelnemers de inhoud en het doel van de workshop te horen krijgen. Een workshop is een 

interactieve leervorm. Het is dus van belang om interactieve elementen in de sessie te verwerken 

en de deelnemers de mogelijkheid te bieden actief deel te nemen. Tot slot is de afsluiting een 

belangrijk moment van de workshop, omdat dat moment de deelnemers het best bijblijft. Een 

krachtige of unieke afronding is een bepalende factor van de beleving van een workshop (Greve, 

2021). 

 

Best Practices  

Uit de Best Practices zijn de volgende ontwerpeisen naar voren gekomen: Moedig managers aan 

om het onderwerp bespreekbaar te maken en stimuleer hen om mentaal welzijn structureel 

onder de aandacht te brengen binnen hun team. Stimuleer eerlijke en constructieve feedback en 

doe daar vervolgens iets mee. De eerste stap bij veranderprocessen is altijd bewustwording. Stel 

bewustwording van de problemen rondom de mentale arbeidsomstandigheden dus centraal in de 

beginfase van je interventie. Zorg tot slot voor meer openheid en onderling vertrouwen.  

 

 

Organisatie 

X X X 
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Implementatie 

• Wat: Er wordt een implementatieplan gemaakt waarin de stappen, rollen en 

verantwoordelijkheden concreet zijn beschreven en waarbij de kosten en baten 

inzichtelijk zijn gemaakt. 

• Wie: De HR adviseur maakt samen met de X Manager een implementatieplan 

• Waar: De gesprekken met stakeholders m.b.t. de input voor het implementatieplan zijn 

gevoerd via Microsoft Zoom. 

• Wanneer: Het implementatieplan is gemaakt nadat er met stakeholders consensus is 

bereikt over het ontwerp. 

• Waarom: Het doel van het implementatieplan is om het ontwerp concreet, praktisch en 

uitvoerbaar te maken, waardoor het plan daadwerkelijk uitgevoerd kan worden. 

Ontwerpeisen 

De ontwerpeisen op de implementatie komt van de opdrachtgever en van een Best Practice 

gesprek. Tot slot is ook een succescriteria opgesteld.  

 

Organisatie 

X X X 
 

Best Practice 

Zorg voor tweerichting communicatie. Dit houdt in dat je iedereen bij acties rondom dit onderwerp 

moet betrekken. Bedenk daarnaast ook van tevoren hoe je iedereen op de hoogte gaat houden. 

 

Opdrachtnemer 

Deze fase is succesvol als er een plug-and-play implementatieplan uit voort is gekomen.  

 

Do 
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                                                               Kwantitatief 

• Wat: De effectiviteit van het ontwerp wordt gemeten doormiddel van de tweejaarlijkse 

enquête en verzuimdata van de X afdeling te analyseren en eventuele verschillen in data in 

kaart te brengen. 

• Wie: De HR adviseur voert de kwantitatieve check uit. 

• Waar: De enquête wordt via X Communications verstuurd naar alle medewerkers van X. 

• Wanneer: De verzuimdata wordt in januari 2022 geanalyseerd, zodat er een half jaar tussen 

de start van de implementatie van de verbeterinterventie(s) en de controle van de effectiviteit 

van de interventie(s) zit. De enquête wordt in januari 2023 uitgezet, omdat het een 

tweejaarlijkse enquête is en het een goed startpunt is om aan het begin van het jaar de 

tevredenheid, motivatie en betrokkenheid te meten.  

• Waarom: Het doel van de kwantitatieve check is om de effectiviteit van het ontwerp in cijfers 

uit te kunnen drukken en op basis daarvan vervolgplannen van het ontwerp te maken. 

Ontwerpeisen 

De opdrachtgever had enkele ontwerpeisen op de kwantitatieve check. Voor deze stap is een 

succescriteria geformuleerd.  

 

Organisatie 

X X X 
 

Opdrachtnemer 

De kwantitatieve check is succesvol als de verzuimdata van de afdeling is geanalyseerd en 

vergeleken met de verzuimdata uit de diagnose die in de eerste fase is uitgevoerd. De 

verandering is succesvol geweest als de verzuimcijfers gedurende de veranderperiode zijn 

gedaald.   

 

Check 
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Kwalitatief 

• Wat: De effectiviteit van het ontwerp wordt gemeten door de kwalitatieve data van de 

plan-fase opnieuw te analyseren en eventuele verschillen in data in kaart te brengen om 

daar vervolgens conclusies uit te trekken. 

• Wie: De HR adviseur voert de kwalitatieve check uit. 

• Waar: De kwalitatieve input van de stakeholders worden verzameld op kantoor en/of via 

Microsoft Zoom. 

• Wanneer: De kwantitatieve check wordt in januari 2022, op hetzelfde moment als de 

kwantitatieve check uitgevoerd.  

• Waarom: Het doel van de kwalitatieve check is om in de effectiviteit van het ontwerp in 

meer diepgang en detail uit te kunnen drukken en op basis daarvan vervolgplannen te 

maken. 

Ontwerpeisen 

De opdrachtgever had enkele ontwerpeisen op de kwalitatieve check. Voor deze stap is een 

succescriteria geformuleerd. 

 

Organisatie 

X X X 
 

Opdrachtnemer 

De kwalitatieve check is succesvol als er concrete feedback van X medewerkers op het 

verandertraject is verzameld.  

   

Check 
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Ontwerp 

• Wat: Op basis van de checks wordt door middel van ontwerpsessie(s) bepaald wat de 

vervolgplannen van dit verbetertraject zullen zijn. 

