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Voorwoord
De laatste decennia worden werknemers steeds meer gezien als mensen met gevoelens en
voorkeuren. Zowel managementliteratuur als wetenschappelijke literatuur schenkt de laatste
jaren veel aandacht aan medewerkers; hoe zijn medewerkers te motiveren? Hoe krijgen we
medewerkers zo betrokken mogelijk? Zo is bijvoorbeeld de rol die managementstijl heeft op
medewerkers, en hun motivatie om te werken, een breed onderzocht onderwerp. Waar
echter tot op heden geen uitputtend onderzoek naar is gedaan is de vraag hoe de maximale
potentie voor innovatie uit medewerkers te halen is. De in dit rapport beschreven studie richt
zich op deze niche, door te kijken naar redenen voor het nemen van verbeterinitiatief door
medewerkers.
Dit rapport is geschreven door Frank Wijchgel, master student toegepaste
communicatiewetenschap aan de Universiteit Twente. Ik deed bij Involve, specialisten in
interne communicatie, onderzoek in het kader van mijn afstudeerstage. Mijn interesse voor
menselijke motivatie bleek goed te combineren met interesse vanuit zowel Involve als
Universiteit Twente voor het maximaliseren van innovatiepotentie van medewerkers en de rol
die interne communicatie hierin speelt. Het rapport is gebaseerd op wetenschappelijk
onderzoek. De schrijfstijl en indeling is echter aangepast om de leesbaarheid en helderheid
te vergroten.
Mijn dank gaat uit naar iedereen die dit onderzoek mogelijk heeft gemaakt. Allereerst
natuurlijk alle collega’s van Involve, waarvan in het bijzonder Ilse van Ravenstein en Ellen van
den Haak. Zij kwamen regelmatig met zeer verhelderende inzichten. Ten tweede gaat mijn
dank uit naar Mark van Vuuren van Universiteit Twente voor zijn gedegen ondersteuning en
zijn flexibiliteit ten aanzien van dit, universitair gezien enigszins onconventionele,
onderzoek. Last but not least gaat mijn dank uit naar Cendris Nijmegen, waar ik mijn data
heb verzameld. Graag bedank ik Arjan Meijer en Roeland Segers voor het faciliteren van mijn
onderzoek en de bijzondere flexibiliteit die zij hierbij hebben laten zien. En natuurlijk gaat
mijn dank uit naar alle respondenten die de tijd hebben genomen om mijn vragen te
beantwoorden.
Frank Wijchgel,
Augustus, 2009
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Samenvatting
Dit rapport doet verslag van onderzoek naar het benutten van de innovatiepotentie van
werknemers. Specifiek op het gebied van het nemen van initiatief voor verbetering. Het
onderzoek is opgezet en gerealiseerd door Frank Wijchgel, master student
communicatiewetenschap aan de Universiteit Twente, in samenwerking met Involve,
specialisten in interne communicatie. Voor dit onderzoek is allereerst wetenschappelijke
literatuur geraadpleegd om een beeld te krijgen van aanwezige kennis op het gebied van
verbeterinitiatief. Hieruit bleek dat er nog geen studie gedaan is die zich richt op het totaal
aan mogelijkheden om de maximale potentie voor verbeterinitiatief uit medewerkers te
halen. Dit onderzoek heeft daarom als doel gesteld om in de praktijk te kijken wat
werknemers nu daadwerkelijk beïnvloedt in het al dan niet nemen van verbeterinitiatief.
Immers, met deze kennis kan een beeld geschetst worden van manieren waarop de
maximale innovatiepotentie van werknemers te benutten is. Het praktijkonderzoek is
uitgevoerd bij dienstverlener Cendris, vestiging Nijmegen.
Bij Cendris Nijmegen zijn 25 medewerkers geobserveerd en geïnterviewd. Analyse van de
observaties en interviews heeft geleid tot een lijst van gebeurtenissen en omstandigheden
die respondenten beïnvloeden in het al dan niet nemen van verbeterinitiatief. Van deze lijst
bleken vier zaken prominent van invloed op het al dan niet nemen van verbeterinitiatief: (1)
de mate van vrijheid die respondenten ervaren voor het nemen van initiatief, (2) de relatie
die respondenten hebben met de direct leidinggevende, (3) het al dan niet uitvoeren van een
door respondenten aangegeven verbeterinitiatief door de leidinggevende en (4) het al dan
niet verkrijgen van terugkoppeling van de leidinggevende over een aangegeven
verbeterinitiatief. Hiernaast bleken ook werksfeer, werkplezier, verplichte targets, beloning,
informatievoorziening, ownership, toekomstplannen en sociale druk van invloed op het al
dan niet nemen van verbeterinitiatief door respondenten.
Ook is onderzocht wat de doelen zijn die respondenten nastreven wanneer zij
verbeterinitiatief nemen. De drie meest prominente doelen die zij nastreven zijn (1) het
creëren of in stand houden van een positief zelfbeeld, (2) baanbehoud en (3) behouden of
verhogen van werkplezier.
Om een praktisch beeld neer te zetten van de wijze waarop de maximale innovatiepotentie
van medewerkers is aan te boren, is nog een interpretatieslag gemaakt. De beïnvloedende
gebeurtenissen en omstandigheden en de doelen die respondenten nastreven zijn hiervoor
vertaald naar een praktisch advies. Uit deze vertaling blijkt dat er twee belangrijke
hoofdthema’s zijn in het benutten van de maximale innovatiepotentie van medewerkers: (1)
het creëren van een organisatiebreed verbeterklimaat en (2) de rol van de direct
leidinggevende.
Vooral in deze rumoerige tijden is het belangrijk om de maximale innovatiepotentie van
werknemers te benutten. Werknemers vormen immers een belangrijke bron voor innovatie
en ideeën voor verbetering. Dit onderzoek biedt handvatten om deze menselijke potentie
maximaal te benutten.
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Inleiding
Zowel in de managementliteratuur als in de wetenschappelijke literatuur wordt de laatste
decennia in toenemende mate aandacht besteed aan medewerkers binnen ondernemingen.
Waar men vroeger vooral een instrumentele en procesmatige insteek had en zocht naar
mogelijkheden om medewerkers zo efficiënt mogelijk (fysieke) arbeid te laten verrichten, ligt
de nadruk tegenwoordig veel meer op de medewerkers zelf. Een pakkend voorbeeld van
deze veranderde denkwijze zijn de Hawthorne studies. Hierbij werd getracht de
productiviteit van medewerkers te verhogen door variaties aan te brengen in de
lichtintensiteit op de werkplek. Uiteindelijk werd echter geconcludeerd dat medewerkers
beter gingen presteren doordat zij (onderzoeks)aandacht kregen. Hoewel ook deze conclusie
inmiddels onder vuur ligt, wordt de werknemer sindsdien steeds minder gezien als ruwe
‘productiefactor’ en steeds meer als mens met gevoelens en voorkeuren. Ook wordt steeds
duidelijker dat werkgevers op deze gevoelens en voorkeuren dienen in te spelen om de
maximale potentie uit de werknemers te halen.
Één van de meer recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van het benutten van de
potentie van werknemers is het idee dat zij niet alleen belangrijk zijn voor het zo goed
mogelijk laten verlopen van de bestaande werkwijzen, maar dat zij ook een cruciale rol
kunnen spelen bij verbetering hiervan. Waar echter tot op heden weinig onderzoek naar is
gedaan, is de ‘waarom’ vraag hierachter. Waarom zijn medewerkers gemotiveerd (of
gedemotiveerd) om te innoveren of een verbetering in gang te zetten? In de dagelijkse
praktijk van veranderingen en communicatie loopt men al langer aan tegen drijfveren van
mensen en de vraag waarom en wanneer medewerkers wel of niet innoveren en
verbeteringen doorvoeren. Deze studie heeft daarom getracht een zo compleet mogelijk
praktisch beeld neer te zetten van de manieren om de maximale innovatiepotentie van
medewerkers aan te boren, door te kijken naar redenen voor het al dan niet nemen van
verbeterinitiatief door medewerkers. Daarvoor is de volgende onderzoeksvraag gesteld:
Wat beïnvloedt medewerkers in het nemen van verbeterinitiatief?
Er blijken echter geen studies te bestaan die zich specifiek gericht hebben op het fenomeen
“verbeterinitiatief”. Daarom is voor deze studie een nieuwe definitie gecreëerd van
verbeterinitiatief (in de werkcontext):
Verbeterinitiatief is het identificeren en het uitvoeren of aangeven van mogelijke
verbeteringen op het gebied van werkinhoud of werkomstandigheden/-omgeving.
Wel zijn er studies gedaan naar soorten gedrag die gerelateerd zijn aan verbeterinitiatief
zoals beschreven in de bovenstaande definitie. Zo is bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar:
voice behavior (van Dyne & LePine, 1998), taking charge (Morrisson & Phelps, 1999),
personal initiative (Frese, Fay & Hillburger, 1997), task revision (Staw & Boettger, 1990),
innovation (Scott & Bruce, 1994), constructive deviance (Galperin & Burke, 2006) en change
oriented organizational citizenship behavior (Choi, 2007). Omdat een extensieve vergelijking
tussen deze concepten en verbeterinitiatief zoals gebruikt in deze studie te ver gaat voor dit
rapport, wordt hiervoor verwezen naar de bijbehorende wetenschappelijke rapportage1. Wel
kan gesteld worden dat alle bovenstaande concepten, inclusief verbeterinitiatief zoals in
deze studie is onderzocht, vormen zijn van zogenaamd “extra role behavior”. Extra role
behavior wordt door van Dyne en LePine (1998) beschreven als “extra-role behavior is
positive and discretionary. It is (1) not specified in advance by role prescriptions, (2) not
recognized by formal reward systems, and (3) not a source of punitive consequences when
not performed by job incumbents.(p. 108).
De studies over soorten extra role behavior die aan verbeterinitiatief gerelateerd zijn,
hebben tot verschillende interessante conclusies geleid. Zo is bewezen dat de volgende
1

Te vinden op www.involve.eu onder downloads en op http://essay.utwente.nl
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factoren invloed hebben op (één of meer van) de bovenstaand beschreven vormen van extra
role behavior: organisatiekarakteristieken zoals visie en innovatief klimaat (Choi, 2007),
transformationeel leiderschap en een “social exchange relationship” (Bettencourt, 2004),
managementstijl (LePine & van Dyne, 1998), perceptie van de openheid van het
topmanagement voor suggesties en veranderingen door medewerkers (Morrisson & Phelps,
1999), de mate van autonomie die werknemers in hun werk hebben (Hornung & Rousseau,
2007), de manier waarop doelen richting medewerkers aangegeven worden (Staw & Boettger,
1990), de relatie tussen medewerker en leidinggevende, de verwachtingen van de
leidinggevende en steun voor innovatie (Scott & Bruce, 1994). Geen van deze studies heeft
echter een praktisch totaalbeeld neergezet van factoren die extra role behavior beïnvloeden.
Laat staan een totaalbeeld van factoren die specifiek van invloed zijn op verbeterinitiatief.
Omdat dit onderzoek zich wel richt op het neerzetten van een totaalbeeld van factoren die
van invloed zijn op verbeterinitiatief, en zodoende doelt op het neerzetten van een beeld van
de wijze waarop de maximale innovatiepotentie van medewerkers is aan te boren, is
gekozen voor kwalitatief onderzoek. Er zijn dus geen enquêtes of voorgestructureerde
vragenlijsten gebruikt. Door middel van observatie en interviews is een praktisch en objectief
beeld verkregen van gebeurtenissen en omstandigheden die medewerkers (de)motiveren in
het nemen van initiatief voor een verbetering. Deze (de)motiverende omstandigheden en
gebeurtenissen zijn vervolgens verder gespecificeerd en uitgediept in diepte-interviews. De
resultaten hiervan vindt u terug in het hoofdstuk “Resultaten”.
In het hoofdstuk “conclusies en aanbevelingen” is uiteindelijk aan de hand van de
gespecificeerde (de)motiverende omstandigheden en gebeurtenissen een beeld geschetst
van de manier waarop de maximale innovatiepotentie van medewerkers aan te boren is, met
nadruk op het gebied van verbetering. De rol van interne communicatie komt hierin
prominent naar voren. Maar eerst wordt in het volgende hoofdstuk “Onderzoeksopzet” een
uitgebreider beeld geschetst van de manier waarop het onderzoek is uitgevoerd.
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Onderzoeksopzet
Dit hoofdstuk beschrijft de kwalitatieve onderzoeksopzet die gebruikt is voor het uitvoeren
van dit onderzoek. Hiervoor wordt allereerst geschetst welke onderzoekstechnieken gebruikt
zijn. Vervolgens wordt bij “Case en Respondenten” beschreven waar het onderzoek is
uitgevoerd en hoe de respondentgroep er uit zag. Het antwoord op de vraag hoe de
onderzoekstechnieken in de case gebruikt zijn staat beschreven in “uitwerking
onderzoekstechnieken”. Om het rapport overzichtelijk te houden is dit gedeelte opgenomen
in bijlage 1.
Onderzoekstechnieken
Observatie
De onderzoeker heeft op verschillende plekken en manieren geobserveerd om tot een
praktisch en objectief beeld te komen van de gebeurtenissen en omstandigheden die
medewerkers (de)motiveren in het nemen van initiatief voor verbetering. Allereerst is de
onderzoeker letterlijk naast respondenten te gaan zitten om een beeld te krijgen van de
wijze waarop respondenten werken. Ook is de onderzoeker meegelopen met
leidinggevenden, en is zodoende een beeld verkregen van de interactie tussen respondenten
en leidinggevenden. De onderzoeker is hiernaast regelmatig aanwezig geweest bij
vergaderingen. De geobserveerde situaties hebben vaak geleid tot inspiratie en
aanknopingspunten voor gerichte vraagstelling tijdens de interviews.
Interviews
Bij de interviews is de nadruk gelegd op gebeurtenissen op het communicatieve en
menselijke vlak. Aan het begin van deze studie werd namelijk verwacht dat gebeurtenissen
op deze gebieden een grote invloed zouden hebben op motivatie van werknemers om te
innoveren en initiatief te nemen voor verbetering. Om de nadruk op deze gebeurtenissen te
leggen is de Critical Incident Technique (Flanagan, 1954) gekozen als interviewtechniek. De
Critical Incident Technique richt zich namelijk, zoals de naam al doet vermoeden, op
belangrijke gebeurtenissen: zogenaamde kritieke incidenten.
Analyse: Grounded theory
De tekst die (in grote hoeveelheden) uit de interviews is voortgekomen moest natuurlijk ook
geanalyseerd worden. Hiervoor is gebruik gemaakt van de procedures van de Grounded
Theory (Strauss & Corbin, 1990). De Grounded Theory biedt technieken en handvatten voor
het ontwerpen van theorie vanuit data die in de praktijk verzameld wordt. Het is een
inductieve methode die ervoor zorgt dat de gevormde theorie een zo goed mogelijke ‘fit’
heeft met de onderzochte praktijksituatie.
Praktisch gezien houdt de methode in dat alle beschikbare data (hier uitwerkingen van
interviews en observaties) grondig onderzocht wordt op overeenkomsten (hier wat betreft
(de)motiverende gebeurtenissen en omstandigheden). Aan deze overeenkomstige
gebeurtenissen en omstandigheden wordt vervolgens een beschrijvende label toegekend.
Deze labels worden vervolgens gecategoriseerd waardoor ‘factoren’ ontstaan. Dit zijn
gebeurtenissen en omstandigheden die als het ware veralgemeniseerd zijn. Wanneer er
bijvoorbeeld meerdere labels waren toegekend die te maken hebben met de relatie met de
teamleider, dan kwam resulteerde dit in de factor “relatie met de leidinggevende”. Alle
factoren vormen samen de uitkomst van dit onderzoek.
In bijlage 1 “Uitwerking onderzoekstechnieken” is deze werkwijze in groter detail terug te
vinden.
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Case en Respondenten
Als case is gekozen voor een grote Callcenter organisatie: Cendris. Meer specifiek is
onderzoek gedaan op één belvloer van de vestiging Cendris Nijmegen. De keuze voor deze
case is gemaakt op basis van een inschatting van het aantal vrijheidsgraden dat de
medewerkers (callcenter agents) van dit bedrijf hebben. De vrijheid die medewerkers hebben
om initiatief te nemen voor verbetering wordt beïnvloed door (1) de afhankelijkheid van
collega’s bij het uitvoeren van taken, en (2) de mate waarin het management controleert en
toezicht houdt (Zie ook Wrzesniewski & Dutton, 2001).
Enerzijds is voor Cendris gekozen omdat vooraf verwacht werd dat callcenter agents (vanaf
hier “agents” of “respondenten” genoemd) een lage tot gemiddelde perceptie hebben van het
aantal vrijheidsgraden dat zij hebben om verbeterinitiatief te nemen. Voor deze
respondentengroep is bewust gekozen omdat verwacht werd dat andere respondenten, die
een hoge mate van vrijheidsgraden ervaren, sowieso al verbetering in gang zetten. Vaak
omdat dit onderdeel van hun taakfunctieomschrijving is. Bij respondenten met een perceptie
van een hoog aantal vrijheidsgraden was daarom de verwachting dat er minder
omstandigheden en gebeurtenissen te vinden zouden zijn die het al dan niet nemen van
verbeterinitiatief beïnvloeden. Anderzijds is Cendris gekozen vanwege de bereidheid tot
medewerking en enthousiasme over het onderwerp van deze studie.
De respondentengroep bestond uit 25 callcenteragents. Hiernaast zijn twee teamleiders en
één Customer Operations Manager geraadpleegd voor achtergrondinformatie. Voor het
bepalen van het aantal respondenten is het principe van ‘verzadiging’ aangehouden. Dit
houdt in dat het verzamelen van data pas afgerond wordt wanneer nieuwe respondenten