• Wie: De HR adviseur initieert en organiseert de ontwerpsessie(s) 

• Waar: De ontwerpsessie(s) wordt/worden gehouden op kantoor en/of via Microsoft Zoom. 

• Wanneer: De ontwerpsessie(s) vindt/vinden plaats nadat de checks zijn voltooid. 

• Waarom: Het doel is om weloverwogen beslissingen te nemen over het vervolg van het 

verbetertraject en overeenstemming te bereiken wat het ontwerp betreft. 

Ontwerpeisen 

Op deze stap zijn twee ontwerpeisen, één ontwerpbeperking en een succescriteria geformuleerd.  

 

Organisatie 

X X X 
 

Literatuur 

Het ontwerpen van een veranderinterventie is succesvol verlopen als er onder de stakeholders 

draagvlak is voor het (nieuwe/herziende) ontwerp.  

Ontwerpeisen 

De opdrachtgever had tot slot enkele ontwerpeisen op de laatste stap van het ontwerp.   

 

Organisatie 

X X X 
 

Opdrachtnemer 

Deze stap is succesvol doorlopen als de vervolgstappen (wat deze ook mogen zijn) zijn bepaald 

en de keuze is onderbouwd.  

  
 

 

 

Act 

Implementatie 

1 Wat: Indien is besloten om op wat voor manier dan ook verder te gaan met het 

verbetertraject bij X, wordt het implementatieplan herzien of een heel nieuw 

implementatieplan gemaakt. 

2 Wie: De HR adviseur maakt in samenwerking met relevante stakeholders het 

implementatieplan. 

3 Waar: De input van de stakeholders over het implementatieplan worden verzameld op 

kantoor en/of via Microsoft Zoom. 

4 Wanneer: Het implementatieplan wordt herzien/gemaakt nadat er consensus is bereikt over 

het (nieuwe) ontwerp. 
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5. IMPLEMENTATIE 
In deze paragraaf zijn de geïmplementeerde stappen beschreven. Van de eerste fase (plan) 

zijn de stappen “probleemanalyse” en “diagnose” volledig geïmplementeerd. Van de tweede 

fase (do) is de stap “ontwerp” voor een deel geïmplementeerd.  

 

In dit hoofdstuk is als eerst per stap het implementatieproces uitgewerkt. Vervolgens is 

gebaseerd op de stakeholdersanalyse in bijlage 3.5 toegelicht op welke manier de 

verschillende stakeholders in die stap zijn betrokken. Tot slot is een overzicht gegeven van 

de ontwerpeisen van de geïmplementeerde stap. In dat schema is het soort ontwerpeis, de 

invloed die de ontwerpeis heeft én de manier waarop de ontwerpeis is toegepast benoemd. 

Het doel van deze paragraaf is om inzicht te verschaffen in het implementatieproces en om 

te beschrijven hoe de ontwerpeisen en stakeholders bij de implementatie van de 

verschillende stappen zijn verwerkt/betrokken. 

 
Na deze concrete uitwerking van de uitgevoerde stappen is in 5.1 een implementatieplan 

gemaakt, waarin de die nog uitgevoerd moeten worden staan beschreven.  

 

De stappen die nog geïmplementeerd dienen te worden, zijn beschreven in het 

implementatieplan in paragraaf 5.2. Tot slot is in paragraaf 5.3 een kosten-batenanalyse 

gemaakt, waarin de geschatte investeringen en opbrengsten van het interventieontwerp 

inzichtelijk zijn gemaakt, waarbij ook een schatting is gedaan over de verwachtte return on 

investment. 

 
X X X 
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5.1 IMPLEMENTATIEPLAN  
In deze paragraaf is een implementatieplan uitgewerkt. In dit plan zijn de nog niet 

geïmplementeerde stappen uitgewerkt en in een schema gezet, waarbij concreet is 

aangegeven wie welke activiteit op welk moment uitvoert. Na het implementatieplan zijn de 

investeringen en opbrengsten van het hele verandertraject aan de hand van een kosten-

batenanalyse in kaart gebracht, waarbij een inschatting van de terugverdientijd is gemaakt.  

Op dit moment bevindt X zich in de eerste stap (ontwerp) van de tweede fase (Do). De eerste 

workshop is gegeven en de tweede staat gepland. In het onderstaande overzicht zijn de nog 

uit te voeren acties weergeven: 
 

 

Fase 2: Do Fase 3: Check Fase 4: Act 

Ontwerp Implementatie Kwantitatief Kwalitatief Ontwerp Implementatie 

1. Workshop II  3. 

Implementatieplan 

maken 

5. Verzuimdata 

analyseren 
7. Feedback X 9. Ontwerp 

herzien 

10. 

Implementatieplan 

maken 

2.Vervolginterventies 

uitwerken 

4. Interventie 

uitvoeren 

*6. Enquête 

uitzetten & 

analyseren 

8. 

Terugkoppeling 

check 

  

 
 

Uitwerking 

X X X 
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5.2 KOSTEN- EN BATENANALYSE 
Tot slot zijn de investeringen en opbrengsten van het ontwerp inzichtelijk gemaakt. De 

kosten zijn verdeeld in activiteiten met eenmalige kosten en activiteiten met terugkerende 

kosten. Voor de volledigheid zijn ook de gemaakte kosten van de activiteiten die al zijn 

geïmplementeerd ook meegenomen in de analyse. Na de kosten zijn de baten weergeven en 

is een schatting van de terugverdientijd gemaakt.   