geen belangrijke nieuwe informatie meer toevoegen (zie Rennie, Phillips en Quartaro (1998)
voor meer informatie). Verzadiging trad in dit onderzoek op na 25 respondenten, vijftien in
de inventarisatiefase en tien in de uitwerkingsfase (meer informatie over deze fasen is te
vinden in bijlage 1 – uitwerking onderzoekstechnieken). Per fase is aan de teamleiders
gevraagd om een representatieve steekproef samen te stellen van agents, zodat het geheel
aan respondenten een dwarsdoorsnede vormt voor de gehele groep. Dit voornamelijk op het
gebied van werkervaring, leeftijd en mondigheid.
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Resultaten
De initiatieven voor verbetering die respondenten namen bleken in te delen in vier
categorieën:
• Het aankaarten van een mogelijke verbetering over werkinhoudelijke zaken bij een
leidinggevende.
• Het aankaarten van een mogelijke verbetering aangaande
werkomstandigheden/werkomgeving bij een leidinggevende.
• Het zelf verbeteren van werkinhoudelijke zaken.
• Het zelf verbeteren van werkomstandigheden/werkomgeving.
Het aankaarten van een mogelijke verbetering bij een leidinggevende wordt in de
wetenschappelijke literatuur ook wel “VOICE” genoemd, zie bijvoorbeeld van Dyne en LePine
(1998) voor meer informatie).
Er is een breed scala aan gebeurtenissen en omstandigheden te benoemen die van invloed
zijn op het nemen van deze typen verbeterinitiatief. Onderstaand zijn de gebeurtenissen en
omstandigheden weergegeven waarvan bewezen is dat ze voor een aantal respondenten uit
dit onderzoek een (de)motiverende invloed hebben op het nemen van initiatief voor
verbetering. In het algemeen of specifiek voor een bepaald type verbeterinitiatief. Ook zijn
doelen beschreven die respondenten nastreven wanneer zij verbeterinitiatief nemen.
Perceptie van vrijheidsgraden
Bij veel respondenten bestaat de perceptie dat zij een laag aantal ‘vrijheidsgraden’ hebben
om verbeterinitiatief te nemen. Dit geldt voornamelijk voor het zelf uitvoeren van
verbeterinitiatief. Zij zeggen niet voldoende invloed te hebben om verbeterinitiatieven zelf
uit te voeren.
Aan deze perceptie van een laag aantal vrijheidsgraden ligt een tweetal gedachten ten
grondslag. Respondenten hebben (1) Het idee dat zij maar één persoon in een grote groep
zijn en als zodanig weinig invloed hebben en (2) het idee dat zij in hun functie/rol als agent
weinig invloed/macht hebben en dat alleen de teamleiders en hogere managers de macht
hebben om daadwerkelijk wat te veranderen (m.a.w. zelf categorisatie, zie ook Hogg en
Terry (2000)). Zo stelt een respondent bijvoorbeeld dat:
“Ik denk niet dat ik invloed heb om iets te veranderen. Kan alleen door wat aan te
geven. Het enige dat ik kan doen is scores behalen. Ik heb geen invloed erop eigenlijk
om iets te veranderen. Teamleiders en managers hebben daar wel invloed op.
Jammer dat ik er geen eigen invloed op heb. Je hebt zo weinig macht over iets.”
Deze perceptie zorgt er voor dat respondenten überhaupt niet overwegen om een
verbeterinitiatief zelf uit te voeren. Wel geven ze verbeterinitiatieven richting teamleiders
aan. Hieruit is te concluderen dat de perceptie van een voldoende aantal vrijheidsgraden een
vereiste is voor agents om überhaupt te overwegen om zelf verbeterinitiatief uit te voeren.
De perceptie van een onvoldoende aantal vrijheidsgraden zorgt voor een verhoogde mate
van aangeefgedrag (VOICE) richting teamleiders, ten koste van het zelf uitvoeren van
verbeterinitiatief.
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Uitvoering
Wanneer een respondent een verbeterinitiatief aan een leidinggevende aangeeft, kan de
leidinggevende dit initiatief wel of niet uitvoeren. Een dergelijke gebeurtenis kan, al dan niet
in herhaalde vorm, zorgen dat respondenten:
a) Organisatiebreed meer verbeterinitiatief nemen wanneer verbeterinitiatieven
uitgevoerd worden en organisatiebreed minder verbeterinitiatief nemen bij een
gebrek aan uitvoering. Een respondent stelt bijvoorbeeld als volgt dat ze minder
verbeterinitiatief neemt:
“ik geef wel dingen aan, maar op een gegeven moment stop je daar ook mee”
“Waarom?” “Omdat het toch niet helpt, ik kan wel iedere keer hetzelfde
zeggen, maar op een gegeven moment zeggen ze ook van ja we hebben het nu
iets te vaak gehoord”
b) Meer verbeterinitiatief nemen richting bepaalde leidinggevenden wanneer
verbeterinitiatieven uitgevoerd worden en minder verbeterinitiatief nemen richting
bepaalde leidinggevenden bij een gebrek aan uitvoering . De volgende passage uit
een interview geeft dit aan:
“…dan zou ik het sneller zeggen ja”. En waarom? Omdat je een goede relatie
met ze hebt? “Ja omdat ik dan denk van hij zou er toch wel wat aan doen.”
‘Oudgedienden’ (respondenten die langer dan 1.5 jaar werkzaam zijn) nemen
organisatiebreed minder verbeterinitiatief doordat er een perceptie is ontstaan van een
langdurig gebrek aan uitvoering. Dit resultaat komt overeen met eerder uitgevoerd
onderzoek van Ryan en Deci (2000). Zij stellen namelijk dat demotivatie onder andere kan
voortkomen uit de verwachting dat een activiteit niet tot de gewenste uitkomst leidt.
Het meer of minder nemen van verbeterinitiatief richting bepaalde leidinggevenden
impliceert dat het al dan niet uitvoeren van een verbeterinitiatief invloed heeft op de relatie
die werknemers met de leidinggevende hebben. Bijvoorbeeld doordat een respondent de
hoop heeft dat er iets met een verbeterinitiatief gedaan wordt. Wanneer dit niet het geval
blijkt te zijn, daalt het vertrouwen in de leidinggevende. Wat vervolgens zorgt voor een
verslechterde relatie. De gevolgen van de relatie met de leidinggevende op verbeterinitiatief
zijn te vinden onder het kopje “relatie met leidinggevende”.
Terugkoppeling
Wanneer een respondent een verbeterinitiatief aan de leidinggevende aangeeft, kan de
leidinggevende wel of niet, vroeg of laat, terugkoppeling geven richting de respondent. Een
dergelijke gebeurtenis kan, al dan niet in herhaalde vorm, verschillende gevolgen hebben.
Wanneer een verbeterinitiatief niet uitgevoerd wordt en hier ook geen terugkoppeling over
wordt gegeven, kan dit er voor zorgen dat respondenten:
• Organisatiebreed minder verbeterinitiatief zullen nemen. Dit wordt door een respondent
pakkend verwoord met de volgende uitspraken:
“ik vind het minder dat er niets mee is gedaan, althans ik denk het niet. Ze
kijken wel naar mogelijkheden als je iets vraagt of voorstelt. Het duurt alleen
maanden voordat je een antwoord krijgt of het gaat gebeuren.” […] “je krijgt
geen terugkoppeling”. […] “ja je stapt minder snel naar ze toe omdat je de
hoop hebt opgegeven”
Wanneer een verbeterinitiatief niet uitgevoerd wordt en er ook geen terugkoppeling over
wordt gegeven, kan dit er bij werkinhoudelijk verbeterinitiatief tevens voor zorgen dat
respondenten:
• Minder verbeterinitiatief nemen richting bepaalde leidinggevenden. De volgende
uitspraak van een respondent onderstreept dit:
“Ehm ja gewoon als je iets uit moet zoeken dat is het hetzelfde dat als ik iets
vraag en ik weet iets niet zeker dan vraag ik het na blijkt dat ze het zelf hier
niet weten, dan moet ik het zelf uitzoeken of ik hoor er niets op terug, dan
moet ik naar een andere teamleider toestappen om te vragen wat het
antwoord is.” […] “Ja dan ga ik naar andere teamleiders toe”
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De relatie tussen terugkoppeling en het meer of minder nemen van verbeterinitiatief richting
bepaalde leidinggevenden is alleen gevonden voor werkinhoudelijk verbeterinitiatief. Het lijkt