 

Eenmalig kosten 

X X X 

 

Terugkerende kosten 

X X X 

 

Baten 

Zoals in de strategiekaart in paragraaf 4.1 is te zien, leidt het verbeteren van de mentale 

arbeidsomstandigheden tot een vermindering in het verzuim en een vergroting van de 

productiviteit (Latif, 2013).  

 

Ziekteverzuim 

X X X 

Productiviteit 

X X X 

 

Terugverdientijd  

X X X 

Dit houdt in dat de investeringen na één jaar en elf maanden zijn terugverdiend. Het jaar 

daarop zal het ontwerp verwachting meer dan tienduizend euro opleveren. Kortom, het 

ontwerp levert de afdeling X na verloop van tijd naar verwachting aanzienlijk financieel 

voordeel op. Dit houdt in dat als het ontwerp organisatie breed wordt uitgerold de besparing 

nog vele male groter zal zijn. De investeringen zijn dus zeker de moeite waard!  
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BIJLAGE 1: OPDRACHTGEVER 

 

1.1 NOTULEN INTAKEGESPREK  
Datum: 06-01-2021 

Deelnemers: HR Manager/ opdrachtgever 

Onderwerp: Intakegesprek  

X X X 
 

 

1.2 MAIL AANLEIDING ONDERZOEK 
X X X 

 

 

1.3 MAIL PMO 
X X X 
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BIJLAGE 2: NOTULEN INTERVIEWS VOORONDERZOEK 
 

Datum: 08-02-2021 

Deelnemers: Manager X 

Onderwerp: Verkennend interview  

X X X 

 

Datum: 08-02-2021 

Deelnemers: Directeur X 

Onderwerp: Verkennend interview  

X X X 

 

Datum: 09-02-2021 

Deelnemers: Manager X 

Onderwerp: Verkennend interview  

X X X 

 

Datum: 11-02-2021 

Deelnemers: Manager X 

Onderwerp: Verkennend interview 

X X X 

 

 

Datum: 17-02-2021 

Deelnemers: Manager X 

Onderwerp: Verkennend interview 

X X X 
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BIJLAGE 3: ORGANISATIEANALYSES 
In deze bijlage zijn verschillende organisatie-analyses weergeven. Als eerste is er een 

algeheel beeld gegeven van de organisatie door middel van een Business Model Canvas. 

Vervolgens is er dieper op de interne organisatie ingegaan middels het 7S-model. Daarna is 

de macro-omgeving van de organisatie in kaart gebracht met behulp van de DESTEP-analyse 

en tot slot is de interne- en externe situatie van X “samengevat” in een SWOT-analyse. Op 

basis van deze organisatie-analyses is de contextanalyse (hoofdstuk 1.3) gemaakt.  

 

3.1 BUSINESS MODEL CANVAS   
Het Business Model Canvas bestaat uit negen bouwstenen en omvat alle aspecten van X. 

Binnen het model staat de waardeproposities van de organisatie centraal. Het model dient 

als tool de interne- en externe sterken en zwaktes te inzichtelijk te maken. 

X X X 

 

 

3.2 7S-MODEL 
Het 7S-model is een hulpmiddel om aan de hand van zeven factoren de prestaties van een 

organisatie te kunnen analyseren. In tijden van verandering en/of bij het ontwerpen en 

implementeren van nieuwe ontwerpen biedt dit model waardevolle informatie waar men 

rekening mee moet houden.  

X X X 

 

 

3.3 DESTEP 
Met de DESTEP-analyse wordt de macro-omgeving van een organisatie in kaart gebracht. Dit 

wordt gedaan door de demografische, economische, sociaal-culturele, technologische, 

ecologische en politiek-juridische invloeden te omschrijven.    

X X X 

 

 

3.4 SWOT 
Op basis van het 7S-model en de DESTEP-analyse is de SWOT-analyse gemaakt. Deze 

analyse vat in een oogopslag de interne- en externe situatie van X samen.  

X X X 
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3.5 STAKEHOLDERANALYSE  
In deze bijlage zijn de stakeholders van vooronderzoek en vervolgonderzoek geanalyseerd. 

De reden dat er twee verschillende stakeholdersanalyses is gemaakt, is omdat de betrokken 

partijen verschillen bij de twee onderzoeken. Allereerst is er een stakeholdersanalyse 

gemaakt voor het onderzoek naar de tevredenheid, motivatie en betrokkenheid van het 

personeel van X, waarna nog een analyse is gemaakt voor het onderzoek naar de mentale 

arbeidsomstandigheden binnen de afdeling X.  

 
Stakeholdersanalyse tevredenheid, motivatie en betrokkenheid 

De eerste stap in het analyseren van de stakeholders is het definiëren van de 

belanghebbenden. Dit houdt in dat alle betrokken partijen bij het onderzoeken van de 

tevredenheid, motivatie en betrokkenheid tot stakeholder wordt benoemd. Vervolgens 

kunnen deze stakeholders worden gecategoriseerd. Dit is gedaan aan de hand van de mate 

waarin de stakeholder betrokken is bij het project en de mate waarin de stakeholder invloed 

heeft op het project (Usmani, 2020). 

 

Categoriseren  

De stakeholders zijn in onderstaande tabel ingedeeld in primaire of secundaire 

stakeholders, waarbij primair inhoudt dat dat er sprake is van directe invloed op het project 

en secundair dat er sprake is van een indirecte invloed op het project en/of de 

projectresultaten. Daarnaast is iedere stakeholder ingedeeld op de mate van betrokkenheid, 

waarbij interne stakeholders vanuit de eigen organisatie bij het project zijn betrokken, 

externe stakeholder vanuit een externe partij bij het project zijn betrokken en interface 

stakeholders niet bij het project zijn betrokken, maar er wel een belang bij hebben  

X X X 

 

Prioriteren  

Nadat de stakeholder zijn gecategoriseerd is het van belang om ze te prioriteren. Dit is 

gedaan op basis van de mate waarin stakeholders belang en invloed op de tevredenheid, 

motivatie en betrokkenheid hebben (Roeder, 2013). In onderstaande tabel is een concreter 

beeld geschetst over de mate waarin de directe en indirecte stakeholders invloed en belang 

hebben. Het is een genuanceerder model dat het categorisatiemodel.  

X X X 

 

Stakeholdersanalyse Mentale Arbeidsomstandigheden X 

Ook voor het vervolgonderzoek is een stakeholdersanalyse gemaakt, waarbij de 

stakeholders als eerst zijn gecategoriseerd en vervolgens geprioriteerd.  

X X X 

 

Prioriteren 

In onderstaande tabel is een concreet beeld geschetst over de mate waarin de directe en 

indirecte stakeholders invloed en belang hebben bij dit project.  

X X X 
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BIJLAGE 4: ENQUÊTE VOORONDERZOEK 
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BIJLAGE 5: RESULTATEN ENQUÊTE  
In deze bijlage is de resultatenanalyse van de enquête weergeven. In 5.1 is de 

resultatenanalyse uitgewerkt en is toegelicht welke variabelen in aanmerking komen voor 

ader onderzoek. In 5.2 t/m 5.4 is een conclusies op de drie topics gegeven en in 5.5 is de 

variabel Mentale Arbeidsomstandigheden nader geanalyseerd.  

 

5.1 UITWERKING RESULTATEN 
Betrouwbaarheidsanalyse 

De betrouwbaarheid van de kwaliteit van de enquête is gemeten aan de hand van de 

betrouwbaarheidsanalyse. Deze analyse geeft weer in hoeverre de enquêtevragen 

consistent in verschillende situaties kan worden geïnterpreteerd door de interne 

consistentie van de indicator-vragen d.m.v. Cronbach’s alpha (hierna: α) te meten.  

Voordat de betrouwbaarheidsanalyse is uitgevoerd, zijn er enkele enquêtevragen die als 

voorspellende variabel dienden uit de dataset verwijderd. Het gaat om de vragen: 

 "Ik ben tevreden met de inhoud van mijn werk" 

 "Ik ben tevreden met mijn arbeidsvoorwaarden" 

 "Ik ben tevreden over mijn arbeidsomstandigheden" 

 "Ik ben tevreden over mijn ontwikkelmogelijkheden" 

 "Ik ben tevreden met mijn werk-doelstellingen" 

 "Ik ben tevreden over mijn ontwikkelmogelijkheden" 

 "Ik ben tevreden met de leiderschapsstijl van mijn manager" 

 

Deze vragen zijn bewust uit de dataset gehaald en dus niet meegenomen in de 

resultatenanalyses (en verdere analyses) omdat het algemene indicator-vragen zijn. Een 

aantal van deze algemene vragen over de indicatoren zijn volledig gedekt door de 

zogenaamde subindicator-vragen en de anderen zijn niet concreet genoeg om betrouwbaar 

te zijn. Daarnaast is niet over iedere indicator een algemene vraag gesteld, waardoor het 

inconsistent zou zijn om de bij de andere indicatoren wel “algemene tevredenheidsvragen” 

mee te nemen.  
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 Het onderdeel arbeidstevredenheid heeft een α van .641. 

Het verwijderen van de variabel “secundaire 

arbeidsvoorwaarden” zou voor een α -stijging van .001 

zorgen. De vuistregel omtrent het verwijderen van 

variabelen is dat een stijging in α kleiner of gelijk aan .001 

niet verwijderd dient te worden (Mycelium, 2016). Bij dit 

onderdeel zijn dus geen variabelen verwijderd.   

  

 

 

Het onderdeel werkmotivatie heeft een α van .777. Zoals in 

de Item-Total Statistics tabel is te zien, was het ook niet 

nodig om bij dit onderdeel variabelen te verwijderen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 11: Reliability Statistics Arbeidstevredenheid 

Figuur 12: Item-Total Statistics Arbeidstevredenheid 

Figuur 13: Reliability Statistics Werkmotivatie 

Figuur 14: Item-Total Statistics Werkmotivatie 
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Het onderdeel affectieve betrokkenheid heeft een α 

van .863. Van de negen variabelen zijn er drie 

verwijderd. De variabelen die eruit zijn gehaald zijn: “L. 

situa_Gedrag”, “L. crisis_orien” en “R. Ontm_Pers”. De 

topic begon met een α van .606. Na het verwijderen 

van “L. situa_Gedrag” werd dat .728. Deze waarde 

steeg na het verwijderen van “L. crisis_orien” naar 

.799 en tot slot na het verwijderen van “R. Ontm_Pers” 

verder naar .863.  

 

De vuistregel omtrent het verwijderen van variabelen is dat het bij een stijging in α van 

kleiner of gelijk aan .001 niet verwijderd dient te worden en bij een stijging in α groter dan of 

gelijk aan .05 wel verwijderd dient te worden (Mycelium, 2016). De variabel professionele 

“R. Ontm_Prof” zou voor een α -stijging van .001 zorgen en is dus niet uit de dataset 

gehaald.  