dus dat respondenten het ontbreken van terugkoppeling over werkinhoudelijke zaken wijten
aan zowel de hele organisatie als individuele leidinggevenden. Het ontbreken van
terugkoppeling over verbeterinitiatief over werkomstandigheden/-omgeving lijken agents te
wijten aan de organisatie, en niet aan individuele leidinggevenden. Dit verschil kan
verschillende oorzaken hebben:
• Het relatief kleine aantal respondenten dat in dit onderzoek gebruikt is. Mogelijkerwijs is
de relatie tussen terugkoppeling en de individuele leidinggevende voor
werkomstandigheden/-omgeving niet ter sprake gekomen in de gesprekken en
interviews.
• Leidinggevenden hebben de uitvoering van verbeteringinitiatieven over werkomgeving/omstandigheden soms niet direct in de hand. Ondanks het feit dat zij terugkoppeling wel
in de hand hebben, is het mogelijk dat agents het ontbreken van terugkoppeling
hierdoor alleen de organisatie aanrekenen.
• Overige oorzaken. Vervolgonderzoek kan dit verder belichten.
Evenals bij een gebrek aan uitvoering nemen ‘Oudgedienden’ (respondenten die langer dan
1.5 jaar werkzaam zijn) organisatiebreed minder verbeterinitiatief wanneer er een perceptie
is ontstaan van een langdurig gebrek aan terugkoppeling. Dit komt overeen met onderzoek
van Ryan en Deci (2000), waarin zij stellen dat terugkoppeling, bijdragend aan gevoelens van
competentie, kan zorgen voor intrinsieke motivatie. Het ligt dan voor de hand dat een
gebrek aan terugkoppeling zorgt voor een verminderde mate van intrinsieke motivatie.
Het feit dat respondenten in mindere mate verbeterinitiatief richting bepaalde
leidinggevenden aangeven impliceert dat ook het al dan niet bieden van terugkoppeling over
een verbeterinitiatief invloed heeft op de relatie tussen werknemer en leidinggevende. De
gevolgen van deze relatie op verbeterinitiatief zijn onderstaand te vinden, onder het kopje
“relatie met leidinggevende”.
Relatie met leidinggevende
Respondenten hebben een bepaalde kijk op de kwaliteit van de relatie die zij met de
leidinggevende hebben. De invloed van deze relatie met de leidinggevende verschilt per type
verbeterinitiatief. Zo speelt deze relatie maar voor een gering aantal respondenten een rol in
het al dan niet zelf uitvoeren van werkinhoudelijk verbeterinitiatief. Voor het merendeel van
de respondenten heeft deze relatie geen invloed. Zo ziet een respondent een goede relatie
met de leidinggevende hierbij alleen als een soort extraatje:
“O.. ja maar ik vind het hoe dan ook altijd wel belangrijk dat ik gewoon goed scoor,
want ik word er ook niet vrolijk van als ik de heel de tijd één sale of zo heb. Maar het
is wel fijn dat je het er met iemand over kan hebben als het even niet goed gaat.”
Een voorbeeld van een quote waaruit blijkt dat een respondent wel zelf meer initiatief neemt
om te verbeteren, wanneer de relatie met de leidinggevende goed is:
“je moet het een beetje als een leger zien, als de top goed is en hun manschappen
goed behandelt, werken wij voor hun door hun met hun. Dus als de top goed
behandelt, behandelen wij hun ook goed”.
Bij werkinhoudelijk verbeterinitiatief waarbij respondenten het initiatief bij de leidinggevende
aankaarten, blijkt de invloed van de relatie met de leidinggevende van groter belang. Deze
relatie is in dit geval voor het merendeel van de respondenten van belang voor het nemen
van werkinhoudelijk (VOICE) verbeterinitiatief richting de desbetreffende leidinggevende. Dit
komt overeen met eerder onderzoek van Bettencourt (2004) en Scott en Bruce (1994). Voor
een minderheid van de respondenten heeft de relatie met de leidinggevende geen invloed.
Onderstaande quote beschrijft een gebeurtenis die voor een respondent kenmerkend was
voor de relatie met de leidinggevende. Hierdoor geeft deze respondent in de toekomst
minder snel wat aan de teamleider aan:
“had je net ook gehoord dat ik tegen [teamleider] zei dat hij toen wegliep… toen had
ik wel iets van nou dan hoef ik het aan hem niet meer te vragen snap je…terwijl ik
daarvoor met hem altijd heel spontaan kon praten, en toen dacht ik van ja je hebt me
wel in de steek gelaten. Want ik zat echt helemaal vast in dat gesprek.
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Verbeterinitiatief waarbij respondenten zelf hun werkomgeving/-omstandigheden
verbeteren, wordt niet beïnvloed door de relatie met de leidinggevende. Respondenten doen
dit uit eigenbelang. Zo stelt een respondent dat:
“ Ik denk dat dat toch van jezelf komt, daar hoef je niet iemand voor achter je te
hebben staan.
De relatie met de leidinggevende blijkt in geringe mate invloed te hebben op toekomstig
verbeterinitiatief waarbij agents het initiatief voor het verbeteren van hun werkomgeving/omstandigheden aankaarten bij deze leidinggevende (VOICE). Het gebrek aan invloed wordt
door een respondent als volgt geschetst:
“Ja ik zou aan iedereen sowieso wat aangeven, maar of daar dan wat mee gedaan
wordt dat is dus dan een ander, maar aangeven waarom niet.”
En het belang van de relatie met de leidinggevende wordt door een andere respondent als
volgt weergegeven:
“Ik heb het toevallig tegen [teamleider a] gezegd toen dat de stoelen niet fijn zitten.”
Maar zou je dat tegen [teamleider a] bijvoorbeeld eerder zeggen dan tegen
[teamleider b]? “Ja want met [teamleider b] heb ik eigenlijk nooit echt gepraat.”
Wanneer respondenten gevraagd wordt wat zij belangrijk vinden in de relatie met de
leidinggevende, wordt de sociale kant van deze relatie bijna zonder uitzondering
aangehaald. Het meest wordt gesproken over begrip. Ook vinden zij het belangrijk dat de
leidinggevende meelevend, eerlijk en behulpzaam is. Naast het sociale wordt een aantal keer
aangehaald dat het belangrijk is dat leidinggevenden kennis van zaken hebben. Overige
zaken waar belang aan gehecht wordt zijn reciprociteit, ondersteuning, waardering, wijze
van interactie, op gemak doen voelen, motiveren, sociaal zijn, objectief zijn en zorgen voor
teamgeest.
De relatie met de leidinggevende is voor veel werknemers een belangrijk onderdeel van de
overweging om een verbeterinitiatief al dan niet aan te geven (zie ook Bettencourt, 2004;
Scott en Bruce, 1994). Dit geldt vooral voor werkinhoudelijke verbeterinitiatieven: een
waardevol type verbeterinitiatief, omdat dit een belangrijke bron van innovatie is.
Werksfeer
Een aantal respondenten haalde aan dat er een goede werksfeer heerst. Ook kwam uit
interviews naar voren dat de aanwezigheid van een goede werksfeer kan zorgen voor een
verhoogde mate van verbeterinitiatief. Zo zegt een respondent verbeterinitiatief te nemen
mede omdat de sfeer gezellig is. Ze antwoordde als volgt op de vraag waarom ze een
verbeterinitiatief nam:
“Nou Cendris is een leuk bedrijf, de sfeer is gezellig. Qua uurloon mag het natuurlijk
iets meer zijn dat is gewoon heel simpel. Verder ik heb het hier gewoon naar mijn
zin.”
Hiernaast vermindert een goede werksfeer het verloop onder de respondenten. Zo stelt een
respondent dat:
“Het is dat de sfeer hier leuk is anders was ik al lang weg geweest.”
Een goede werksfeer veronderstelt de aanwezigheid van goede onderlinge relaties. Dit soort
relaties wordt door Dutton en Heaphy (2003) ook wel High Quality Connections genoemd.
Deze auteurs stellen dat de kwaliteit van onderlinge relaties invloed heeft op hoe
organisaties werken. Dit onderzoek naar verbeterinitiatief ondersteunt deze uitspraak,
aangezien een goede werksfeer verbeterinitiatief en verloop onder medewerkers blijkt te
beïnvloeden.