 

 

In conclusie: een Cronbach’s alpha-waarde lager dan 0,6 is onacceptabel, vanaf de 0,7 is 

het ruim voldoende en hoger dan 0,75 is goed (Mycelium, 2016). Arbeidstevredenheid heeft 

met de waarde van .641 een acceptabele Cronbach’s Alpha-waarde, werkmotivatie heeft 

met .777 een goede Cronbach’s Alpha-waarde en affectieve betrokkenheid heeft met .864 

een zeer goede Cronbach’s Alpha-waarde. Op basis van de betrouwbaarheidsanalyse kan 

dus worden geconcludeerd dat alle drie de behandelde topics betrouwbaar zijn, waarbij 

arbeidstevredenheid voldoende betrouwbaar, werkmotivatie ruim voldoende betrouwbaar 

en affectieve betrokkenheid zeer betrouwbaar is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 15: Reliability Statistics Affectieve Betrokkenheid 

Figuur 16: Item-Total Statistics Affectieve Betrokkenheid 
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Meervoudige lineaire regressietest 

Deze analyse test de invloed van de onafhankelijke variabelen (de 

vragen over de indicatoren) op de afhankelijke variabelen (de vragen 

over de topics). De resultaten geven een beeld van de richting en 

mate waarin de verschillende indicatoren invloed hebben op de 

topics en of de invloed wel of niet significant is.  

In figuur 17 is de samenvatting van de analyse van 

arbeidstevredenheid te vinden, waarin staat dat de Adjusted R 

Square .448 is. De Adjusted R Square geeft aan hoeveel van de 

variantie in de afhankelijke variabelen wordt verklaard door de 

onafhankelijke variabelen. In dit geval is 44,8% van de variantie in 

arbeidstevredenheid verklaren. Figuur 18 geeft weer dat het model 

een P-waarde van .000 heeft en dus significant is.  

 

De Collinearity Statistics in figuur 19 laat zien in welke mate de onafhankelijke variabelen 

worden voorspeld aan de hand van de andere onafhankelijke variabelen. Met deze meet de 

invloed van de verschillende indicatoren op de topic, maar de verschillende indicatoren 

kunnen ook onderling invloed hebben op elkaar hebben. De Collinearity Statistics laat zien 

of en in hoeverre dat het geval is. De waarden van de Tolerance liggen tussen de 0 en 1. 

Een Tolerance van 0 betekent dat er perfecte collineariteit is en een waarde van 1 houdt in 

dat er helemaal geen sprake is van onderlinge invloed. Een hoge Tolerance waarde is fijn en 

de minimale waarde die het zou moeten hebben is 0.2 (Glen, 2018). VIF staat voor variance 

inflation factor en geeft aan of er sprake is van multicollineariteit. Een VIF-waarde van meer 

dan 5 houdt in dat er multicollineariteit is geconstateerd (Daoud, 2017).  

In de coëfficiënts-tabel (figuur 19) is te zien dat de collineariteit waarden goed zijn en er dus 

geen sprake is van multicollineariteit. De coëfficiënts-tabel laat ook zien dat drie variabelen 

een significante invloed op arbeidstevredenheid hebben. Dit zijn compliciteit van het werk, 

communicatie met de manager en mentale arbeidsomstandigheden. Van deze variabelen 

heeft communicatie met de manager de meeste invloed. Daarna is dat de complexiteit van 

het werk en als derde is het de mentale arbeidsomstandigheden.   

 

 

Figuur 17: Model Summar𝑦𝑏 Arbeidstevredenheid 

Figuur 18: ANOV𝐴𝑎  Arbeidstevredenheid 

Figuur 19: Coefficient𝑠𝑎 Arbeidstevredenheid 
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In figuur 20 is te zien dat het model P-waarde van .000 en 

dus daarmee significant. De Adjusted R Square van dit 

model is .435. Dit betekent dat de variabelen 43,5% van de 

variantie in werkmotivatie verklaren.  

 

De coëfficiënts-tabel in figuur 22 laat zien dat de 

collineariteit waarden goed zijn (Tolerance groter dan .2 en 

VIF kleiner dan 5) en er dus geen sprake is van 

multicollineariteit.  

 

De coëfficiënts-tabel laat ook zien dat zelfstandigheid in het 

werk, niveau van het werk en feedback op doelstellingen 

variabelen zijn met significante invloed op werkmotivatie. De 

mate van significantie verschilt iets van elkaar, maar alle 

drie zitten onder de grens van 0.5 en daarmee hebben alle 

drie de variabelen significante invloed op werkmotivatie. Van 

deze variabelen heeft zelfstandigheid in het werk de meeste 

invloed. Daarna is dat het niveau van het werk en op de 

derde plaats is dat feedback op doelstellingen.  

 

 

 

 

 

 

Figuur 20: Model Summar𝑦𝑏 Werkmotivatie 

Figuur 21: ANOV𝐴𝑎  Werkmotivatie 

Figuur 22: Coefficient𝑠𝑎 Werkmotivatie 
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Het ANOVA model (figuur 24) laat zien dat de invloed op 

de topic affectieve betrokkenheid een P-waarde van .000 

heeft en dus significant is. In figuur 23 is te zien dat de 

Adjusted R Square van dit model .154 is. Dit betekent dat 

de variabelen 15,4% van de variantie in werkmotivatie 

verklaren.  

 

In de coëfficiënts-tabel is te zien dat de collineariteit 

waarden goed zijn (Tolerance groter dan .2 en VIF kleiner 

dan 5) en er dus geen sprake is van multicollineariteit.  

De coëfficiënts-tabel in figuur 25 laat zien dat twee 

variabelen een significante invloed op affectieve 

betrokkenheid hebben.  

 

Dit zijn professionele ontwikkelmogelijkheden en attente 

manager. Van deze variabelen heeft professionele 

ontwikkelmogelijkheden de meeste invloed.  