12

Werkplezier
De mate waarin respondenten werkplezier ervaren kan van invloed zijn op het wel of niet
nemen van verbeterinitiatief. Zo stelt een respondent dat:
“als ik ergens werk en ik heb het naar mijn zin dan ga ik gewoon 100% geven”
Een andere respondent ervaart een gebrek aan werkplezier. Dit zorgt voor demotivatie en
daardoor voor een verminderde mate van initiatiefname:
“Elke dag dat gebel, elke dag hetzelfde, ik ben iemand die steeds wat anders moet
doen. Het is eigenlijk dat je elke dag gaat zitten en je belt. Daar word ik ontzettend
lui van terwijl ik dat eigenlijk helemaal niet ben.”
Verplichte targets en beloning
De aanwezigheid van verplichte targets die gehaald moeten worden kan ervoor zorgen dat
respondenten meer verbeterinitiatief nemen om goed te scoren:
“ik zou op zich toch sneller moeten scoren, op zich scoor ik hartstikke goed hoor
maar.. ik denk dat ik nog meer kan scoren..”
Echter, verplichte targets kunnen er ook voor zorgen dat respondenten niet meer doen dan
het minimaal noodzakelijke om de targets te halen. Zo antwoordt een agent op de vraag
“maar waarom verbeter je dan alsnog?”:
“Ja omdat het wel moet anders lig ik eruit.” Dezelfde agent stelt echter ook dat: “Ja nu
hebben we shiftenkaarten.. en dan moet je in vijf shiften verbetering laten zien. En
laat je dat niet zien dan lig je er in principe gewoon uit. En dat is voor mij niet echt
van goh.. ja laat ik nu beter mijn best doen”
Ook de mate van beloning kan voor respondenten invloed hebben op de mate van
initiatiefname voor verbetering. Een respondent verwoordt dit als volgt:
“Ja onder andere als je gewoon heel goed betaald krijgt, ja.. dan .. doe ik ook beter
mijn best natuurlijk.”
De geconstateerde positieve invloed van verplichte targets en beloning contrasteert met
eerder onderzoek van Ryan en Deci (2000). Zij stellen namelijk dat het excessief uitoefenen
van controle (in combinatie met overige factoren) kan resulteren in een gebrek aan
initiatiefname en verantwoordelijkheid. Deze conclusie van Ryan en Deci wordt echter wel
onderbouwd door het in dit onderzoek geconstateerde feit dat verplichte targets er ook voor
kunnen zorgen dat respondenten niet meer doen dan het minimaal noodzakelijke.
Informatievoorziening
Wanneer respondenten de informatievoorziening als benedenmaats beschouwen, kan dit
ervoor zorgen dat zij negatiever in hun werk staan. Connectie met verbeterinitiatief is echter
niet gevonden. Een respondent verwoordt als volgt dat zij negatiever in haar werk staat door
een gebrek aan informatie:
“Ja.. het is gewoon heel negatief want je zegt in principe gewoon dingen die niet
mogen. Als ze met je meeluisteren zeggen ze van ja dat mag niet, dan zeg ik ja dat
wist ik niet. Dan heb ik iets van jullie veranderen dingen, dan moet je dat eerder bij
mij aangeven. Ik hoef niet elke dag te vragen van is er nog iets veranderd of weet ik
veel wat. Dat is heel irritant.”
Deze constatering komt overeen met eerder onderzoek van Demerouti, Bakker, Nachreiner
en Schaufeli (2001), die stellen dat een gebrek aan hulpbronnen op het werk zorgt voor
‘disengagement’, oftewel een soort afstandelijkheid ten opzichte van het werk.
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Ownership
Respondenten kunnen het belangrijk vinden dat het verbeterinitiatief dat zij nemen hun
‘eigen ding’ blijft. Dit geeft ze een gevoel van ‘eigenaarschap’ (zie ook Van Dyne en Pierce,
2004). Wanneer dit niet het geval is kan dit demotiverend werken. Connectie met
verbeterinitiatief is echter niet gevonden. Het belang van ownership wordt door de volgende
quote pakkend geschetst:
“.. op het moment dat het goed is gekeurd door teamleider en Customer Operations
Manager, en ik heb het uitgewerkt, en het wordt door de trainer weer zo verwerkt dat
het niet mijn idee meer is. Dat het helemaal uit de context wordt gehaald. Dat kan
mij demotiveren. Het is niet meer mijn idee.”
Toekomstplannen
Wanneer toekomstplannen buiten de huidige werkgever sterk aanwezig zijn, kan dit zorgen
voor een verminderde mate van initiatief name voor verbetering:
“Nou ja… ik wil wel verbeteren voor de tijd dat ik hier werk. Maar het is niet zo dat…
ze kunnen niet van mij verwachten dat ik topscores ga halen. Want dit is toch niet
mijn roeping. Ik ben toch niet zo’n persoon die de rest van mijn leven hier gaat zitten
werken.”
Sociale druk
Het faciliteren van sociale druk (door bijvoorbeeld scores van respondenten op scoreborden
weer te geven) kan zorgen dat respondenten meer verbeterinitiatief nemen:
“Ja we hebben hier targets, per uur één. Die moet je zien te halen, en als je die haalt
dan moet je die op het bord zetten. Het is meer van ja dan kan de rest zien die nog
niets heeft dat eh…”
Deze constatering komt overeen met recent onderzoek van Mas en Moretti (2009), dat
concludeert dat een verhoging van tien procent in de productiviteit van collega’s resulteert in
een verhoging van anderhalf procent in individuele productiviteit. Zij redeneren dat dit (o.a.)
kan komen door sociale druk. Werkgevers kunnen dus door het faciliteren van sociale druk
invloed uitoefenen op de prestatiedrang van medewerkers en de mate waarin zij initiatief
nemen voor verbetering.
Doelen
Voor respondenten is het belangrijkste doel van het zelf uitvoeren van werkinhoudelijk
verbeterinitiatief het creëren of in stand houden van een positief zelfbeeld, gevolgd door
baanbehoud. Een derde belangrijk doel is behouden of verhogen van werkplezier. Hiernaast
worden ook een aantal andere doelen nagestreefd, namelijk: tevredenheid van de
leidinggevende, anderen helpen, succes van de organisatie, waardering en persoonlijke
ontwikkeling.
Voor respondenten is het voornaamste doel van werkinhoudelijk verbeterinitiatief door
middel van aangeefgedrag richting teamleiders (VOICE), het daadwerkelijk verbeteren van de
huidige situatie, gevolgd door het creëren of in stand houden van een positief zelfbeeld.
Hiernaast zijn werkplezier en zekerheid doelen van dit type verbeterinitiatief.
Initiatief om zelf de werkomstandigheden/-omgeving te verbeteren wordt door respondenten
genomen uit eigenbelang.
Ook het aangeven van verbeterinitiatief over werkomstandigheden/-omgeving bij
leidinggevenden (VOICE) wordt door agents voornamelijk gedaan uit eigenbelang. Andere
doelen zijn verbetering van de werksfeer en collega’s helpen.
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Conclusies en aanbevelingen
De resultaten van dit onderzoek laten een breed scala aan gebeurtenissen en
omstandigheden zien die van invloed zijn op het wel of niet nemen van verbeterinitiatief.
Door deze omstandigheden en gebeurtenissen te bundelen ontstaat een praktisch beeld van
manieren om de maximale innovatiepotentie van medewerkers aan te boren. Hiervoor blijken
twee zaken van groot belang: (1) een organisatiebreed verbeterklimaat en (2) de rol van de
direct leidinggevende. Onderstaande paragrafen gaan hier dieper op in.
In het resultatenhoofdstuk bleek dat veel resultaten overeenkomen met eerder
wetenschappelijk onderzoek. Desondanks kan niet gegarandeerd worden dat een
generalisatie van de onderstaand beschreven conclusies en aanbevelingen accuraat is. Om
zeker te zijn van de toepasbaarheid en accuraatheid van de conclusies en aanbevelingen
buiten de case die hier onderzocht is, zal vervolgonderzoek de resultaten van dit onderzoek
moeten verifiëren.
Organisatiebreed verbeterklimaat
In een sterk verbeterklimaat wordt het belang uitgedragen van verbeterinitiatieven die zo
veel mogelijk gericht zijn op strategierelevante gebieden. De aanwezigheid van een
organisatiebreed verbeterklimaat is essentieel voor het aanboren van de maximale
innovatiepotentie van medewerkers. Voor het nemen van verbeterinitiatief blijkt het namelijk
een vereiste dat medewerkers de perceptie hebben van een voldoende aantal
‘vrijheidsgraden’ en dat ze vinden dat ze voldoende invloed hebben om verbeterinitiatieven
uit te voeren. Met het uitdragen van het belang van verbeterinitiatieven, en dus het creëren
van een verbeterklimaat, wordt ingespeeld op deze perceptie van invloed en vrijheidsgraden