 

 

 

 

 

In conclusie hebben alle drie de topics een model van significante waarde en is bij geen van 

de modellen is sprake van multicollineariteit. De compliciteit van het werk, de communicatie 

met de manager en de mentale arbeidsomstandigheden hebben de meeste invloed op 

arbeidstevredenheid. Zelfstandigheid in het werk, het niveau van het werk en de frequentie 

waarin men feedback op de doelstellingen ontvangt, hebben de meeste invloed op de 

werkmotivatie. Tot slot hebben professionele ontwikkelmogelijkheden en het hebben van 

een attente manager de meeste invloed op de affectieve betrokkenheid.  

 

 

 

 

Figuur 23: Model Summar𝑦𝑏 Affectieve Betrokkenheid 

Figuur 24: ANOV𝐴𝑎  Affectieve Betrokkenheid 

Figuur 25: Coefficient𝑠𝑎 Affectieve Betrokkenheid 
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5.2 CONCLUSIE ARBEIDSTEVREDENHEID 

Variabelen die een significante invloed hebben op de arbeidstevredenheid van het 

personeel van X zijn: 

 Communicatie met de manager 

 Complexiteit van het werk 

 Mentale arbeidsomstandigheden 

 

(Bij de achtergrondvariabel “leeftijd” is de categorie “>65” jaar niet representatief, omdat er 

1 respondent was en bij de achtergrondvariabel “afdeling” is de categorie “overig” moeilijk 

te generaliseren, omdat het niet bekend is welke respondenten tot die groep behoren.) 

 

Communicatie met manager is goed bij 

4 afdelingen, te weten X X X. Het is 

onvoldoende bij X en voldoende bij alle 

andere afdelingen.  

 

Dit is een onderwerp dat veel invloed 

heeft en voldoende is bij alle afdelingen 

behalve X.  

 

 

 

 

 

Complexiteit van werk is goed bij de 

afdelingen X X X en voldoende bij de 

rest van de afdelingen.  

 

Er kan dus worden gesteld dat men 

over het algemeen (erg) tevreden is met 

de complexiteit van hun werk. 

 

 

 
 

De mentale arbeidsomstandigheden zijn 

goed bij X en is voldoende bij sales en X. 

Ook is het voldoende bij X X X maar bij 

deze afdelingen is o.b.v. de scores wel 

verbetering te behalen.  

Tot slot is dit onderwerp echter 

onvoldoende bij de afdelingen X en X. 
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5.3 CONCLUSIE WERKMOTIVATIE 

Variabelen die een significante invloed hebben op de werkmotivatie van het personeel van X 

zijn: 

 Zelfstandigheid in werk 

 Niveau van werk 

 Feedback op doelstellingen 

 

Zelfstandigheid in werk scoort voldoende 

bij X en X en goed bij alle andere 

afdelingen. Dit onderdeel heeft een hele 

hoge gemiddelde score en er kan worden 

gesteld dat men over het algemeen erg 

tevreden is met de mate van 

zelfstandigheid in hun werk. Dit is goed 

nieuws, omdat het relatief veel invloed 

heeft op hun motivatie. 

 

 

 

 

 
Niveau van werk scoort nergens 

onvoldoende. Het zou iets beter kunnen 

bij X X X, maar over het algemeen is het 

voldoende.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Feedback op doelstellingen scoort goed 

bij het X en voldoende bij X X X. Het is 

ook voldoende bij X X X, maar bij deze 

afdelingen mag o.b.v. de scores nog iets 

beter. Tot slot is dit onderdeel 

onvoldoende bij X. 
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5.4 CONCLUSIE AFFECTIEVE BETROKKENHEID 

Variabelen die een significante invloed hebben op de affectieve betrokkenheid van het 

personeel van X zijn: 

 Professionele ontwikkelmogelijkheden 

 Attente manager 

 
De professionele 

ontwikkelmogelijkheden zijn goed bij 

het X en X. Dit houdt in dat die 

afdelingen over het algemeen erg 

tevreden zijn met de mate waarin ze 

de mogelijkheid hebben op zich op 

professioneel gebied te ontwikkelen.  

Het is voldoende bij Plant 1, plant 2, 

X en X en ook bij X X X maar bij de 

vijf laatst genoemde afdelingen is er 

nog verbetering te behalen. Tot slot 

is dit onderdeel onvoldoende bij X.  

 

 

 
De mate waarin men zijn/haar 

manager attent vindt is goed/hoog 

bij de afdelingen X X X maar (net) 

onvoldoende bij de afdeling X.  
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5.5 CONCLUSIE MENTALE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 

Ook de scores op mentale arbeidsomstandigheden zijn op zijn 

o.b.v. de verschillende achtergrondvariabelen verder 

geanalyseerd. In figuur 40 is te zien dat de mentale 

arbeidsomstandigheden het minst goed zijn beoordeeld op de 

afdeling X, gevolgd bij de afdeling X. Deze twee afdelingen scoren 

onder het gemiddelde. Zowel X als X hebben deze variabele met 

een onvoldoende beoordeeld. Van de afdeling X heeft 52% van 

de medewerkers de enquête ingevuld. Bij X gaat het om 48% van 

de medewerkers. Dit zijn dus representatieve groepen. 

 

Figuur 41 geeft een overzicht van de mentale 

arbeidsomstandigheden o.b.v. leeftijdscategorieën waarin is te 

zien dat medewerkers tussen 25 en 44 jaar gemiddeld 

ontevreden zijn met de mentale arbeidsomstandigheden. De 

score van de categorie >65 wordt niet meegenomen, omdat het 

geen representatieve groep is aangezien die groep 1 respondent 

bevat. De gemiddelde score van de medewerkers tussen 25 en 

44 jaar scoren gemiddeld neutraal (dus niet onvoldoende).  

 

Tot slot is in figuur 42 te zien dat de groep medewerkers die 5 tot 

10 en de groep die langer dan 40 jaar in dienst zijn het minst 

tevreden zijn over de mentale arbeidsomstandigheden en dit met 

een onvoldoende hebben beoordeeld.  

 

Conclusie mentale arbeidsomstandigheden 

Op basis van deze analyses is duidelijk geworden dat van de drie 

achtergrondvariabelen de afdeling waar men werkt en de 

leeftijdscategorie waarin ze zitten het meeste inzicht geeft in waar 

het de onvrede met name heerst. Er kan worden geconcludeerd 

dat: 

 X en X ontevreden zijn over de mentale 

arbeidsomstandigheden  

 De afdeling X het minst tevreden is met de mentale 

arbeidsomstandigheden 

 Medewerkers tussen de 25 en 44 jaar het minst tevreden 

zijn over de mentale arbeidsomstandigheden 

 Medewerkers die 5 tot 10 jaar- en medewerkers die langer dan 40 jaar in dienst zijn, 

zijn gemiddeld ontevreden over de mentale arbeidsomstandigheden 

 

 

 

 

 

Figuur 40: Report "mentale 

arbeidsomstandigheden" & “afdeling” 

Figuur 41: Report “mentale arbeidsomstandigheden” & 

“leeftijd” 

Figuur 42: Report "mentale arbeidsomstandigheden" & 

"dienstverband" 
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BIJLAGE 6: OPERATIONALISERINGSSCHEMA INTERVIEWS 

De interviews zijn semigestructureerd, wat wil zeggen dat de interviewonderwerpen zijn 

vastgesteld, maar dat de vragen en de volgorde daarvan niet zijn voorbereid. De 

interviewonderwerpen zijn gebaseerd op de verdiepende literatuurstudie.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisatorische factoren Persoonlijke factoren Omgevingsfactoren 

Taakeisen Roleisen Interpersoonlijke 

eisen 

Persoonlijke 

eigenschappen 

Omgaan met 

stress 

Thuiswerken 

Taakvariatie Rolconflict Conflicten Perceptie Gedrag/cognitief Werk-privé balans 

Taakidentiteit Rol-

dubbelzinnigheid 

Pesterijen Werkervaring Probleem/emoti

egericht 

Communicatie 

Autonomie Rol-overbelasting Misbruik & 
intimidatie 

Sociale steun   

Feedback Ruis/dagelijks 
gedoe 

 Locus of control   

Werkoverbelasting   Zelfeffectiviteit   

Deadlines   Neurotisme   

Werksfeer      
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BIJLAGE 7: ONDERZOEKSOPVOLGING 
X X X 
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BIJLAGE 8: PROCESONTWERP 
Plan 

Probleemanalyse: Aan de hand van de enquête wordt de tevredenheid, motivatie en betrokkenheid 

van personeel gemeten en geanalyseerd, waarna op basis van de resultatenanalyse wordt besloten 

waar is nader onderzoek naar zal worden gedaan. De enquête dient als basis en aanleiding voor het 

starten van een nieuw verbetertraject rondom tevredenheid, motivatie en/of betrokkenheid én als 

evaluatiemiddel om het proces van tevredenheid, motivatie en/of betrokkenheid te evalueren.  

 

Diagnose: Op basis van de probleemanalyse wordt nader onderzoek gedaan naar het 

verbeteronderwerp en de betrokken partijen. Dit wordt gedaan doormiddel van literatuuronderzoek, 

Best Practices, interne data-analyses en interviews met stakeholders. Het doel van de diagnose is 

om zowel theoretische als praktische inzichten in de problematiek te verkrijgen die de basis zullen 

vormen voor het verbeterontwerp. 

 

Do 

Ontwerp: Aan de hand van ontwerpeisen van relevante stakeholders wordt een verbeterinterventie 

ontworpen. Het doel van het ontwerp is om plug-and-play oplossing voor het betreffende probleem te 

hebben waar alle betrokken partijen achter staan. 

 

Implementatie: Er wordt een implementatieplan gemaakt waarin de stappen, rollen en 

verantwoordelijkheden concreet zijn beschreven en waarbij de kosten en baten inzichtelijk zijn 

gemaakt. Het doel van het implementatieplan is om het ontwerp concreet, praktisch en uitvoerbaar 

te maken, waardoor het plan daadwerkelijk uitgevoerd kan worden. 

 

Check 

Kwantitatief: De effectiviteit van het ontwerp wordt gemeten door de kwantitatieve data van de plan-

fase opnieuw te analyseren en eventuele verschillen in data in kaart te brengen om daar vervolgens 

conclusies uit te trekken. Het doel van de kwantitatieve check is om de effectiviteit van het ontwerp 

in cijfers uit te kunnen drukken en op basis daarvan vervolgplannen te maken. 

 

Kwalitatief: De effectiviteit van het ontwerp wordt gemeten door de kwalitatieve data van de plan-

fase opnieuw te analyseren en eventuele verschillen in data in kaart te brengen om daar vervolgens 

conclusies uit te trekken. Het doel van de kwalitatieve check is om in de effectiviteit van het ontwerp 

in meer diepgang en detail uit te kunnen drukken en op basis daarvan vervolgplannen te maken. 