van medewerkers. Een verbeterklimaat kan gecreëerd worden door (1) te sturen op aandacht
en ruimte voor verbeterinitiatieven en (2) expliciet tijd vrij te maken voor verbeterinitiatief.
Sturen op aandacht en ruimte voor verbeterinitiatieven
Het belang van verbeterinitiatief wordt onderstreept met het besteden van aandacht aan
verbeterinitiatieven en het uitdragen dat er ruimte is voor verbeterinitiatieven. Initiatieven die
natuurlijk wel zo veel mogelijk gericht zijn op voor de organisatie relevante strategische
gebieden. Wanneer medewerkers verbeterinitiatief nemen is dit namelijk niet altijd
automatisch in het belang van de organisatie. Zoals uit de resultaten van dit onderzoek
blijkt, hebben medewerkers namelijk persoonlijke doelen die zij nastreven met het nemen
van verbeterinitiatief. Verbeterinitiatieven van medewerkers kunnen echter wel gericht
worden op voor de organisatie strategisch relevante gebieden. Hierbij kan het persoonlijke
belang en het bedrijfsbelang gecombineerd worden, door tevens in te pluggen op
persoonlijke doelen van medewerkers. Het inpluggen op de persoonlijke doelen maakt het
werk voor de medewerkers leuker en het inpluggen op strategierelevante gebieden is
essentieel voor de organisatie. In het richten van verbeterinitiatieven op strategierelevante
gebieden heeft de direct leidinggevende een cruciale rol. Daarom wordt hier in de volgende
paragraaf “rol van de direct leidinggevende” verder op ingegaan.
Het sturen op aandacht en ruimte voor strategierelevante verbeterinitiatieven is mogelijk
door het uitvoeren van verbeterinitiatief toe te voegen aan de taakfunctieomschrijving van
medewerkers. Dit ondergraaft het idee dat zij in hun functie te weinig invloed of macht
hebben om verbeterinitiatieven uit te voeren. Ook biedt het hen officiële erkenning dat zij
ertoe doen, dat zij belangrijke spelers zijn in het aanbrengen van verbeteringen en dat zij
hier ook daadwerkelijk zelf wat in kunnen betekenen. Ook voor leidinggevenden kan het
toevoegen van verbeterinitiatief aan de taakfunctieomschrijving een extra motivatie zijn.
Hoewel leidinggevenden over het algemeen meer vrijheid ervaren voor het nemen van
verbeterinitiatief, biedt het ook hen erkenning van de rol die zij spelen in het verbeteren van
de organisatie. Deze rol is vaak dubbel: leidinggevenden begeleiden verbeterinitiatieven van
medewerkers en zetten eigen verbeterinitiatieven in gang.
Een tweede manier om te sturen op aandacht en ruimte voor verbeterinitiatieven is het
formeel rapporteren van verbeterinitiatieven van medewerkers. Wanneer leidinggevenden
deze verbeterinitiatieven rapporteren, biedt dit zowel leidinggevenden als werknemers het
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inzicht dat de organisatie verbeterinitiatief als belangrijk ziet. Ook gaat dit het idee tegen
dat werknemers door de functie die zij bekleden een geringe invloed/macht hebben.
Daarnaast kan gestuurd worden op aandacht en ruimte voor verbeterinitiatieven door deze
mee te nemen in de beoordeling van medewerkers. Resultaten van dit onderzoek laten
namelijk zien dat de aanwezigheid van targets kan zorgen voor een verhoogde mate van
verbeterinitiatief bij werknemers. Ook beloning van het behalen van targets kan in een enkel
geval zorgen voor een verhoogde mate van initiatiefname. Dit onderzoek laat echter ook
zien dat verplichte targets kunnen zorgen voor de motivatie om niet meer te doen dan het
strikt noodzakelijke. Ook wetenschappelijke literatuur stelt dat het excessief uitoefenen van
controle kan resulteren in een gebrek aan initiatiefname en verantwoordelijkheid (zie ook
Ryan & Deci (2000)). Een mogelijkheid om dit tegen te gaan is het bieden van een zekere
mate van autonomie aan medewerkers, door medewerkers niet af te straffen wanneer zij
geen verbeterinitiatief nemen, maar hen wel te belonen wanneer zij verbeterinitiatief nemen.
Niet alleen op financiële wijze, maar ook door het uiten van waardering. Het uiten van
waardering is een rol die weggelegd is voor de direct leidinggevende. Meer hierover is te
vinden in de volgende paragraaf: “rol van de direct leidinggevende”.
Expliciet tijd vrij maken voor verbeterinitiatief
Naast het sturen op aandacht en ruimte voor verbeterinitiatieven, wordt het belang van
verbeterinitiatief ook uitgedragen door hier expliciet tijd voor vrij te maken. Dit is mogelijk
door expliciet een x aantal procenten van de werktijd van medewerkers beschikbaar te
stellen voor het nemen van verbeterinitiatief. Een andere mogelijkheid is het opnemen van
verbeterinitiatief als vast agendapunt bij vergaderingen. Het expliciet vrijmaken van tijd voor
verbeterinitiatief gaat het gevoel tegen dat medewerkers in hun rol of functie weinig vrijheid
hebben om verbeterinitiatief te nemen. Daarnaast draagt het bij aan een klimaat waarin
verbetering centraal staat. Ook hier is het wel weer van belang dat de strategische relevantie
van de verbeterinitiatieven benadrukt wordt.
Rol van de direct leidinggevende
Om de maximale innovatiepotentie van medewerkers aan te boren, is de direct
leidinggevende van groot belang. Dit blijkt duidelijk uit het feit dat deze leidinggevende, en
handelingen die hij of zij uitvoert (of juist niet uitvoert), herhaaldelijk terugkomt in de
resultaten van dit onderzoek. Zo blijkt alleen de relatie die werknemers met de direct
leidinggevende hebben, en de mate van persoonlijke aandacht die zij van deze
leidinggevenden krijgen, al van invloed op de prestaties die ze leveren. Ook het al dan niet
uitvoeren van initiatieven van werknemers en het al dan niet bieden van terugkoppeling
hierover blijkt van invloed op de mate waarin medewerkers verbeterinitiatief nemen. Verder
is de direct leidinggevende de ideale persoon om initiatieven te richten op strategisch
relevante gebieden. Onderstaand zijn deze aspecten van de rol van de direct leidinggevende
verder uitgewerkt.
Persoonlijke aandacht bieden voor verbeterinitiatief
Werknemers kunnen gemotiveerd worden door hen oprecht te waarderen voor initiatieven
die zij ter verbetering aandragen. In het tonen van waardering is een prominente rol
weggelegd voor de direct leidinggevende. Deze direct leidinggevende is namelijk vaak het
eerste aanspreekpunt voor werknemers en dus de persoon aan wie zij verbeterinitiatieven
aangeven. Wanneer werknemers direct waardering krijgen voor initiatieven die zij aandragen,
biedt dit hen het gevoel dat initiatieven welkom zijn en dat er een klimaat heerst waarin
verbetering als belangrijk gezien wordt. Ook wordt met het tonen van waardering ingespeeld
op de doelen die werknemers nastreven met het nemen van verbeterinitiatief. Het tonen van
waardering stimuleert namelijk het zelfbeeld dat medewerkers hebben en biedt een
verhoogde zekerheid dat zij hun baan zullen behouden. Ook is het tonen van waardering
goed voor de relatie tussen de werknemer en de direct leidinggevende. Uit de resultaten van
dit onderzoek blijkt dat een goede relatie zorgt voor beter gemotiveerde werknemers, die
meer initiatief nemen voor verbetering.
De leidinggevende kan concreet blijk van waardering tonen door het belang van het
verbeterinitiatief dat de medewerker neemt te onderstrepen en de medewerker persoonlijk te
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bedanken voor dit initiatief. Zoals gezegd kan het belang van het genomen verbeterinitiatief
op verschillende manieren benadrukt worden, waaronder het borgen van het initiatief in
rapportages. Wanneer een initiatief doorgevoerd wordt, en daadwerkelijk zorgt voor
verbetering, kan een financiële beloning ook gebruikt worden om waardering te tonen. Ook
is het belangrijk om blijk te geven van waardering door medewerkers betrokken te houden
bij de verbeterinitiatieven die zij aan de leidinggevende aangeven. De resultaten van deze
studie laten namelijk zien dat medewerkers het belangrijk vinden dat verbeterinitiatief hun
‘eigen ding’ blijft. Het is dus van belang dat de direct leidinggevenden medewerkers
inspraak geven in de uitvoering van hun eigen verbeterinitiatief en ze een gevoel van
‘eigenaarschap’ te geven. Dit heeft positieve gevolgen voor de uiteindelijke acceptatie van