 

Act 

Ontwerp: Op basis van de checks wordt door middel van ontwerpsessie(s) bepaald wat de 

vervolgplannen van het verbetertraject zijn. Het doel is om in overeenstemming een weloverwogen 

beslissingen te nemen over het vervolg van het verbetertraject. 

 

Implementatie: Indien is besloten om op wat voor manier dan ook verder te gaan met het 

verbetertraject, wordt het implementatieplan van het ontwerp herzien of een heel nieuw 

implementatieplan gemaakt. Het doel van het implementatieplan is om het ontwerp concreet, 

praktisch en uitvoerbaar te maken, waardoor het plan daadwerkelijk uitgevoerd kan worden. 
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Ontwerpeisen Proces 

 

 

 

 

Ontwerpeisen Proces 

Wie Functionele eisen Gebruikers eisen Randvoorwaarden Ontwerpbeperkingen Aandachtpunten Succescriteria 

 

Fase 1: Plan  
 

Probleemanalyse 

Opdrachtgever  *Enquête een keer 

per twee jaar 
*HR Manager voert 

probleemanalyse uit 
*Besluit samen met 

LT het dominante 
thema 

    

Diagnose 

Opdrachtgever  *HR adviseur voert 
diagnose uit 

    

 

Fase 2: Do  
 

Ontwerp 

Opdrachtgever  *HR adviseur 

ontwerpt interventie 
uit HR 

  *In samenwerking 

met stakeholders 

 

Implementatie 

Opdrachtgever  *HR adviseur maakt 
implementatieplan 

*HR adviseur besluit 
in samenspraak met 

HR Manager wanneer 
checks zullen 

plaatsvinden 

 *In samenwerking 
met stakeholders 

 

 
Fase 3: Check 

 

Kwantitatief 

Opdrachtgever  *HR adviseur voert 
check uit 

  *Frequentie van 
check afhankelijk van 

interventie en is 

verwerkt in 
implementatieplan 

 

Kwalitatief 

Opdrachtgever  *HR adviseur voert 

check uit 

  *Frequentie van 

check afhankelijk van 
interventie en is 

verwerkt in 
implementatieplan 

 

 

Fase 4: Act 
 

Ontwerp 

Opdrachtgever  *HR adviseur initieert 
en organiseert 

ontwerpsessies 
*Stakeholders 

aanwezig bij 
ontwerpsessies 

   *Overeenstemming 
stakeholders over 

ontwerp 

Implementatie 

Opdrachtgever  *HR adviseur 

verantwoordelijk voor 
implementatieplan 
*Stakeholders actief 
betrokken bij creatie 

van 
implementatieplan 

  *HR adviseur rol van 

procesbewaker 
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BIJLAGE 9: ONTWERPEISEN X 
X X X 
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BIJLAGE 10: ENQUÊTE RESULTATEN NIEUWSBRIEF 
X X X 
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BIJLAGE 11. BEWIJS ONTWERPEISEN 

11.1 PRESENTATIE RESULTATEN 
X X X 

 

11.2 UPDATES VOORTGANG 
X X X 

 

11.3 REMINDERS ENQUÊTE  
X X X 

 

11.4 MAIL DIAGNOSE X 
X X X 
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BIJLAGE 12: INTERVENTIES 

In deze bijlagen zijn de draaiboeken en PowerPoints van de workshops te vinden.  

 

12.1 DRAAIBOEK WORKSHOP 1 
X X X 

 

12.2 WORKSHOP 1 
X X X  

 

12.3 DRAAIBOEK WORKSHOP 2 
X X X 

 

12.4 WORKSHOP 2 
X X X 
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BIJLAGE 13: STAKEHOLDERSOVERLEG 
X X X 
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BIJLAGE 14: ONTWERPEISEN STAKEHOLDERS 
Datum: 18-02-2021 

Deelnemers: Management  

Onderwerp: Feedback vooronderzoek 
X X X 

 
Datum: 17-02-21 - 01-02-21 

Deelnemers: Opdrachtgever  

Onderwerp: Feedback Methoden Enquête  

X X X 

 

Datum: 30-04-2021 

Deelnemers: Management & HR 

Onderwerp: Feedback Resultaten Vooronderzoek 

X X X 

 

Datum: 30-04-2021 

Deelnemers: Opdrachtgever  

Onderwerp: Feedback Concept Ontwerp 

X X X 

 
Datum: 03-05-2021 

Deelnemers: Manager X 

Onderwerp: Feedback Concept Ontwerp 

X X X 

 
Datum: 03-05-2021 

Deelnemers: Opdrachtgever  

Onderwerp: Feedback Workshop X 

X X X 

 

Datum: 05-05-2021 

Deelnemers: Opdrachtgever & X 

Onderwerp: Feedback Workshop X 

X X X 

 

Datum: 06-05-2021 

Deelnemers: X Manager 

Onderwerp: Feedback Workshop X 

X X X 

 

Datum: 10-05-2021 

Deelnemers: Opdrachtgever & X Manager 

Onderwerp: Feedback Workshop X 

X X X 
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BIJLAGE 15: KOSTEN-BATENANALYSE 
In deze bijlage is de onderbouwing van de kosten-batenanalyse te vinden. In 15.1 is een 

uitwerking van de loonkostenberekening gegeven, in 15.2 zijn de eenmalige projectkosten 

te vinden en in 15.3 de jaarlijks-terugkerende kosten.  

 

15.1 BEREKENING LOONKOSTEN  
X X X 

 

15.2 EENMALIGE PROJECTKOSTEN 
X X X 

 

15.2 JAARLIJKS-TERUGKERENDE KOSTEN  
X X X 
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