(de gevolgen van) het betreffende verbeterinitiatief.
Met het waarderen van initiatieven van werknemers en het schenken van aandacht aan deze
werknemers door bijvoorbeeld informele relaties aan te gaan, wordt een klimaat gecreëerd
waarin het nemen van verbeterinitiatief leidt tot meer werkplezier. Het bieden van aandacht
en waardering zorgt ook voor een verhoogd positief zelfbeeld bij werknemers. In deze studie
was dit een belangrijk doel van het nemen van verbeterinitiatief.
Informele relaties aangaan
Werknemers vinden het belangrijk dat zij een goede informele relatie hebben met de direct
leidinggevende. Zo vonden respondenten in deze studie het belangrijk dat de direct
leidinggevende begripvol, meelevend, eerlijk en behulpzaam is. Wanneer de direct
leidinggevende deze eigenschappen uitdraagt, en de relatie tussen de leidinggevende en de
werknemer goed is, zullen werknemers eerder initiatief nemen om werkzaamheden te
verbeteren. Hiervoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. Zo is het mogelijk dat
werknemers, wanneer de relatie goed is, meer moeite doen om de leidinggevende tevreden
te stellen. Ook is het mogelijk dat zij zich dan veilig voelen bij de leidinggevende en daarom
eerder initiatief nemen om werkzaamheden te verbeteren.
Uitvoeren en bieden van terugkoppeling
Voor de motivatie van medewerkers is het belangrijk dat de direct leidinggevenden
initiatieven van medewerkers zo veel mogelijk uitvoeren. Uit de resultaten van dit onderzoek
blijkt namelijk dat wanneer medewerkers keer op keer verbeterinitiatieven aandragen, en
merken dat hier niets mee gedaan wordt, zij op een gegeven moment de motivatie verliezen
om opnieuw verbeterinitiatieven aan te dragen.
Praktisch gezien zijn initiatieven van werknemers echter niet altijd gewenst of uitvoerbaar.
Vooral wanneer zij niet op één lijn liggen met bedrijfsdoelstellingen. Het is dan belangrijk
dat de direct leidinggevende de betreffende werknemer(s) terugkoppeling biedt. Ook het al
dan niet bieden van terugkoppeling blijkt namelijk van grote invloed te zijn op de motivatie
van werknemers. Belangrijk hierbij is dat de terugkoppeling tijdig plaatsvindt en te allen tijde
opbouwend van aard is. Ook wanneer een verbeterinitiatief van een werknemer wel
uitgevoerd wordt, maar het tijd kost om de beslissing te nemen om het initiatief
daadwerkelijk uit te voeren, is het belangrijk om tijdig terug te koppelen wat de status van
het verbeterinitiatief is. Gebeurt dit niet, dan raken werknemers gedemotiveerd en zullen zij
in de toekomst minder snel opnieuw verbeterinitiatieven aangeven.
Wanneer het verbeterinitiatief invloed heeft op een individuele werknemer, is het verstandig
om deze terugkoppeling persoonlijk onder vier ogen plaats te laten vinden. Wanneer het
verbeterinitiatief een grotere groep (of de hele afdeling) beïnvloedt, is het verstandig om de
terugkoppeling mondeling in de groep te laten plaatsvinden. Bijvoorbeeld tijdens een
vergadering. Het is belangrijk te allen tijde de toon van de terugkoppeling zo positief
mogelijk te houden.
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Richten van verbeterinitiatieven op strategisch relevante gebieden
Zoals eerder al is aangehaald, is het van belang om verbeterinitiatieven van medewerkers te
richten op strategisch relevante gebieden. De direct leidinggevende heeft hier de ideale
positie voor. De direct leidinggevenden hebben namelijk veel invloed op de werknemers.
Immers, zij zijn het aan wie de werknemer in eerste instantie verantwoording dient af te
leggen. De direct leidinggevenden kunnen deze invloed aanwenden om werknemers te
sturen in het nemen van initiatief. Dit is, voor de respondenten uit deze studie, goed te
matchen met de persoonlijke doelen die zij nastreven met het nemen van verbeterinitiatief.
Werknemers streven in deze studie namelijk vooral een positief zelfbeeld, baanbehoud en
werkplezier na. Het is werknemers dus niet zo zeer te doen om de inhoud van het initiatief.
Zij zijn meer gefocust op de gevolgen die het nemen van een verbeterinitiatief voor hen
persoonlijk heeft. Dit biedt mogelijkheden voor de direct leidinggevende om
verbeterinitiatieven te kanaliseren en bijvoorbeeld te richten op het bedrijfsdoel verhogen
van klantvriendelijkheid.
Werknemers zullen, wanneer gevraagd, geneigd zijn om initiatief te nemen om de
klantvriendelijkheid te verbeteren, zolang de persoonlijke doelen die zij nastreven ook
vervuld worden. De persoonlijke doelen positief zelfbeeld en baanbehoud zijn bijvoorbeeld
gemakkelijk te vervullen wanneer leidinggevenden werknemers complimenteren bij het
nemen van verbeterinitiatief dat in lijn ligt met een bedrijfsdoel als het verhogen van
klantvriendelijkheid.
De leidinggevenden spelen ook een belangrijke rol in de perceptie die werknemers hebben
van vrijheidsgraden. Het is daarom van belang dat leidinggevenden bij het richten van
verbeterinitiatieven werknemers zo goed mogelijk proberen te faciliteren, en zo min
mogelijk proberen te controleren. Deze faciliterende rol zal er voor zorgen dat werknemers
meer vrijheid ervaren in het uitoefenen van hun werk, en dus ook in het nemen van
verbeterinitiatief.
Sturen op werksfeer
Hoewel een goede werksfeer in dit onderzoek maar voor een aantal werknemers van invloed
is op het nemen van verbeterinitiatief, is dit voor veel werknemers in dit onderzoek wel dé
reden om bij de huidige werkgever te blijven werken. Het is daarom belangrijk om te blijven
werken aan een positieve werksfeer. Belangrijke hierin is de directe lijncommunicatie die
uitgaat van de directe leidinggevenden. Zij spelen namelijk een cruciale rol in de vorming
van de werksfeer op de afdeling. De direct leidinggevenden hebben een voorbeeldfunctie en
zijn de aangewezen personen om werknemers te motiveren. Zoals hierboven al genoemd is,
wordt het benadrukken van de informele kant van de relatie tussen leidinggevende en
werknemers in deze studie als belangrijk gezien. Goede relaties hebben namelijk een
positieve impact op de werksfeer. Met een goede werksfeer wordt ook het plezier dat
medewerkers in het werk hebben bevorderd, waardoor zij eerder geneigd zijn om
verbeterinitiatief te nemen. Een andere manier om werkplezier te bevorderen is het bieden
van voldoende afwisselende werkzaamheden. Dit geldt vooral voor beroepsgroepen met
relatief eentonige werkzaamheden.
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Bijlage 1 – Uitwerking onderzoekstechnieken
De in het vorige hoofdstuk beschreven onderzoekstechnieken voor observatie, interviews en
analyse, zijn in dit onderzoek uitgevoerd in twee aparte fasen. In fase 1, inventarisatie, is
door middel van observatie en interviews allereerst een praktisch en objectief beeld
verkregen van gebeurtenissen en omstandigheden die medewerkers (de)motiveren in het
nemen van initiatief voor een verbetering. In fase 2, uitwerking, zijn een aantal van de meest
prominente (de)motiverende omstandigheden en gebeurtenissen vervolgens verder
gespecificeerd en uitgediept in diepte interviews.
Fase 1: Inventarisatie
Door middel van observatie is op zoek gegaan naar initiatieven voor verbetering die
medewerkers wel of niet namen, gebeurtenissen en omstandigheden die hier invloed op
hadden en situaties waarin verbeterinitiatieven verwacht werden maar desondanks
uitbleven2. Er is hiervoor gezocht in situaties en op locaties waar verbeterinitiatieven en
beïnvloedende gebeurtenissen te verwachten zijn. Dit zijn vergaderingen,
coachingsgesprekken, de ‘balie’ waar de leidinggevenden zitten en simpelweg de afdeling
als geheel. Notities van observaties zijn aan het eind van elke dag op een laptop vastgelegd.
Hiernaast zijn interviews gevoerd met de respondenten. Bij de vraagstelling is getracht zo
veel mogelijk informatie te vergaren over mogelijke verbeterpunten die respondenten zien,
eventuele verbeterinitiatieven die zij (naar aanleiding van de verbeterpunten) hebben
genomen en redenen (gebeurtenissen) waarom zij wel of niet verbeterinitiatief hebben
genomen . Hiervoor zijn de volgende vragen als uitgangspunt genomen:

•
•
•
•
•
•

•

Tabel 1: Inventarisatiefase - leidende vraagstellingen
Wat vind je leuk/minder leuk of goed/minder goed aan je werk/dit onderdeel?
Waarom doe je [handeling] zo?
Kan [handeling of situatie] volgens jou beter?
Heb je het hier wel eens met collega’s over?
Zijn er dingen aan je werk die je zou willen verbeteren?
o Doe je hier iets mee?
Heb je wel eens initiatief genomen om iets te verbeteren?
o Wat/hoe precies?
o Waarom wel/niet? Specifieke gebeurtenissen?
Heb je wel eens mogelijkheden gezien om iets te verbeteren, maar uiteindelijk niets
gedaan?
o Wat/hoe precies?
o Waarom wel/niet? Specifieke gebeurtenissen?

Deze interviews zijn opgenomen en woord voor woord in tekst omgezet. Op deze tekst is
vervolgens tekstanalyse uitgevoerd. Daarbij is regel voor regel gezocht naar genomen
initiatieven tot verbetering en gebeurtenissen en omstandigheden die medewerkers
(de)motiveren in het nemen van initiatief voor een verbetering. Wanneer een initiatief of
(de)motiverende gebeurtenis/omstandigheid gevonden was, werd aan de desbetreffende
passage een soort ‘label’ toegekend. Enkele voorbeelden:
•

2

De genoteerde observatie “Agent [naam] liep naar de balie van de teamleiders en zei
tegen teamleider [naam] dat het zinloos is om zakelijke klanten ‘s avonds terug te bellen”
is gecodeerd als “werkinhoudelijk verbeterinitiatief door aangeefgedrag”.

Bij initiatieven voor verbetering kan gedacht worden aan: het doen van een verbetersuggestie in een vergadering,
het aanpassen van werkzaamheden om deze efficiënter te maken, het aanspreken van een collega op niet efficiënt
gedrag, etc. Bij situaties waar dergelijke uitingen te verwachten zouden zijn maar desondanks uitblijven kan
gedacht worden aan: het hebben van kennis van verbetermogelijkheden maar dit niet uiten in vergaderingen of
persoonlijke communicatie, het zien van deficiënties in de huidige situatie maar hier niets aan doen, etc. Bij
beïnvloedende gebeurtenissen kan gedacht worden aan een ruzie op het werk, complimenten van de manager,
ideeën inbrengen in een vergadering, waar vervolgens wel of niet wat mee gedaan wordt, etc.

•

•

De uitspraak “nu is de teamleider weg en hij heeft de afspraken nooit meer nagekomen.
Mijn vertrouwen is hierdoor beschadigd.” Is gecodeerd als “relatie met de
leidinggevende”.
De uitspraak “Ja onder andere als je gewoon heel goed betaald krijgt, ja dan doe ik ook
beter mijn best natuurlijk.” is gecodeerd als “beloning”.

Wanneer een verbeterinitiatief of een beïnvloedende gebeurtenis of omstandigheid gevonden
is, en een label toegekend werd, is dit vergeleken met uitwerkingen van eerdere interviews
en observaties. Ook heeft de onderzoeker in latere interviews continu gezocht naar (positief
en negatief) bewijs voor de gevonden initiatieven, gebeurtenissen en omstandigheden.
Uiteindelijk heeft dit analyseproces geleid tot een lijst van twaalf factoren die zorgen voor
(de)motivatie onder medewerkers.
Fase 2: Uitwerking
In deze fase zijn drie van de meest voorkomende factoren van de uit fase één resulterende
lijst verder uitgewerkt in diepte interviews. Hiermee zijn deze factoren verder gespecificeerd
en is gezorgd voor verdere verificatie van de relatie tussen de desbetreffende factoren en het
nemen van initiatief voor verbetering. Ook is achterhaald wat voor doelen respondenten voor
ogen hebben bij het nemen van initiatief voor verbetering. De gebruikte leidende
vraagstellingen zijn weergegeven in tabel twee. Op deze vraagstellingen is verder
doorgevraagd om details te achterhalen.
Tabel 2: Uitwerkingsfase - leidende vraagstellingen
Uitvoering
• Heb je wel eens verbetersuggesties/problemen over je werk aan je teamleider
aangegeven?
o Kun je een recent voorbeeld geven?
• Is daar toen wat mee gedaan?
• Komt dit vaker voor?
• Wat doet dit met je? / wat zijn de gevolgen hiervan voor jou?
• Neem je hierdoor in de toekomst sneller of minder snel initiatief om weer wat aan te
geven? Of heeft dit geen invloed?
•

•
•
•
•

Heb je wel eens een mogelijke verbetering met betrekking tot materialen en/of
werkomstandigheden aan je teamleider aangegeven?
o Kun je een recent voorbeeld geven?
Is daar toen wat mee gedaan?
Komt dit vaker voor?
Wat doet dit met je? / wat zijn de gevolgen hiervan voor jou?
Neem je hierdoor in de toekomst sneller of minder snel initiatief om weer wat aan te
geven? Of heeft dit geen invloed?

Terugkoppeling
• Kreeg je nog terugkoppeling over de verbetering die je aangaf?
o Hoe lang duurde het tot je terugkoppeling kreeg?
o Op wat voor manier/toon kreeg je terugkoppeling?
• Komt dit vaker voor?
• Wat doet dit met je? / wat zijn de gevolgen hiervan voor jou?
• Neem je hierdoor in de toekomst sneller of minder snel initiatief om weer wat aan te
geven? Of heeft dit geen invloed?
Relatie met leidinggevende
• Wat vind je van je relatie met je leidinggevende(n)?
• Kun je een recente gebeurtenis beschrijven die hier kenmerkend voor is?
• Wat doet dit met je? / wat zijn de gevolgen hiervan voor jou?

Invloed van gebeurtenis op vier soorten verbeterinitiatief:
• Heeft deze gebeurtenis invloed op de mate waarin je zelf je eigen werk zult
proberen te verbeteren?
• Heeft deze gebeurtenis invloed op de mate waarin je verbetersuggesties/problemen
over je werk aangeeft aan je teamleider?
• Heeft deze gebeurtenis invloed op de mate waarin je aan je teamleider aangeeft dat
materialen en/of werkomstandigheden beter kunnen?
• Heeft deze gebeurtenis invloed op de mate waarin je zelf je werkomgeving probeert
te verbeteren? (denk hierbij bijvoorbeeld aan het openzetten van een raam, zelf de
werksfeer verhogen, etc.)
Verdieping
• Wat vind je verder belangrijk in de relatie met je leidinggevende?
• Kun je hier voorbeelden van geven?
Doelen
• Waarom verbeter je je eigen werk?
• Waarom geef je verbetersuggesties/problemen over je werk aan aan je teamleider?
• Waarom geef je aan je teamleider aan dat materialen en/of werkomstandigheden
beter kunnen?
• Waarom probeer je zelf je werkomgeving te veranderen? Denk hierbij bijvoorbeeld
aan het openzetten van een raam, zelf de werksfeer verhogen, etc.)

Net als in de inventarisatiefase zijn de interviews woord voor woord in tekst omgezet en is
de data regel voor regel geanalyseerd. De nadruk lag bij deze analyse vooral op het
verduidelijken van de relatie die de drie verder uitgewerkte factoren (uitvoering,
terugkoppeling en relatie met leidinggevende) hebben met verbeterinitiatief. Ook zijn
relaties gelegd tussen de doelen die respondenten nastreven en de factoren die het al dan
niet nemen van verbeterinitiatief beïnvloeden.

